
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2009:9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett förändrat liv 
 

Människors livserfarenheter efter en hjärtinfarkt 
 

 
 

 
Henna Jukkola  

Johanna Samuelsson 
 

 
 
 
 

 



 
Uppsatsens titel: Ett förändrat liv – Människors livserfarenheter efter en hjärtinfarkt 

 
Författare: Henna Jukkola och Johanna Samuelsson 

 
Ämne: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

  
Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 
Kurs: SSK 27a 

 
Handledare:  Ewa Lagerström 

 
Examinator:  Björn-Ove Suserud 

 

SAMMANFATTNING    
Varje år drabbas cirka 35000 svenskar av hjärtinfarkt varav 11000 dör. Det är lika 
många dödsfall bland kvinnor som män. Patienter som drabbas av sin första hjärtinfarkt 
är med om en upplevelse som innebär att livet förändras ur många perspektiv. Det är 
därför viktigt med kunskap gällande de mentala reaktioner som uppkommer för att 
kunna möta patienten i hans tankar och känslor och på så vis ge en vård som präglas av 
trygghet. Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av livet efter en 
hjärtinfarkt. Metoden som används i studien är en innehållsanalys enligt Evens modell 
av åtta utvalda kvalitativa artiklar. Livet efter en hjärtinfarkt präglas av kognitiva 
aspekter, såsom rädsla för döden och hur livet ska fortskrida. Att hålla det inom sig kan 
för vissa handla om förnekelse, medan det hos andra handlar om att gå vidare i livet. 
Många upplever att de får en ny roll efter en hjärtinfarkt. Både att självbilden förändras 
och att man upplever sig annorlunda behandlad i sociala relationer. Olika strategier 
skapas för återhämtning. Dessa ser olika ut i fråga om vilka förändringar man gör i livet. 
Det är viktigt med ett bra stöd av omgivningen för att komma tillbaka till ett normalt liv. 
Då många anser sig dåligt informerade av vårdpersonalen angående hjärtinfarkt och 
även upplever ett bristande emotionellt stöd uppstår ett vårdlidande. Kanske förhindras 
rädsla genom att vara mer lyhörd för patientens informationsbehov och förbättra 
vårdrelationen. Sjuksköterskan ska skapa ett tryggt möte, där patienten vågar ställa 
frågor. 
 
 
 
Nyckelord:  Hjärtinfarkt, Livsvärld, Subjektiv kropp, Lidande, Patientperspektiv 
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INLEDNING 
I Sveriges drabbas någon av hjärtinfarkt varje kvart (Hjärt-lungfonden 2008) och cirka 
27 000 personer vårdas varje år på sjukhus (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). Med 
siffrorna i åtanke kan vi konstatera att varje sjuksköterska troligtvis kommer att möta 
dessa patienter oavsett vilket kontext man arbetar i. Således är kunskap om hur 
patienten erfar sin livsvärld efter en hjärtinfarkt intressant för alla sjuksköterskor. En 
utav författarna till denna uppsats var under sina verksamhetsförlagda studier på en 
hjärtavdelning. Där upptäckte hon hur personer som drabbats av en hjärtinfarkt hanterar 
situationen olika. En del pratar mycket och gärna om vad de upplevt och visar även 
mycket av sina känslor. Medan andra tycks hålla sina upplevelser för sig själva och inte 
gärna pratar om vad som hänt. Hon la även märke till att sjuksköterskorna inte 
prioriterade att prata om upplevelser och känslor med patienterna. Den andra författaren 
till uppsatsen var under sina verksamhetsförlagda studier på en medicinavdelning och 
konstaterade att även där möter man patienter som genomgått en hjärtinfarkt. Vi tror 
och hoppas att blivande sjuksköterskor har nytta av att få kunskap om hur dessa 
patienter upplever livet efter en hjärtinfarkt för att kunna förbereda sig på att möta deras 
tankar, känslor och frågor. Det gynnar patienten att möta en sjuksköterska som är väl 
insatt i ämnet och har de rätta verktygen för att skapa ett tryggt möte.  

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 
Hjärtsjukdomar utgör en stor del av de sjukdomar som människan drabbas av idag. 
Ökad vällevnad och en befolkning som blir äldre gör att dessa sjukdomar ökar. I 
västvärlden dog människan förut av infektionssjukdomar som härjade, nu dominerar 
hjärtsjukdomar som dödsorsak (Grefberg, 2007). I Sverige minskar hjärt- och 
kärlsjukdomarna men är ändå den största folksjukdomen (Hjärt-lungfonden, 2008). 
Varje år drabbas cirka 35000 svenskar av hjärtinfarkt varav 11000 dör (Hjärt-
lungfonden, hjärtrapport, 2008). Det är lika många dödsfall bland kvinnor som män, 
men i genomsnitt insjuknar kvinnor sju till åtta år senare (Hjärt-lungfonden, 2008). 
 
Hjärtat är en muskel som pumpar ut syrerikt blod till hela kroppen. Hjärtmuskeln 
försörjs med syrerikt blod genom kranskärlen, koronarartärerna. De finns på hjärtats 
utsida och fylls på under det diastoliska trycket när hjärtat vilar. Fett, blodkroppar och 
bindväv kan under lång tid lagras i kärlväggen och tillslut bilda en förträngning, 
ateroskleros (Sjukvårdsrådgivningen, 2008).  
 
Ateroskleros är en progressiv sjukdomsprocess i artärerna. Den resulterar i att 
blodflödet reduceras på grund av förträngningar i artärernas hålrum. Artärväggen blir på 
vissa ställen förtjockad av kolesterol, andra fettämnen och bindväv. Den 
aterosklerotiska avlagringen kan orsaka en tromb (blodkoagel) som kan växa tills den 
stänger till blodkärlet. Tromben kan bli en embolus, lossna och flyta med blodet tills 
den täpper till en trängre del av koronarkretsloppet (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, 2005).  
 
När blodcirkulationen till en del av hjärtmuskeln upphävs plötsligt på grund av en tromb 
eller embolus inträffar en infarkt och alla celler i det drabbade området dör. Hjärtinfarkt 
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är en oåterkallelig hjärtmuskelskada som orsakas av syrebrist (Grefberg, 2007). Det som 
avgör om personen dör eller överlever beror på hur stor del av hjärtmuskulaturen som 
drabbas av syrebristen och var skadan i hjärtat finns (Bjålie et al., 2005). Man räknar 
med att 50 procent av de som drabbas av en hjärtinfarkt dör, och de flesta gör det innan 
de kommer till sjukhuset (Grefberg, 2007). 
 
En hjärtinfarkt kan leda till olika komplikationer som arytmier, hjärtsvikt, rupturer och 
cerebrala embolier (Grefberg, 2007). Risken för att drabbas av en hjärtinfarkt ökar bland 
annat av rökning, högt blodtryck, dåliga matvanor, otillräcklig motion, stress och höga 
blodfetter (Sjukvårdsrådgivningen, 2008).  
 
Vid en hjärtinfarkt kan patienten behandlas farmakologiskt alternativt med PCI 
(perkutan koronar intervention) eller By-pass-operation. PCI innebär att man för in en 
kateter i blodkärlet, via arteria femoralis till kranskärlen och gör en ballongvidgning. 
Man vidgar den förträngda delen av kärlet och sätter dit ett stent som är ett rör i form av 
ett nät för att förhindra restenos. Vid by-pass-operationen öppnas patientens bröstkorg 
och hjärtat friläggs. För att kunna leda blodet förbi förträngningen används ett nytt kärl, 
oftast vänstra arteria mammaria interna, som sys in i kranskärlet. Under operationen är 
patienten beroende av en hjärt-lungmaskin (Grefberg, 2007).  
  

Vårdvetenskapliga begrepp 
De vårdvetenskapliga begrepp som beskrivs är valda utifrån det faktum att livet, vid en 
hjärtinfarkt, förändras ur många perspektiv där patienten utifrån sin livsvärld, sin 
subjektiva kropp och sitt lidande kan beskriva sina upplevelser.  

Livsvärld 
Människans vardagsvärld och den dagliga tillvaron utgör hennes livsvärld. Det innebär 
att ett livsvärldsperspektiv utgår från hur människan erfar världen eller delar av den. 
Fokuset ligger inte på världen eller på människan utan relationen där emellan. 
Människans upplevelser, handlingar och erfarenheter betonas och bejakas i den 
verklighet hon dagligen lever i. Den levda världen, där människan tänker och tycker, 
älskar och hatar, arbetar och leker, är hennes livsvärld. Det är där hon söker mening och 
innehåll och där hon finns till. Människan kan inte existera utan en livsvärld och inte 
heller komma ifrån den (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg, 2003).  
 
Inom vården handlar livsvärldsperspektivet om att vara öppen och följsam mot 
patienten, dvs. att möta patienten så förutsättningslöst som möjligt för att kunna se 
hennes unikhet. Det innebär en balansgång mellan vårdarens förförståelse och förmåga 
att uppfatta nya detaljer. Förförståelsen får inte bli ett hinder så att patientens perspektiv 
inte kommer fram och påverkar vårdandet. Det är patienten som ska lära vårdaren om 
vad hennes lidande innebär och hur det ser ut (Dahlberg et al., 2003).  

Subjektiv kropp 
Dahlberg (2003) skriver att människan lever sitt liv och når resten av världen genom sin 
kropp. Det är det centrala i människans existens. ”Den subjektiva kroppen är både 
fysisk, psykisk, existentiell och andlig - på samma gång” (sid. 42). Det innebär att 
kroppen fylls av upplevelser, erfarenheter, minnen och visdom under livets gång 
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(Dahlberg et al., 2003). Den bär på människans livshistoria, självbild och mening 
(Wiklund, 2003). Den subjektiva kroppen ses som en helhet där man inte skiljer på 
kroppen och ”jaget” (Dahlberg et al., 2003). Det är genom våra sinnen som en bild 
skapas av oss själva och världen (Wiklund, 2003).  
 
Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, (2006) skriver att människan inte upplever 
kroppen på samma sätt vid hälsa och ohälsa. ”Kroppen försvinner från vår 
uppmärksamhet när den fungerar men drar till sig uppmärksamheten när den inte 
fungerar” (Jahren Kristoffersen et al., 2006, sid. 117). En förändring av kroppen innebär 
att tillgången till världen och livet också förändras, vilket tvingar människan att 
reflektera. Detta blir tydligt när förändringen av kroppen sker t ex. vid en hjärtinfarkt 
(Dahlberg et al., 2003; Wiklund, 2003). Människans förändrade bild av sig själv kan 
påverka andras förhållningssätt till henne. Kroppen är viktig för identiteten eftersom det 
är genom den andra uppfattar personens känslor, tankar och intentioner (Wiklund, 
2003). Förändringar i kroppen som minskar funktionsnivån och attraktionskraften 
påminner om döden med risk för sociala avtryck, skam och ensamhet (Jahren 
Kristoffersen et al., 2006).  

Lidande 
Lidande kan orsakas av olika företeelser i patientens liv och delas utifrån det in i 
livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande (Wiklund, 2003).  
 
Livslidande är knutet till personens livssituation och livshistoria. Det som påverkar ett 
livslidande styrs av balansen mellan inre och yttre krav, det vill säga personens egna 
krav och andras förväntningar samt av personens erfarenheter. Det kan handla om allt 
från att prestera och att göra rätt för sig, till att leva upp till sin roll och även 
existentiella frågor om liv och död. När människan inte kan uttrycka sin personlighet 
eller tillåtas vara den hon är kommer hon att uppleva ett livslidande. Detta påverkar hela 
personens existens och hon kommer att uppleva sig själv som otillräcklig (Wiklund, 
2003). Ett lidande som är tungt att bära är saknaden av livsmening. Att inte känna någon 
mening med livet och inte heller ha några mål påverkar personen negativt. Det kan 
uppstå en djup sorg över att livet inte blev som man tänkt sig (Hummelvoll & 
Lindström, 1997). 
 
Sjukdomslidande kan uppkomma till följd av den smärta och de symtom som följer en 
sjukdom. Det är starkt förknippat med livslidande, då sjukdomslidandet och dess 
begränsningar blir till ett livslidande. Det kan röra sig om allt från smärta till känslor 
som kommer av att vara begränsad, att sjukdomen påverkar ens liv så man inte längre 
kan leva som man en gång gjort eller som man vill leva. På en djupare nivå känner man 
sig otillfredsställd med livet. Då handlar det inte längre om specifika aktiviteter, utan 
om en försämrad livskvalitet. Det kan upplevas som ett hot mot den enskilda personens 
värde och identitet. Att man inte känner sig värdefull, då detta förknippas med 
prestation. Att man inte längre kan leva upp till de förväntningar som finns. Allt detta 
leder till existentiella tankar och tankar om döden (Wiklund, 2003).    
 
Lindholm skriver om vårdlidandet som ett lidande orsakat i vårdsammanhang. 
Relationen mellan patient och vårdare kan ge upphov till ett vårdlidande om patienten 
upplever ovärdighet, kärlekslöshet och avsaknad av delaktighet. Det största lidandet 
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orsakas dock av att inte ha någon relation alls. Avsaknaden av en relation till en vårdare 
innebär att patienten inte har någon som lyssnar, förstår, ser eller bekräftar, vilket i sin 
tur leder till otrygghet (Hummelvoll et al., 1997).  Att inte bli uppmärksammad som 
patient innebär att denna kan känna sig utestängd från sin egen vård. Patientens 
medbestämmande tas ifrån henne och på så sätt upplever hon maktlöshet. För att inte 
tappa självkänsla måste patienten bli informerad om vad som beslutas om henne och 
förstå meningen med detta (Dahlberg et al., 2003).  
 
Att lindra lidande förutsätter att man känner igen lidandet i dess olika former och 
uttryckssätt, att man i djup mening försöker förstå det (Hummelvoll et al., 1997).  
 

PROBLEMFORMULERING 
Att drabbas av en hjärtinfarkt påverkar patienten både fysiskt och mentalt. Patienter som 
drabbas av sin första hjärtinfarkt är med om en upplevelse som innebär att livet 
förändras ur många perspektiv. Det är viktigt med kunskap gällande de mentala 
reaktioner som uppkommer för att kunna möta patienten i hans tankar och känslor och 
på så vis ge en vård som präglas av trygghet. Denna kunskap ger möjlighet att förstå 
även de patienter som har svårigheter att uttrycka sina tankar och känslor. Uteblir denna 
kunskap riskerar vården att fokusera på den medicinska behandlingen och missa en 
väsentlig del av patientens vård.  
 

SYFTE 
Att beskriva patienters erfarenheter av livet efter en hjärtinfarkt.   
 

METOD 
Studiens metod är att analysera kvalitativa artiklar med fokus på patientens upplevelse 
av hjärtinfarkt. Ett av målen med kvalitativa studier är att ge en ökad förståelse för 
patientperspektivet. Varje kvalitativ studie har ett kunskapsvärde i sig, men om man 
sammanställer flera studiers resultat skapar man ett större kunskapsvärde. Man skapar 
en ny sammanfattande bild av ett fenomen, inte bara genom att lägga det ena resultatet 
till det andra, utan genom att syntetisera och därefter skapa något nytt (Friberg, 2006). 

Litteratursökning 
För att få en uppfattning om vilka sökord och databaser som skulle väljas ut gjordes 
inledande sökningar i Samsök. Heart attack, self concept, patient och qualitative 
research användes som sökord. Genom att titta på ämnesord på några artiklar som 
handlade om hjärtinfarkt upptäcktes tre relevanta sökord: myocardial infarction, self 
concept och coping. Denna sökning gav också en överblick över databaser vilket 
resulterade i att fyra databaser utvaldes. Academic Search Elite, Cinahl, Medline och 
ScienceDirect valdes ut för att de innehåller artiklar som handlar om vård, omsorg, 
omvårdnad, medicin, hälso- och sjukvård (Tabell 1).  
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Tabell 1 Databaser, sökord och antal träffar. 
 
                                                              

Databas Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 
Academic Search Elite 
Cinahl  
Medline 

Myocardial infarction + 
self concept 

140 4 

Academic Search Elite 
Cinahl 
Medline 

Myocardial infarction + 
coping 

325 9 

ScienceDirect Myocardial infarction + 
self concept 

5 1 

ScienceDirect Myocardial infarction + 
coping 

23  
 
 
 

Academic Search Elite 
Cinahl 
Medline 

Specifik författare  3 

 

Urval 
Inklusionskriterierna vid urvalet av artiklarna var att de handlade om patientens första 
hjärtinfarkt, att det handlade om högst 6 månader efter hjärtinfarkten, att artiklarna var 
kvalitativa. Exklusionskriterierna var artiklar publicerade innan 1998, icke 
vetenskapliga tidskrifter och artiklar. Sedan valdes några ut genom att läsa titel och 
abstract för att bedöma om artiklarna svarade på det aktuella syftet. En del artiklar 
handlade endast om kvinnors respektive mäns upplevelse. Då alla dessa valdes med 
fanns båda könen representerade i urvalet. Efter litteratursökningen var 14 artiklar 
utvalda som verkade relevanta för studiens syfte. Därefter hittades ytterligare tre artiklar 
efter en sekundärsökning på tre redan hittade författare.  
 
Dessa 17 artiklar lästes igenom mer noggrant än tidigare och kvalitetgranskades enligt 
Friberg (2006), för att säkra artiklarnas vetenskaplighet genom att bland annat titta på 
om det fanns ett tydligt problem formulerat och om syftet var besvarat. Tre valdes bort 
då de var litteraturstudier, eftersom endast empiriska studier skulle analyseras för att få 
en enhetlig utgångspunkt. Andra valdes bort på grund av att intervjuerna handlade om 
upplevelser före infarkten eller mer än sex månader efter. En artikel valdes bort på 
grund av att den inte höll tillräcklig kvalitet. Därefter återstod åtta stycken artiklar som 
passade studiens syfte. 
 

Analys 
Återstående åtta artiklar analyserades utifrån en innehållsanalys enligt modell av Evans 
(2002), vilket innebär att de lästes igenom flera gånger för att få en uppfattning om 
helheten av artiklarna tillsammans och även om detaljer i de specifika artiklarna. Sedan 
plockades meningsbärande enheter ut som svarade mot studiens syfte. Likheter och 
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skillnader identifierades och kategoriserades till olika grupper. Utav dessa 
utkristalliserades teman och subteman som blev den nya helheten och bildade denna 
studies resultat.  
 

RESULTAT 
Tre teman med vardera två subteman (Tabell 2) behandlar allt ifrån existentiella tankar 
och känslor till vad som händer i det sociala livet och viktiga delar i återhämtningen.  
 
Tabell 2 Patienters erfarenheter efter en hjärtinfarkt 
 

Kognitiva aspekter En ny roll Återhämtning 
Rädsla Ny självbild Anpassning 

Att hålla det inom sig Sociala relationer Stöd 
 

Kognitiva aspekter 
Efter en hjärtinfarkt uppkommer tankar och känslor som präglar patientens liv. Olika 
typer av rädsla är en återkommande känsla som beskrivs. Att hålla tankar och känslor 
inom sig står hos vissa för förnekelse, medan det hos andra är ett medvetet val.   

Rädsla 
Tankar på döden och vad som kunde ha hänt är något som frambringar mycket rädsla 
hos de som drabbats av en hjärtinfarkt. Det beskrivs som känslor av osäkerhet och 
upplevs som skrämmande (Stewart, Davidson, Meade, Hirth, Makrides, 2000; 
Svedlund,  Danielson,  Norberg,  2001; Doiron-Maillet, Meagher-Stewart, 2003; 
Worrall-Carter, Jones, Driscoll, 2005). Att ha överlevt ger känslor av tacksamhet över 
att få en andra chans till livet och kunna leva det fullt ut (Svedlund et al., 2001). 
Rädslan kan också komma till uttryck i ilska och frustration över orättvisan av att ha 
drabbats (Worrall-Carter et al., 2005).   
 
I artikeln av White, Hunter och Holttum (2007) står att rädsla uppkommer i olika 
situationer efter hjärtinfarkten, som när man lämnar sjukhusets trygga miljö, vid tankar 
på framtiden, vid funderingar över den fysiska kapaciteten och vid oro över att drabbas 
av en ny hjärtinfarkt. En del av rädslan och osäkerheten bottnar i att förlora kontrollen 
och det avspeglar sig i ändrade aktiviteter efter hemkomst från sjukhuset (Stewart et al., 
2000). Många uttryckte även oro över hur mycket de skulle klara av och en rädsla för att 
överanstränga sig (Stewart et al., 2000; Hutton, Perkins, 2008). Enligt Hutton et al. 
(2008) beskriver en patient: ”…every time you do something, you think are you capabel 
or abel to do it whereas before you didn`t think about anything” (sid. 91). 
 
Även andra artiklar pekar på att rädsla upplevs i samband med tankar på att drabbas av 
ytterligare en hjärtinfarkt (Doiron-Maillet et al., 2003; Sjöström-Strand, Fridlund, 2007; 
Svedlund et al., 2001; Hutton et al., 2008; Stewart et al., 2000). Vid smärta och 
igenkännande symtom väcks dessa tankar omedelbart (Sjöström-Strand et al., 2007). 
Detta är något man funderar mycket på eftersom vetskapen om hur lätt det är att drabbas 
finns med en (Doiron-Maillet et al., 2003). Hos vissa resulterar det i tankar om hur man 
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bör förändra sitt liv för att bäst kunna gå vidare (Svedlund et al., 2001) och vilka 
situationer man bör undvika (Hutton et al., 2008). En patient uttrycker sig enligt 
följande: ”It`s a kind of feeling that I don´t want to be too far from my home… what 
happens if, you know, I´m miles from the hospital?” (Hutton et al., 2008, sid. 92). En 
annan patient beskriver så här: “For me, it´s the fear of being alone. For example, to go 
walking on the cycling path, well, I don´t go because I´m scared to have another heart 
attack” (Stewart et al., 2000, sid. 1353). 

Att hålla det inom sig 
En del patienter förnekar erfarenheter och känslor rörande hjärtinfarkten (Worrall-
Carter et al., 2005; Svedlund et al., 2001; Stewart et al., 2000), trots en gnagande känsla 
av att allt inte står rätt till (Svedlund et al., 2001). Vissa sa att de mår emotionellt bra, 
men bytte ändå samtalsämne för att undvika djupa känslomässiga diskussioner 
(Worrall-Carter et al., 2005). Att förneka den emotionella påverkan av hjärtinfarkten 
kan förvärra situationen (Stewart et al., 2000). För att inte vilja kännas vid det som hänt 
undviker och ignorerar en del verkligheten. I avsaknad av förståelse vill därför en del 
lämna sjukhuset så snart som möjligt. En patient uttrycker det som: ”I thought, why do I 
have to be here? I have nothing to do here and don´t need to be here” (Svedlund et al., 
2001, sid. 200). 
 
Vissa gör ett mer medvetet val att hålla sina tankar och känslor för sig själva (Hutton et 
al., 2008; Brink, Karlson, Hallberg, 2006). För att minska känslan av osäkerhet tonar 
man ner sina känslor och tänker inte på det som inträffat. Detta ger en känsla av 
kontroll. Vanligtvis har man som avsikt att gå vidare med sitt liv såsom det gestaltades 
innan hjärtinfarkten (Brink et al., 2006). En patient uttalar sig så här: ”I prefer not to 
talk, I think it´s a way of surviving; I don´t want to be anxious, because I know that 
everything will get worse. I don´t want to go too deep into those thoughts” (Brink et al. 
2006, sid. 408). 
 
En annan anledning att hålla sina tankar, känslor och upplevelser för sig själv är att 
skydda sina närstående från bekymmer (Svedlund et al., 2001). I White et al. (2007) 
säger en patient: “I went out to the kitchen to get my pump (glycerol trinitate 
spray)…and I was discretely going in to the loo to use it. He (son) caught me – I tried to 
hide it…” (sid. 281).  

En ny roll 
Efter en hjärtinfarkt hamnar patienten oundvikligen i en sjukroll. Självuppfattningen 
kan komma att förändras och även de sociala relationerna med anhöriga, vänner och 
kollegor påverkas.  

Ny självbild 
Många patienter upplever det negativt att inte längre ha kvar den roll de hade före 
hjärtinfarkten och inte heller den styrka som krävs för att fortsätta sitt liv så som de 
brukar (Svedlund et al., 2001; Sjöström-Strand et al., 2007; Stewart et al., 2000; Doiron-
Maillet et al., 2003; Worrall-Carter et al., 2005; White et al., 2007; Hutton et al., 2008). 
Det upplevs som jobbigt att få rollen som patient (Hutton et al., 2008; Svedlund et al., 
2001) när man är van vid att ta hand om andra och inte själv bli omhändertagen 
(Svedlund et al., 2001). Att vara beroende av andra kan ge känslor av skuld och 
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hjälplöshet. En patient säger: ”I´ve stopped working and I´m not allowed to 
drive…you´re dependent on other people all the time” (Worrall-Carter et al., 2005, sid. 
216) 
 
Patienter strävar efter att bibehålla sin självständighet och självkänsla (Worrall-Carter et 
al., 2005). Förloras dessa upplevs sorg, vilket de även uttrycker om de förlorat sin 
fysiska styrka (Hutton et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2007; Svedlund et al., 2001). 
Detta ger känslor av rastlöshet då det upplevs som svårt att göra förändringar i livet 
(Sjöström-Strand et al., 2007). Det leder även till känslor av att vara nedvärderad och 
man skäms för att vara sjuk (Svedlund et al., 2001).  
 
Flera uttrycker att de känner sig äldre efter hjärtinfarkten och är tvungna att slå av på 
takten (Hutton et al., 2008), medan andra upplever sig hälsosammare än tidigare på 
grund av de förändringar de tvingats göra (Hutton et al., 2008; White et al. 2007). I 
Hutton et al. (2008) berättar en patient: ”I always thought of myself as relatively young 
and healthy and I feel like I´m an old man with a dickie heart” (sid. 91). En annan 
patient uttrycker sig så här: “I like myself better; I feel more confident and I feel good 
about myself” (White et al., 2007, sid. 280). 

Sociala relationer 
En del upplever att människor i deras närhet behandlar dem på ett sätt de inte är vana 
vid när de får en sjukroll (Hutton et al., 2008; Stewart et al., 2000; White et al., 2007). 
Det kan innebära att ingen bryr sig om dem, vilket leder till att de känner sig ensamma 
och deprimerade (Sjöström-Strand et al., 2007). Vänner drar sig tillbaka och det har en 
skadlig effekt på det sociala livet (Stewart et al., 2000). En patient i Hutton et al. (2008) 
tänker så här: ”…trying not to burden me too much or avoid(ing) phoning me 
up…because they have a good drink after and I feel a little bit alienated” (sid. 92). En 
annan patient berättar enligt Stewart et al. (2000)  
 

The reaction of my friends to the heart attack sort of surprised me. Some of 
them wanted to make an invalid out of me. Others are a little bit afraid of 
me because I´ve had that kind of experience and they don´t know what to 
make of it (sid. 1356). 

 
Många patienter blir frustrerade över att närstående överbeskyddar dem (Doiron-Maillet 
et al., 2003; Stewart et al., 2000; White et al., 2007; Hutton et al., 2008; Worrall-Carter, 
2005). Trots en förståelse för anhörigas oro (Doiron-Maillet et al., 2003) kan det 
upplevas som en stressfaktor (Sjöström-Strand et al., 2007; Stewart et al., 2000). Livet 
kan kännas meningslöst till följd av de begränsningar som följer efter detta (Sjöström-
Strand et al., 2007). En ny uppdelning av aktiviteter i hemmet kan skapa konflikter 
mellan par (Stewart et al., 2000). I White et al. (2007) uttrycker en patient: “Mum 
wasn´t telling the children what to do, the children were telling Mum what to do…” 
(sid. 281). En annan patient berättar så här: “…keep asking me do you want to sit down 
dad, do you want a cup of tea and things like this, how are you feeling and it really gets 
on my nerves sometimes…I don´t like people fussing over me” (Hutton et al., 2008, sid 
92). 
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Återhämtning 
För en lyckad återhämtning skapar många strategier som hjälper dem att anpassa sig till 
ett förändrat liv. Stöd från anhöriga, vänner, kollegor och vårdpersonal är viktigt för att 
klara detta.  

Anpassning 
Patienten skapar strategier för att underlätta återhämtningen (Doiron-Maillet et al., 
2003; White et al., 2007; Stewart et al., 2000). Det kan handla om att ta en ”time out” 
och anpassa sina förväntningar, men också att hantera sina negativa känslor genom att 
aktivera sig (Stewart et al., 2000). White et al. (2007) beskriver att patienterna ingår i en 
rehabiliteringsgrupp, där de får hjälp att hitta användbara strategier för att hantera 
förändringar hjärtinfarkten fört med sig. I återhämtningsprocessen är det viktigt att få 
tillbaka sitt självförtroende (Hutton et al., 2008) och att återfå en känsla av kontroll 
(Doiron-Maillet et al., 2003). De fysiska begränsningar som finns i den tidiga fasen av 
återhämtningen väcker känslor av ilska och frustration (Hutton et al., 2008; Stewart et 
al., 2000). 
 
Många patienter är beredda att göra förändringar i sin livshållning för att på bästa sätt 
återhämta sig (Brink et al., 2006; Hutton et al., 2008; Worrall-Carter et al., 2005; 
Stewart et al., 2000; Doiron-Maillet et al., 2003). Målet för några är att fortsätta med 
sina aktiviteter med så små förändringar som möjligt (Brink et al., 2006; Hutton et al., 
2008). En del känner att de behöver avstå från vissa delar i livet (Hutton et al., 2008; 
Worrall-Carter et al., 2005), som rökning och alkoholintag samt försöka undvika 
stressiga situationer (Hutton et al., 2008). Många känner sig överväldigade av 
förändringarna och tänker på hur de levt sina liv men även på framtiden, för att finna 
mening i det som inträffat (Doiron-Maillet et al., 2003). En sådan förändring är den 
extrema trötthet en del upplever (Brink et al., 2006; Sjöström-Strand et al,. 2007). 
 
Det väcks många tankar kring om och när man ska återgå till arbetet (Brink et al., 2006; 
Sjöström-Strand et al., 2007; Stewart et al., 2000; White et al., 2007). Brink et al. (2006) 
talar om en genusskillnad vad gäller detta. Kvinnor vill vänta med att gå tillbaka till 
arbetet (Brink et al., 2006; Worrall-Carter et al., 2005) och prioriterar att klara av 
hushållssysslorna först (Brink et al., 2006). I White et al. (2007) talar dock två kvinnor 
om att återgå till arbetet. Man funderar även kring att anpassa arbetssituationen till sin 
begränsade förmåga (Brink et al., 2006; White et al., 2007). Män är mer inställda på att 
gå tillbaka till arbetet. En manlig patient säger: ”Why do I want to go back to work? 
There is only one answer. If you´re happy with a thing, you want to do it” (Brink et al., 
2006, sid. 408). Det uppstår oro över ekonomin vid tankar på att inte klara av sitt arbete 
(Stewart et al., 2000; Sjöström-Strand et al., 2007).  En patient beskriver detta enligt  
Sjöström-Strand et al. (2007):  
 

I couldn´t afford to stay at home, I´ve got such a low salary and I was 
shocked when I realized that I had used all my savings. That was very 
stressful and sapped a lot of my strength, so I just decided that I had to go 
back to work (sid. 14).  
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Stöd 
Det är viktigt med relevant information om hjärtinfarkten och dess följder (Doiron-
Maillet et al., 2003; Hutton et al., 2008; White et al., 2007; Stewart et al., 2000). 
Otillräcklig information leder till osäkerhet och förvirring kring vad man bör och inte 
bör göra (Doiron-Maillet et al., 2003). I Stewart et al. (2000) säger en patient: ”I want 
to know all the things that I have to do now…I think, shortly after you have it, you´re 
looking for all the information you can find to do what is best for you afterwards” 
(Stewart et al., 2000, sid. 1356). En annan uttrycker: “Very often they´re in a rush and 
they´re very abrupt. The professional, he knows what he´s talking about and he´ll come 
out with big complicated word and you´re not going to dare ask him what he means” 
(Stewart et al., 2000, sid. 1354). Vissa uttrycker dock svårigheter med att fråga om mer 
information, då de inte vill upplevas som besvärliga patienter. En patient säger: “Then 
he (physician) thinks this is a troublesome patient…who nags and asks questions the 
whole time” (Svedlund et al., 2001, sid. 200). Förutom otillräcklig information uttalar 
sig många om ett dåligt stöd från vårdpersonalen (Stewart et al., 2000; Hutton et al., 
2008), vilket kan leda till stress (Stewart et al. 2000). Andra erfar att de får ta hand om 
allting själva när de kommer hem. En patient uttrycker i Sjöström-Strand et al. (2007) 
det så här:  
 

I was promised help from the municipality with practical things like 
cleaning. But it didn´t work out so I had to do everything my self and that 
was very stressful because I also had to take care of my husband. He had a 
stroke some years ago (sid. 14).  

 
Det är också viktigt med stöd från närstående (Worrall-Carter et al., 2005; White et al., 
2007; Hutton et al., 2008; Stewart et al., 2000; Doiron-Maillet et al., 2003). Detta stöd 
upplevs när man känner att nära och kära finns där för en (Worrall-Carter et al., 2005; 
White et al., 2007), vilket ger en lugnande effekt (Worrall-Carter et al., 2005). En 
patient uttrycker det som: “To know that they were there and really wanted to be there” 
(Worrall-Carter et al., 2005, sid. 217). En del kände att de behövde fysiskt stöd i form 
av matlagning och städning för återhämtningen (Worrall-Carter et al., 2005). Människor 
som genomgått samma sak kan också fungera som stöd genom att dela med sig av sina 
erfarenheter (White et al., 2007; Doiron-Maillet et al., 2003; Stewart et al., 2000; Hutton 
et al. 2008). En patient säger ”That´s probably what´s helped me; when people have 
been in the same situation and been able to climb above it…” (White et al., 2007, sid. 
282).    

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet av innehållsanalys av kvalitativa artiklar fungerade bra i denna studie. Då syftet 
var att ta reda på människors erfarenheter av livet efter en hjärtinfarkt kunde relevant 
information hittas i de artiklar vi analyserade.   
 
Under informationssökningsprocessen upptäckte vi att det inte fanns så många artiklar 
som handlade om både män och kvinnor. I våra sökningar hittade vi mest artiklar som 
utgick från kvinnors upplevelser. De som utgick från män eller från båda könen var 
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färre. På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att göra om våra sökningar och 
bedömde att vi kunde utgå från dessa artiklar utan att specificera oss. Detta eftersom vi 
skriver om människors erfarenheter. Skulle vi idag ha möjlighet att göra om denna 
studie hade vi utgått från enbart kvinnors erfarenheter för att få ett ännu mer specifikt 
resultat. Vi skulle även koncentrera oss på en åldersgrupp, eftersom vi upptäckte att 
vissa upplevelser var åldersrelaterade. Av de artiklar vi valde ut var tre svenska, två 
brittiska och tre från Nordamerika, vilket gör att vi är nöjda med fördelningen. Vi tycker 
dock att det vore bra om fler eller ännu hellre alla var svenska för att spegla svenska 
förhållanden.    
 
I metoden innehållsanalys av kvalitativa artiklar ges möjlighet att ta del av ett stort antal 
människors upplevelser, vilket bidrar till trovärdigheten. Det svåra med analysen 
upplevde vi var att sammanföra så mycket information under så få teman och subteman 
som möjligt. En del fenomen stod skrivet såpass mycket om att de bildade självklara 
subteman, däremot var det svårare att få med information som inte var så frekvent.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet åskådliggör att en hjärtinfarkt påverkar åtskilliga delar i livet för den som blir 
drabbad. Temat kognitiva aspekter visar att det väcks mycket tankar och känslor hos 
hjärtinfarktpatienter. Beskrivningar av rädsla i olika avseenden är återkommande och 
uttrycks som alltifrån osäkerhet och oro till en intensiv inre rädsla. Att känna rädsla 
efter en hjärtinfarkt ger upphov till sjukdomslidande då den subjektiva kroppen sviker 
och upplevs som ett hot. Medvetenheten om sin egen sårbarhet kan vara anledningen till 
rädslan för att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Konsekvenserna av detta kan bli att rädslan 
byggs på och visar sig i liknande symtom som en hjärtinfarkt. Vissa förnekar det man 
har gått igenom, kanske just för att rädslan blir en för stor del av livsvärlden. Som 
sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd för vad den enskilde individen upplever i sin 
livsvärld, för att på bästa sätt kunna bemöta patientens behov och lindra ett eventuellt 
lidande. Troligtvis kan man även minska patientens rädsla genom bra information, så 
hon kan förstå varför hon drabbats av en hjärtinfarkt och hur hon kan minska risken för 
att drabbas av en ny. En del har ett större behov av att prata med vårdpersonal eller med 
andra patienter som har gått igenom samma sak än med sina närstående. Det kan bero 
på att de söker efter svar och förståelse som närstående inte kan bidra med. I vardagen 
vill dessa människor gå vidare och hitta ett sätt att leva ett normalt liv. Med hjälp av 
kunskap kring människors tankar och känslor efter en hjärtinfarkt kan sjuksköterskan 
förbereda patienten bättre på reaktioner som kan komma senare. Eftersom patienten då 
har möjlighet att reflektera över detta kanske hon slipper obehagliga överraskningar.  
 
Känslan av att få en förändrad roll efter hjärtinfarkten hänger sannolikt samman med att 
patienten har vissa föreställningar om hur saker och ting ska vara och även 
föreställningar om vad andra tycker. När dessa föreställningar inte infrias upplevs ett 
livslidande. Det är därför viktigt att sjuksköterskan försöker få patienten att inse nyttan 
av att sänka sina inre krav och fördelarna med att be om hjälp. Resultatet visar på att 
vänner drar sig undan och är rädda för att besvära. Konsekvenserna av detta blir att 
patienten får ytterligare bekymmer istället för det stöd som hon så väl behöver. När 
närstående på grund av sin oro blir överbeskyddande minskar möjligheten att göra det 
man vill. Många känner då att livet saknar mening, vilket ger negativa konsekvenser för 
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hälsan. Sjuksköterskan kan lindra närståendes oro genom att även låta de få ta del av 
relevant information. På så vis ges goda förutsättningar för ett gott samarbete makar 
emellan.    
 
Efter omtumlande upplevelser i samband med en hjärtinfarkt används olika strategier 
för att hantera situationen och förlika sig med sitt nya liv. Ett positivt stöd och bra 
information underlättar processen. Det framgår tydligt i resultatet att patienterna 
upplever bristande information, vilket skapar både osäkerhet och förvirring. Det framgår 
även att vårdpersonal brister i att skapa en trygg relation och ge det emotionella stöd 
som är så viktig i vårdsammanhang. Detta har även Hildingh, Fridlung & Lidell (2007) 
kommit fram till i sitt resultat där de beskriver att patienternas frågor ignoreras. Detta 
tillsammans resulterar i ett vårdlidande. Genom att ge relevant information och se till att 
patienten förstår den kan man undvika onödigt lidande. Även i Hogg, Garratt, Shaw & 
Tagney (2007) poängteras vikten av att informationen är tydlig och dessutom 
konsekvent. Lyckas man dessutom skapa en trygg och öppen relation med patienten, är 
förutsättningarna goda för att hon ska våga fråga om sådant hon undrar över och delge 
sjuksköterskan sina upplevelser. Dahlberg et al. (2003) skriver att en vårdrelation som 
har en öppenhet kan bidra till minskat lidande och ökat välbefinnande. Resultatet visar 
att det kan vara svårt att göra vissa nödvändiga förändringar i livet efter en hjärtinfarkt. 
Genom information om negativa konsekvenser av dålig livshållning och positiva 
effekter av små förändringar kan man öka patientens motivation. Ilskan och 
frustrationen över att inte längre ha kvar sin fysiska styrka visar återigen att upplevelsen 
av den subjektiva kroppen förändrats till det sämre. Det är därför av vikt att 
sjuksköterskan hjälper patienten att hitta strategier som möjliggör en känsla av kontroll. 
Här fyller de rehabiliteringsgrupper som finns en viktig funktion, där de drabbade även 
kan få ett positivt utbyte med människor i samma situation.    
 
Det vi vill poängtera i resultatdiskussionen är vikten av att sjuksköterskan utgår från 
patientens upplevelse av sin livsvärld för att på bästa sätt kunna motverka och lindra 
lidande. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står skrivet att sjuksköterskan ska ha 
förmåga att ” uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och 
så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005, sid. 
11). Ett annat framträdande fenomen som vi har lyft fram i resultatdiskussionen är 
vikten av bra information. Det styrks av sjuksköterskans kompetensbeskrivning som 
säger att sjuksköterskan ska ha förmåga att ”informera och undervisa patienter och/eller 
närstående, såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och 
innehåll” och även ”förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given 
information” (Socialstyrelsen, 2005, sid. 11). Utifrån vad resultatet visar anser vi att 
detta måste lyftas fram till diskussion på arbetsplatserna eftersom kunskap om 
patientens upplevelse och bra information lägger grunden till en lyckosam 
återhämtning.   
 
Idag finns mycket kvantitativ forskning om hjärtinfarkt. De kvalitativa studierna 
behöver utökas. Vi saknar studier där man jämför män och kvinnors upplevelser efter en 
hjärtinfarkt. Att bedöma skillnader i mäns och kvinnors upplevelser i skilda studier är 
svårt eftersom syftena skiljer sig åt.  Det skulle även vara av intresse att forska vidare 
kring betydelsen av information i samband med hjärtinfarkt för att få reda på om det kan 
främja en snabbare återhämtning.  
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Praktiska implikationer 
Utifrån studiens resultat ges några praktiska implikationer till sjuksköterskor som möter 
patienter efter en hjärtinfarkt.  
 

• Avsätt tid till att lyssna på patientens upplevelser för att på bästa sätt kunna möta 
hennes/hans behov.  

• Ge patienten tydlig och anpassad information utifrån hennes/hans livssituation. 
• Försäkra dig om att patienten har förstått informationen hon/han har fått.  
• Låta anhöriga ta del av vård och information för att de på bästa sätt ska kunna 

hjälpa patienten. 
• Informera patienten om att ingå i en rehabiliteringsgrupp. 
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Bilaga 1 
 Perspektiv 

(vårdvetenskapliga 
eller andra 
teoretiska 
perspektiv) 

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Readjustment 
5 months after a 
first-time 
myocardial 
infarction: 
reorienting the 
active self. 
Författare: Brink, 
E., Karlson, BW., 
Hallberg, L R-M. 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2006 

Kvalitativt 
patientperspektiv 

The self-regulation 
process following 
first-time 
myocardial 
infarction is not yet 
fully understood.  
The purpose of the 
study was to explore 
the self-regulation 
process in order to 
increase 
understanding of 
readjustment from a 
first-time 
myocardial 
infarction. 

Twenty-one people 
(11women, 10 men) 
were interviewed 5 
months after first-
time myocardial 
infarction. The 
grounded theory 
method provided the 
strategies for dta 
collection and 
analysis. 

Reorienting the 
active self was the 
core category. The 
core category 
comprised several 
sub-categories with 
different contents: 
illness perception, 
minimizing 
consequences, sense 
of control and 
moderating 
activities. 

Titel: The uncertain 
journey: women's 
experiences 
following a 
myocardial 
infarction. 
Författare: Doiron-
Maillet, N., 
Meagher-Stewart, 
D.  
Tidskrift: Canadian 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing.  
Årtal: 2003 

Kvalitativt 
patientperspektiv 
Vårdvetenskaplig 

Current literature 
indicates that 
women, and society 
in general, do not 
see coronary heart 
disease as a serious 
concern for women. 
This study aims to 
explore women´s 
perceptions 
following an MI.  

Eight women were 
interviewed twice 
following a semi-
structured interview 
guide. Thematic 
analysis was used to 
analyze the 
interpretation of 
participants´ words 
to identify similar 
patterns.  

The themes emerges 
within the broad 
context of Living 
with Uncertainty. 
The themes are: 
Truths learned by 
others, Rude 
awakening, 
Disconnected 
knowing and 
Reconnecting self.   

Titel: A qualitative 
study of men's 
experience of 
myocardial 
infarction. 
Författare: Hutton, 
JM., Perkins, SJ. 
Tidskrift: 
Psychology, Health 
and Medicine.  
Årtal: 2008 
 

Kvalitativt 
patientperspektiv 
Psykologiskt 
perspektiv 

There is a lack of 
qualitative 
exploration of how 
men experience 
myocardial 
infarction and 
cardiac 
rehabilitation, which 
this study aims to 
address. 

Ten men who had 
recently had a 
myocardial 
infarction were 
interviewed using a 
semistructured 
format. The 
interview transcripts 
was analyzed with 
an interpretive 
phenomenological 
analysis.     

The themes relate to 
views of the self, the 
illness and the 
future, ways of 
coping and 
experiences of 
rehabilitation. That  
covered events 
around the 
infarction, its impact 
on various aspects 
of life ways of 
dealing with these 
experiences and 
experience of 
cardiac 
rehabilitation and 
other medical 
services. 
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Titel: Stress in 
women´s daily life 
before and after a 
myocardial 
infarction: a 
qualitative analysis. 
Författare: 
Sjöström-Strand, A., 
Fridlund, B. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
Årtal: 2007 

Kvalitativt 
patientperspektiv 

Little is known 
about women´s 
perceptions of their 
daily life before and 
after a myocardial 
infarction, 
especially with 
regard to stress, 
which is a risk 
factor for coronary 
heart disease. The 
aim is to describe 
and explore 
women´s 
perceptions of stress 
before and after an 
MI. 

Interviews with 
women who 
suffered an MI were 
analysed using a 
phenomenographic 
approach. 

The stress emenated 
either from within 
themselves or as an 
effect of their 
immediate 
surroundings. They 
lost control over 
their daily life. After 
hospital discharge 
they both wanted 
and needed support. 
Little or no support 
was provided by the 
healthcare 
professionals. 

Titel:. Myocardial 
infarction: 
Survivor´s and 
spouses´ stress, 
coping and support. 
Författare: 
Stewart, M., 
Davidson, K., 
Meade, D., Hirth, 
A., Makrides, L. 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing.  
Årtal: 2000 

Kvalitativt patient- 
och make/maka- 
perspektiv 
Psykologiskt 
perspektiv 

Despite evidence 
that spouses play an 
important role in the 
recovery of MI 
survivors, there 
have been few 
studies of pertinent 
psychosocial factors 
from the 
perspectives of both 
survivors and 
spouses. The aim of 
this study was to 
describe stress, 
coping strategies 
and social support 
experienced by 
survivors an spouses 

Twenty-eight 
persons (14 couples) 
participated in the 
study. They 
participated in a 12-
week support group 
intervention were 
they completed 
weekly diaries. The 
diaries and field 
notes were subjected 
to thematic content 
analysis, using a 
category system of 
key ideas and 
themed that the 
investigators 
developed 
inductively from the 
data. 

Both survivors and 
their spouses 
reported similar 
post-MI stresses: 
emotional impact, 
lifestyle changes, 
encounters with 
helth professionals, 
and their 
partners´reactions.  

Titel:. Woman´s 
narratives during the 
acute phase of their 
myocardial 
infarction. 
Författare: 
Svedlund, M., 
Danielson, E., 
Norberg, A.  
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing. 
Årtal: 2001  

Kvalitativt 
patientperspektiv 
Vårdvetenskaplig 

The majority of 
researchers studying 
AMI have focused 
on the male patient 
and/or mostly from 
a medical 
perspective. 
The purpose of this 
study was to 
illuminate the 
meaning of lived 
experiences during 
the acute phase of 
an acute myocardial 
infarction.  

Ten women(<60 
years old) afflicted 
with AMI narrated 
their experiences 
during their stay in 
the CCU. The 
interview texts were 
interpreted using a 
method with a 
phenomenological 
hermeneutic 
approach, inspired 
by the philosophy of 
Ricoeur. 

One theme was 
oneself as 
vulnerable with the 
subthemes: the 
feeling of being 
dependent upon 
others, the feeling of 
being insultet and 
the feeling of being 
a troublesome 
person. Another 
theme was: Oneself 
as distanced, with 
the subthemes: not 
facing the reality, 
captive in an unreal 
situation and 
inhibition out of 
concern for others. 
The last theme was: 
oneself as making 
sense with the 
subthemes: 
acquirement of some 
insight and 
discovery of a new 
meaning with life. 
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Titel: How do 
women experience 
myocardial 
infarction? A 
qualitative 
exploration of 
illness perceptions, 
adjustment and 
coping.  
Författare: White, 
J., Hunter, M., 
Holttum, S. 
Tidskrift: 
Psycology, Health 
and Medicine. 
Årtal: 2007 

Kvalitativt 
patientperspektiv 

There appears a 
dearth of research 
women´s needs. 
This study aimed to 
explore adjustment 
in terms of women´s 
perception of their 
cardiac event, 
impact on 
relationships and 
coping strategies 
employed. 

Five women 
suffering first time 
MI were 
interviewed, using a 
semi-structured 
format and were 
telephoned 2 months 
later. Data were 
analysed using 
Interpretative 
Phenomenological 
Analysis. 

Perceptions 
included: Making 
sense of the event, 
cognitive and 
emotional responses 
and self-beliefs. 
Relationships issues 
were: other´s 
reactions and 
change in 
relationship an roles. 
Cognitive and 
behavioural 
strategies and 
support from others 
formed coping 
strategies. 

Titel: The 
experiences and 
adjustments of 
women following 
their first acute 
myocardial 
infarction  
Författare: 
Worrall-Carter, L., 
Jones, T., Driscoll, 
A. 
Tidskrift: 
Contemporary 
Nurse: A Journal for 
the Australian 
Nursing Profession. 
Årtal: 2005 

Kvalitativt 
patientperspektiv 
Vårdvetenskaplig 

Very little is known 
about cardiovascular 
disease in women 
and their specific 
needs throughout 
their recovery 
process. This study 
aimed to explore the 
experiences and 
adjustments of 
women following 
their first AMI.  

Naturalistic inquiry 
was used and six 
women were 
interviewed post 
their first AMI.  

Two major themes 
were identied: the 
initial 
experience/event 
wich identifies 
events and emotions 
leading up to, and 
during, the hospital 
admission; and 
support: for who 
and how exploring 
the importance of 
support throughout 
the recovery 
process. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


