
 EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2009:63  
 
 
 
 
 
 
 

Kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt 
 
 
 

Anders Fagerlund  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

Uppsatsens titel: Kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt 
 

Författare: Anders Fagerlund 
 

Ämne: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Kurs: Examensarbete 
 

Handledare:  Katarina Karlsson  
 

Examinator:  Britt-Marie Lindblad  
 

  

Sammanfattning 
    
Hjärt-kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken hos både kvinnor och män. Den 
som drabbas riskerar att få hela sin livsvärld krossad då hela tillvaron drabbas hårt av 
hjärtinfarkten. Det gäller också för de personer som finns i den drabbades närhet. De 
kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt skiljer sig en del från männen, både vad gäller 
sjukdomsbild och vad som sker efter hjärtinfarkten. Mitt syfte har varit att beskriva 
vuxna kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt. För att göra det har jag använt mig av 
en litteraturstudie där kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar har granskats. Därifrån har 
kategorier och tillhörande subkategorier erhållits. Den första kategorin var: när 
hjärtinfarkten slagit till, följt av två subkategorier: förändrad uppfattning av den egna 
kroppen och känslor av rädsla och skuld efter hjärtinfarkten. Den andra kategorin var: 
vägen tillbaka, följt av tre subkategorier: stress, upplevelser av en förändrad 
livssituation samt känsla av bristande stöd och information. Kvinnor som drabbas av en 
hjärtinfarkt tar inte sina symtom på allvar. De associerar inte heller symtomen med en 
hjärtinfarkt. Därför finns ett ökat behov av kunskap hos befolkningen i allmänhet om 
kvinnor som drabbas av hjärtinfarkter. Efter hjärtinfarkten sätter kvinnorna sina egna 
behov åt sidan och anstränger sig mer än de egentligen orkar. 
 
Nyckelord: myocardial infarction, women, quality of life, experiences, stress och 
information.
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INLEDNING 

En hjärtinfarkt är för de allra flesta en mycket traumatisk upplevelse som i 
efterförloppet påverkar den drabbades livssituation. Hela familjen blir ofta påverkad och 
starka existentiella frågor väcks hos den drabbade. Länge har hjärt-kärlsjukdomar och 
speciellt hjärtinfarkter präglats av ett manligt perspektiv. Detta har gjort flera kvinnliga 
patienter onödigt utsatta, både inom vården och i efterförloppet av hjärtinfarkten. En 
ökad förståelse för hur det är att som kvinna drabbas av en hjärtinfarkt kommer att 
hjälpa vårdpersonal i deras arbete när de vårdar dessa patienter. 
 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 

Enligt Socialstyrelsen (2004, 2007) är den  dominerande dödsorsaken bland både män 
och kvinnor i världen hjärt-kärlsjukdomar. Risken att drabbas av kranskärlssjukdom är 
hög för både kvinnor och män. Under de senare årtiondena har siffrorna för dödlighet 
inom hjärt-kärlsjukdomar sjunkit, särskilt bland männen (Socialstyrelsen, 2004, 2007; 
Wenger, 2003). 

Vad är en hjärtinfarkt? 

Den definition av en hjärtinfarkt som utgås ifrån är hämtad från Socialstyrelsen (2008). 
Hjärtat försörjer sig själv med syreriktblod direkt från aortan. Detta sker via höger och 
vänster koronarartär som via sina förgreningar förser var sitt område av hjärtmuskeln. 
Allt eftersom människan åldras och utsätter sig för riskfaktorer bildas förträngningar i 
dessa blodkärl, de så kallade kranskärlen. Förträngningarna orsakas av en 
inflammatorisk process i kärlväggen där det ansamlas fett, bindväv och kalk. Det leder 
till att kärlväggen förhårdnas och stelnar. I dessa förhårdnade områden kan det plötsligt 
uppstå sprickor vilket orsakar en sårbildning. För att täcka sårbildningen sker en snabb 
anhopning av blodplättar och blodlevrar. Det kan leda till en snabb utveckling av en 
trombos (blodpropp) som plötsligt helt eller delvis kan täppa till blodflödet i 
kranskärlet. Det kallas koronarocklusion. Om så sker så förses inte hjärtmuskelns celler 
med syrerikt blod utan syrebrist uppstår. Skulle syrebristen vara mer än 20-30 minuter 
så börjar cellerna förstöras och en hjärtinfarkt utvecklas. Det är det förstörda 
vävnadspartiet som kallas hjärtinfarkt, men i dagligt tal säger man hjärtinfarkt när man 
menar koronarocklusion (Socialstyrelsen, 2008).  
 
Sjukdomsförloppet avgörs av infarktens storlek och läge samt hjärtats tillstånd i övrigt. 
Om syrebristen skulle leda till en bestående cellskada kallas det akut hjärtinfarkt 
(Socialstyrelsen, 2008). Vid en stor infarkt dör många ögonblickligen eller inom några 
minuter (Grefberg & Johansson, 2003).  
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Vilka symtom ger en hjärtinfarkt? 

En hjärtinfarkt visar sig vanligtvis med ett dramatiskt insjuknande. Allvarlig central 
bröstsmärta kännetecknar oftast insjuknandet (Wallentin & Stenestrand, 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 och 
skuldror. Ytterligare symtom som kan förekomma är yrsel, svimning, illamående, 
kräkningar, akut andnöd, kallsvettning och förhöjd kroppstemperatur (Socialstyrelsen, 
2008).  
 
Det finns signifikanta skillnader mellan könen vad gäller symtom vid en hjärtinfarkt. 
Enligt Socialstyrelsen (2008) upplever 70-80 procent av kvinnor de klassiska symtomen 
vid en hjärtinfarkt. Däremot är de personer med atypiska symtom överrepresenterade av 
kvinnor. Kvinnor får också enligt Evanoski (1997) oftare en tyst infarkt, det vill säga en 
infarkt utan symtom, vilket ökar risken för hjärtsvikt och död.  
 
Enligt Culic, Eterovic, Miric och Silic (2002) och Milner, Funk, Richards, Wilmes, 
Vaccarino & Krumholz (1999) är kvinnors symtom vid en hjärtinfarkt ofta mycket mer 
diffusa än mäns. De klassiska manliga symtomen är central bröstsmärta som stålar ut i 
vänster arm och/eller upp i halsen/nacken samt andfåddhet eller andnöd. De kvinnliga 
symtomen däremot är betydligt mer svårtolkade då de ofta kan bestå av illamående, 
kräkningar, hicka, svettningar, trötthet, svimningar, smärta i nacke, hals, buk, skuldror 
och rygg (Culic et al., 2002). De kvinnliga patienterna upplever inte alltid bröstsmärta 
utan mer en tryckande känsla över bröstet. Det kan ibland beskrivas som en 
tunghetskänsla eller obehagskänsla (Milner et al., 1999). Varningssymtom kan 
förekomma några dagar till en månad innan hjärtinfarkten (Socialstyrelsen, 2008). 

Hur vanligt är det? 

Hjärt-/kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos både kvinnor och 
män. När det gäller kvinnor så insjuknar de oftast sju till åtta år senare i hjärt-
/kärlsjukdom än männen. Det kan medföra ökad risk då de oftare har andra sjukdomar 
som kan komplicera valet av behandling och medföra minskad överlevnad 
(Socialstyrelsen, 2008; Björkelund, Bengtsson, Schenck-Gustafsson & Swahn, 2001). I 
Sverige är dödssiffran för hjärt-kärlsjukdom så hög som 42 procent bland män och 44 
procent bland kvinnor. Bland desssa hjärt-kärlsjukdomar är hjärtinfarkt den klart 
vanligaste diagnosen (Socialstyrelsen, 2004, 2007).  

Riskfaktorer 

Riskfaktorerna för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och kanske drabbas av en 
hjärtinfarkt är de samma för både 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. Enligt Björkelund et al. (2001) insjuknar 
de kvinnor som lider av diabetes mellitus i hjärt- kärlsjukdom ungefär samtidigt som 
männen gör. Hypertoni är en annan faktor som är vanligare hos kvinnor med 
kranskärlssjukdom än hos män med samma diagnos. Om det enligt Fridlund (2002) till 
dessa faktorer också läggs till hög ålder resulterar det i en ökad mortalitet för kvinnor. 
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Under de senaste två decennierna har det också visat sig att psykosociala faktorer såsom 
stress, arbete, både i och utanför hemmet, psykologiska faktorer, oro, meningsfullhet, 
utmattning och sociala faktorer är faktorer som avsevärt kan öka risken att insjukna i en 
hjärtinfarkt (Fridlund, 2002; Clark, 2003). Övriga riskfaktorer som man känner till är 
hög ålder, manligt kön, högt blodtryck, rökning, diabetes samt förhållandet mellan det 
”goda” och det ”onda” kolesterolet (Adams, 2002).  
 
Det finns några speciellt kvinnliga riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom, såsom prematur 
menopaus, pre-eklampsi (förstadiet till havandeskapsförgiftning) 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 (Schenck-Gustafsson, 2003). 

Behandling 

Vid behandling av akut hjärtinfarkt är tiden av stor betydelse, tidigt insatt behandling 
ger reducerad mortalitet. Perkutan coronary intervention (PCI), även kallat 
ballongdilatation, är idag förstahandsval vid behandling av hjärtinfarkt. Detta är det 
effektivaste sättet att begränsa eller hejda en hjärtinfarkt eftersom blodflödet direkt 
återställs i kranskärlen. Vid akut behandling ges även acetylsalisylsyra (ASA) som är ett 
blodförtunnande läkemedel. Syrgas och smärtstillande (morfin) används också för att 
minska oro och öka syretillförseln till hjärtats muskulatur (Socialstyrelsen, 2008).  
 
Målet med behandlingen är enligt Socialstyrelsen (2004) att lindra smärta och ångest, 
minska skada på hjärtmuskulaturen och att minska risken för komplikationer. En 
kombination av anamnes, EKG och infarktprover avgör diagnos och fortsatt 
behandlingsstrategi (Socialstyrelsen, 2004). 

Att som kvinna drabbas av hjärtinfarkt 

Många kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt söker vård senare än män och relaterar mer 
sällan sina symtom till en hjärtinfarkt. Det saknas kunskap om hur hjärtinfarkter som 
drabbar kvinnor uttrycker sig både hos allmänheten och hos vårdpersonal, många har 
bilden att det bara är män som drabbas (Socialstyrelsen, 2008; Culic et al., 2002; 
Björkelund, 2001; Evanoski, 1997). 
 
Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt upplever en dramatisk händelse som präglas av 
rädsla och osäkerhet. Rädslan och osäkerheten orsakas av att de blir abrupt medvetna 
om sin egen dödlighet. De blir också rädda för att drabbas av en ny hjärtinfarkt, bli 
beroende av andra på grund av sjukdomen och över hur deras liv kommer att förändras 
(Svedlund, Danielsson & Norberg, 2001). En sviktande hälsa orsakar ofta en stor 
förändring i den drabbades tillvaro och livsvärld. En människas livsvärld är dennes 
vardagliga liv och tillvaro. Då en människas livsvärld vänds upp och ner orsakar det ett 
lidande (Wiklund, 2003). Ingenting blir längre detsamma. Det påverkar inte bara den 
drabbade själv utan hela familjen (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). 
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Tidigare forskning 

Enligt Socialstyrelsen (2004) har hjärt-kärlsjukdomar präglats av ett manligt perspektiv, 
det har visat sig genom att kvinnorna inte i lika stor grad tagits med i vetenskapliga 
undersökningar. En anledning till detta är enligt Björkelund et al., (2001) att i de flesta 
studier är åldersgränsen för att få vara med i studien så låg att de flesta kvinnor utesluts, 
detta för att kvinnor drabbas av hjärtinfarkt flera år senare än männen. Resultaten i 
dessa studier har sedan kommit att gälla även för kvinnor trots att de enbart innehöll 
män. Dessutom har forskningsresultat kring kvinnors hjärtsjuklighet till viss del förtigits 
eller glömts bort, detta för att resultaten skapar förvirring. Resultaten av det här blir att 
kvinnor med hjärtinfarkt riskerar att få en felaktig eller fördröjd diagnos och sämre 
omhändertagande (Björkelund et al., 2001).  
 
Kvinnor (och män) som drabbas av hjärtinfarkt får enligt tidigare forskning en 
försämrad livskvalitet (Dixon, Lim, Powell & Fischer, 2000). Kvinnorna upplever 
vidare en hjärtinfarkt som en allvarlig händelse i livet som får stora konsekvenser för 
deras sociala tillvaro. Familjelivet och de nära relationer som finns i kvinnornas liv 
riskerar också att förändras efter en hjärtinfarkt (Tobin, 2000). Enligt Clark (2003) 
upplevdes stress av flera kvinnor som en stor bakomliggande orsak till deras 
hjärtinfarkt.  

Människors upplevelser av hälsa och sjukdom 

Att drabbas av sjukdom är en allvarlig händelse som påverkar människors upplevelse av 
hälsa. Enligt Wiklund (2003) så uppfattas begreppet hälsa olika av olika människor och 
den kan även uppfattas på olika sätt vid olika tidspunkter av samma personer. Därav är 
hälsa och upplevelsen av hälsa något individuellt och måste analyseras i varje enskilt 
fall.  
 
Då en människa blir sjuk påverkar det också hela hennes liv och upplevelsen av 
kroppen. Om människans upplevelse av kroppen hotas orsakar det ett lidande. Ett 
upplevt hot mot identiteten kan orsakas av att människan inte kan leva upp till 
omvärldens krav och förväntningar (Wiklund, 2003). Hotet kan orsakas av sjukdom 
direkt eller indirekt. Direkt genom förvärvad kroppsskada eller indirekt genom att den 
orsakat exempelvis en skilsmässa. Det är också genom kroppen vi upplever och 
kommer i kontakt med världen omkring oss, livsvärlden. Enligt Wiklund (2003) kan 
människan drabbas av ett lidande om dennes livsvärld vänds upp och ner på grund av en 
förändrad kropp. En människas livsvärld är enligt Dahlberg (2003) dennes vardagliga 
liv och tillvaro. 
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PROBLEMFORMULERING 

Att som kvinna drabbas av en hjärtinfarkt innebär en dramatisk händelse som kan 
orsaka stor osäkerhet och rädsla i tillvaron. För en del blir tillvaron aldrig densamma. 
Forskning visar att på grund av de stora förändringar som sker i kvinnans liv i samband 
med en hjärtinfarkt så drabbas även familj och kvinnans livsvärld. För att underlätta 
patientens situation krävs en ökad kunskap om vad det innebär att som kvinna drabbas 
av en hjärtinfarkt. Tillräcklig kunskap om kvinnor som drabbas av hjärtinfarkter saknas 
i många fall både hos personal och allmänhet. 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva vuxna kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt. 
 

METOD 

För att få svar på syftet i mitt arbete har jag genomfört en litteraturstudie där 
vårdvetenskaplig artiklar som passat mitt syfte har granskats. En kvalitativ 
litteraturstudie valdes för att bäst fånga de  upplevelser som svarar mot syftet. I denna 
litteraturstudie har jag också använt mig av kurslitteratur och faktaböcker. Som 
vägledning har jag använt mig av Fribergs (2006) guide för litteraturbaserade uppsatser. 

Datainsamling 

Artikelsökningen har skett genom databaserna Academic Search Elite, Blackwell 
Synergy, Cinahl samt Google Scholar. De sökord jag använt mig av är: myocardial 
infarction, women, quality of life, experiences, stress och information. Sökorden 
myocardial infarction och women användes tillsammans vid varje sökning. Därtill lades 
övriga sökord för att begränsa ett annars stort sökresultat. 
 
Inklusionskriterierna för den artikelsökning jag genomförde har varit att artiklarna 
skulle vara kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar som handlat om kvinnors upplevelser 
efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Artiklarna skulle varit vetenskapligt granskade, 
”peer-reviewed”. De skulle inte varit publicerade före år 2000 för att få så aktuell 
forskning som möjligt. Av 84 artiklar har 43 därför kunnat väljas bort då de var för 
gamla. Sju studier som var skrivna ur ett kvantitativt perspektiv har också valts bort. 12 
studier som enbart handlade om män har likaså valts bort. Hos vissa artiklar har jag 
använt referenslistan för att få fram fler intressanta artiklar vilka senare hämtats från 
ovanstående databaser. Fyra artiklar av de nio i resultatet är hämtade från referenslistor 
1
. Totalt handlade det om tjugotvå intressanta artiklar utav vilka nio valdes ut. De nio 

artiklar som valdes ut var de som bäst passade syftet. 

                                                 
1 Brink, karlsson och Hallberg (2006) 

Svedlund och Axelsson (2000) 
Sutherland och Jensen (2000) 
Roebuck, Furze och Thompson (2001) 
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Analys 

Abstract-delen på de tjugotvå artiklar som valts ut eftersom de passade mitt syfte har 
noga lästs igenom för att som Friberg (2006) skriver kunna göra en så bra 
litteraturbaserad beskrivning av forskningen som möjligt. Av dessa tjugotvå valdes nio 
artiklar ut då de övriga inte passade lika bra in på syftet som de gjorde då enbart 
abstract-delen hade lästs. 
 
Dessa nio artiklar lästes sen igenom ytterligare och meningsbärande enheter ströks 
under med färgpenna. Endast resultatdelen i artiklarna har använts här i resultatet. 
Därefter har  det understrukna materialet åter lästs igenom. Sedan jämfördes artiklarna 
för att få fram likheter och olikheter. Det som har kopplats samman i de olika artiklarna 
har blivit de kategorier och subkategorier som bildat resultatdelen. Resultaten i 
artiklarna har sedan beskrivits i det här arbetet. 
 
Tillvägagångssättet i analysen är ifrån Evans (2003) modell över hur insamlad data ska 
analyseras. Modellen innehåller fyra punkter. Dessa är: 

1. Insamling av data. Här samlas data om ämnet och tidigare forskning in. 
2. Identifiering av nyckelbegrepp. Den insamlade datan läses igenom och 

analyseras för att få fram nyckelbegrepp som skrivs ner. 
3. Jämföra resultat, likheter och olikheter mellan studierna. Det som hör samman 

bildar kategorier och subkategorier. 
4. Sammanställning av framkommet material. Fynden från den insamlade datan 

sammanställs till ett resultat. 
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RESULTAT 

Under studien av de vårdvetenskapliga artiklar som valts ut för arbetet kom utarbetades  
följande kategorier och subkategorier. Kategori nummer ett är när hjärtinfarkten slagit 
till. Under denna kategori finns följande subkategorier: förändrad uppfattning av den 
egna kroppen och känslor av rädsla och skuld efter hjärtinfarkten. Kategori nummer två 
är vägen tillbaka. Denna kategori följs av följande subkategorier: stress, upplevelser av 
en förändrad livssituation samt känsla av bristande information och stöd. 

När hjärtinfarkten slagit till 

I efterförloppet av hjärtinfarkten upplevde kvinnorna en mängd starka känslor och yttre 
förändringar. En hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom vilket gjorde att upplevelserna efter 
den blev allvarliga. Djupa frågeställningar frågeställningar väcktes vilket ställde 
kvinnornas tillvaro på sin spets. 

Förändrad uppfattning av den egna kroppen 

Forskning visar att de kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt inte längre klarade sig 
lika bra fysiskt som de gjorde innan. Kvinnor drabbas också ofta hårdare, fysiskt sett, av 
en hjärtinfarkt än vad män gör (Svedlund & Axelsson, 2000; Brink, Karlson & 
Hallberg, 2006). Det som orsakade mest problem var trötthet efter hjärtinfarkten. 
Kvinnorna upplevde en känsla av allmän svaghet och de blev snabbt uttröttade 
(Svedlund & Axelsson, 2000; Brink et al., 2006).  
 
 When I am so tired that when I start (to read a book) I don´t understand, 
 it is just as well to stop and wait till I get better. (Svedlund & Axelsson, 
 2000. s. 260). 
 
Tröttheten som många kvinnor upplevde efter hjärtinfarkten gjorde att de inte längre 
fritt orkade delta i livets vardagliga skeenden. De uppgifter de klarade av tog mycket 
längre tid och mer ork är tidigare (Johansson Dahlberg & Ekebergh, 2003; Brink et al., 
2006; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 
 
 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., 2006. s. 407). 
 
Vissa kvinnor upplevde en förändrad relation till sin egen kropp. De kunde inte lita på 
den längre eftersom den nu var svag och skör. Varje dag blev en orolig väntan på att 
kroppen plötsligt skulle svika dem och de skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt. Det 
gjorde dem tvungna att hela tiden förbereda sig på vad som kunde hända vilket 
förändrade deras tillvaro. Kroppen upplevdes som ett hinder som begränsade deras liv. 
De kunde inte längre leva det liv de önskade (Johansson et al., 2003).  
 
 It´s awful, being so tired that you feel you have no desire to do anything, 
 because I know I´ll get so tired anyway // that spontaneous feeling of joy I 
 used to have, that is hard to live up to, when I´m always so tired, then it 
 gets really difficult. (Johansson et al., 2003. s. 233). 
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En del kvinnor kände sig förändrade efter hjärtinfarkten till den grad att de blev 
obekväma tillsammans med andra (Svedlund & Axelsson, 2000). De berättar: 
 
 … I draw myself actually away... it is clear that gossip spreads... talk in 
 the village... I avoid my workmates there because I feel I have made a fool 
 of myself in some way.... (Svedlund & Axelsson, 2000. s. 260). 
 
I de fall energin återvände ersattes de negativa tankarna av mer positiva känslor och en 
känsla av medgång infann sig i många fall (Jackson et al., 2000).  
 

I´m an optimist, I´ve become one, I look at the future with hope, you know, 
and think like, everythiing will be ok, I think so, I do what I am able to, 
what I have strenght to do, and the rest can wait. (Johansson et al.,  2003. 
s. 234). 

Känslor av rädsla och skuld efter hjärtinfarkten 

Enligt Svedlund och Axelsson (2000) och Brink et al. (2006) kämpade inte bara 
kvinnorna mot hjärtinfarkten utan mot allt som sjukdomen oförutsett bidrog med. 
Jämfört med män drabbades kvinnorna av sämre mental hälsa efter hjärtinfarkten 
(Svedlund & Axelsson, 2000; Brink et al., 2006). 
 
Många kvinnor som drabbas har svårt att förstå att de verkligen har blivit drabbade av 
en hjärtinfarkt. Till en början kände de sig sårbara då de inte hade någon upplevd 
kontroll över sin situation (Sutherland & Jensen, 2000). Många kvinnor upplevde en 
stark rädsla eller osäkerhet. Rädslan bestod i en rädsla för att drabbas av en ny 
hjärtinfarkt, en rädsla för döden och en rädsla inför framtiden (Jackson et al., 2000; 
Roebuck, Furze & Thompson, 2001; Johansson et al., 2003). En del kvinnor upplevde 
en rädsla att de inte skulle vakna upp igen när de väl gått och lagt sig på kvällarna 
(Jackson et al., 2000).  
 
 Life is not..., it is not something obvious anymore, I don´t know if I will 
 live tomorrow, or not.... (Johansson et al., 2003. s. 232). 
 
Denna konstanta osäkerhet hade en stark inverkan på kvinnornas liv (Johansson et al., 
2003).  En kvinna berättade: 
 
 It is a matter of seconds; I mean a heart attack only takes a few seconds.” 
 (Johansson et al., 2003. s. 232). 
 
Många upplevde skuldkänslor och kunde inte förstå att det hänt dem, de sökte ett svar 
på frågan varför just de drabbats. Skuldkänslorna kom av att de visste att en hjärtinfarkt 
till viss del är en livsstilssjukdom. Rökning, medicinering, fysisk och psykisk stress 
upplevdes som direkt inverkande på deras sjukdom, därför kunde de i efterhand känna 
en skuld över att det på ett sätt var deras eget fel och nu skulle resten av familjen bli 
lidande också. De ångrade att de inte längre hade kvar det livet de en gång haft 
(Sutherland & Jensen, 2000; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Jackson et al., 2000; 
Johansson et al., 2003).  
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 I´ve always led a very active life, above average. I´m not a big eater, I´ve 
 never overeaten, I´ve never been overweight. The only thing I have done 
 wrong is smoke. I smoked, my cholesterol was elevated, and I tried 
 controlling it with diet and of course it did fluctuate... I could have lost 
 more weight. So those are the things I keep thinking if i would have like I 
 had stopped smoking at one time. I keep thinking, gee, why did I start. 
 Then of course my cholesterol, I keep thinking why did I rely on diet 
 alone, I should have taken medication. (Sutherland & Jensen, 2000. s. 
 668). 
 
De personer som å andra sidan levt ett relativt hälsosamt och försiktigt liv men som 
ändå drabbats av en hjärtinfarkt kunde istället känna en stark ilska eller bitterhet. De 
kände det som om att livet hade svikit dem. Äldre kvinnor blev inte lika starkt 
påverkade eftersom de ansåg att en hjärtinfarkt inte var någon överraskning då man kom 
till åren, det var något väntat och därför upplevde de inte en lika känslomässigt 
omvälvande som en yngre kvinna som blev drabbad (Sutherland & Jensen, 2000; 
Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Johansson et al., 2003).  
 
 I´m very angry. I read that vitamin E helps to avoid heart attacks and I´ve 
 been taking vitamin E for the past 20 years. I have not abused myself with 
 alcohol. I have led I think a very mid life in terms of everyday hygiene, so 
 I feel that I was cheated... I was shortchanged... The one bitterness I had 
 really, the almost anger I was that I led a good life and it seemed so funny 
 that I should have a heart attack... (Sutherland & Jensen, 2000. s. 668). 
 
Då kvinnorna på grund av hjärtinfarkten tappade sin roll som den som skötte hemmet 
drabbades de av värdelöshetskänslor och skuldkänslor. De såg på sjukdomen som ett 
misslyckande som gjorde att de inte kunde leva det liv de en gång hade. Då de upplevde 
att omgivningen såg på dem på ett annorlunda sätt tappade de självförtroendet 
(Sutherland & Jensen, 2000; Sjöström-Strand & fridlund, 2007). En person som tidigare 
visat sig som stark och varit oberoende av andra människor kan uppleva sig väldigt 
utsatt och sårbar om denne måste be om hjälp hela tiden. Vissa kvinnor förringade till 
och med sina egna symtom för att skydda sin roll som den omhändertagande modern då 
deras barn försökte hjälpa dem. Undantagen fanns i de familjer där anhöriga och makar 
till fullo stöttat kvinnorna, då kände de sig tryggare och mer tillfreds med sin 
livssituation (Svedlund & Axelsson, 2000; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007).  
 
 ...I feel worthless, I don´t know how I can explain. If there is some 
 meaning... but I think that much is the disease... he thinks that one has to 
 take care of life better than be cleaning all the time. (Svedlund & 
 Axelsson, 2000. s. 260). 
 
Många kände sig ensamma, att ingen brydde sig om dem, vilket ibland ledde till 
depression och en ökad känsla av osäkerhet (Svedlund & Axelsson, 2000; Sjöström-
Strand & fridlund, 2007; Johansson et al., 2003).  
 

I´ve been taking care of my husband for about twelve years now. I feel 
very lonely and am under a lot of pressure. Now and then I feel depressed 
and very lonely. I have nobody I can talk to. I´m very pessimistic about the 
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future. I see the future as very black. (Sjöström-Strand & Fridlund,  2007. 
s. 13). 

Vägen tillbaka 

Stress 

Många yngre kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt ägnade mycket tid åt att hela tiden 
fundera över varför de drabbats, vilket orsakade stor stress (Sjöström-Strand & 
Fridlund, 2007).  
 
 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. s. 13). 
  
En känsla av att förlora kontrollen över sitt liv var något som ledde till ångest vilket i 
sin tur genererade stress. Oro över hur de skulle finna styrkan att kunna fortsätta arbeta 
orsakade också stor stress. Detta på grund av att de allra flesta inte hade råd att vara 
sjuka, inte ens i en månad. Ensamstående med barn var ekonomiskt extra utsatta  
(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 
 
 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. s. 13). 
 
Att komma hem från sjukhuset till ett hem fyllt av uppgifter som de själva måste ta tag i 
upplevdes också som ett stort stressmoment av många. Enligt Sjöström-Strand & 
Fridlund (2007) var den stress kvinnorna upplevde orsakad av de höga krav de hade på 
att allt skulle vara i ordning i hemmet då de lämnade sjukhuset (Sjöström-Strand & 
Fridlund, 2007).  
 
En annan stressfaktor var rädslan för att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Detta gjorde att 
många blev stressade så fort de kände minsta tecken som påminde om en hjärtinfarkt, 
såsom bröstsmärta. Just bröstsmärtan var ett vanligt problem som uppstod vid lätt 
ansträngning. Bröstsmärtan gjorde kvinnorna oroliga vilket i sin tur orsakade en ökad 
stressnivå (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Johansson et al., 2003). 
 
 I am scared I will have another heart attack, but if I don´t think about it, it 
 might not happen. If you think about it constantly it could happen. You 
 might have one because you talk yourself into it. Its best not to think about 
 it. (Jackson et al., 2000. s. 1409). 
 
 Last week I went to the emergency departement. 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. s. 13). 
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Då många kvinnor som rökte innan hjärtinfarkten gjorde det just som ett sätt att lugna 
ner sig blev det ännu ett stressmoment då de blev tvungna att sluta röka. Nu kunde de 
inte längre använda cigaretterna som ett sätt att fly stressen, och de som gjorde det fick 
dåligt samvete (Sjöström-Strand & fridlund, 2007). 

Upplevelser av en förändrad livssituation 

För att kunna behålla en känsla av kontroll över sin livssituation var det nödvändigt för 
många av de drabbade att först få ett perspektiv över vilka förändringar som behövde 
göras (Sutherland Jensen, 2000). Ofta krävdes förändringar angående kostvanor, 
motion, rökning och stresshantering. De allra flesta var beredda att genomgå 
livsstilsförändringar, oavsett vilka förändringar som krävdes var de beredda att ge upp 
någon del (Jackson et al., 2000). För att sedan återfå kontrollen i deras liv fokuserade de 
sin tid och energi på de livsstilsförändringar som vårdpersonalen hade informerat dem 
om. Trots att de flesta insåg att de aldrig kunde få tillbaka sin tillvaro som den en gång 
var gav de inte upp (Sutherland & Jensen, 2000; Sjöström-Strand Fridlund, 2007; 
Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003). 
 
 I stopped smoking at the hospital. It was okay at the beginnig, 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. s. 13). 
 
Efter att de drabbats av en hjärtinfarkt hade de flesta fått ett nytt synsätt på livet, de 
började omprioritera sin tillvaro och omsätta sina beslut och tankar i handling. De 
tänkte inte längre skjuta upp sådant som de ville få gjort eftersom de insåg att deras tid 
var begränsad. Många var också medvetna om risken att få en ny hjärtinfarkt men det 
var inget de tänkte låta styra deras liv. En stor svårighet för många i det dagliga livet var 
att de ville att allting skulle vara som det var innan hjärtinfarkten. De flesta som 
drabbades av en hjärtinfarkt räknade dock med att till stor del återfå sin hälsa 
(Sutherland & Jensen, 2000; Sjöström-Strand Fridlund, 2007; Jackson et al., 2000; 
Johansson et al., 2003). 
 
 It´s a scare and it´s a wake-up call. Hey, you´re older than you think you 
 are, probably, and a lot more can go wrong than you think. Look how fast 
 this happened. You can´t, like there´s a lot of things that I´ve been going 
 to do over the years like different albums and write a little history about 
 the family and things like that. I kept thinking next year, next year. Now I
 ´m thinking I better get down to business and do this right away 
 because.... (Sutherland & Jensen, 2000. s. 672). 
 
Kvinnor som drabbades av en hjärtinfarkt ville inte vara beroende av andra utan ville 
kunna klara sig själva (Sutherland & Jensen, 2000; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; 
Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003). Enligt Svedlund & Axelsson (2000) 
föredrog kvinnor med hjärtinfarkt att hålla sin osäkerhet för sig själva för att inte göra 
partnern orolig. Detta hade ofta motiverat dem till att återuppta sina tidigare aktiviteter 
såsom matlagning eller promenader. Trots det varierade graden hur väl en gammal 
människa lyckades anpassa sig efter nya levnadsförhållanden en hel del (Sutherland & 
Jensen, 2000). Men de flesta klarade att återuppta eller anpassa de tidigare aktiviteterna 
till sin nya tillvaro (Brink et al., 2006). 
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 Our recreation has been square dancing, and I don´t feel I can do that 
 anymore. It´s (MI) sort of changed the lifestyle a bit, like I lawn bowl, too, 
 in the summer, and I feel that some of these things now, I just have to say 
 that´s it. ...Now I´m going to have to look for some different avenues, 
 different activities. (Sutherland & Jensen, 2000. s. 671). 
 
De som klarade av ändrade förhållanden bäst var de som hade en positiv inställning, var 
uthålliga och njöt av livet en dag i taget (Sutherland & Jensen, 2000). De som var aktiva 
och inte gav hän åt rädslan fick ett ökat förtroende i sig själva och inför framtiden. De 
måste också acceptera en anpassning till hjärtinfarkten. De flesta accepterade 
förändringar de inte kunde göra något åt och motivationen till dessa förändringar var i 
de flesta fall stark (Brink et al., 2006). 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., 2006. s. 408). 
 
Kvinnor som inte såg några resultat i sina ansträngningar att förändra sin livsstil hade 
ofta svårt att följa de rekommenderade ändringarna (Sjöström-Strand & Fridlund, 
2007).  

Känsla av bristande information och stöd 

Brist på specifik information angående diet och motion och övriga levnadsregler 
beskrevs som ett hinder för många av kvinnorna. Flera patienter lämnade sjukhuset med 
många obesvarade frågor vilket bidrog till en känsla av osäkerhet när de kommit hem, 
det gällde alla åldersgrupper. Många kände en stor rädsla och osäkerhet då de skulle 
återvända hem efter sjukhusvistelsen och var i stort behov av stöd (Sutherland & 
Jensen, 2000; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Jackson et al., 2000; Johansson et al., 
2003). Känslan av bristande stöd och information kunde enligt patienterna mildras 
genom att de fick tillgång till ett direktnummer. Då kunde de snabbt få svar på sina 
frågor och problem (Jackson et al., 2000). De som inte fick sådant stöd kände sig 
övergivna vilket ledde till ökad känsla av osäkerhet och rädsla (Johansson et al., 2003). 
 
 I rang up MBF (a health insurance company) and the Heart Foundation 
 and they sent me this reading material which I found really helpful and I 
 realize that for me seeing it written on paper is probably more effective 
 than hearing someone saying it to me. So that was helpful. I read it and 
 thought, 'Oh yeah, that makes sense to me'. That made me feel better and 
 confident for some reason. (Jackson et al., 2000. s. 1409). 
 
Information de saknade var vad en hjärtinfarkt egentligen är, vilka levnadsregler som 
ska följas efter hjärtinfarkten och hur de lär sig känna igen en ny hjärtinfarkt (Sjöström-
Strand & Fridlund, 2007; Johansson et al., 2003).  
 
 They described the different pains, but my trouble was that I never had 
 any of that. And I still do have a lot of burping.... So like even now, a lot of 
 times I get a little bit of discomfort, but as soon as I burp it goes away. 
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 And I´m getting a little brave, but it´s still in the back of my mind, you 
 know, What is it? (Sutherland et al., 2000. s. 669). 
 
Flera patienter förstod inte vad som sades till dem och kunde därför inte komma ihåg 
vad som sagts (Jackson et al., 2000). Flera kvinnor beskrev upplevelsen av att drabbas 
av en hjärtinfarkt som att drabbas av en mans sjukdom i en mans värld. Detta ledde till 
upplevelser av att de blev behandlade annorlunda och att de inte alltid blev tagna på 
allvar, vilket i sin tur påverkade deras välbefinnande på ett negativt sätt (Sutherland & 
Jensen, 2000). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom jag med detta arbete ville beskriva kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt är 
litteraturstudien gjord på kvalitativa artiklar. Kvinnorna har blivit intervjuade med olika 
tidsintervall efter insjuknandet, både direkt på sjukhuset men även i hemmet en tid efter 
insjuknandet. I studierna har de berättat om hur det var att drabbas av en hjärtinfarkt, 
hur de ser på framtiden, hur de mår nu och hur de mådde när det hände samt hur deras 
liv förändrats i samband med hjärtinfarkten. I de artiklar jag använt som handlat om 
både män och kvinnor har jag endast tagit  upp delen som handlat om kvinnor. 
 
Det finns en risk att intressant och värdefull information kan ha missats. Det gäller 
bland annat information som förekommer i kvantitativa artiklar. Det kan även finnas 
information i äldre artiklar som har missats då jag valt att inte granska artiklar som är 
skrivna före år 2000. Övrig information som inte har tagits med i det här arbetet är från 
forskning som inte är vårdvetenskaplig, till exempel medicinska artiklar. Eftersom jag 
på grund av begränsad tid har valt artiklar utifrån titel och abstract har en del artiklar 
säkerligen förbisetts som skulle kunna innehålla värdefull information. Dessutom har 
urvalet varit stort vilket gjort att allt material inte kunnat gås igenom. Jag anser dock att 
de artiklar jag tagit med i arbetet har varit relevanta och tillfört mycket information om 
ämnet. 
 
Jag har prioriterat artiklar skrivna av svenska eller nordiska författare för att resultaten 
ska vara så tillämpbara som möjligt inom den svenska vården. Anledningen till att jag 
inte enbart har artiklar skrivna av svenska författare är att jag vill få med ett bredare 
perspektiv i arbetet. Genom att välja artiklar skrivna av utomnordiska författare hoppas 
jag få med ett annat synsätt. En annan risk har varit att de artiklar skrivna av svenska 
författare varit mer lättlästa, eftersom vi är skolade i samma anda och med samma 
begrepp, och då väger tyngre i arbetet.  
 
Eftersom jag skrivit detta arbete själv har jag inte haft tillgång till någon medförfattares 
synpunkter under arbetets gång. Det kan ha resulterat i en annorlunda beskrivning av 
artiklarna än om flera personer hade skrivit arbetet. 

Resultatdiskussion 

Innan jag började med det här arbetet var jag av åsikten att det inte fanns alltför mycket 
forskning om kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och att kvinnor fick annorlunda vård 
jämfört med män vid en hjärtinfarkt. Det har dock visat sig att det fanns relativt mycket, 
och lätt tillgänglig, forskning om ämnet. Det fanns gott om både medicinska och 
vårdvetenskapliga artiklar om kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt.  
 
I denna litteraturstudie har jag kommit fram till att de kvinnor som drabbades av en 
hjärtinfarkt initialt blev rädda och oroliga. Hela deras tillvaro ställdes på sin spets. De 
började tänka på döden och kände en stor osäkerhet inför framtiden (Jackson et al., 
2000; Roebuck et al., 2001; Johansson et al., 2003). När de förstod att de hade drabbats 
av en allvarlig sjukdom drabbades deras upplevelse av hälsa. Plötsligt saknades något. 
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Kvinnornas existens var direkt hotad på grund av sjukdomen (Dahlberg, 2003). I en 
studie av Svedlund och Danielsson (2004) beskrivs det att den osäkerhet som inträffar 
efter en hjärtinfarkt riskerar att krossa den drabbades livsvärld. Hela tillvaron och 
vardagen drabbades hårt av en så stor förändring och kvinnorna fick kämpa för att få 
vardagen så dräglig som möjligt (Svedlund & Danielsson, 2004). Det orsakar ett stort 
lidande för den drabbade då hela den livsvärld de levt med på ett ögonblick kastas om 
(Wiklund, 2003).  
 
Fysiskt sett blev kvinnorna mycket trötta och orkeslösa efter hjärtinfarkten. Det gjorde 
att de inte klarade av att leva som de en gång gjorde (Svedlund & Axelsson, 2000; 
Brink et al., 2006). De upplevde en förändring av sin kropp. Kroppen upplevdes inte 
längre som frisk och stark utan blev nu istället svag och skör. Den kunde när som helst 
svika kvinnorna. Enligt Wiklund (2003) är det genom kroppen som vi upplever och 
kommer i kontakt med världen runt omkring oss. En förändring i, eller förändrad 
upplevelse av, kroppen orsakar därför en förändrad tillgång till världen. En förändrad 
tillgång till världen, livsvärlden, kan orsaka ett lidande. Lidandet kan också härstamma i 
den förändrade uppfattningen och upplevelsen av den egna kroppen. Att kroppen inte 
längre är som den var kan vara svårt att acceptera (Wiklund, 2003). Trots det ville 
kvinnorna som drabbats av hjärtinfarkt inte be om hjälp. De inbillade sig i stället att de 
mådde bättre och orkade mer än de egentligen gjorde. De ville inte heller känna sig 
beroende av någon annan. En känsla av frihet och att kunna klara sig själv kan stärka 
upplevelsen av den egna kroppen. De får ett ökat självförtroende då de klarar av att 
själva utföra dagliga sysslor och de får en ökad insikt om vad den egna kroppen 
symboliserar. Å andra sidan riskerar de att ta till sig för mycket arbete. En del kvinnor 
pressade sig mer än vad som var nödvändigt. Då kvinnorna inte berättade om sina 
besvär för att inte oroa familjen, fick de själva bära sin oro inom sig. Det kan upplevas 
som ett lidande för kvinnorna (Lövlien, 2001; Wiklund, 2003). 
 
Kvinnorna som drabbats av en hjärtinfarkt glömde inte sina plikter som mor utan 
prioriterade andras behov framför sina egna. Många kvinnor ville skona familjen från 
sin sjukdom och tystade därför ned problemen. En förklaring till det kan vara att rollen 
som mor var väldigt stark för de flesta och därför svår att överge. Hade kvinnorna 
tvingats överge sin roll i familjen och hemmet hade de förlorat sin identitet. Identiteten 
hänger enligt Wiklund (2003) samman med upplevelsen av kroppen och det är genom 
kroppen vi får tillgång till livsvärlden. Därför skulle en förlorad identitet innebära en 
förändrad upplevelse av kroppen och en förändrad tillgång till livsvärlden. Denna 
förändring skulle orsaka ett lidande för kvinnorna. 
 
De kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt tog sällan sina symtom på allvar och de 
kopplade inte de upplevda symtomen till en hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2008; 
Kristofferzon et al., 2007). Många kvinnor hade svårt att förstå att de verkligen hade 
drabbats av en hjärtinfarkt. De trodde att de måste bli mycket sjukare än de själva blev 
(Sutherland & Jensen, 2000). Det bekräftas av Lövlien (2001) som skriver att kvinnorna 
inte kopplade de plågor de hade innan hjärtinfarkten till just en hjärtinfarkt. Istället 
skyllde de symtomen på andra, ofarliga tillstånd, vilka de också försökte behandla. Inte 
heller betraktade de hjärtinfarkt som något som drabbar kvinnor. De upplevde inte att 
kunskap om symtomen för en hjärtinfarkt var relevanta för dem, eftersom det ändå bara 
var män som drabbades. Eftersom tiden är av stor betydelse för utkomsten vid en 
hjärtinfarkt gjorde det att kvinnorna drabbades hårdare av en hjärtinfarkt än män då 
varken de eller omgivningen tog symtomen på allvar. En snabb medicinsk behandling 
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begränsar infarktens storlek och minskar antalet dödsfall. En snabbt insatt behandling 
minskar också onödig smärta, ångest och stress. Därav är de här kvinnorna en utsatt 
grupp inom vården, på grund av bristfällig kunskap lider de en risk för ökat lidande 
(Lövlien, 2001). Det är viktigt att ta sig tid för de här kvinnorna då de kommer i kontakt 
med vården. Genom att lugnt och sansat tala med kvinnorna kan man minska den oro 
och rädsla de initialt känner (Lövlien, 2001). På så sätt kan också kvinnornas lidande 
minskas. 
 
Lövlien (2001) ansåg att då kvinnorna bagatelliserade sina symtom blev det svårt för de 
närstående att förstå allvaret i situationen och därför tog inte heller dem initiativ till 
snabb vård. För att en person ska söka vård i tid krävs att denne inser att han/hon är sjuk 
och inser allvaret i situationen. Därför är det av största vikt att förändra bilden av 
hjärtinfarkt som en manlig sjukdom så att de kvinnor som drabbas inser att också de kan 
få en hjärtinfarkt. Lövlien (2001) anser att hjärtinfarkt som en manssjukdom är en myt 
som påverkade kvinnornas behov av att ta till sig kunskap om ämnet och på så vis 
riskerade de att inte ta sina egna signaler och symtom på tillräckligt stort allvar. Ett 
problem ligger i samhällets struktur där kunskap om hjärtinfarkt ofta relateras till män. 
Därför vänder sig sjukvårdspersonal i första hand mot män när de identifierar 
riskgrupper för en framtida hjärtinfarkt (Lövlien, 2001). Kan man vända samhällets bild 
av hjärtinfarkt skulle det kunna leda till att kvinnor sökte vård i tid. På så vis skulle de 
kunna få en ljusare prognos vid insjuknandet och ett minskat lidande.   
 

Slutsats 

I denna studie har jag kommit fram till att kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt sällan 
kopplar sina symtom till en hjärtinfarkt. De tog inte sina symtom på allvar. Många av de 
drabbade kvinnorna hade svårt att förstå att de verkligen har drabbats av en så allvarlig 
sjukdom. En ström av känslor och upplevelser präglade situationen för den drabbade 
kvinnan. De känslor som uppkom var rädsla, skuld och stress. Kvinnorna upplevde 
också en förändrad uppfattning av den egna kroppen, en förändrad livssituation och en 
känsla av bristfällig information.  
 
För att förhindra att kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt inte orsakas ett onödigt 
lidande krävs en förändrad bild av hjärtinfarkten som en manssjukdom. Både 
vårdpersonal och allmänhet är i behov av ökad kunskap inom området så att de kvinnor 
som drabbas av en hjärtinfarkt söker vår i tid och blir tagna på allvar när de kommer i 
kontakt med vården. Genom en ökad kunskap av kvinnors upplevelser vi hjärtinfarkt 
kan rätt diagnos ställas, rätt vård och omvårdnad ges.   
 
För att alla ska kunna få den vård de är berättigade till är det viktigt att personalen har 
tillräcklig kunskap om de olika tillstånden, det gäller inte bara hjärtinfarkt. Vården ska 
vara på lika villkor men samtidigt måste den vara individuellt anpassad då vi alla är 
olika. Därför är det viktigt att känna till hur en hjärtinfarktspatient upplever sin situation 
för att kunna underlätta och hjälpa till på bästa sätt. Även om symtomen kan vara 
väldigt individuella kan de samtidigt tyda på en gemensam diagnos, nämligen 
hjärtinfarkt. 
 
Fortsatt forskning skulle i min mening kunna handla om hur den forskning som finns 
angående kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt bäst och effektivast omsätts i praktiken. 
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Konkreta och tydliga riktlinjer om hur de kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt bäst 
bemöts, behandlas och tas om hand i det dagliga vårdandet skulle kunna utarbetas.  
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Bilaga 1 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: Readjustment 5 
months after a first-time 
myocardial infarction: 
reorienting the active 
self 

Författare: Brink, E., 
Karlsson, B. & 
Hallberg, L. 

Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 

År: 2006 

Patientperspektiv Att utforska hur 
personer återtar sitt 
återbestämmande fem 
månader efter deras 
första hjärtinfarkt. 

Grounded theory. 21 
personer, elva kvinnor 
och tio män, 
intervjuades fem 
månader efter sin första 
hjärtinfarkt. 

Deltagarnas definition 
av dem själva som 
aktiva hotades av 
orkeslöshet och andra 
problem som hindrade 
dem från att leva som de 
gjorde innan. 
Reorientering av sitt 
aktiva jag sågs som 
centralt för 
återhämtningen men 
hindrades av 
sjukdomsupplevelser. 

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 

År: 2007 

Patientperspektiv Att beskriva och 
utforska kvinnors 
uppfattning av stress 
före och efter en 
hjärtinfarkt. 

Fenomenologisk. Två 
intervjugrupper. I den 
första intervjuades 20 
kvinnor direkt på 
sjukhuset. I den andra 
14 kvinnor fyra till tio 
månader efter 
hjärtinfarkten. 

Stressen kom antingen 
från dem själva eller 
från omgivningen. Tiden 
innan hjärtinfarkten 
hade varit mycket 
stressfylld. Vid 
hemkomst var de 
livrädda eftersom de 
saknade stöd och 
kunskap. 

Titel:  Living with 
experiences following a 
myocardial infarction 

Författare: Johansson, 
A., Dahlberg, K. & 
Ekebergh, M. 

Tidskrift: European 
Journal of 
Cardiovascular Nursing 

År: 2003 

Patientperspektiv Att utforska kvinnors 
upplevelser efter en 
hjärtinfarkt 

Fenomenologisk. Åtta 
kvinnor som levt med 
hjärtinfarkt intervjuades. 

Efter en hjärtinfarkt 
förändras relationen till 
kroppen och livsvärlden 
Existensen hotas av 
osäkerhet och brist på 
sammanhang. 

Titel:  Acute myocardial 
infarction in middle-
aged women: narrations 
from the patients and 
their partners during 
rehabilitation 

Författare: Svedlund, M. 
& Axelsson, I. 

Tidskrift: Intensive and 
Critical Care Nursing 

År: 2000 

Patientperspektiv Att beskriva hur det är 
att drabbas av en 
hjärtinfarkt, samt hur 
det är som partner till en 
kvinna som drabbats. 

Fenomenologisk-
hermeneutisk. Nio 
kvinnor och deras 
partners intervjuades  
efter hjärtinfarkten. 

Nödvändig 
återanpassning  och 
avsaknad av frihet efter 
hjärtinfarkten var det 
som framkom i studien. 

Titel:  Living with 
Change: Elderly 
Women´s Perceptions of 
Having a Myocardial 
Infarction 

Författare: Sutherland, 
B. & Jensen, L. 

Patientperspektiv Att beskriva hur äldre 
kvinnor upplever en 
hjärtinfarkt. 

Utforskande design med 
kvalitativ analys.  Elva 
kvinnor över 70 år 
intervjuades. 

De upplevde ett sökande 
efter en diagnos, att bli 
träffad av verkligheten, 
upptäcka förändringen, 
anpassa sig efter 
förändringen och att 
kunna gå vidare. 
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Tidskrift: Qualitative 
Health Research 

År: 2000 

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 

År: 2007 

Patientperspektiv Att beskriva kvinnors 
och mäns upplevelser 
under de första fyra till 
sex månaderna efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ och 
utforskande metod. 20 
kvinnor och 19 män 
intervjuades. 

De kämpar med en 
balans mellan problem 
och resurser efter 
hjärtinfarkten. Hur väl 
de klarar sina problem 
beror på hur väl deras 
kommunikation fungerar 
med omgivningen. 
Kvinnorna upplevde 
också en brist på 
information. 

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

Författare: Jackson, D., 
Daly, J., Davidson, P., 
Elliott, D., Cameron-
Traub, E., Wade, V., 
Chin, C. & Salamonson, 
Y. 

Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 

År: 2000 

Patientperspektiv Att utforska kvinnors 
erfarenheter av 
återhämtning efter en 
hjärtinfarkt. 

Utforskande design, 
feministisk-kvalitativ. 
Tio kvinnor intervjuades 
efter deras första 
hjärtinfarkt. 

Återhämtning är en 
komplex process 
präglad initialt av rädsla 
och osäkerhet. De hade 
ej fått tillräcklig 
information. 

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. 

Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 

År: 2004 

Patientperspektiv Att belysa meningen 
med levda upplevelser i 
vardagen efter en 
hjärtinfarkt. 

Fenomenologisk-
hermeneutisk. Nio 
kvinnor och deras 
partners intervjuades i 
en kvalitativ studie. 

Paren upplevde en 
förändrad tillvaro och de 
skyddade varandra. En 
brist på kommunikation 
kunde finnas hos vissa 
par. 

Titel:  Health-related 
quality of life after 
myocardial infarction: 
an interview study 

Författare: Roebuck, A., 
Furze, G. & Thompson 
D 

Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 

År: 2001 

 

Patientperspektiv Att utforska och få 
insikt om hur 
hjärtinfarkt påverkar 
livskvaliteten. 

Utforskande design med 
kvalitativ analys. 31 
patienter intervjuades i 
hemmet efter 
hjärtinfarkt. 

De kände sig osäkra, 
beroende av andra och 
oroliga angående 
livstilsförändringar. De 
hade också fått bristande 
information och stöd. 

 
 


