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Sammanfattning    

Hjärt-kärlsjukdomar är de främsta dödsorsakerna i världen. Endast i Sverige drabbas 

varje år 28 000 människor av hjärtinfarkt. Både studier och behandling av hjärtinfarkt 

har traditionellt anpassats efter män, men även kvinnor drabbas av hjärtinfarkt. Studiens 

syfte var att belysa kvinnors upplevelser av återhämtning efter hjärtinfarkt. En 

litteraturstudie användes som metod. I studien ingick tio artiklar hämtade ur databaserna 

Cinahl och Medline. Litteraturstudiens resultat presenterades i tre övergripande teman: 

Brist på information skapar ångest och osäkerhet, den förändrade livssituationen samt 

betydelsen av professionellt stöd och ett bra socialt nätverk. Brist på information och för 

lite kunskap om hjärtinfarkt har av kvinnorna lyfts fram som ett problem. Tydlig och 

bättre information från sjukvården var önskvärt. Att överleva en hjärtinfarkt medförde 

stora förändringar för de drabbade. Den nya livssituationen beskrevs i både positiva och 

negativa termer. Patienterna beskrev upplevelser av att hjärtinfarkten ledde till en 

vändpunkt i livet medan andra hade svårt för att komma till en acceptans rörande 

sjukdomen. En annan faktor som framkommer i studien var betydelsen av ett socialt 

nätverk. Stöd från närstående och sjukvården skulle kunna påskynda rehabiliteringen.    
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INLEDNING 

I Sverige drabbas varje år cirka 28 000 människor av hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt är ett 

kritiskt och livshotande tillstånd som medför stora konsekvenser för individens 

livssituation. Vetskapen om att hjärtats funktion är direkt livsuppehållande är känd för 

alla människor. När hjärtat inte längre fungerar känner många människor att det liv som 

tidigare känts självklart numera kan sluta helt utan förvarning. Den fysiska 

påfrestningen, såväl som det psykiska traumat som det innebär att drabbas av 

hjärtinfarkt kan innebära att många drabbade i efterförloppet upplever en ständig oro, 

osäkerhet och rädsla för döden. Tidigare studier har främst studerat mäns hjärtinfarkt 

men även kvinnor har inkluderats på senare tid. Det har uppmärksammats att det finns 

skillnader mellan hur män och kvinnor reagerar på hjärtsjukdomar. Det finns därför 

behov av ytterligare forskning angående kvinnors hjärtsjukdomar. Tidigare forskning 

visar att kvinnor mår generellt sämre efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt jämfört med 

män. Det har väckt vårt intresse och vi anser att en fördjupad kunskap om kvinnors 

reaktioner av en hjärtinfarkt men även deras livssituation efteråt kan leda till att 

vårdpersonalen lättare kan bemöta och hjälpa dessa kvinnor till att få en bättre 

återhämtning efter hjärtinfarkten.  

 

BAKGRUND 

Varje dag drabbas i Sverige cirka 75 personer av en hjärtinfarkt och antalet som 

insjuknade under 2014 var 27 500 personer. Inom en månad efter insjuknandet hade 25 

procent av dessa avlidit till följd av hjärtinfarkten. Hjärtinfarkt är även den mest 

förekommande dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna i Sverige (Hjärt-Lungfonden 

2017). I en rapport från folkhälsomyndigheten (2017) framkommer att 213 kvinnor per 

100 000 invånare drabbades av hjärtinfarkt endast i Sverige år 2015. Tidigare forskning 

rörande kvinnors hjärtsjukdomar är undersökta i mindre omfattning i jämförelse med 

männens. Det finns fortfarande för få studier gjorda vilka lyfter skillnaderna mellan män 

och kvinnors hjärtsjukdomar med fokus på anatomin och fysiologi. Anledningen till att 

det finns ett ökat behov av mer forskning rörande kvinnor är för att det på senare tid 

framkommit att kvinnors hjärtan och kärl är mindre. Det kan leda till att både 

diagnostik, behandling samt rehabilitering kan skilja sig åt mellan könen. Idag vårdas 

kvinnor med hjärtsjukdomar enligt den vård som är utformad efter forskning på män 

(Hjärt-Lungfonden 2015).  

 

Vad händer under en hjärtinfarkt 

Hjärtats kranskärl är beroende av god blodförsörjning för att kunna upprätthålla hjärtats 

funktion. En infarkt inträffar när en trombos täpper till delar eller hela hjärtats kranskärl, 

vilket leder till att ischemi uppstår och hjärtmuskulaturen tar skada till följd av 

syrebristen (Persson & Stagmo 2014, s.84). En hjärtinfarkt kan diagnostiseras som 

antingen en ST-höjningsinfarkt (STEMI) eller en icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI). 

STEMI anses vara mer kritiskt och har en sämre prognos. Vid STEMI har en trombos 

täppt till något större blodkärl centralt i hjärtats kranskärl. Konsekvensen av detta blir 

att blodflödet i kärlet upphör helt och kärlets celler som är kopplade till det avstängda 

kärlet står nu utan cirkulation vilket kommer resultera i skada och celldöd. Vid 

NSTEMI är prognosen generellt bättre då det fortfarande finns ett visst blodflöde efter 
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att en trombos eller plackruptur täppt igen kranskärlet. Det leder till att enbart vissa 

celler i hjärtat står utan blodförsörjning och hjärtats pumpförmåga påverkas inte i 

samma utsträckning (Ericson & Ericson 2012, ss. 100–101). 

 

Riskfaktorer vid hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt kan uppkomma till följd av förträngningar i blodkärlen, vilket delvis är en 

följd av den moderna människans livsstil såsom rökning, inaktivitet och ohälsosamma 

kostvanor. De riskfaktorer som har en tydlig koppling till att förträngningar uppkommer 

inuti kroppens blodkärl har visat sig vara ärftliga faktorer, höga nivåer av triglycerider, 

fetma, hypertoni, stress, rökning, diabetes och passivitet (Anand et al. 2008). I en 

turkisk studie bland patienter som drabbats av hjärtinfarkt framkom att ett 

utbildningsprogram för patienterna som började på sjukhuset och fortsatte efter 

utskrivning, ledde till att blodtryck, kolesterol, BMI och antalet rökare minskade (Irmak 

& Fesci 2010). Det är viktigt att patienten själv kommer till insikt och genomför 

livsstilsförändringar med hjälp och stöd från sjukvården för att minimera risken att 

insjukna på nytt. Hälso- och sjukvårdspersonalen har en viktig roll både i förebyggande 

syfte men även i efterförloppet för att befolkningen inte ska insjukna i hjärt-

kärlsjukdomar (socialstyrelsen 2015).  

 

Symtom vid hjärtinfarkt 

Idag finns det vetskap om att symtomen som uppkommer vid en hjärtinfarkt kan skilja 

sig åt mellan män och kvinnor. De mest klassiska och förekommande symtomen vid 

hjärtinfarkt är retrosternal smärta som uppkommer plötsligt och ofta helt utan 

förvarning. Smärtan är mycket påtaglig och ihållande och kan utstrålas till ena eller 

båda armarna, nacken, halsen, käkar, magen eller ryggen. Tillståndet kombineras ofta 

tillsammans med illamående, kallsvettning, hjärtklappning samt oro och ångest. 

Kvinnor kan uppvisa dessa typer av symtom men en stark magsmärta, långvarig 

trötthet, andnöd, orkeslöshet och yrsel är inte ovanligt förekommande för kvinnor 

(Hjärt-Lungfonden 2017).   

 

Det har även på senare tid framkommit att kvinnor väntar med att söka sjukvård då 

symtomen som uppkommit varit diffusa och att de inte upplevs som en pågående 

hjärtinfarkt. Tidsintervallet från att symtom uppkommer till att kvinnan bestämmer sig 

för att söka sjukvård har stor betydelse för kvinnors återhämtning (Davis et.al 2013). I 

en annan studie av (Albarran, Clarke & Crawford´s 2007) visar det på att många 

kvinnor förväntar sig att symtomen vid en hjärtinfarkt ska vara dramatiska samt att de 

tydligt ska kunna kopplas ihop med en hjärtinfarkt. Det resulterar i att många kvinnor 

nonchalerar sina symtom och avvaktar med att söka akut sjukvård. Författarna menar 

även vidare att när kvinnorna väl inkommer till sjukhuset blir många helt förkrossade då 

de aldrig hade kunnat tänka sig att det rörde sig om en hjärtinfarkt.   

 

Behandling vid hjärtinfarkt 

Den främsta behandlingen vid hjärtinfarkt syftar till att snabbt åtgärda hindret för att få 

igång blodcirkulationen i hjärtats kranskärl. När en individ insjuknar i en hjärtinfarkt är 
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behandlingen främst perkutan coronar intervention (PCI), vilket är en åtgärd som vidtas 

vid förträngningar i hjärtats kranskärl. Det innebär att kärlet vidgas med hjälp av en 

ballong och en stent sätts in för att hålla det förträngda kranskärlet öppet. Denna åtgärd 

kan även kombineras med så kallad trombolys vilket innebär att ett läkemedel som 

aktivt löser upp proppen ges till individen. I det akuta skedet kan även en stark och 

intensiv smärta uppkomma, vilken kräver snabb smärtlindring i form av morfin. 

Samtidigt ges även behandling med syrgas och kärlvidgande som exempelvis 

nitroglycerin. Vid NSTEMI är behandlingen likartad, men skillnaden är att här ges 

lågmolekylärt heparin dagarna före en eventuell PCI behandling för att på så vis minska 

förträngningen i kärlet. Det är inte alltid att en PCI behandling är aktuell vid en icke ST-

förhöjningsinfarkt. Om patienten befinner sig i riskzonen för att drabbas på nytt av en 

hjärtinfarkt, och då med en sämre prognos kan detta bli aktuellt (Ericson & Ericson 

2012, ss. 93–112).   

 

Efter att de behandlande åtgärderna har genomförts är det viktigt att patienten står på 

kontinuerlig medicinsk behandling för att förhindra att nya förträngningar i hjärtats 

kranskärl uppstår. Vanligt förekommande farmakologisk behandling i efterförloppet av 

en hjärtinfarkt är blodfettsänkande läkemedel så kallade statiner, ACE-hämmare, 

betablockerare som är blodtryckssänkande, samt någon form av blodförtunnande 

(Persson & Stagmo 2014, s.102).  

 

Livet efter hjärtinfarkt 

Att försöka ta sig tillbaka till den vardag som fanns innan infarkten kan kännas tungt 

och vara påfrestande. Många ser hemkomsten som en lättnad till en början, dock kan 

dessa känslor vända en kort tid efter då patienterna plötsligt inser hur skyddade de var 

på sjukhuset. Livet börjar nu för många komma ikapp patienterna och minsta lilla 

ansträngning kan ses som en större utmaning. Sjukskrivning till följd av hjärtinfarkten 

är vanligt tiden efter hemkomst. Hur lång sjukskrivningen blir är högst individuell då 

alla reagerar olika vid en hjärtinfarkt (Hjärt-Lungfonden 2017).  

 

Att ge ett vårdande stöd anses vara nödvändigt efter att den medicinska processen är 

avslutad. Redan på sjukhuset bör kvinnorna förberedas om vad de kan förvänta sig av 

tiden efter utskrivning på sjukhuset. Efter utskrivning bör uppföljning ske där kvinnorna 

kan få möjlighet till hälsosamtal, samt få hjälp att bearbeta känslor som uppkommit 

efter infarkten. Vårdvetenskaplig inriktning skulle kunna lindra lidandet hos kvinnorna 

men också vara ett stöd till att lyfta fram de resurser som behövs för att livet ska kunna 

återgå till det normala (Johansson Sundler 2008, s.57).  

 

Vårdvetenskapliga perspektivet 

 

Dorothea Orems teori om egenvård 

Orems egenvårdsteori kan definieras som en form av aktivitet som kan utföras av 

individen själv för att upprätthålla sin hälsa och uppfylla välbefinnande. Teorin bygger 

på att individen ska återfå kontroll på sina inre och yttre förmågor som behövs för att 
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kunna genomföra egenvården. Teorin bygger vidare på hur sjuksköterskan kan anpassa 

omvårdnaden utefter de svagheter som patienten uppvisar och att sjuksköterskan med 

hjälp av sin kompetens kan utveckla de behov som saknas för att främja patientens 

hälsoprocesser. Orem nämner att det krävs vissa förutsättningar för att individen ska 

uppnå egenvård på bästa sätt, vilka är att man frivilligt ska vara öppen för förändring 

med hjälp av handledning utifrån sina egna behov. En annan förutsättning som Orem 

nämner är vikten av mellanmänskliga relationer och en god kommunikation mellan 

vårdare och patient. Orem belyser också vikten av att vuxna behöver kunskapen för att 

kunna ta ansvar för sitt eget handlande i livet (Orem 2001, ss. 42–45).  

 

Katie Eriksson teori om lidande 

Katie Erikssons teori kretsar kring tre olika former av lidanden som kan uppstå i en 

människas liv, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande 

definieras enligt Eriksson som det lidande patienten upplever i samband med sjukdom. 

Detta lidande förknippas med den smärta som sjukdomen för med sig. Den fysiska 

smärtan bidrar till att patienten har svårt för att finna glädje i livet då smärtan hela tiden 

påminner patienten om sjukdomen. Eriksson anser även att denna smärta bör lindras så 

långt det är möjligt för att patienten ska återfinna välbefinnande. Vidare menar Eriksson 

att det själsliga och andliga lidandet som sjukdomen kan medföra grundar sig i 

patientens känslor av skuld eller skam men även hur vårdpersonal bemöter dessa 

känslor (Eriksson 2015, ss.77–78).  

 

Vårdlidandet definieras av Eriksson som det lidande vården har förorsakat vilket ses av 

författaren som ett onödigt lidande. Vårdlidandet kan uppträda i samband med utebliven 

vård men även hur vårdpersonalen bemöter patienten kan ha betydelse för lidandets 

uppkomst. Vårdlidandet kan upplevas av patienterna som en kränkning då de fråntas 

möjligheten till främjad hälsa (Eriksson 2015, ss.81–82).  

 

Livslidande är det sista lidandet som Eriksson beskriver, lidandet grundar sig i hur 

ohälsa, sjukdom och att vara patient kan påverka hela patientens livssituation. Det liv 

som patienten byggt upp rycks hastigt ifrån en. Detta lidande sträcker sig från ett hot 

mot människans tillvaro till att inte längre kunna medverka i sitt egna sociala 

sammanhang. Slutligen menar Eriksson att livslidandet är sammankopplad till livets 

mening samt att känna en känsla av sammanhang (Eriksson 2015, s.88). 

 

Eriksson menar att en människa består av både kropp, själ och ande och ska ses som en 

ytterst unik enhet. Teorin betonar också vikten av en mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterskan och patienten. För att kunna förstå hur patienten känner i en viss 

situation måste sjuksköterskan sätta sig in i patientens totala sammanhang samt hur det 

upplevs av patienten. Eriksson anser även att stundtals krävs det inte mycket i en 

patients liv för att världen ska rasa samman och det är precis dessa upplevelser som 

sjuksköterskan bör förstå och bemöta (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012, ss. 73–87). 

 

Den förändrade livsvärlden 

En professionell vårdare har som mål att få insikt i patientens livsvärld och att sjukdom 

och lidande kan förändra och påverka patientens upplevelse av sin livsvärld. Genom att 
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vårdaren uppfyller detta skapas det möjligheter till att kunna stärka patientens förmåga 

att hantera sin nya livssituation (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 126–127). En vårdare 

kan med hjälp av sin kompetens försöka sätta sig in i patientens uppfattning om sin 

sjukdom. Utifrån ett patientperspektiv kan vårdaren tillgodose patientens behov då det 

är patienten som är den främsta experten på sig själv (Dahlberg & Segersten 2010 

s.103). Människans identitet är förankrad i sin kropp och därför finns det risk för att en 

sjukdom förändrar upplevelser av kroppen. Detta kan leda till att identiteten också kan 

förändras (Wiklund 2003, ss. 49–50).  

 

Den vårdande relationen  

En grundförutsättning för all vård är att vårdaren visar medmänsklighet, men även att 

vårdaren kommer patienten nära och bekräftar det hon känner, tänker samt att hon 

värdesätter dessa känslor. Det kan uppfyllas genom vårdande samtal, genom att bygga 

tillit hos patienten och få patienten att känna att dess nya livssituation tas på allvar 

(Wiklund 2003, s. 153). Dahlberg och Segersten menar att i samband med ett 

livshotande tillstånd finns det risk för att patientens tankar om händelseförloppet 

försummas. I situationer som dessa bör vårdaren skapa utrymme och ge patienten tid till 

att reflektera kring det som inträffat. Genom att vårdaren uppfyller det kan ett vårdande 

samtal byggas (Dahlberg & Segersten 2010, s. 205). Om sjuksköterskan lyckas skapa en 

relation där patienten känner sig sedd, uppskattad och omhändertagen skapas det också 

större möjligheter för att effektivt lindra lidandet (Eriksson 2015, s. 90).  

 

Ett livshotande tillstånd som hjärtinfarkt kan medföra lidande för patienten då livet 

förändras. Sjuksköterskan spelar en viktig roll genom att ge patienten stöd och hjälp för 

att kunna hantera den utsatthet som sjukdomen har medfört. Att göra patienten delaktig 

i sin vårdprocess är en viktig grundsyn för att patienten ska förstå sin nya situation. 

Sjukvården kan inte hantera alla svårigheter som uppstår till följd av en sjukdom men 

personalen kan med hjälp av sin kompetens bidra till att främja patientens hälsa. En 

trygg och god relation mellan sjuksköterska och patient ligger till grund för att god 

hälsa ska uppnås (Johansson Sundler 2008, ss.64–68).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Risken för att insjukna i hjärtinfarkt ökar med åldern och med dagens förväntade höga 

livslängd ökar också antalet människor som riskerar att drabbas. Att överleva en 

hjärtinfarkt är en händelse som för många kvinnor leder till en förändrad livssituation, 

dels för att förebygga eventuella nya infarkter men också på grund av de upplevelser 

kvinnan erhållit i samband med det som inträffat. Tidigare forskning visar på att 

kvinnor mår generellt sämre jämfört med män efter en infarkt och får också en 

försämrad återhämtningsperiod. Att anpassa sin nya livssituation efter infarkten kan för 

många kvinnor vara problematiskt då kvinnan ställs inför en ny främmande situation. 

För att sjuksköterskan skall kunna stödja dessa kvinnor bör de eftersträva att få 

kännedom om patientens behov under perioden efter insjuknandet. Alla svårigheter som 

hjärtinfarkt medför kan inte sjukvården hantera men med adekvat hjälp och kunskap kan 

kvinnorna få stöd i att plocka fram deras inneboende resurser vilka kan främja hälsa. Då 
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det idag finns kunskapsluckor rörande kvinnors upplevelser av återhämtning efter 

hjärtinfarkt finns behov av ytterligare forskning inom ämnet.    

 

SYFTE 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av återhämtning efter hjärtinfarkt.  

 

METOD 

Använd metod i examensarbetet är en litteraturstudie enligt (Axelsson 2012, ss. 203–

218). I en litteraturstudie söks tidigare forskning inom ett specifikt område. Syftet med 

en litteraturstudie är att analysera och sammanfatta primärkällor vilka baseras på 

vetenskapliga studier.  Studien går också ut på att granska kvaliteten i de valda 

artiklarna och slutligen analysera och sammanställa ett resultat grundat på det som 

kommit fram (Axelsson 2012, ss. 203–204). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

söktes, då Axelsson menar att det är av fördel att integrera båda delarna i en 

litteraturstudie vilket lyfter arbetet ytterligare. Vidare menar Axelsson att i 

litteraturstudier vilka inriktar sig på patienters upplevelser är det fördelaktig att 

inkludera fler kvalitativa studier då dessa utgår från ett helhetsperspektiv (Axelsson 

2012, s. 214).   

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts genom sökningar i databaserna Cinahl och Medline. 

Axelsson beskriver de givna databaserna som de mest användbara vid forskning inom 

omvårdnaden (Axelsson 2012, s. 208).  

 

För att finna artiklar vars syfte svarade an mot den aktuella studiens syfte begränsades 

utförda sökningar med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Följande 

inklusionskriterier formulerades 1) hjärtinfarkt 2) kvinnor 3) vetenskapliga engelska 

artiklar 4) peer-review. Det som exkluderades och valdes bort var 1) män 2) barn och 

unga 3) övriga språk 4) artiklar publicerade innan 2006. Sökorden som användes och 

som kombinerades på olika sätt i de berörda databaserna var: Myocardial infarction, 

women, recovery, experience, family, reducing samt perceptions (bilaga 1). Initialt 

lästes de abstract i de artiklar som ansågs vara mest relevanta i förhållande till studiens 

syfte. De artiklar som inte svarade an till syftet alternativt inklusionskriterier 

exkluderades. Slutligen inkluderades tio artiklar i litteraturstudien.     

 

Dataanalys  

Analysen av inkluderade artiklar följde Axelssons (2012) struktur då den är lämplig när 

det finns en stor mängd litteratur att analysera. För att få en övergripande helhet ska de 

valda artiklarna noggrant studeras för att sen sammanställas på nytt i en ny resultatdel. 

Det viktigaste när ett nytt resultat byggs upp är att den utgörs av en tydlig logisk 

struktur i sin helhet. Utan struktur och en genomtänkt resultatdel finns det risk för att 

det material som presenteras inte anses vara tillräckligt tillförlitligt (Axelsson 2012, 

s.212). När artiklarna valts ut påbörjades analysarbetet genom att författarna noggrant 

studerade de ingående studiernas resultat. De stycken som matchade studiens syfte 
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valdes ut och diskuterades sen tillsammans. Analysarbetet fortgick genom att det 

material som nu fanns kvar bröts ner och delades in i olika lämpliga ämnesområden 

vilket överensstämde med syftet. Slutligen byggdes en ny helhet upp och tre 

övergripande teman skapades vilka presenteras i Figur 1. De ingående artiklarna 

granskades och sammanställdes genom mallen utformad av akademin för vård, arbetsliv 

och välfärd (2017, s.13) (se bilaga 2).  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre övergripande teman vilka framkom under analysen.  

  

TEMAN 
 

Brist på information skapar ångest och osäkerhet 
 

Den förändrade livssituationen 
 

Betydelsen av professionellt stöd och ett bra socialt nätverk 
 

 

Figur 1. Schematisk sammanställning av litteraturstudiens resultat i tre övergripande 

teman.   

 

Brist på information skapar ångest och osäkerhet 

En del av kvinnorna upplevde att brist på information och för lite kunskap om 

hjärtinfarkt bidrog till ovisshet tiden efter insjuknandet. Kvinnorna i studien önskade 

därmed att de fått en bättre och mer anpassad information över vilka problem som 

kunde tillstöta tiden efter hemgång samt vem de skulle kontakta i samband med detta 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007). Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg 

(2011) konstaterar i sin studie att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt fortfarande 

upplevde en oro kring medicinering och dess biverkningar samt en försämrad hälsa, fem 

år efter hjärtinfarkten. En del kvinnor uttryckte även hur de gärna ville genomföra 

livsstilsförändringar efter infarkten men denna önskan var svårare än väntat. Detta för 

att de ansåg att informationen från hälso- och sjukvårdspersonalen var bristfällig över 

hur dessa förändringar skulle ske över tid. Brist på information och för lite stöd från 

sjukvården redan under sjukhusvistelsen bidrog till en otrygg och osäker hemkomst för 

kvinnorna. Genom ett mer anpassat medicinskt språk hade detta kunnat förebyggas och 

istället främjat kvinnors övergång till sin nya livssituation (Sjöström-Strand, Ivarsson, 

& Sjöberg 2011). I en studie av Stevens och Thomas (2012) framgick att avsaknad av 

tydliga instruktioner om efterförloppet skapade rädsla och osäkerhet i samband med att 

kvinnorna skulle återvända till hemmet. Detta bidrog till att de kände sig övergivna och 

deras obesvarade frågor var en av orsakerna till försämrad återhämtning efter 

hemkomst. Tydligare och bättre information från sjukvården skulle vara önskvärt då 

känslorna i samband med infarkten skapade osäkerhet och ångest.  
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Den förändrade livssituationen 

Kvinnor beskrev olika emotionella upplevelser efter hjärtinfarkten som kännetecknades 

av optimism och en stark tro på att livet skulle återgå till det normala. Strävan efter 

normalitet gjorde att de inte ville ses som handikappade som en följd av sjukdomen. En 

del uttryckte även att de kände sig friskare och att deras hälsa var bättre än tidigare 

(White, Hunter & Holttum 2007; Turris & Finamore 2008). Andra kvinnor uppgav att 

de erfarit förändringar i uppfattningen av deras identitet och att även uppfattningar i 

existentiella frågor hade förändrats efter att de drabbats av hjärtinfarkt. De kände sig 

ledsna, nedstämda och en ilska över att de drabbats. Kvinnorna beskrev vidare att 

sjukdomen tog något som de aldrig kunde få tillbaka (Stevens & Thomas 2012). 

Förändrad personlighet efter hjärtinfarkten var också något som en del kvinnor 

upplevde. Den förändrade personligheten kunde yttra sig genom aggression då 

kvinnorna tidigare hade undertryckt sina egna behov under många år men även för att 

de hade svårt att utföra sina dagliga aktiviteter i samma utsträckning som tidigare. 

Känslan över att vara självisk och ta för stor plats i parförhållandet efter hjärtinfarkten 

var också påtaglig (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008).  

(Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg 2011; Stevens & Thomas 2012) lyfter fram 

kvinnornas upplevda känslor och den förändrade livsstilen efter infarkten samt att de 

inte längre vågade förlita sig på sina kroppar. En ständig rädsla präglade kvinnornas liv, 

vilket i sin tur skapade stress och utgjorde ett hinder för att kunna gå vidare i sin 

återhämtningsprocess. I en annan studie bidrog hjärtinfarkten till att kvinnornas 

uppfattning om sin kropp förändrades. Fysiska symtom såsom trötthet, svaghet och 

utmattning var vanligt tiden efter infarkten samt brist på energi och att den utdragna 

återhämtningen förstärkte denna kroppsuppfattning. Smärta i kroppen förenades med 

ångest och osäkerhet över oro för kommande problem från hjärtat igen.  Alsén och 

Brink (2013) beskrev den upplevda tröttheten efter hjärtinfarkten och att den hade 

förbättrats inom loppet av fyra månader till två år efter insjuknandet. I studien framgick 

även att efter två år var det fortfarande en stor grupp av kvinnorna som besvärades av 

trötthet, fått sämre livskvalité, minskade aktiviteter och motivation, vilket kunde komma 

att påverka deras återhämtning negativt (Alsén & Brink 2013).   

Att ha genomgått en hjärtinfarkt kunde associeras med både positiva och negativa 

upplevelser i vardagen. En del kvinnor uttryckte en mer positiv inställning och ansåg 

inte att infarkten var ett hinder i vardagen, utan upplevelsen vändes istället till något 

värdefullt och livet kännetecknades istället av en gränslös vardag. Medan andra 

upplevde motsatsen till följd av sjukdomen och beskrev sig som en främmande 

människa med negativa förändringar vilket innebar att kvinnorna tappade tron på sin 

egen styrka och hade svårt med att återfå kontrollen över det dagliga livet (Eriksson, 

Asplund & Svedlund 2009). I en annan studie betonades kvinnornas avsaknad av tillit i 

livet och de svårigheter som det innebar att slutföra de vardagliga hushållssysslorna. 

Innan hjärtinfarkten kände sig kvinnorna mer självsäkra till att sköta hemmet och allt 

som kretsade runt omkring. Förtroendet för den egna självständigheten i vardagen var så 

pass påtaglig att de inte längre vågade lämna hemmet ensamma. Kvinnorna strävade 

efter att återfå sin självständighet och de ville själva delta i hjärtrehabilitering för att 

komma tillbaka till ett normalt liv och få tillbaka sin förmåga till att hantera vardagen 

(McInnes 2006; White, Hunter & Holttum 2007).      
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Betydelsen av professionellt stöd och ett bra socialt nätverk  

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson (2007) beskriver att en del kvinnor upplevde att stöd 

från närstående var en viktig beståndsdel i återhämtningen efter hjärtinfarkten. 

Kvinnorna beskrev vikten av samtal med sina närstående och hur viktigt det var att ha 

en partner som var ödmjuk, lyhörd samt förstod konsekvenserna av sjukdomen. Vidare 

beskrev kvinnorna att ibland uppkom en känsla av frustration för att deras närstående 

blev för överbeskyddande, vilket medförde att deras relation blev spänd. Enligt 

Eriksson, Asplund & Svedlund (2009) sågs den första tiden i hemmet som mest sårbar 

och oroväckande. En del kvinnor upplevde att stödet från närstående var betydelsefullt 

då det ingav en känsla av trygghet, medan en del upplevde att stödet från närstående var 

otillräcklig, vilket gav en känsla av förlorad självständighet. Junehag, Asplund och 

Svedlund (2014) beskrev vidare hur en del kvinnor fått avstå från sitt sociala liv ett år 

efter hjärtinfarkten då tiden efter varit förknippad med en påtaglig trötthet. En kvinna 

uttryckte även hur hennes vänner förändrades gentemot henne eller tog avstånd på 

grund av rädslan över hur de skulle bemöta henne i den nya situationen.  

I en annan studie av (Turris & Finamore 2008) framkom det att kvinnorna kände sig 

ängsliga över att familjen belastats till följd av hjärtinfarkten, vilket bidrog till att de 

satte familjens behov framför sina egna. I samma artikel framgick det även att 

professionellt stöd visade sig vara en viktig faktor för kvinnors välmående. Sjukvården 

var informativ med att meddela kvinnorna att de inte skulle vara rädda för att söka hjälp 

vid behov. Detta resulterade i en känsla av trygghet och skapade bättre förutsättningar 

för en snabb återhämtning. Enligt Stevens och Thomas (2012) upplevde samtliga 

kvinnor att de fick för lite stöd från sjukvården. Detta innebar bland annat att tiden 

hemma associeras med en ständig oro samt en försämrad återhämtning. Upplevelsen 

från tiden på sjukhuset var att läkare respektive sjuksköterskor inte såg de negativa 

konsekvenserna som hjärtinfarkten kunde medföra. En ständig skräck genomsyrade 

kvinnornas tillvaro över att det kunde hända igen, detta var särskilt påtagligt för 

kvinnorna som levde ensamma. Ett tillräckligt stort socialt stöd från både närstående 

och sjukvården hade kunnat reducera dessa känslor.   

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat  

I resultatet framkom hur kvinnors liv tagit en ny vändning och erfarenheterna efter 

hjärtinfarkten påverkade deras återhämtning i olika utsträckning. Det fanns både 

positiva och negativa upplevelser av socialt stöd respektive professionellt stöd. Den 

positiva upplevelsen av stöd bidrog till en främjad återhämtning och utgjorde en 

trygghet. De negativa upplevelserna medförde ensamhet, isolering samt en försämrad 

livskvalité som följd. Andra faktorer som framkom under resultatet var betydelsen av 

bristfällig information från sjukvårdens sida, vilket gjorde hemkomsten osäker och 

otrygg. Fysiska begränsningar i form av trötthet, smärta samt en förändrad 

kroppsuppfattning var också viktiga aspekter som beskrevs av kvinnorna.   
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Metoddiskussion 

En litteraturstudie har genomförts enligt Axelsson (2012). Metoden valdes då ämnet 

tidigare var väl beforskat vilket kan ses som en fördel eftersom det då fanns tillräckligt 

med tidigare forskning att finna och bygga studien på. 

Syftet med uppsatsen var att belysa kvinnors upplevelser av återhämtning efter 

hjärtinfarkt. Resultatet i studien baserades på 10 artiklar vars studier var genomförda i 

Kanada (1 studie) Storbritannien (2 studier), Sverige (6 studier) och USA (1 studie). 

Studiernas geografiska utbredning kan ses som en fördel då den ger ett större globalt 

perspektiv på kvinnors upplevelser kring sin hjärtinfarkt.  

Artiklarna valdes ut från sökningar i databaserna Cinahl och Medline. Enligt Axelsson 

(2012 s. 208) är det av fördel att använda sig av angivna databaser då de inriktar sig 

bättre på vårdvetenskaplig forskning. Bland de valda artiklarna fanns nio kvalitativa 

respektive en kvantitativ artikel. Vid sökningarna av lämpliga artiklar uppstod en del 

problem då fokus var inriktat på kvinnor men de flesta artiklar som återfanns belyste 

både manliga och kvinnliga patienters upplevelser efter hjärtinfarkt. Dock valdes några 

utav dessa artiklar ändå men i artiklarna som inkluderades framgår det tydligt om det är 

en man eller kvinna som uttryckt sig. Sökorden till en början var myocardial infarction 

och women vilket gav allt för många träffar. Nya sökord fick läggas till vilka var: 

experience, recovery, family, reducing och perceptions som formulerades i olika 

kombinationer tillsammans med tidigare angivna sökord. Denna gång sjönk antalet 

träffar vilket gjorde tillvägagångssättet mer hanterbart. Artiklarna som framkom var 

överlag kvalitativt inriktade och svarade bättre an till studiens syfte.  Detta för att de 

kvalitativa studierna bättre lyfter fram kvinnornas subjektiva upplevelser.     

 

När examensarbetet påbörjades utvecklades även inklusions- samt exklusionskriterier. 

Hjärtinfarkt anses vara väl beforskat vilket underlättade datainsamlingen. Ett annat 

kriterium som skulle vara uppnått var att studierna skulle fokusera på kvinnors 

upplevelser samt att de valda artiklarna var granskade genom peer-rewied och 

publicerade efter 2006. Det som exkluderades var det som ansågs vara irrelevant till vårt 

syfte. Författarna anser att resultatet som framkommit är trovärdigt dels på grund av att 

det stärks med flera referenser som har kommit fram till samma sak men också för att 

samtliga artiklar är granskade av experter innan artiklarna publicerades. Slutligen anser 

vi att en litteraturstudie har varit en bra metod att använda sig av för att besvara studiens 

syfte. Detta för att en stor mängd kvalitativt inriktade artiklar hittades i sökningen vilket 

kan ses som en styrka då syftet är inriktat på upplevelser.   

Under diskussionen kunde ibland det engelska språket uppfattas som svårt men 

författarna har jobbat med de språkliga delarna för att inget resultat från de ingående 

artiklarna skulle feltolkas. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen jämförs och anknyts resultaten av litteraturstudien till andra 

vetenskapliga teorier, såsom omvårdnadsteoretikerna Dorothea Orems och Katie 

Erikssons teorier. Orems teori om egenvård beskriver hur en människa får 

välbefinnande genom att upprätthålla sin hälsa och detta görs genom egenvård. Målet 

med Orems teori är också att patienten tryggt ska kunna återkomma till hemmet och 
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kunna hantera sin nya livssituation (Socialstyrelsen 2011). Katie Eriksson lägger fokus 

på att sjuksköterskan bör lindra patientens lidande (Eriksson 2015 s. 77).  

 

Patienternas vårdbehov, vilka framkommer i resultat kan till viss del tillgodoses av 

patienterna själva och patienterna blir då en resurs för sjukvården. Patienterna kan bidra 

aktivt till vården när de stöttar varandra i inlärning och aktivt deltagande, vilket gör 

deras egen inlärning och egenvård effektivare. Enligt SSF (2008) bör sjuksköterskan 

fokusera på patientens friska sidor och använda dem för att stärka patientens 

självförtroende och förmåga till egenvård. Detta kan stärkas i Orems teori, vilken lyfter 

fram att relationen mellan patient och sjuksköterska är avgörande för att kunna förstå 

patientens individuella tillgångar och behov. Utifrån den kunskap som sjuksköterskan 

har om patienten kan beslut tas om vilket stöd som behövs i rehabiliteringen. Patientens 

kunskap och förmåga att tillgodogöra sig olika typer av information har sjuksköterskan 

stor nytta av att utvärdera. Med hjälp av denna kunskap kan informationen som ges till 

patienten som ett stöd i rehabiliteringen anpassas till patientens individuella behov 

(Wiklund-Gustin & Lindwall 2012 ss. 178–179).   

 

Litteraturstudien visade bland annat att mer information från vården kunde hjälpa 

kvinnor i rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. Instruktionerna de fick på sjukhuset 

ansågs otillräckliga för att hantera sin nya situation efter utskrivningen. Mer information 

från personalen både under sjukhusvistelsen och inför utskrivningen kan skapa 

förutsättningar för att hjälpa dessa kvinnor under rehabiliteringen. Detta stärks i en 

studie av Hildingh, Fridlund & Lidell (2007) där kvinnorna beskrev hur 

sjukvårdspersonalen ignorerade deras frågor, vilket skapade ännu större osäkerhet men 

även en besvikelse över att inte bli sedda. Sjukvårdspersonalen vårdade efter någon 

slags “checklista” istället för att utgå från ett individuellt patientperspektiv. I den 

aktuella studien framgår även hur kvinnorna önskade få delta i hjärtrehabilitering, dock 

var det inte många som valde att delta då programmet var utformat för män. I en annan 

studie av Wieslander, Mårtensson, Fridlund & Svedberg (2016) påvisas motsatsen till 

den tidigare beskrivna studien där sjukvårdspersonal istället hade en helhetssyn, vilket 

ledde till att kvinnorna kände sig sedda, hörda och bekräftade som individer och inte 

bara sågs som diagnoser. Kvinnorna i denna studie fick även möjlighet till att delta i 

hjärtrehabilitering vilket ingav en positiv känsla som främjade deras 

återhämtningsprocess. Reflektioner utifrån detta är att som sjuksköterska försöka skapa 

ett förhållningssätt där patientens behov tillgodoses.  

Litteraturstudien visade även på hur en del kvinnor kämpade för att komma tillbaka till 

den vardag de hade innan hjärtinfarkten. Det mest utmärkande symtomet efter 

hjärtinfarkten visade sig vara den uppenbara trötthet som kvinnorna besvärades av. 

Konsekvenserna av detta blev att kvinnorna upplevde en försämrad livskvalité. I en 

studie av Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink (2013) belyses den påtagliga 

utmattningen tiden efter hjärtinfarkt och dess följder i form av lidande. Kvinnorna i 

studien lyfter de emotionella känslorna och den minskade förmågan att klara av sina 

dagliga aktiviteter på grund av tröttheten. Kvinnornas erfarenheter av tröttheten bidrog 

till att de kände sig isolerade då orken inte längre fanns. Tröttheten beskrevs även av en 

kvinna som en förlust av sig själv och den person hon en gång hade varit. Den påtagliga 

utmattningen som beskrevs av patienterna och det lidande det skapades kan härledas till 

Erikssons teori om lidande. Teorin bygger på hur en sjukdom kan föra med sig olika 
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former av fysiska symtom vilket skapar en upplevelse av att vara begränsad i sin vardag 

(Eriksson 2015, s.78).  

 

I litteraturstudien framkom även att somliga kvinnor uttryckte hur stödet de fick bidrog 

till en positiv upplevelse vilket också påverkade återhämtningen positivt. Detta 

bekräftas även i en studie av Kristofferzon, Löfmark & Carlsson (2007) där kvinnorna 

relaterade till den kärlek och stöd de fått från omgivningen tiden efter hjärtinfarkten. 

Kvinnorna beskrev vidare hur väl omhändertagna och respekterade de kände sig vilket 

ingav en känsla av trygghet under återhämtningen. Dahlberg & Segersten (2010, s.121) 

menar att närstående inte får uteslutas i patientens vårdprocess då de utgör en viktig roll 

för den drabbade. Närståendes närvaro ökar möjligheten till främjad hälsa och en känsla 

av välbefinnande. Dock har också det omvända visats genom att närstående även kan 

påverka situationen negativt. Hildingh, Fridlund & Lidell (2007) styrker detta genom att 

beskriva kvinnornas frustration över att ständig känna sig överbeskyddade av sina 

närstående. Anledningen till att denna frustration uppkom var att kvinnorna kände att de 

höll på att förlora sin självständighet samt sin identitet. 

 

Litteraturstudien kännetecknades också av hur professionellt stöd var en viktig faktor 

för kvinnors välmående samt hur stödet underlättat återhämtningsprocessen. Lundgren 

och Berg (2010) belyser vikten av hur en professionell vårdrelation kan ha betydelse för 

patienternas återhämtning. Sjuksköterskan ska eftersträva en ömsesidig relation där 

patienten kan känna sig sedd och bekräftad. Studien lyfter vidare hur sjuksköterskan kan 

skapa en bra vårdmiljö och därmed öka patientens tillit. Detta för att patienterna redan 

befinner sig i en sårbar situation vilket kan leda till en ökad känsla av rädsla och 

osäkerhet. Reflektionen över det är att tydlig och adekvat information ses som en viktig 

komponent i återhämtningen och frånvaro av det kan leda till en utdragen 

återhämtningsprocess. Genom att ha ett livsvärldsperspektiv och se patienten i sitt totala 

sammanhang samt göra patienten delaktig i vården kring sig själv kan förekomsten av 

lidandet förebyggas. Detta stärker Dahlberg & Segersten (2010, ss.103–104) genom att 

definiera livsvärldsperspektivet vilket utgår från patientens behov av vård och dess 

upplevelse kring sin nya situation. I det akuta skeendet av vården kring patienten 

innehar sjukvårdspersonalen tillräckligt med kompetens för den medicinska 

behandlingen. Dock finns det risk för att de känslor som uppkommer i samband med 

hjärtinfarkten inte bemöts på ett lika heltäckande sätt, vilket kan resultera i ett 

vårdlidande. Detta kan återigen sammankopplas med Erikssons teori om vårdlidande 

vilket ses som ett onödigt lidande som orsakas av vårdpersonalen. Lidandet kan vara 

medvetet eller omedvetet betingat (Eriksson 2015, ss.81–82).    

 

HÅLLBAR UTVECKLING 

Globaliseringen har fört med sig flera faktorer som är skadliga för folkhälsan så som 

stress, alkohol-, tobak och drogmissbruk, snabbmat samt minskad fysisk aktivitet. 

Hållbarhetsbegreppet har tre dimensioner, ekonomisk, socialt och miljömässig 

hållbarhet.  I Sverige definieras hållbarhetsprincipen som: 

 

”Ett hållbart samhälle är ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och 

sammanhållning förenas med en god miljö. Samhället tillfredsställer sina aktuella 
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behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (Statens folkhälsoinstitut 2005, s.241). 

 

Att arbeta preventivt när det kommer till ohälsa ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter 

samt att i samband med utskrivning se till att patienten erhåller de verktyg som behövs 

för att underlätta övergången från sjukhuset till hemmet. Detta gynnar inte enbart 

patienten utan främjar även en hållbar samhällsutveckling med mindre kostnader och 

resurser som följd. I en studie av (Anåker & Elf 2014) belyses vikten av ett fungerande 

sjukvårdssystem som utgår från evidensbaserad vård. Detta för att skapa bra 

förutsättningar för en hållbar utveckling i framtiden. Då sjuksköterskor i sin profession 

strävar efter att förbättra människors hälsa bör omvårdnadsperspektivet inom hälso- och 

sjukvård vara högt prioriterat.    

  

SLUTSATSER 

Att drabbas av hjärtinfarkt är en omskakande upplevelse för kvinnor som leder till en 

förändrad livssituation. Hemkomsten kan för en del kvinnor bli otrygg och främmande 

på grund av okunskapen kring det som inträffat. En viktig aspekt för 

sjukvårdspersonalen att beakta är att när den medicinska processen är över innebär inte 

detta att kvinnorna är färdigbehandlade. Det kan vara vid detta skede som kvinnorna 

behöver vårdaren som mest. Sjuksköterskan har en viktig roll i vården kring patienten 

och med hjälp av information kan patienten erhålla hjälp både i förebyggande syfte men 

även under behandlings- och rehabiliteringsfasen. Det skulle kunna innebära att minska 

lidandet och öka känslan av välbefinnandet för patienterna. Stöd och information till 

patienterna bör individanpassas för att kunna göra största möjliga nytta.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER   

 En hjärtinfarkt kan påverka kvinnornas livskvalité negativt. Sjuksköterskan har 

en viktig uppgift när det gäller att kunna påverka patienternas återhämtning i 

efterförloppet av en hjärtinfarkt.  

 

 Sjuksköterskan kan uppfylla detta genom att patienterna får tillräckligt med 

adekvat information gällande sin nya livssituation och att patientens samtliga 

frågor är besvarade innan hemgång.  

 

 Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att erbjuda patienterna uppföljning en tid 

efter hjärtinfarkten. Resurser som främjar patientens egenvård ska också lyftas 

fram och dess anhöriga ska inte uteslutas under vårdprocessen.  

 

 Genom att sjuksköterskan möter patienters frågor och oro minskas också risken 

för att ett vårdlidande kan uppstå.    
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BILAGA 1  

Sökhistorik  

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar  

CINAHL 

2017-05-05 

Myocardial infarction AND Women AND 

Recovery 

25  2 

CINAHL 

2017-05-05 

Experience AND Myocardial infarction 

AND  

Women AND Recovery 

13  1 

CINAHL 

2017-05-05 

Myocardial infarction AND Family AND 

Experience 

24  1 

CINAHL 

2017-05-05 

Women AND Perceptions AND 

Myocardial infarction  

23  1 

CINAHL 

2017-05-05 

Myocardial infarction AND Family AND 

Women 

 

27  0 

CINAHL 

2017-05-05 

Myocardial infarction AND Quality of life  92  1 

CINAHL 

2017-05-05  

Women AND Myocardial infarction AND 

Reducing       

50 1 

MEDLINE 

2017-05-05 

Myocardial infarction AND Women AND 

Experience AND Recovery  

17  2 

MEDLINE 

2017-05-05 

Women AND Myocardial infarction AND 

Quality of life  

152  1 

MEDLINE 

2017-05-05 

Women AND Myocardial infarction AND 

Perception 

 

40  0 
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BILAGA 2 

Artikelgranskning 

 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Alsén, P., 

Brink, E. 

(2013) 

 

Fatigue after 

myocardial 

infarction-a 

two-year 

follow-up 

study. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

22(11,12), ss. 

1647–1652. 

Syftet är att 

undersöka 

sambandet 

mellan trötthet 

och depression 

från fyra 

månader till 

två år efter 

hjärtinfarkt. 

 

Kvantitativ och 

longitudinell studie. I 

studien deltog 43 kvinnor 

och 112 män som hade 

behandlats för akut 

hjärtinfarkt. Dessa 

rekryterades från en 

kranskärlsvårdenhet på ett 

sjukhus i Sverige.  

I resultat framgår det 

att trötthet hade 

minskat från fyra 

månader till två år efter 

hjärtinfarkten. 18% av 

de tillfrågade två år 

efter hjärtinfarkten 

uppger depression 

tillsammans med 

trötthet och 30% 

uppger trötthet utan 

depression. Tröttheten 

var vanligare bland 

kvinnor. 

 

 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Eriksson, M., 

Asplund, K & 

Svedlund, M. 

(2009). 

 

Patients' and their 

partners' 

experiences of 

returning home 

after hospital 

discharge 

following acute 

myocardial 

infarction. 

 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing. 8(4), ss. 

Syftet med 

denna studie är 

att belysa 

patienters och 

deras partners 

erfarenheter efter 

utskrivning från 

sjukhuset efter 

en hjärtinfarkt. 

 

Totalt 15 par 

medverkade i 

individuella intervjuer, 

fyra till åtta veckor efter 

utskrivningen.  En 

kvalitativ 

innehållsanalys 

användes för att 

undersöka data.  

Resultaten 

presenteras med 

hjälp av tre 

huvudteman och 10 

subteman som 

beskriver både 

patienten och dess 

partners tankar 

efter hjärtinfarkten.  
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267–273. 

 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Junehag, L., 

Asplund, K. & 

Svedlund, M. 

(2014). 

 

Perceptions of 

illness, 

lifestyle and 

support after 

an acute 

myocardial 

infarction. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences, 

28(2), ss. 289–

296. 

 

Syftet med denna 

studie är att 

beskriva enskilda 

synpunkter av 

livsstil och stöd 

ett år efter 

hjärtinfarkten, 

med eller utan en 

mentor. 

Kvalitativ studie. 

 20 deltagare i 

åldrarna 46–73 

deltog i studien, av 

detta var 14 män 

och 6 kvinnor som 

hade drabbats av en 

hjärtinfarkt. 

 Deltagarna 

rekryterades två 

veckor efter 

utskrivningen av en 

sjuksköterska vid 

återbesök.    

 

Samtliga deltagare kände ett 

behov av att förändra sin 

livsstil till mer hälsosam. 

De vill alla leva som förut 

och såg framtiden som 

positiv.  Upplevelsen av att 

ha en mentor till hjälp sågs 

som betydelsefullt, men mer 

forskning behövs för att 

stötta patienten till en 

förändrad livsstil.  

 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Kristofferzon, 

M-L,. Löfmark, 

R. & Carlsson, 

M. (2007). 

 

Striving for 

balance in daily 

life: experiences 

of Swedish 

women and men 

shortly after a 

myocardial 

infarction. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 16(2), 

Syftet är att 

beskriva 

upplevelser av 

det dagliga livet 

för kvinnor och 

män under de 

första fyra till sex 

månaderna efter 

den första 

hjärtinfarkten. 

 

En semistrukturerad 

intervju, utfördes på 

39 deltagare, 20 

kvinnor och 19 män. 

Studien var från 

januari 2000 till 

november 2001. 

Dataanalysen 

utfördes med en 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Utifrån analysen 

skapades tre teman som 

presenterades sedan i 

studieresultaten. 

Temans innehöll var: 

”hot mot det vardagliga 

livet”, ”strävan efter 

kontroll” och ” "Det 

dubbelbottnade 

nätverket". 

Känslomässigt lidande 

och fysiska symtom 

beskrevs som mest 

problematiska första 

månaden efter 

hjärtinfarkten.  
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ss. 391-401. 

 

 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Kristofferzon, 

M-L,. Löfmark, 

R & Carlsson, 

M. (2008). 

 

Managing 

consequences 

and finding 

hope – 

experiences of 

Swedish women 

and men 4–6 

months after 

myocardial 

infarction. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Science, 

22(3), ss. 367–

375. 

 

Syftet är att 

belysa svenska 

kvinnor och 

mäns upplevelser 

av det dagliga 

livet fyra till sex 

månader efter en 

hjärtinfarkt och 

deras 

förhoppningar på 

framtiden.  

 

Kvalitativ 

Innehållsanalys.20 

kvinnor och 19 

män deltog i 

studien.   

Utifrån analysen skapades 

två teman som sedan 

sammanfördes i studiens 

resultat. Tema 1 bestod av 

”att klara av de 

konsekvenser som en 

hjärtinfarkt medför”, och 

att de drabbade var 

tvungen att bemästra 

livsstilsförändringar, 

emotionella reaktioner, 

ändringar i sociala livet 

och problem relaterad till 

hälsa. Tema 2: handlade 

om ”att hitta en mening i 

det som hänt”, de drabbade 

hade en positiv inställning 

till livet och hopp inför 

framtiden. 

 

 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

MacInnes J.D. (2006) 

 

The Illness 

Perceptions of 

Women Following 

Acute Myocardial 

Infarction: 

Implications for 

Behaviour Change 

and Attendance at 

Cardiac 

Rehabilitation, 

Women & Health, 

Syftet är att 

belysa 

kvinnors 

uppfattning 

om sin 

sjukdom efter 

en akut 

hjärtinfarkt.  

Kvalitativ studie. 

Deltagarna som 

ingick i studien var 

kvinnor som 

rekryterades från 3 

allmänsjukhus i 

sydöstra England. 

Samtliga kvinnor 

hade genomgått en 

akut hjärtinfarkt. 10 

kvinnor valdes ut i 

åldern 30-80 år.  

Resultatet bygger på 

ett antal teman som 

uppkom under 

intervjuerna. Tema 1: 

Stress som en 

konsekvens av 

sjukdomen 

2: Förlust av 

förtroende och en 

oförmåga att avsluta 

hushållssysslor 

3: Upplevd brist på 

kontroll  
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42:4, ss.105–121.  

Kvinnorna ansåg att 

det fanns ett stort 

behov av att delta i 

hjärtrehabilitering för 

att återfå kontroll och 

sin självständighet.  

 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Stevens, S. & 

Thomas, S. 

(2012).  

 

Recovery of 

Midlife 

Woman From 

Myocardial 

Infarction. 

 

Health Care 

for Women 

International, 

33(12), 

ss.1096–1113. 

 

Syftet är att beskriva 

erfarenheter hos 

medelålders kvinnor 

som överlevt en 

hjärtinfarkt och hur 

de upplever 

återhämtningstiden i 

hemmet.  

En kvalitativ metod som 

genomförts i USA. 

Urvalet bestod av 8 

medelålders kvinnor i 

åldern 45–65 år. 

Samtliga kvinnor hade 

drabbats av en 

hjärtinfarkt för första 

gången. Hjärtinfarkten 

ska ha inträffat för 6 

månader sen eller senare.  

Många kvinnor 

upplever hur livet 

förändrats efter 

hjärtinfarkten. En 

del ville återvända 

till det liv de en 

gång hade men 

kroppen kändes 

trasig och trött 

efter infarkten. 

Känslor av ångest 

och rädsla över ett 

återfall var också 

ständigt påtaglig. 

 

  

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Sjöström-

Strand, A., 

Ivarsson, B. 

& Sjöberg, T. 

(2011). 

 

Women`s 

experience of 

a myocardial 

infarction: 5 

years later. 

 

Scandinavian 

journal of 

Caring 

Sciences, 

Syftet i studien är att 

utforska och beskriva 

hur kvinnor upplever 

sin hälsa och sitt 

dagliga liv 5 år efter 

hjärtinfarkten.  

En explorativ och 

beskrivande 

fenomenologisk metod. 

12 kvinnor ingick i 

studien. Deltagarna 

valdes ut mellan 2002–

2003 från en 

kranskärlsvårdsenhet på 

ett universitetssjukhus i 

södra Sverige.   

Kvinnorna beskrev 

hur hjärtinfarkten 

utgjort 

begränsningar i 

deras liv 5 år efter. 

Främst fysiska 

begränsningar som 

trötthet men även 

andra 

hälsoproblem. En 

del kvinnor är 

ständigt rädda för 

återfall medans 

andra ser det som 

att de fått en andra 

chans i livet.  
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25(3), ss. 

459–466. 

 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Turris, S. A., 

Finamore, S. 

(2008).  

Reducing delay 

for women 

seeking 

treatment on 

the emergency 

department for 

symptoms of 

potential 

cardiac illness. 

 

Journal of 

Emergency 

Nursing. 34 (6), 

ss. 509–515. 

 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

erfarenheter 

efter de sökt 

vård för 

misstänkt 

hjärtinfarkt 

samt dess 

behandling.  

16 kvinnor intervjuades 

som sökt vård på 1 av 2 

kanadensiska 

akutmottagningar mellan 

Juni 2005 och Juni 2006. 

 Intervjuerna ägde rum 

mellan 2–6 veckor efter 

utskrivning. Den 

varierande åldern på 

deltagarna var 29–89 år.   

Resultatet visade på 

att samtliga kvinnor 

strävade efter att 

återgå till ett normalt 

liv efter 

hjärtinfarkten. 

Kvinnorna strävade 

också över att vara 

bra fruar, mödrar och 

bra medarbetare.  
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Syftet är att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser av 

hjärtinfarkt och 

hur 

hjärtinfarkten 

inverkar på deras 

relationer och 

vilka strategier 

kvinnorna 

använde.  

 

Kvalitativ studie. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer utfördes på fem 

kvinnor mellan 40–70 år 

om deras upplevelser av 

hjärtinfarkt. Alla 

intervjuer var 

bandinspelade och 

transkriberade ordagrant. 

Uppföljning gjordes via 

telefon två månader 

senare för att erhålla 

kvinnornas synpunkter om 

pågående anpassning.  

 

Några av kvinnorna 

upplevde en sorg 

över sin förlust av 

självständighet och 

fysiska förmåga. En 

del hade en stark tro 

på att allt skulle 

återgå till det 

normala och en del 

kvinnor uttryckte 

tacksamhet över det 

stöd de fått från den 

professionella 

vården. 
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