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Sammanfattning    

 

Att drabbas av en svår sjukdom innebär en stor förändring för den drabbade och 
hans/hennes närstående. Idag är hjärtinfarkt en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige 
hos kvinnor över 55 år. Dödligheten tenderar att öka hos kvinnorna vilket kan bero på 
kvinnors ökade rökvanor, latent diabetes och förekomsten av metabolt syndrom 
(blodfettsrubbningar, högt blodtryck och insulinresistens). Syftet var att få fram vilka 
känslor som uppkommer hos kvinnor efter att de drabbats av en hjärtinfarkt samt hur 
deras livssituation förändras. Metoden är en litteraturstudie baserad på Evans modell där 
sju kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar analyserades och resulterade i tre huvudteman 
och tillhörande subteman. Dessa var livsstilsförändringar: rökning, matvanor och 
aktivitet, känslor uppkomna efter hjärtinfarkten: oro för framtiden, ensamhet, stress och 
behov av stöd och förändringar av sin levda kropp: kvarstående symtom och 
begränsningar 
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INLEDNING 

Under senare tid har hjärtinfarkter hos kvinnor varit ett omdiskuterat begrepp i media. 

Många artiklar och tv program har tagit upp att kvinnornas upplevelse av att ha drabbats 

av en hjärtinfarkt skiljer sig från männens upplevelse. Mitt intresse för detta ämne ökade 

efter att på en akutvårdsavdelning mött både kvinnor och män som drabbats av en 

hjärtinfarkt. I arbetet med dessa människor ses en tydlig skillnad när det gäller 

symtomen och upplevelser av infarkten. Kvinnorna uttrycker oftare att de har känt en 

obeskrivlig trötthet och att de allmänt har mått sämre, medan männen nästan alltid 

känner en intensiv bröstsmärta som inte går att medicinera bort. Efteråt anser många av 

kvinnorna att livet genomgår en stor förändring, de känner att de inte kan fortsätta att 

leva som de gjort tidigare.  

 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor över 55 år i Sverige. Trots att 

mortaliteten i hjärt- kärlsjukdomar totalt minskar så verkar det finnas en tendens till att 

den ökar bland kvinnor. En förklaring till detta kan vara kvinnors ökande rökvanor men 

också att förekomsten av latent diabetes och metabolt syndrom har ökat. Även den 

ökande stressen hos svenska kvinnor kan bidra till att fler insjuknar i hjärt- 

kärlsjukdomar (Schenck-Gustafsson, 2003).  
 

För både kvinnor och män över 65 år är hjärt-kärlsjukdomar den enskilt största 

dödsorsaken (Statistikcentralen, 2007). Enligt Folkhälsorapporten (2005) är dessa 

sjukdomar ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Dock har dödligheten inom hjärt- 

kärlsjukdomar sjunkit bland männen de senaste årtiondena (Socialstyrelsen, 2004, 

2007). Mellan åren 1987 -2005 har ca 40 000 personer per år registrerats med akut 

hjärtinfarkt i Sverige. Fördelningen mellan antalet insjuknade män och kvinnor under 

perioden var 60% män och 40% kvinnor. År 2005 var andelen drabbade kvinnor 42% 

(Socialstyrelsen, 2007). Tillståndet ligger inte bara bakom en stor dödlighet utan kan 

också påverka välbefinnandet under en lång tid bland dem som drabbas. En hjärtinfarkt 

är för de allra flesta en mycket traumatisk upplevelse som i efterförloppet påverkar den 
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drabbades livssituation och kan orsaka ett stort lidande. Hela familjen blir ofta påverkad 

och starka existentiella frågor väcks hos den drabbade.  

 

Enligt Schenck-Gustafsson (2003) har det har visat sig att kvinnor insjuknar i 

hjärtinfarkt och andra koronarsjukdomar 10-20 år senare än män. Detta tycks bero på att 

hormonet östrogen verkar ha en skyddande inverkan mot koronarsjukdomar hos kvinnor 

och när kvinnan kommer in i menopausen så sjunker österogenhalten. Detta kan vara en 

förklaring till ett senare insjuknande jämfört med män. Östrogenets främsta effekt är att 

det har en gynnsam påverkan på arterosklerosutveckling. Kvinnor har i relation till sin 

kroppsvikt mindre hjärtan och smalare kranskärl än män, vilket kan vara en orsak till att 

man ofta finner koronarspasm (kramp i hjärtats kranskärl) hos kvinnor. Ett rupturerat 

koronarplack är ofta genesen till hjärtinfarkt hos män medans det hos kvinnor istället 

kan vara plackerosioner som är orsaken (Schenck-Gustafsson, 2003).  

 

I ett flertal studier visar det sig att kvinnors symtom på hjärtinfarkt är mer atypiska, det 

vill säga att de inte är sådana som de beskrivs i läroböcker då dessa ofta beskriver det 

typiska insjuknandet utifrån männens symtombild. Detta kan vara en bidragande orsak 

till den högre mortaliteten, åtminstone i åldrarna under 60 år. Kvinnorna har oftare 

rygg- och käksmärtor men de uppvisar också symtom som andnöd, illamående eller 

kräkningar, dålig matsmältning och hjärtklappning. Det vanligaste symtomet visar sig 

trots allt vara bröstsmärta både hos kvinnor och män. Förutom skillnaderna vad det 

gäller symtom och lokalisation av smärta så finns det också skillnader vad det gäller 

språkbruket när känslan av smärtan ska beskrivas. Kvinnor använder ord som 

tyngdkänsla, tryck, trånghetskänsla och/eller åtkramande känsla i bröstet när de ska 

beskriva sin smärta mer än män gör (Wallentin, 2005). Män upplever oftare en intensiv 

och tryckande känsla i bröstet, akut andnöd, illamående och kallsvettningar (Perski, 

1999). 

 

Att drabbas av en kronisk sjukdom som till exempel hjärtinfarkt påverkar människans 

liv och upplevelse av sin egen kropp. Människor lider då hans/hennes upplevelse av sig 

själv som hel person hotas. Den personliga identiteten hotas också, och detta kan bero 

på att den drabbade inte längre tror att han/hon kan leva upp till sina egna eller 
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omgivningens förväntningar (Wiklund, 2003). Den drabbades livsvärld sätts på sin spets 

och personen kan uppleva ett oerhört lidande då han/hon inte längre har hela kontrollen 

över sin kropp. Ofta relateras begreppen smärta och lidande till varandra, dock kan en 

människa uppleva lidande utan att känna smärta (Eriksson, 1993). Livsvärlden är 

individuell och unik för varje enskild människa. Det finns inte två människor som 

förstår företeelser, människor och ting på precis samma sätt (Wiklund, 2003). 

Författarna beskriver livsvärlden som den värld vi älskar hatar, arbetar, leker och tänker i 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 2003). Genom vår livsvärld så finns 

vi till i världen och så länge vi lever kan vi aldrig komma bort från den. Att drabbas av en 

hjärtinfarkt innebär även en stor förändring för människans subjektiva kropp. Dahlberg 

m.fl. (2003) menar att när den subjektiva kroppen förändras så förändras också tillgången 

till världen och livet. I och med att det är genom kroppen som människan har tillgång till 

livet så blir förändringen omfattande. Merleau-Ponty (1999) menar att vår upplevelse av 

världen förändras då något i vår kropp förändras, eftersom vi oftast tar för givet att vår 

kropp är en frisk kropp. 

Vad är en hjärtinfarkt? 

En hjärtinfarkt orsakas av en blodpropp som oftast finns i de förträngda delarna av 

kranskärlen. Proppen kan leda till ett totalt stopp av blodflödet i detta kärl. Efter bara ett 

par minuter kan detta bidra till att hjärtmuskeln inte får något syre och den slutar 

fungera, en hjärtinfarkt har uppkommit. En hjärtinfarkt kan stänga av nästan hela 

vänster kammare och därmed skada hjärtats funktion. Infarkten kan också orsaka 

störningar av koordinationen i hjärtmuskeln vilket leder till att hjärtats alla delar arbetar 

var för sig (Perski, 1999). I de flesta fall av hjärtinfarkt så finns 

åderförkalkningsförändringar med förträngningar av hjärtats kranskärl som följd med i 

bilden.  Detta innebär att hjärtat kräver mer syre och näringsämnen än vad det tilltäppta 

kärlet kan bidra med (Birke, 1994). Forskning har visat att redan under de 4-6 första 

timmarna så förstörs 60-80% av hjärtats vävnad. Under de nästföljande 12 timmarna så 

sker en ytterligare förstörelse av vävnaden. Nekros utvecklas i infarktområdet inom 2-4 

dygn vilket resulterar i att området omkring infarkten efter ytterligare några dygn blir 

inflammerat och mjukt. I den här fasen är risken för hjärtruptur stor på grund av att 

myokardiet är kraftigt försvagat. Den nekrotiska vävnaden omvandlas senare till 
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ärrvävnad och muskelvävnaden omvandlas till bindväv. Trots att denna vävnad är stark 

så kan den inte bidra till hjärtats pumparbete eftersom den är stel (Almås, 2002).  

 

En hjärtinfarkt visar sig vanligtvis med ett dramatiskt insjuknande. Allvarlig central 

bröstsmärta kännetecknar oftast insjuknandet hos män (Wallentin, 2005). Smärtan kan 

också uttryckas som tryck och/eller sveda som håller i sig mer än 15 minuter. 

Bröstsmärtan strålar ofta ut i vänster arm, men kan även ge smärtor i rygg, nacke, 

skuldror samt även stråla upp mot käkarna. Ytterligare symtom som kan förekomma är 

yrsel, svimning, illamående, kräkningar, akut andnöd, kallsvettning och förhöjd 

kroppstemperatur (Wallentin, 2005). Kvinnor upplever enligt Meischke, Larsen och 

Eisenberg (1998) mer yrsel och akut andnöd men mindre svettning än männen. Tidigare 

forskning visar också att kvinnor upplever mer en känsla av onormal trötthet eller 

orkeslöshet och en ömmande känsla mellan skulderbladen ( McSweeney & Crane, 

2000). 

 

Riskfaktorer 

Riskfaktorerna för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar och kanske drabbas av en 

hjärtinfarkt är de samma både för män och kvinnor. Dock visar det sig i en studie av 

Fridlund (2002) att kvinnor som har diabetes, höga blodfetter och röker löper större 

riska att utveckla hjärt- kärlsjukdom än män. Dessa faktorer kombinerat med högre 

ålder ökade också mortaliteten för kvinnor. Under de senaste två decennierna har det 

också visat sig att psykosociala faktorer såsom arbete, både i och utanför hemmet, 

psykologiska faktorer, oro, meningsfullhet, utmattning och sociala faktorer som till 

exempel socialt nätverk, stöd från omgivningen med mera är faktorer som kan öka 

risken att insjukna i en hjärtinfarkt. Ängslan, total utmattning och mindre sociala 

aktiviteter visade sig vara de mest uttalade psykosociala riskfaktorerna hos kvinnor i 

den här undersökningen (Fridlund, 2002). Enligt Clark (2003) framkom att flera av 

deltagarna ansåg att stress var en stor riskfaktor till att drabbas av en hjärtinfarkt samt 

att stressen också kunde öka riskerna för ett nytt insjuknande. I samma studie framkom 

det också att de flesta deltagarna ansåg att stress var en av de största orsakerna till att de 
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fått en hjärtinfarkt. Stressen beskrevs som kronisk och orsakades av olika krav i 

tillvaron. Patienterna i studien beskrev flera olika sorters stress. Det kunde vara allt ifrån 

ett krävande jobb, relationsproblem till en allmänt krävande livssituation. Stress finns 

som ett drag i varje människas personlighet och på så sätt är vissa individer mer utsatta 

än andra. Den här utsattheten gör att varje person reagerar med olika starka känslor av 

stress i givna vardagssituationer. Det kan handla om vardagliga problem i äktenskapet, 

besvärliga tonårsdöttrar eller ekonomiska bekymmer. En del personer upplever de här 

situationerna enormt påfrestande och känner att de slukar all deras energi vilket placerar 

dem i en riskgrupp för hjärtinfarkt. Har de väl fått en hjärtinfarkt gör oron för ytterligare 

sjukdom och att de inte kan leva samma liv som tidigare att de blir ännu mer stressade 

vilket gör att de fastnar i en ond spiral. En annan form av stress som beskrivs är hur 

människor reagerar på större avgörande situationer i livet, till exempel en skilsmässa 

eller bortgång av en närstående. Flera deltagare beskrev att den här sortens avgörande 

händelser i livet orsakade en långvarig eller kronisk stress som de såg som en avgörande 

faktor till att de fick en hjärtinfarkt. Krävande jobb, relationsproblem, ekonomiska 

bekymmer, stress, rädsla med mera påverkar människans upplevelse av hälsa. Enligt 

Wiklund (2003) så uppfattas begreppet hälsa olika av alla människor och den kan även 

uppfattas på olika sätt vid olika tidpunkter av samma personer. Schenk – Gustafsson 

(2003) anger att det finns några speciellt kvinnliga riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom, 

såsom prematur menopaus, preeklampsi och andra komplikationer vid en förlossning. 

Har en kvinna haft diabetes eller hypertoni under en graviditet så ökar risken för dessa 

sjukdomar senare i livet vilket också ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

En stor del av de kunskaper som finns om hur det upplevs att drabbas av en hjärtinfarkt 

baseras på mäns symtom. Likadant är det när det handlar om rehabilitering, erfarenheter 

och upplevelser. Kvinnor uppvisar ofta en annan bild och det finns jämförelsevis relativt 

lite forskning gjord på kvinnor. Utifrån den forskning som finns framgår att kvinnor 

uppvisar en mängd andra symtom jämfört med män. Kvinnor som drabbats av 

hjärtinfarkt upplever att deras hela livsvärld förändras efteråt. Många upplever en stor 
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stress på grund av att deras livsvärld genomgår en så stor förändring och för de följder 

detta får bland annat vad det gäller familj, hem och social situation. De kan bli tvungna 

att förändra hela sin livsstil. De kanske inte kan arbeta lika mycket som tidigare eller 

inte kan vara aktiva på fritiden på samma sätt. Detta kan leda till både ett socialt och 

emotionellt lidande för kvinnorna som drabbats av hjärtinfarkt. För att bespara 

kvinnorna mycket lidande så är det viktigt för alla sjuksköterskor att kunna informera 

kvinnan om hur livet kan levas så normalt som möjligt trots hjärtinfarkten.  

 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva hur kvinnor upplever sin förändrade livssituation 

samt vilka känslor som kan uppkomma till följd av att ha drabbats av en hjärtinfarkt. 

 

METOD  

Datainsamling 
Studien baseras på litteraturstudier av åtta kvalitativa forskningsartiklar. Enligt Friberg 

(2006) kan vi komma närmare en förståelse av hur patienter upplever sin sjukdom och 

sitt lidande genom att granska denna form av undersökningar. Detta kan också leda fram 

till en ökad förståelse för de behov som patienterna har samt också leda till en ökad 

kunskap hos oss som vårdpersonal. 

 

För att kunna besvara syftet så valdes en metod i form av en litteraturstudie med analys 

av kvalitativ forskning. För att hitta material till studien söktes vårdvetenskapliga 

kvalitativa artiklar i databaserna Academic Search Elite, Blackwell Synergy och Cinahl, 

vilka också skulle vara peer-rewied. Sökorden som användes var hjärtinfarkt, kvinnor, 

upplevelser och livskvalité. Orden översattes till engelska i själva sökningen och då blev 

de myocardial infarction, women, experiences och quality of life. Artiklarna skulle 

handla om kvinnors upplevelser av sin förändrade livssituation och vilka känslor de 

erfor en kort tid efter att de drabbats av en hjärtinfarkt. Sökningen resulterade i många 
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träffar, dock var kvinnorna underrepresenterade i flera av artiklarna. Några artiklar 

fanns där studierna var genomförda enbart på kvinnor och utav dessa valdes de ut som 

bäst passade syftet.  Av de studier som var gjorda på både kvinnor och män så valdes de 

artiklar ut där flest antal kvinnor var representerade. En av artiklarna var både 

kvantitativ och kvalitativ, där användes den delen av resultatet som var kvalitativt. 

Artiklarna har besvarat syftet. Dessa är publicerade mellan åren 2000-2008 och de är 

skrivna i Sverige och Australien. Artiklarna bygger på intervjuer där kvinnor har 

intervjuats från fyra månader upp till ett år efter sitt insjuknande. Kvinnorna som 

intervjuats var i åldern 31-88 år. Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle 

handla om kvinnors upplevelser och att de helst inte skulle vara publicerade före år 

2000.  

Dataanalys 

För att hitta artiklarna som använts i studien söktes dessa i databaserna med hjälp av 

sökorden och inklusionskriterierna. Den första sökningen gjordes med enbart sökordet 

myocardial infarction, denna resulterade i väldigt många träffar. Därefter gjordes nya 

sökningar kombinerade med de andra sökorden, women, experiences och quality of life, 

vilket minskade antalet artiklar betydligt samt underlättade valet av dessa. Se bilaga 2. 

De utvalda artiklarnas metod, resultat och syfte lästes igenom, och de artiklar som inte 

ansågs relevanta och som inte uppfyllde kraven valdes bort. De artiklar som valdes bort 

handlade inte om kvinnor, de var för gamla och de handlade inte om kvinnors 

upplevelser av hjärtinfarkt. Åtta av artiklarna valdes ut och lästes noggrant igenom flera 

gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter lästes resultaten om och om igen 

för att hitta likheter och varje stycke kodades för att få fram gemensamma nyckelord i 

texten. Ord som hade med livsstilsförändringar och känslor att göra ströks under i texten 

och skrevs sedan ner på ett separat papper. Utifrån detta så plockades de mest 

framträdande uttrycken ut, dessa bildade nyckelorden. Nyckelorden skrevs ner, 

sammanställdes och jämfördes. Detta resulterade i tre huvudteman med tillhörande 

subteman. Huvudtemana bildades i läsningen av artiklarna samt utifrån nyckelorden. De 

tre subteman som framkommer i resultatet togs fram ur huvudtemat för att ytterligare 

belysa problemet. 
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Det metodologiska tillvägagångssättet är inspirerat av Evans (2003) fyrstegs modell. De 

fyra stegen inkluderar datainsamling: då samlas information om det valda ämnet in, 

identifiering av nyckelfynden: materialet läses igenom flera gånger för att få en helhet av 

artiklarna och nyckelord skrivs ner, återgivning av gemensamma teman: nyckelorden ses 

över för att hitta likheter som sedan kan sammanställas till gemensamma teman. Därefter 

följer en beskrivande sammanställning av de teman och subteman som framkommit i 

analysen, denna görs med hjälp av de artiklar som använts i analysen . 

 

RESULTAT 

Analysen av de vårdvetenskapliga artiklarna resulterade i tre övergripande teman som 

visar hur kvinnor upplever sin livssituation och vilka känslor som kan uppkomma efter 

en hjärtinfarkt. Dessa var livsstilsförändringar, känslor uppkomna efter hjärtinfarkten 

och förändringar av sin levda kropp. Under dessa tre huvudteman framkom subteman 

och dessa var enligt följande: 

 

               
Livsstilsförändringar 

Känslor 
uppkomna efter 
hjärtinfarkten 

Förändringar av sin kropp 

Sluta röka - 

uppoffring/positiv 

förändring 

Oro för framtiden  Kvarstående symtom 

Förändrade matvanor – 

okunskap/välbefinnande 

Ensamhet Begränsningar 

Aktivitet – 

begränsningar/möjligheter 

Stress  

 Behov av stöd                
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Livsstilsförändringar 

Att drabbas av en hjärtinfarkt påverkar livskvalitén både för den drabbade och hennes 

närstående och det innebär en dramatisk livskris för alla inblandade (Svedlund & 

Danielsson, 2003). Ofta så krävs det en hel del livsstilsförändringar. Till exempel kan 

man behöva ändra sina matvanor, motionsform och rök- och alkoholvanor. Kärner 

(2005) menar att en del kvinnor inte ansåg att det var viktigt att göra några större 

livsstilsförändringar om de inte upplevde några särskilda tecken på sjukdom eller kände 

några som helst olustkänslor. I en undersökning av Svedlund och Danielsson (2003) 

framgår det att redan på sjukhuset så visade det sig att kommunikationen i en relation 

blev sämre. Kvinnorna delar ofta inte med sig av sina känslor och upplevelser av 

hjärtinfarkten vilket leder till att de inte får det stöd de behöver i sin rehabilitering. En 

kvinna berättar: 

 

”...I want to be happy and can´t go limping around feeling sorry for myself because I 

don´t want that...I don´t want people feeling sorry for me because that doesn´t make me 

feel any better... I have decided that I can manage for a while... I don´t tell my relatives 

how I really feel...”(Svedlund & Danielsson, 2003). 

Sluta röka – uppoffring/positiv förändring 

Flera kvinnor upplever det jobbigt att behöva sluta röka och de upplever detta som ett 

stressmoment i sin rehabilitering. Trots att rökning är en stor riskfaktor för att drabbas 

av en hjärtinfarkt så kan försök att sluta röka i det skedet då en kvinna drabbats leda till 

att hälsan blir ännu sämre. Det viktigaste för att kvinnor ska kunna sluta röka i den här 

situationen är att de får individuellt stöd så att de inte ska behöva ha skuldkänslor på 

grund av att de har rökt (Sjöstöm-Strand & Fridlund, 2007). Att sluta röka påverkar inte 

bara det dagliga livet utan det medför också problem för dem att försöka behålla sin vikt 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Kunskap om hur viktigt det är att sluta röka har 

visat sig leda till positiva förändringar och det påverkar också rehabiliteringen positivt. 

Då kvinnorna märkte denna positiva förändring med att sluta röka så var det också 

lättare för dem att inte börja röka igen (Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren & 

Bergdahl, 2005). En kvinna säger: 
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” The knowledge that it´s risky for the heart affected me. The heart attack was what 

 gave me the push to want to quit”. (Kärner et al., 2005).  

 

I en annan studie framkommer att flertalet kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt inte 

ser det som ett stort problem att sluta röka då själva hjärtinfarkten ses som tillräcklig 

motivation. Däremot kan det vara svårare att på lång sikt undvika att falla tillbaka i 

gamla spår och börja röka igen (Roebuck, Furze & Thompson 2001). 

 

Förändrade matvanor – okunskap/välbefinnande 

Att försöka ändra sina matvanor efter en hjärtinfarkt är inte alltid så lätt. Kvinnor som 

deltog i en undersökning gjord av Kristofferzon et al (2005) menar att de inte fick 

tillräcklig och relevant information från en dietist om hur de skulle ändra sina matvanor. 

Kärner et al (2005) menar att om kvinnorna får direkta krav från personalen om hur de 

ska förändra sina matvanor så påverkar detta kvinnorna positivt. Bristande kunskap om 

hur kvinnorna ska omsätta de rekommenderade förändringarna i praktiken påverkade 

också deras välbefinnande och hälsa negativt (Kristofferzon et al, 2005). En kvinna 

berättar: 

 

” If the doctor ordered me to change my eating habits…but I haven´t got that 

recommendation…” (Kärner et al.,2005). 

Aktivitet – begränsning/möjligheter 

I en studie av Brink, Karlson & Hallberg (2005) uttryckte kvinnorna att deras känsla av 

att känna sig aktiva hotades av att de hade haft en hjärtinfarkt. Att inte längre vara 

förmögen att kunna ta del av aktiviteter i lika stor utsträckning som innan på grund av 

trötthet och andra hälsoproblem leder till att många kan känna sig begränsade i sin 

tillvaro (Brink et al., 2005).  Individanpassad information angående fysisk aktivitet samt 

hur mycket kvinnorna kan göra i hemmet skall ges i anslutning till utskrivningen från 

sjukhuset eller på ett tidigt stadium i rehabiliteringen för att undvika att kvinnorna 

drabbas av problem som ångest och rastlöshet (Sjöström - Strand & Fridlund, 2007). I 
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samma studie framgick också att både kvinnorna och deras närmaste ville och behövde 

ha stöd när de hade återvänt hem på grund av att de var rädda. Varken kvinnorna själva 

eller deras anhöriga visste hur mycket de kunde göra och de fick lite eller inget stöd alls 

från sjukvården (Sjöström – Strand & Fridlund, 2007). Brink et al (2005) menar att 

motivationen att fortsätta med sina aktiviteter i det dagliga livet var stark bland de flesta 

kvinnorna i deras undersökning. I vissa fall var en del förändringar nödvändiga på 

grund av hälsoproblem. Aktiviteterna i denna studie rörde både arbete och fritid. Genom 

att försöka förhandla med sig själva rörande de olika livsstilsförändringarna och att väga 

för- och nackdelar mot varandra så accepterade så småningom många av kvinnorna sin 

situation och sina begränsningar (Kristofferzon et al., 2005). En kvinna berättar: 

 

“ I can´t run uphill. I used to do it. When I was out walking with my friends they said – 

do you have to walk that fast – but I`m prepared for that, I can´t change it.” (Brink et 

al., 2005).  

 

En del kvinnor oroar sig för att börja med någon form av fysisk aktivitet enbart av 

rädsla för att insjukna i en ny hjärtinfarkt (Kärner et al., 2005).  

 

”I didn´t want to worry anyone” var en fras som yttrades av ett flertal kvinnor i en 

studie av Clark et al., 2008. Deras studie stöder annan forskning som visar att kvinnor 

har en viss förmåga att sätta andras behov framför sina egna, ofta på bekostnad av sin 

egen hälsa. Vidare menar Davidson et al, (2008) att kvinnorna uppgav detta som en 

anledning till att inte vara fysiskt aktiva 

Känslor uppkomna efter hjärtinfarkten 

I ett flertal artiklar (Brink et al., 2005, Kristofferzon et al., 2005 & 2007, Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007 & Kärner et al., 2005) framkommer det att det finns en mängd 

olika orsaker som påverkar kvinnor som har drabbats av en hjärtinfarkt på ett negativt 

sätt. Enligt Kristofferzon et al (2007) visar deras studie gjorda på män och kvinnor strax 

efter att de har haft en hjärtinfarkt att kvinnorna upplevde att oro, ängslan och ilska 

kunde framkalla bröstsmärtor. I samma studie så sa några av kvinnorna som deltog 
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också att de hade problem med minnet och koncentrationen efter sitt insjuknande, 

medans andra tyckte att de hade varit tillfälligt förvirrade och att de inte mindes något 

alls från själva insjuknandet. 

 

Oro för framtiden 

Ett annat stort problem i efterförloppet är att kvinnorna oroar sig mycket för andra och 

för framtiden. Det är till exempel många som tänker på att det finns en risk att drabbas 

av ytterligare en hjärtinfarkt, att eventuellt genomgå en operation, och att inte kunna ta 

hand om sina familjer och sina hem som tidigare. Detta framgår i undersökningar av 

bland annat Clark et al, 2008; Svedlund et al., 2003; Kärner et al., 2005; och Sjöström – 

Strand och Fridlund, 2007. Smärta eller symtom som påminner om insjuknandet 

upplevs som väldigt stressande eftersom en del kvinnor tror att de ska drabbas av en ny 

infarkt. Många kvinnor uppsöker på grund av oron och rädslan som detta väcker 

sjukhusens akutvårdscentraler (Sjöström – Strand & Fridlund, 2007). En kvinna 

berättar: 

 

”Last week I went to the emergency department. I thought I was having a second heart 

attack but it was only stomach pain. I´ve been there twice since last week.” (Sjöström – 

Strand & Fridlund, 2007). 

 

Oro inför framtiden avspeglar sig tydligt i en undersökning gjord av Svedlund och 

Danielsson (2003) där kvinnorna som deltog uppgav att de inte planerar så mycket för 

framtiden som de skulle vilja. Detta beror på att de inte vet hur de kommer att känna sig 

i morgon, i övermorgon eller nästa dag. Att ständigt leva med känslor av skräck och 

rädsla för att dö gör livet väldigt osäkert. Dessa känslor uttrycktes så här av en kvinna: 

 

”…when I get the pain…that I haven´t fixed things like I should before something 

happens – because I understand that it will happen one day this I am sure of…feel very 

insecure but I try to not show that I feel this way…so I am grateful for every day I can 

get out of bed, I really am.” (Svedlund & Danielsson, 2003). 
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Rädsla för orsaker till sämre hälsa och att dö relaterat till hjärtinfarkten är några 

anledningar som bidrar till att kvinnorna förändrar vissa beteenden som kan ha en 

negativ inverkan på hälsan (Kärner et al., 2005). Stresskänslor rörde både privat- och 

yrkesliv och ledde till oroskänslor om huruvida de skulle klar av att sköta hemmet samt 

hur mycket de skulle kunna arbeta igen. Kvinnorna oroade sig över om de skulle kunna 

fungera som tidigare och om de någonsin skulle kunna återvända till ett heltidsjobb igen 

(Sjöström – Strand & Fridlund, 2007). En kvinna säger: 

 

”I just felt that it was very hard to stay in the CCU because I had work to do, and I had 

to do it. There was no one else who could do my job. Staying in the hospital was very 

stressful and I was thinking all the time about how I could leave the CCU.” (Sjöström – 

Strand & Fridlund, 2007). 

 

Till en följd av att vara sjukskriven så följer också en oro över ekonomin, vilket även 

detta kan ha en negativ inverkan på kvinnors hälsa. Kostnaden för läkemedel är en 

bidragande orsak till denna oro. Dock känner sig kvinnorna mer eller mindre tvingade 

att acceptera detta för att kunna behålla sin hälsa (Kärner et al., 2005). Ensamma 

mammor i Sjöström- Strand och Fridlunds (2007) studie upplevde att de inte hade råd 

att vara sjukskrivna så länge efter sitt insjuknande på grund av den ekonomiska börda 

detta innebär. Detta innebär ett stort lidande för många kvinnor och en kvinna uttryckte 

det så här: 

 

” I couldn´t afford to stay at home, I´ve got such a low salary and I was chocked when I 

realised 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.” (Sjöström – Strand & 

Fridlund, 2007). 

 

Ensamhet 

På grund av bristande information om de symtom som kvinnor kan ha vid en 

hjärtinfarkt känner många sig ensamma eller isolerade i sin sjukdom. Många kvinnor 

känner ofta att familj och vänner inte kan förstå vad de har varit med om (Davidson et 
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al., 2008). Att ha drabbats av en sjukdom ses av en del kvinnor som ett misslyckande 

och att inte veta hur man ska klara av situationen skapar hos en del känslor av 

kraftlöshet. Några anser att de inte längre är samma personer som de var tidigare och att 

detta kanske kommer att påverka deras förhållanden. En del tycker att detta gjorde att 

deras liv inte var värda att leva (Svedlund & Danielsson, 2003). Att inte längre vara 

förmögen att kunna ta del av aktiviteter i lika stor utsträckning som innan på grund av 

trötthet och andra hälsoproblem leder till att många kan känna sig ensamma och 

begränsade i sin tillvaro (Brink et al., 2005). Många kvinnor upplevde att de kände sig 

ensamma och deprimerade på grund av att de efter sin hjärtinfarkt var tvungna att sköta 

det vardagliga livet helt på egen hand eftersom de inte fick den hjälp de hade blivit 

lovade (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). En kvinna berättar:  

 

” I didn´t have enough money for petrol so I couldn´t go to the rehabilitation 

programme and there was no one to help me with my financial problems and that was 

very stressful”. (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 

Stress 

Det framgår i ett flertal studier att ha drabbats av en hjärtinfarkt framkallar en mängd 

olika känslor förutom oro för framtiden, för familjen, för döden, för att inte längre räcka 

till (Svedlund et al., 2003, Kärner et al., 2005, Davidson et al., 2008, Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007). Många kvinnor upplever en känsla av stress på grund av att de efter sin 

hjärtinfarkt lider av en extrem trötthet efter att de blivit utskrivna och att de inte längre 

har styrkan att fortsätta att leva som de gjorde förut. Detta i sin tur leder till att många 

känner sig rastlösa och att det blir svårt att göra de förändringar som krävs (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007). En kvinna berättar: 

 

”I was stressed within myself, frustrated. To accept that you can´t do what you want.” 

(Kärner et al., 2005) 

 

Ett flertal kvinnor känner en stor oro över det faktum att de har varit sjuka och att detta 

upplevs stressande i sig själv. Likaså om de känner symtom som påminner om dem som 

de hade vid insjuknandet så upplevs det som ett stressmoment då de tror att de ska 
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insjukna i en ny hjärtinfarkt (Sjöström-Strand & Fridlund, 2006). Många känner också 

en stor frustration över att just de har drabbats, att de inte kan bli symtomfria samt att de 

inte tycker att de blir bättre  ( Davidson et al., 2008). I Sjöström - Strand och Fridlunds 

(2007) undersökning så sa flera kvinnor att tankar på orsakerna till varför de hade 

drabbats av en hjärtinfarkt ockuperade deras tankar. De förstod inte att detta hade 

kunnat hända dem. De yngre kvinnorna tyckte det var konstig att de hade drabbats då de 

trodde att bara äldre personer som till exempel deras mormödrar kunde drabbas. Denna 

okunskap upplevdes oerhört stressande och det var svårt att bli av med tankarna om 

varför de hade drabbats samt att de inte kunde hitta någon förklaring till detta. En 

kvinna berättar:  

 

”I don´t know if it´s unusual to get a heart attack when you´re young. I mean when you 

think about heart attacks you think that elderly people like my parents are the ones who 

get them”. (Sjöström - Strand & Fridlund, 2007).  

 

Kvinnorna i Sjöström - Strand och Fridlunds studie (2007) uttryckte att den ändrade 

synen på dem från omgivningen kändes stressande. På grund av att deras barn eller 

föräldrar uppträdde extremt överbeskyddande så började livet kännas meningslöst.  

 

Att känna sig tvungna att sluta röka efter att ha haft en hjärtinfarkt upplevdes stressande 

för en del kvinnor. Det var ganska lätt att låta bli rökningen på sjukhuset med det blev 

svårare när de hade kommit hem igen eller började arbeta igen. Kvinnorna tyckte att det 

påverkade det dagliga livet samt att det ledde till ytterligare ett problem, att försöka 

hålla sin normalvikt. En viktökning skapade stress hos kvinnorna på grund av att de 

tyckte att det påverkade deras hälsa negativt samt att de blev oroliga över att åter 

drabbas av en hjärtinfarkt till följd av detta (Sjöström - Strand & Fridlund, 2007). En 

kvinna berättar: 

 

”I stopped smoking at the hospital. It was okay at the beginning, but it was hard when I 

got home. One day I felt so emotionally unstable, I cried all day and everything seemed 

so black I just had to have a cigarette.” (Sjöström - Strand & Fridlund, 2007). 
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Behov av stöd 

Många kvinnor tycker att det är svårt att genomföra de livsstilsförändringar som krävs 

då de ofta saknar stöd från anhöriga (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005). 

Bristande kunskap om hur riskfaktorerna påverkar dem är också en bidragande orsak till 

att det är svårt att göra dessa förändringar. I ett par av artiklarna så framgår det från 

intervjuerna att kvinnorna tycker att de har fått mycket stöd från det sociala närverket 

och främst från sina partners (Kristofferzon et al., 2005. & Svedlund & Danielsson, 

2003). Kvinnorna tyckte bland annat att de fick mer stöd från sin partner efter sin 

hjärtinfarkt och att männen tog mer ansvar för hushållsarbetet samt att de stöttade dem i 

rehabiliteringen. Detta ledde i många fall till att relationerna blev starkare (Svedlund & 

Danielsson, 2003). I Kristofferzon et al. (2005) studie beskriver de kvinnor som hade en 

partner hur bra männen tog hand om och brydde sig om dem. De beskrev männen som 

lyhörda, goda lyssnare och att de verkligen förstod allvaret av sjukdomen. I samma 

studie så tyckte kvinnorna att deltagarna i den rehabiliteringsgrupp de deltog i var ett 

bra stöd. En kvinna i den studien säger: 

 

”…the kids, my old man and everything, they all support me, just fantastic. I didn’t 

think we had such care. You can´t complain…” ( Kristofferzon et al., 2005). 

 

En del kvinnor upplevde däremot att de inte alls fick det stöd som de behövde eller att 

de hade någon att prata med överhuvudtaget. De var besvikna på kommunen som inte 

bistod med den hjälp de hade lovat och detta upplevdes som mycket stressande 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Enligt Kristofferzon et al (2005) så fick kvinnorna 

information från sjuksköterskor, läkare, anhöriga, arbetskamrater och andra patienter 

som hade haft en hjärtinfarkt. Det var av stor vikt att informationen de fick upprepades 

flera gånger samt att de också fick den skriftligt. Kvinnorna ansåg att de hade en bättre 

dialog med sjuksköterskorna än med läkarna och att det var lättare att få kontakt med 

dem, som en kvinna säger: 

 

”She (nurse) was so good at explaining…he (physician) wanted me to ask – I don´t 

know what…She told me things and then she asked me and then I asked her 

(questions)…very good.” (Kristofferzon et al., 2005). 
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Flera kvinnor ansåg att de fick den information och det stöd de behövde i de 

rehabiliteringsprogram de deltog i. De tyckte att de kunde prata med de andra deltagarna 

om sin sjukdom och sina problem på ett sätt som de inte kunde göra med sin familj eller 

sina vänner. När en kvinna uttryckte ett problem så kunde de andra i gruppen känna 

igen sig i upplevelsen och alla kunde byta erfarenheter och råd med varandra. Dessa 

öppna diskussioner dämpade flera av kvinnornas känslor av depression och ångest, samt 

bidrog till att de fick en bekräftelse på att de inte var ensamma i sin situation (Clark et 

al., 2008). Att delta i ett rehabiliteringsprogram upplevdes inte bara positivt. I Sjöström 

- Strand och Fridlunds (2007) studie tyckte många av de yngre kvinnorna att det var 

stressande på grund av att de flesta deltagarna var äldre kvinnor och att de förutom sin 

hjärtinfarkt hade så mycket andra problem och sjukdomar att diskutera. Att höra den ena 

kvinnan efter den andra prata om sina sjukdomar ledde till att de yngre kvinnorna 

hoppade av rehabiliteringen. En kvinna uttrycker det så här: 

 

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

and all I wanted to do was leave, and that´s just what I did and I didn´t go back. It was 

very stressful to hear about all the illness and I didn´t feel I had anything in common 

with those people.” (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007) 

 

Förändringar av sin kropp 

En del kvinnor upplever den närmaste tiden efter att de har haft sin hjärtattack att de 

måste kämpa mot vissa hälsoproblem såsom extrem trötthet, arytmier, dålig fysisk 

kondition, högt kolesterol, bröstsmärtor och andnöd (Brink et al., 2005, Kristofferzon et 

al., 2007).  

Kvarstående symtom 

De kvarstående symtom som många får leva med efter sin hjärtinfarkt hindrade dem 

från att vara lika aktiva som de hade varit före sitt insjuknande. Den extrema trötthet 

som många lider av beskrev kvinnorna i en studie av Brink et al., (2005) på tre sätt: 

utmattning, brist på energi och trötthet. Tröttheten beskrevs så här av en kvinna: 
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”It´s just that I´ve been so tired. It´s like someone stuck a tap into me, turned it on and 

drained all my energy”. (Brink et al., 2005). 

 

I en studie gjord av Roebuck, Furze och Thompson (2001) visar det sig att de 

kvarstående symtomen efter hjärtinfarkten som påverkade livskvaliteten mest negativt 

var andfåddhet, matthet och bröstsmärta. De patienter som upplevde andfåddhet, 

speciellt på natten, sade sig uppleva en särskilt försämrad livskvalitet då det kunde 

kännas som att de drunknade och de kunde då få starka känslor om en snar död. De som 

hade dessa problem under natten mådde också dåligt dagen efter eftersom den störda 

nattsömnen ledde till att de kände sig som känslomässiga vrak på morgonen. En kvinna 

säger:  

 

“Why can´t you sleep at night?” 

“It´s my breathing, everytime I lie down I start gasning for air, so I sleep down here [in 

livning rom] on the coach where I can prop myself up.” 

“Does that help?” 

“Yes, but I miss sleeping with my partner.” (Roebuck, Furze och Thompson, 2001). 

 

Flera av patienterna beskrev vidare att mattheten hade en så stor inverkan på deras liv 

att de inte kunde ta sig igenom en hel dag utan att få vila. Bröstsmärtorna visade sig ha 

minst negativ effekt på livskvaliteten men orsakade istället mest oro av de beskrivna 

symtomen då de flesta trodde att de upplevde en ny hjärtinfarkt när de fick bröstsmärtor. 

Begränsningar 

Många kvinnor beskriver ändå att deras partner bryr sig väldigt mycket om dem och 

bara vill deras bästa, att de är goda lyssnare och att de förstår allvaret bakom 

hjärtinfarkten. Flera kvinnor kände sig överbeskyddade i stället för att ta detta som 

tecken på att deras närstående bryr sig om dem och vill visa omtanke (Kristofferzon et 

al. 2005). I en undersökning av Sjöström - Strand och Fridlund (2007) menar kvinnorna 

som deltog att upplevelsen av att känna sig överbeskyddad ledde till känslor av 
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meningslöshet samt att de kände sig begränsade i det dagliga livet. En kvinna uttrycker 

det så här: 

 

” My parents are very concerned about me, they´re overprotective. They were very 

worried when I went on a trip. But I just can´t sit at home and worry that something´s 

going to happen to me. That´s no way to live.” (Sjöström - Strand & Fridlund, 2007). 

 

I Svedlund och Danielssons (2003) studie om parförhållanden där kvinnan drabbats av 

en hjärtinfarkt så framkom det att på grund av begränsningarna som sjukdomen fört 

med sig så blev kvinnorna försiktigare och hittade nya värden i livet, de hade accepterat 

att de inte var lika starka som förut. Deras partners förstod att det innebar att det skulle 

komma att finnas begränsningar i det dagliga livet och att det skulle bli lite lugnare, 

således är det en sjukdom så påverkar hela familjen. En del kvinnor kände också av 

detta i förhållande till sina män då de ibland var tvungna att redogöra för dem vad de 

hade gjort under dagen och att männen ibland till och med talade om för dem vad de 

fick och inte fick göra. Kvinnorna ville fatta sina egna beslut och tyckte att deras 

partners istället för att vara befallande eller överbeskyddande skulle stödja dem i det 

dagliga livet (Svedlund & Danielsson, 2003). En kvinna uttrycker det så här. 

 

”…nothing happens that I would like to happen…I would like to do something sensible 

and work a little…yes it has bothered me and I felt useless feel like it is a waste of time 

because life is too short and I do nothing and it feels meaningless to let the days just 

pass by.” (Svedlund & Danielsson, 2003).  

 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Uppsatsen bygger på en litteraturstudie där en analys av kvalitativ forskning har gjorts. 

Enligt Friberg (2006) ska denna metod bidra till evidensbaserad omvårdnad på så sätt 

att genom en analys av redan befintlig forskning kunna fördjupa förståelsen för ett valt 
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ämne. Detta ska i sin tur leda fram till en ökad förståelse för patienten och den situation 

han eller hon befinner sig i samt kunna bidra med kunskaper om hur vårdandet kan 

förbättras. För att kunna uppfylla författarens syfte med den här studien gjordes försök 

att hitta artiklar som handlar om hur kvinnor upplever de livsstilsförändringar de kanske 

är tvungna att göra och vilka känslor som kan uppkomma efter att de drabbas av en 

hjärtinfarkt. I mitt sökande av artiklar i databaserna med enbart sökordet hjärtinfarkt så 

resulterade detta i ett stort antal artiklar. Eftersom det inte är så mycket forskning gjord 

på enbart kvinnor så minskade antalet artiklar rejält då sökningen begränsades och 

sökorden kvinnor och upplevelser lades till. Åtta användbara artiklar hittades och dessa 

ligger till grund för arbetet. En nackdel är dock att undersökningarna i de artiklar som 

använts är gjorda i Sverige och Australien vilket innebär att de inte representerar så stor 

del av världens kvinnor. I USA till exempel så borde hjärtinfarkter hos kvinnor vara ett 

stort problem om man ser till hur många människor där bor, deras livsstil och framför 

allt till den ökande mängden av befolkningen som lider av fetma. En fördel med ämnet 

var ändå trots allt att det inte fanns så mycket att välja på, vilket gjorde att de artiklar 

som passade syftet bäst valdes ut. Kvinnorna som deltog i studierna var inte utvalda på 

grund av några speciella kriterier angående levnadsstandard, livssituation eller ålder. De 

enda kriterierna var egentligen att de var kvinnor och att de hade haft en hjärtinfarkt 

ganska nyligen. Detta borde betyda att hjärtinfarkt kan drabba vilka kvinnor som helst 

helt oberoende av hur de lever, men genom att kanske försöka förändra sin livsstil så 

kan risken att drabbas av en hjärtinfarkt minska. 

I mitt arbete så har Evans analysmetod använts då den verkade vara en bra metod i 

arbetet med att analysera artiklarna för att få fram gemensamma nämnare som i sin tur 

skulle leda fram till resultatet.  

Resultatdiskussion 

Den här studien visar att kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt inte enbart upplever ett 

stort sjukdomslidande utan att det också medför ett livslidande relaterat till de 

förändringar som krävs i det dagliga livet. Det påverkar inte bara dem själva utan alla 

som finns i deras närhet och det ger upphov till en mängd olika känslor som påverkar 

dem både positivt och negativt. 
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Att drabbas av metabolt syndrom, blodfettsrubbning, högt blodsocker och 

insulinresistens, ökar riskerna att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar av olika slag. Detta 

kan i sin tur leda till att en person drabbas av en hjärtinfarkt, som kan orsaka ett 

hjärtstopp, vilket i värsta fall kan leda till döden. I en artikel av Nordgren, Asp och 

Fagerberg (2006) framkom att det leder till stor oro att leva med en hjärtsjukdom. 

Deltagarna upplevde att den egna kroppen blivit begränsad och att de levde under ett 

ständigt hot om att återigen bli sjuka. De upplevde också sin kropp som osäker och 

oberäknelig och att detta förändrade det liv som de en gång tagit för givet. Det är av stor 

vikt att vi som sjuksköterskor ser det som vår uppgift att informera patienter vi möter i 

vårt arbete som befinner sig i riskzonen. Som sjuksköterskor måste vi ta oss tid att sitta 

ner med patienten och ta reda på hur de upplever sin situation och vilka problem de 

tycker påverkar livssituationen mest. För att kunna hjälpa dessa kvinnor på rätt sätt 

krävs det att vi har ett livsvärldsperspektiv vilket innebär att alla patienter ses som de 

unika individer de är.  

 

I resultatet framkom att flera kvinnor upplevde att deras livskvalité försämrades på 

grund av de livsstilsförändringar de blev tvungna att göra efter sin hjärtinfarkt. 

Förändringarna av livsstilen påverkade inte bara dem själva utan också alla de 

närstående. Att sluta röka upplevdes jobbigt av många kvinnor. Flera av kvinnorna 

oroade sig för att de skulle gå upp i vikt. Detta blev ett stressmoment för dem i 

rehabiliteringen, då de både skulle koncentrera sig på att bli friska och att inte gå upp i 

vikt.  

Enligt Kärner et al. (2005) så tycker många kvinnor att de får för lite information 

angående sin kost, de upplever det svårt att göra denna förändring då de inte vet riktigt 

vad de behöver ändra på. Några kvinnor deltog i en matlagningsgrupp där de lärde sig 

laga mat tillsammans enligt den nya dieten, vilket upplevdes positivt. 

Kostförändringarna består av ett minskat salt- och fettintag, ökat fiberintag samt ett ökat 

grönsaksintag. Med de kostvanor som många lever med idag så kan detta innebära 

enorma förändringar, vilka kräver mycket stöd och kunskap för att kunna genomföra.  

 

Till de patienter vi möter som röker så tror jag att vi kan vinna mycket på att informera 

om följderna trots att de flesta vet vad som händer i kroppen och att det inte är 
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hälsosamt. Enligt hjärt-lungfonden (2008) är risken för sjukdom i hjärtats kranskärl 

dubbelt så stor hos de som röker. Hos kvinnor som röker är risken dubbelt så stor att 

drabbas av hjärtinfarkt än hos rökande män. Vi ska inte enbart informera om de 

sjukdomar som kan drabba oss om vi röker, till exempel: Hjärt- kärlsjukdomar och 

KOL. Det viktigaste är att informera om alla de positiva effekter det innebär att sluta 

röka, vi luktar bättre, vi orkar mer och luktsinnet kommer tillbaka med mera. I detta 

arbeta så måste vi som sjuksköterskor vara insatta i vilka läkemedel och metoder det 

finns att erbjuda som kan hjälpa en patient att sluta röka och kunna informera om dessa. 

 

Stress och inaktivitet kan leda till högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Före ett 

insjuknande så tar de flesta av oss sin kropps funktion och de fysiska aktiviteter som 

kan utföras för givet. När det sker en förändring av detta så upplever vi det som ett hot 

mot vår subjektiva kropp (Brink et al., 2006). Svedlund och Danielsson (2004) anger att 

kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt inte riktigt kunde förstå att deras kropp genomgått 

en fysisk förändring och att de inte längre kunde vara lika aktiva som tidigare. Dock är 

det viktigt att komma igång igen med någon form av fysisk aktivitet efter en 

hjärtinfarkt. Det gäller att börja lugnt, med långsam upptrappning för att så småningom 

komma tillbaka till samma grad av aktivitet som före insjuknandet och efter ett tag 

kanske till och med förbättra konditionen (Hjärt-Lungfonden, 2008). Genom att försöka 

motivera människor till att ta sig tid till en kortare aktivitet varje dag och verkligen 

förklara hur viktigt det är för vår kropp och inte minst för vårt välbefinnande att röra på 

sig så kan vi förhindra att många insjuknar i hjärt- kärlsjukdomar. Många kvinnor 

känner sig både säkrare och tryggare i sin egen kropp om de ägnar sig av någon form av 

fysisk aktivitet. 

 Ett stort antal människor upplever att de är stressade på jobbet och även i hemmet. 

Studier har visat att män är mer stressade på jobbet men inte hemma. Kvinnor däremot 

upplever stress på jobbet, men också när de kommit hem. Då handlar stressen om 

sysslor i hemmet, barnen och relationen. Det påverkar oss människor enbart negativt om 

vi inte för en sekund kan koppla av. Att ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet gör 

att vi lättare kan hantera stress. Därför tycker jag att vikten av någon form av fysisk 

aktivitet är enormt viktig! Gärna en kortare aktivitet varje dag, eller i alla fall ett par 

gånger i veckan. Vi får då en stund för oss själva då vi kan släppa allt annat och bara 
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koncentrera oss på oss själva vilket jag tror leder till att vi känner oss piggare, mindre 

stressade och detta påverkar vår hälsa på ett positivt sätt. När vi rör på oss förbrukas 

stresshormoner, hjärnan tillförs syre och kroppens eget lyckohormon, endorfin, frigörs 

(Hjärt- Lungfonden, 2008). Idag finns också möjligheten att få motion på recept.  

 

Att drabbas av en hjärtinfarkt ger också upphov till en mängd olika känslor. Resultatet 

tar upp känslor såsom oro för framtiden, ensamhet, stress och behov av stöd. Många 

kvinnor upplever att oron de känner grundar sig i att de är rädda för att inte klara av att 

sköta sina hem och sina jobb som tidigare, de önskar starkt att deras liv ska vara som 

före hjärtinfarkten. Denna starka oro som detta medför leder ofta till känslor av stress i 

det dagliga livet (Sjöström - Strand & Fridlund, 2007).  

Enligt Kärner et al. ( 2005 ) upplever kvinnor det positivt om de har stödjande och 

förstående närstående, ett rikt socialt liv och att de kanske ingår i någon form av 

stödgrupp, vilket på sikt kan hjälpa dem att slippa oroa sig för framtiden. För att 

undvika att kvinnor upplever dessa negativa känslor är det viktigt att sjukvårdspersonal 

uppmuntrar kvinnorna att diskutera sina upplevelser med de inblandade inom 

sjukvården och sina anhöriga. Kvinnornas begränsningar, vilket socialt ansvar de 

känner att de har vilket också inkluderar hushållsarbete samt hur kvinnorna identifierar 

sig själva efter en hjärtinfarkt måste kartläggas för att kunna ge dem ett så bra stöd som 

möjligt. I detta arbete är det av största vikt att familjemedlemmar och närstående är 

delaktiga så att de också kan stödja och uppmuntra kvinnan att klara av problem som 

kan uppstå i det dagliga livet samt att kunna hjälpa dem att bemästra de negativa känslor 

som kan uppkomma (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson., 2004).  

 

Det sista temat i resultatet tar upp förändringar av sin levda kropp vilka handlar om 

kvarstående symtom och begränsningar. Efter ett insjuknande i hjärtinfarkt påverkas 

hela kroppen vilket ger upphov till både medicinska och existensiella frågor. Enligt 

Nordgren, Asp & Fagerberg (2007) krävs det att kvinnan hittar nya vägar att relatera till 

sig själva, sin kropp och sin livsvärld för att kunna arbeta sig framåt i sitt mål mot 

subjektiv hälsa. Detta kräver ibland att vi som sjuksköterskor behöver hjälpa dem att 

anpassa sin nya livssituation till de aktuella förhållandena. Vilket betyder att vi måste 
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vara uppmärksamma på kvinnornas tidigare erfarenheter och individuella behov för att 

uppnå detta. 

Forskning har visat att information tas emot på olika sätt beroende på i vilken miljö den 

ges samt i vilket stadium av sin sjukdom en person befinner sig. Information som gavs 

på sjukhuset uppfattades inte alltid på rätt sätt eller inte alls. Detta är viktigt att ha i 

åtanke så att den kanske ges både skriftligt och muntligt både till den drabbade och 

hennes närstående samt att det ges utrymme till att ställa frågor. 

Det kvarstående symtom som kvinnorna upplevde som jobbigast var den extrema 

trötthet de kunde känna. På grund av detta så kände många av dem att de inte hade 

styrkan att klara av det dagliga livet som tidigare vilket resulterade i att det blev svårt 

för dem att göra de livsstilsförändringar som krävdes av dem (Sjöström – Strand & 

Fridlund, 2007). Enligt Brink et al. (2005) beskriver kvinnorna att tröttheten ledde till 

att de var tvungna att vila ordentligt efter att de genomfört någon fysisk aktivitet samt 

att de behövde gå och lägga sig tidigare på kvällarna. Tröttheten ledde också till att 

kvinnorna kände sig kraftlösa för  att de inte var säkra på hur de skulle klara av sin 

situation samt att de upplevde ett misslyckande för att de hade blivit sjuka. En del 

kvinnor ansåg att de inte längre var samma person som tidigare och de tyckte inte livet 

var värt att leva längre ( Svedlund et al., 2003). 

Svedlund et al. (2003) anger att många kvinnor känner sig överbeskyddade av sina 

partners och att det gjorde att de kände sig begränsade i tillvaron. Kvinnorna 

diskuterade inte gärna sina känslor med sina partners dels för att slippa oroa dem men 

också för att de var så trötta på att de hela tiden var så överdrivet vänliga mot dem. De 

upplevde också att de var tvungna att redogöra för sina partners vad de hade gjort under 

dagen på grund av att de inte ville att de skulle göra så mycket i hemmet som innan. 

Kvinnorna ville själva bestämma vad de skulle göra och ansåg att deras partners istället 

för att var överbeskyddande skulle stödja dem i det dagliga livet. Trots detta så 

upplevde många kvinnor att relationen förändrades till det bättre för att partnern började 

ta mer ansvar samt att de trots allt var ett stort stöd för dem i rehabiliteringen. 

Att som sjuksköterska försöka ha en helhetssyn på patientens livssituation är väldigt 

viktigt. Detta innebär att vi kan förstå patienterna i det totala sammanhang som hon 

lever i samt hur hon tolkar och relaterar till detta. Samtidigt så innebär det också att vi 

kan få en förståelse för hur sjukdom och behandling påverkar till exempel hennes kropp 
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och hur detta i sin tur påverkar helheten (Wiklund, 2003). Författaren menar att vår 

människobild påverkar vår definition av hälsa och ohälsa. 

 

För att minska patientens lidande måste sjuksköterskan kunna se till hela individen och 

inte bara de medicinska symtomen. Sjuksköterskan måste också kunna se varje patient 

som en unik varelse, med personliga känslor och upplevelser av sin sjukdom. Görs inte 

detta så riskerar man att ett vårdlidande uppstår vilket kan göra situationen svårare för 

patienten. På grund av att kvinnor och män upplever olika symtom, inte får samma 

behandling och att det överlag verkar som om kvinnorna mår sämre efter sitt 

insjuknande, så hoppas jag att denna studie kan bidra till en ökad kunskap angående 

detta. Liksom öka förståelsen för kvinnorna och deras upplevelser. I professionen som 

sjuksköterska har varje person en skyldighet att hålla sig uppdaterad med ny forskning. 

Detta kan i sin tur leda till att kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt kan erbjudas 

bättre vård och stöd baserat på evidensbaserad kunskap, vilket förhoppningsvis 

resulterar i ett minskat sjukdomslidande. 

 

Framförallt är det viktigt att fånga upp de som röker, lever ett stressigt eller väldigt 

inaktivt liv. Givetvis så har våra matvanor också stor betydelse, men jag tror ändå att 

om vi försöker begränsa insatserna till några områden först så kan det hjälpa många att 

ändra sina levnadsvanor på flera områden och på så sätt medverka till att vi blir friskare 

och kan slippa mycket onödigt lidande. Jag tycker att i arbetet inom sjukvården så kan 

jag nästan se det som en röd tråd att det för med sig sämre levnadsvanor när det gäller 

kost och motion om människor lever ett stressigt liv. Många säger att de inte hinner 

motionera och laga mat. Detta är två jätteviktiga områden som alla verkligen borde se 

som en skyldighet att hinna med för att må bra.  

 

Det finns mycket forskning om hjärt-kärlsjukdomar, men fortfarande så är kvinnorna 

underrepresenterade i denna. För att utöka vår kunskap om just kvinnor och hjärtinfarkt 

och kunna bedriva evidensbaserad omvårdnad så behövs vidare forskning inom 

området. Inte bara om hur kvinnans insjuknande ter sig, utan också om hur hon 

upplever livssituationen efteråt. . Jag tror många gånger att det är så att kvinnorna har 

ett tyngre lass att bära vad det gäller att sköta hemmet och barnen och att detta 
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återspeglar sig i deras rehabilitering och upplevelserna av att ha drabbats av en 

hjärtinfarkt. 

 

Trots den begränsade tillgången på forskning så upplever jag i mitt arbete på en 

akutvårdsmottagning ändå att många läkare har stor kunskap vad det gäller de 

annorlunda symtom en kvinna kan uppvisa vid en hjärtinfarkt. Detta tyder ju på att de 

ändå häller sig uppdaterade med den forskning som finns.  

 

Betydelse för vårdandet 

▪ att kunna ge kvinnor som drabbats en bättre och snabbare vård 

 

▪ öka förståelsen för de drabbade vilket leder till bättre omvårdnad 

 

▪ kunskap leder till ett minskat lidande samt ett ökat välbefinnande hos kvinnorna 

 

▪ ökad insikt i att det inte bara är de drabbade kvinnorna som lider utan även alla i deras   

   närhet. 

 

▪ som vårdpersonal måste vi inse vikte av att ha ett helhetsperspektiv på patienten samt  

   att vi tänker på att alla är unika beroende på vår livsvärld och den livssituation vi  

   befinner oss i just nu. 
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Somatiska, 
psykologiska 
och sociala 
faktorer 
påverkar 
återhämtningen 
efter en 
hjärtinfarkt. Det 
har visat sig att 
kvinnor 
uppvisar sämre 
psykisk hälsa 
och fysisk 
kondition än 
män. Att 
drabbas av en 
hjärtinfarkt 
innebär att ens 
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Denna studie 
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själva efter en 
hjärtinfarkt. 

 11 kvinnor och 
10 män 
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första hjärtinfarkt. 
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Keywords: 
coronary heart 
disease, 
disability, 
nursing, 
readjustment, 
self-regulation. 

Resultatet visar 
följande teman: 
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aktiviteter: Att 
hitta tillbaka till 
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Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 
Women´s 
experience of 
myocardial 
infarction 
Författare: 
Julie E 
Holliday, 
Julia M Lowe 
& Sue 
Outram. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Practice 
Årtal: 2000 
 
 
 

Kvalitativ 
studie med 
patientpers-
pektiv. 

Hjärtsjukdomar 
är en stor 
bidragande 
orsak till 
dödsfall hos 
kvinnor. De har 
sämre prognos 
än män att 
överleva efter 
en infarkt och 
forskning har 
inte kunnat hitta 
en definitiv 
förklaring till 
detta. Kvinnor 
hjälp senare än 
män efter en 
akut infarkt. 
Syftet var att 
undersöka 
varför kvinnor 
dröjer med att 
söka medicinsk 
hjälp då de 
uppvisar 
symtom på en 
hjärtinfarkt. 
 

En kvalitativ 
studie genom- 
fördes med 
semistrukturerade 
intervjuer ansikte 
mot ansikte. 
Kvinnorna som 
deltog var i 
åldrarna 48-82 år. 
Keywords: 
gender, 
myocardial 
infarction, 
thrombolytic 
therapy, treatment 
delay, women. 

Kvinnorna 
väntade i allt från 
en timma upp till 
168 timmar innan 
de sökte hjälp. 
Detta berodde på 
personlig 
misstänksam- 
het mot en infarkt 
och på vilka 
symtom 
kvinnorna trodde 
skulle 
uppkomma. 
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Titel: 
Myocardial 
infarction: 
narrations by 
afflicted 
women and 
their partners 
of lived 
experiences in 
daily life 
following an 
acute 
myocardial 
infarction 
Författare: 
Svedlund, M. 
& Danielsson, 
E. 
Tidsskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
Årtal. 2003 

Fenomeno-
logisk 
hermeneutisk 
metod. 
Kvalitativ 
studie med 
patientpers-
pektiv. 
 
                

Många kvinnor 
och deras 
familjemedlemma
r delar känslor av 
olust efter en 
hjärtinfarkt. Det är 
därför viktigt att 
lyfta fram hur 
relationer 
påverkas i det 
dagliga livet när 
kvinnans närmaste 
anhörig är hennes 
make. Syftet är att 
visa hur kvinnorna 
och deras partners 
påverkades i det 
dagliga livet efter 
att kvinnan 
drabbats av en 
hjärtinfarkt. 

Nio kvinnor 
och deras 
partners deltog 
i studien. De 
intervjuades 
tre och tolv 
månader efter 
infarkten. 
Kvinnorna var 
mellan 47 och 
57 år. 
Keywords: 
communi-
cation, couple, 
discordance, 
loneliness, 
phenomeno-
logical 
hermeneutic, 
relationship. 

I studien framkom 
två teman och åtta 
subteman: Att leva i 
en förändrad 
livssituation: visa 
omtänksamhet, ta 
ansvar, leva sida vid 
sida & besluta vad 
man ska göra. Att se 
framåt: känna 
osäkerhet, känna sig 
kraftlös, känna sig 
begränsad & känna 
hopp. 
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Titel: A 
Cardiac 
Rehabilitation 
Program to 
Improve 
Psychosocial 
Outcomes of 
Women with 
Heart Disease 
Författare: 
Chang, E., 
Clarke, M., 
Daly, J., 
Davidson, P., 
Digiacomo, M., 
Lamb, K., 
Hancock, K., 
Paul,G. & 
Zecchin, R. 
Tidsskrift: 
Journal of 
Women´s 
Health 
Årtal. 2008 

Kvalitativ 
studie med 
patientperspe
ktiv. 
 
                

Karaktäristiskt för kvinnor 
som drabbas av 
hjärtinfarkt är större 
dödlighet och risk för 
inaktivitet jämfört med 
män. Kvinnor är också 
sämre på att delta i 
hjärtrehabilitering. Denna 
studie vill beskriva 
utvecklingen av ett 
rehabiliteringsprogram för 
kvinnor som ska vara 
anpassat till deras sociala 
och psykologiska behov. 

54 kvinnor 
deltog i 
studien varav 
48 fullföljde 
den. En 
blandad 
metod 
användes 
bestående av 
intervjuer, 
enkäter och 
observationer. 
 

Följande fyra 
teman 
framkom i 
studien. Brist 
på förståelse 
och 
uppmärksam-
het på 
symtom, 
Isolering, Att 
inte prioritera 
sin egen hälsa 
& Fördelar 
med stödjande 
utbildning/ 
Uppmärksam-
het. 
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Titel: 
Myocardial 
infarction: 
gender 
differences in 
coping and 
social support. 
Författare: 
Kristofferzon, 
M-L, Löfmark, 
R & Carlsson, 
M.  
Tidsskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
Årtal: 2003 

En kvalitativ 
jämförande 
studie av 41 
artiklar 
publicerade 
mellan 1990 
och 2002.  

Syftet var att se 
vilka skillnader 
det finns mellan 
könen när det 
gäller följsamhet 
och socialt stöd 
bland patienter 
som drabbats av 
hjärtinfarkt. 
 
 
 
 

41 artiklar 
publicerade 
mellan 1990 
och 2002 
analyserades 
och samman- 
ställdes. 

Kvinnorna 
bagatelliserar ofta sin 
sjukdom vilket leder 
till att de söker vård i 
ett senare skede. De 
vill inte besvära 
andra med sina 
problem. 
Hushållssyslor var 
viktiga för dem och 
påskyndade 
rehabiliteringen. 
Kvinnorna tyckte att 
de fick mindre 
socialt stöd i upp till 
ett år efter infarkten. 
De fick mindre 
information om 
sjukdomen och 
rehabiliteringen.  
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Titel: Striving 
for balance in 
daily life: 
experiences of 
Swedish 
women and 
men shortly 
after a 
myocardial 
infarction. 
Författare: 
Kristofferzon, 
M-L., 
Löfmark, R. & 
Carlsson, M. 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
Årtal:  2005 

En 
beskrivande 
och 
retrospektiv 
metod 
användes med 
kvalitativ 
utgångspunkt. 

Att drabbas av en 
hjärtinfarkt är 
traumatiskt och 
kommer att 
påverka 
välbefinnandet hos 
den drabbade 
under en lång tid. 
Syftet med studien 
är att beskriva hur 
kvinnor och män 
tycker att 
hjärtinfarkten har 
påverkat det 
dagliga livet fyra 
till sex månader 
efter infarkten. 

Semistruktu-
rerade 
intervjuer 
gjordes på 20 
kvinnor och 19 
män. 
Medelåldern 
hos kvinnorna 
var 65 år och 
hos männen 66 
år. Keywords: 
content 
analysis, 
experiences in 
daily life, 
gender, 
myocardial 
infarction, 
nursing, social 
support. 

Tre teman framgick i 
studien. Dessa teman 
med subteman var: 
Hot mot det vanliga 
livet: Förändringar 
av kropp och sinne, 
Osäkerhet, 
Livsstilsförändringar 
och Restriktioner. 
Kämpa för kontroll: 
Förhandla med sig 
själv, Lita på sina 
egna förmågor, 
Förändrade attityder 
och uppföranden och 
Ta egna beslut och 
stå för dem. Det 
viktiga nätverket: 
Känslomässigt stöd, 
Särskild kunskap, 
Praktiskt stöd och 
Kommunikations-
problem. 
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Titel: 
Incentives for 
lifestyle 
changes in 
patients with 
coronary heart 
disease 
Författare: 
Kärner, A., 
Tingström, P., 
Abrandt, 
Dahlgren, M. 
& Bergdahl, B. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 2005  

Kvalitativ 
studie med 
patientperspe
ktiv.Feno-
menografisk 
metod. 
 
 
 
 

Förändringar i 
personens livsstil 
är viktigt men 
svårt under 
rehabiliteringen 
efter en 
hjärtinfarkt. Att 
försöka förändra 
sitt beteende samt 
att uppleva 
kontroll över det 
är viktiga faktorer 
som påverkar 
rehabiliteringen. I 
den här studien 
beskrivs det hur 
patienter upplever 
begränsande 
faktorer som 
hjärtinfarkten 
medfört i relation 
till de 
livsstilsförändring
ar som de behöver 
göra för att 
uppleva ett 
välbefinnande. 

 113 patienter 
under 70 år, 
därav 84 män 
och 29 
kvinnor, 
intervjuades 
sex veckor 
efter sin 
hjärtinfarkt 
och igen efter 
ett år. 
Keywords: 
adherence, 
cardiac 
rehabilitation, 
drug 
treatment, 
lifestyle 
changes, 
nursing, 
qualitative 
analysis. 

Fyra huvudteman 
framkom med 
följande subteman: 
Somatiska aspekter: 
direkta somatiska 
signaler & indirekta 
somatiska signaler. 
Sociala/praktiska 
aspekter: att man har 
någon att dela sina 
bekymmer med, 
förändrade 
förhållanden & 
faktorer från 
omgivningen. 
Kognitiva aspekter: 
aktiva beslut, dålig 
följsamhet & rutiner 
och vanor. Affektiva 
aspekter: rädsla, 
självförtroende & 
omedelbar 
tillfredsställelse av 
behov. . 
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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 
Science. 
Årtal:2007 

Fenomeno-
grafisk 
metod. 
Kvalitativ 
studie med 
patientperspe
ktiv.  
 
 

Det är inte väl 
känt hur kvinnor 
upplever sitt 
dagliga liv före 
och efter en 
hjärtinfarkt 
speciellt med 
tanke på stress, 
som är en 
riskfaktor för 
koronara 
hjärtsjukdomar. 
Syftet är att 
beskriva kvinnors 
känslor av stress 
före och efter en 
hjärtinfarkt.  
 

Två intervjuer 
gjordes, den 
första på 
sjukhuset och 
den andra 
fyra-tio 
månader efter 
infarkten. 20 
patienter 
deltog i den 
första 
intervjun och 
14 i den andra. 
Kvinnorna 
som deltog var 
i åldrarna 31-
80 år. 
Keywords: 
stress, women, 
myocardial 
infarction, 
qualitative 
method. 
 

Följande två 
huvudteman 
framgick av studien: 
Personliga 
upplevelser med 
subteman: rastlöshet, 
förlängd ångest, ha 
ett meningsfullt liv, 
tillstånd som gjorde 
att man mådde dåligt 
& att vara upptagen 
av tankar som rörde 
hjärtinfarkten. 
Effekter av den 
närmaste 
omgivningen: att 
vara deprimerad och 
ensam, långvarig 
frustration, att vara 
på bristningsgränsen, 
krävande ansvar & 
ekonomisk börda. 


