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Abstrakt 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av livet efter en 
hjärtinfarkt. 
Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. Baserad på 10 
stycken kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl plus full text, Medline och PsycINFO. 
Artiklarna analyserades sedan genom en innehållsanalys. 
Resultat: Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplever olika känslor som rädsla, ångest och 
oro i situationer som vid hemgång från sjukhus, sexuella akter och ensamhet. Den psykiska 
och fysiska tröttheten påverkade deras vardag och medförde svårigheter för kvinnorna att 
förändra sin livssituation. I samband med hjärtinfarkten beskrev kvinnorna att de förlorat 
kontrollen av livet. Deras nära och kära stöttade dem i återhämtningen efter hjärtinfarkten, 
kvinnorna beskriver också att det professionella stödet kunde ha varit längre och mer 
individanpassat.  
Slutsats: Att drabbas av en hjärtinfarkt är omvälvande för kvinnan och upplevs som en 
livskris. Det blir en stor omställning som bidrar till livsförändring. Kvinnan måste bearbeta 
situationen innan rehabiliterings processen kan starta. I resultatet beskrivs det hur viktigt 
stödet från anhöriga varit och vilken utmaning det varit att gå vidare efter hjärtinfarkten.  
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, känslor, stöd, upplevelser 
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1. Bakgrund 
Kranskärlssjukdom har genom tiderna ansetts som en manlig sjukdom. Det är under de 
senaste decennierna som kvinnorna uppmärksammats i klinisk praxis, forskning och bland 
allmänheten (Wieslander, 2014). 
I Sverige år 2014 drabbades 28 700 individer av hjärtinfarkt varav irka10 526 var kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2015). Enligt forskning har kvinnorna en sämre prognos att överleva en 
hjärtinfarkt jämfört med männen. Indikationerna för att drabbas kan bero på skillnader i ålder, 
riskfaktorer och svårighetsgrad av sjukdom snarare än vilket kön individen har (Wingate, 
1995). Kvinnor över 85 år drabbas oftare av hjärtinfarkt än män i samma ålder. Det 
framkommer även att det finns en skillnad mellan utbildningsnivån hos personerna som 
drabbats. Risken för att drabbas av hjärtinfarkt minskar ju högre utbildning individen har 
(Socialstyrelsen, 2015). I Statens offentliga utredningar (SOU 1996:133) ska alla individer i 
Sverige få tillgång till en jämställd vård på lika villkor. Vilket betyder att oavsett vem 
individen är så ska behandlingen vara likvärdig och individanpassad.  
 
Hjärtinfarkt uppstår när ett kranskärl täpps till av en blodpropp, vilket resulterar i att 
blodförsörjningen till hjärtmuskeln upphör. Det blir då en minskad syretillförsel, hjärtmuskeln 
får en sämre näringstillförsel och en celldöd i hjärtmuskeln uppstår (Schenck-Gustafsson, 
2009). 
Bröstsmärta är det vanligaste förekommande symtomet vid en hjärtinfarkt. Det kan stråla ut i 
armarna, upp mot halsen, käken, tänderna och ut mot ryggen. Andra symtom förutom 
bröstsmärta kan vara illamående, trötthet, andfåddhet, svimningskänsla och känna sig allmänt 
sjuka (Schenck-Gustafsson, 2011). 
 
Rökning, alkoholintag, droger samt en osund livsstil är faktorer som individen själv utsätter 
sig för. Andra faktorer som spelar in är ålder, kön, arv och familjesituation. Individer med en 
aktiv livsstil har en minskad risk för hjärtkärlsjukdom och främst hjärtinfarkt. Fysiska 
aktiviteter minskar risken främst för medelålders individer. För att minska risken för 
hjärtkärlsjukdomar rekommenderas fysisk aktivitet trettio minuter fem gånger per vecka 
(Wenger & Collins, 2005). Att sluta röka efter en hjärtinfarkt är en åtgärd som bidrar till 
bättre hälsa och bidrar till att förhindra återfall av hjärtinfarkt. Endast hälften av de som röker 
och drabbats av hjärtinfarkt slutar inte att röka, vilket är utmärkande hos kvinnor med lägre 
utbildningsnivå (Socialstyrelsen, 2015b). 
 
Kranskärlsjukdom ökar risken för en förtidig död och en sänkt livskvalitet. Kvinnor som 
överlever hjärtinfarkt upplever effekterna som traumatiska. Komplikationerna efter 
hjärtinfarkten kan medföra fysiologiska komplikationer som hjärtsvikt, arytmier och nya 
hjärtinfarkter. Dessutom kan psykiska komplikationer så som ökad ångest, stress och 
depression påverka individen (Stevens & Thomas, 2011). På många orter i Sverige erbjuds 
hjärtrehabilitering i grupp, där kvinnor och män som tränar tillsammans och byter 
erfarenheter med varandra. Det är viktigt att den fysiska aktiviteten kommer igång så fort som 
möjligt efter en hjärtinfarkt, tillsammans med en fysioterapeut (Socialstyrelsen, 2015b).  
 

1.1  Hälsa 
Definitionen på hälsa är välbefinnande och ordet hälsa betyder hel och helighet som står för 
individens egna särskildhet. Begreppet hälsa står för individens och samhällets syn på 
sundhet, friskhet och välbefinnande. I begreppet hälsa vägs själen, anden och kroppen ihop. 
Individens hälsa uttrycks genom känslor, prestationer, attityder och handlande. I den 
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vårdvetenskapliga definitionen används begreppet i relation till livet och hur individen 
upplever hälsa i en förändrad livssituation (Wärnå-Furu, 2012). Hälsa är ett tillstånd av 
psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande för alla individer med eller utan 
sjukdom/funktionsnedsättning. För att uppnå högsta möjliga hälsa skall alla individer i 
världen ha samma grundläggande mänskliga rättigheter. Religion, social status, ras, ekonomi 
eller politisk åsikt ska avgöra hur individerna behandlas (World Health Organization [WHO], 
2014). 
 
KASAM står för känsla av sammanhang, Personen har hög eller låg KASAM. En hög 
KASAM underlättar att utföra de krav som ställs i livet och med ett lågt KASAM upplevs 
kraven svårare att klara livets krav.  Begreppet innehåller tre delar, begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Begriplighet är hur personen upplever och förstår inre och yttre faktorer, 
hur de ordnar, skapar struktur i informationen och gör dem fattbara. Hanterbarhet är vilka 
resurser personen har tillgång till för att hantera den information som tilldelas. Meningsfullhet  
är att känna att det finns ett värde att investera sin tid och energi  och att orka med de olika 
krav som ställs i livet (Antonovsky, 2005).   

2. Problemformulering 
Cirka 28 000 personer drabbas av hjärtinfarkt varje år i Sverige, varav cirka 10 526 är 
kvinnor, det är den vanligaste orsaken till dödsfall bland hjärt- kärlsjukdomarna i Sverige. 
Besvär efter hjärtinfarkten kunde uttrycka sig  fysiologiskt och psykiskt. De fysiologiska 
komplikationerna kan vara hjärtsvikt, arytmier och nya hjärtinfarkter. Psykiska 
komplikationer som ökad ångest, stress och depression påverka individen (Stevens & 
Thomas, 2011). Att beskriva kvinnornas upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt ökar 
förståelsen kring kvinnornas behov, vilket kan leda till bättre vård och bidra till en bättre hälsa 
och välbefinnande för kvinnorna. 

3. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av livet efter en hjärtinfarkt. 

4. Metod 
Studiens metod var en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. målet 
med en litteraturstudie är att skapa en sammanställning av tidigare forskning som används för 
att göra kliniska förbättringar och kunskap inom vården (Kristensson, 2014). 
 

4.1 Sökstrategi 
De databaserna som användes i sökningen var Cinahl plus full text, Medline samt PsycINFO. 
Ur studiens syfte framkom de meningsbärande sökorden som användes i sökningarna, 
sökorden var: Hjärtinfarkt, kvinnor och upplevelser. Sökorden översattes sedan till engelskan 
”Myocardial infarction”, ”Woman”/”Female” och ”experience” med hjälp av svensk-
engelska lexikon. Sökorden jämfördes sedan mot de olika databasernas sökfunktioner och de 
aktuella ämnesorden skapades (se tabell 1).  
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Tabell 1. Beskriver vilka sökord i databaserna som har använts.  
Sökord Cinahl Headings Medline MESH PsycINFO Thesaurus 

Myocardial 
infarction 

"Myocardial 
Infarction" 

"Myocardial 
Infarction" 

”Myocardial 
Infarctions” 

Experience " Life Experience" "Life Change 
Events" 

"Life Experiences" 

Woman 
Female 

"Women" 
”Female” 

"Women" 
"Female" 

"Human Females" 

 
Begränsningar i sökningarna var engelsk text, Peer Review och publicerade år 2006-2016. 
Begränsningen Peer Review användes ej i databasen Medline. Sökorden användes i olika 
kombinationer med booleska operatorerna AND och OR för att begränsa eller utöka 
sökningen (Forsberg & Wengström, 2016). 
 
Sökning inleddes i Cinahl+ med att skapa ämnesord med sökorden ”Myocardial infarction” 
som Cinahl Headings (ämnesord), sedan användes ämnesorden ” Life experience”, ”women”, 
"Female" var för sig för att skapa en förståelse om hur stort forskningsområdet var (se bilaga 
1). Sökorden som användes var uttagna genom databasernas ämnesordslistor.  
 
Sökningen genomfördes i Medline på samma sätt som i Cinahl med hjälp av MESH ämnesord 
” life change events” istället för ”experience”. Sökningarna kombinerades på olika sätt se 
sökhistoriken från de olika databaserna i bilaga 1. I databasen PsycINFO genomfördes första 
sökningen med hjälp av ämnesorden "Myocardial infarction", " Life Experience" och " 
Human Females". 
 
En fritextsökning genomfördes i vardera databas för att utöka antalet artiklar där ämnesordet 
"Myocardial infarction" kombinerat med orden ”experience” AND ”Women”. 
Fritextsökningarna i databaserna genomfördes för att få ett större utbud motsvarande studiens 
syfte.  
 

4.2 Manuell sökning 
Efter att ha läst artikeln Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2011) som framkom i den 
systematiska sökningen valdes att göra en manuell sökning för att hitta artikelns tidigare 
studie enligt Forsberg och Wengström (2016). Den manuella sökningen genomfördes i Cinahl 
med huvudförfattarens namn och artikeln av Sjöström- Strand och Fridlund, (2007) framkom. 
 

4.3 Urval 
Urvalet bestod av fyra steg som beskrivs i Kristensson (2014), första steget var att läsa 
igenom titlarna som framkom i sökningarna. Steg två i urvalet var att läsa de abstrakt på de 
artiklarna där titlarna var relevanta för syftet. I databasen Cinahl lästes 109 titlar och 37 
abstrakt, i Medline lästes 155 titlar och 47 abstrakt, PsycINFO lästes 36 titlar och 16 abstrakt.  
Steg tre i urvalet var att läsa de artiklar med ett relevant abstrakt i fulltext. Av de 100 
abstrakten som lästes i helhet var 39 abstrakt fortfarande relevanta för syftet. Av de 39 
abstrakten var det 20 abstrakt som valdes bort eftersom deras resultat ej var relevant med 
deras och vårt syfte. 19 stycken som valdes ut till studien i steg fyra av urvalet, av dessa nitton 
var det många dubbletter och tripletter. Totalt lästes 12 artiklar av författarna på varsitt håll. 
Sedan träffades författarna och diskuterades artiklarnas innehåll, resultat och relevans till 
studiens syfte.  
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Inklusionskriterierna var: Kvinnor som upplevt en hjärtinfarkt, kvalitativa artiklar som 
beskrev kvinnornas upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt.  
Exklusionskriterierna var: Män, kvinnor med återkommande hjärtinfarkt, upplevelser innan 
hjärtinfarkt/ under.  
 

4.4 Värdering 
Artiklarnas kvalitet kontrollerades med hjälp av Forsberg och Wengström, (2016) checklista 
för att bedöma de kvalitativa artiklarnas trovärdighet och överförbarhet. Efter kontroll av 
artiklarnas kvalitet med hjälp av checklistan, exkluderas två av artiklarna  på grund av låg 
kvalitet sammanlagt valdes 10 artiklar ut till studien. Allt material som svarat på studiens 
syfte togs med i studien, se bilaga 2. 
 

4.5 Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes som inspiration för bearbetning av 
resultatet. Forsberg och Wengström (2016) beskriver innehållsanalysen som ett 
tillvägagångsätt att systematiskt och stegvis kunna identifiera mönster och teman i artiklarna. 
fokus låg på att hitta gemensamma likheter och skillnader i artiklarna (Kristensson, 2014). 
Efter att artiklarna granskats, valdes teman och kategorier ut efter den information som 
artiklarna gett och som var passande till studiens syfte. Under bearbetning av artiklarna  
skapades ett resultat. Under arbetets gång omstrukturerades texten och namnen på 
kategorierna och teman för att skapa en bättre följsamhet (se tabell 2).  
 
Tabell 2. Tabellen visar teman och underkategorier som redovisas i resultatet.  

 
Teman: 

 
Emotionella 

känslor 

 
En förändrad 
livssituation 

 
Ett förändrat 

sexuellt samspel 

 
Kvinnors 

upplevelse av stöd 
Day och Batten (2006)  

 
X  X 

Gallagher et al. 
(2008) 

 
X 

 
X 

  
X 

Johansson och Ekebergh  
(2006) 

 
X 

 
X 

  
X 

Johansson Sundler et al. 
(2009) 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Kristofferzon et al. 
(2007) 

 
X 

 
X 

  
X 

Schou et al. (2008) X X  X 

Sjöström- Strand & 
Fridlund (2007).  

 
X 

 
X 

  

Sjöström-Strand et al. 
(2011) 

 
X 

 
X 

  
X 

Søderberg et al. (2013)   X  

White et al. (2007) X X  X 
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4.6 Etiska övervägande 

Artiklarna som inkluderades hade fått godkännande från etisk kommitté, eller att forskarna 
gjort etiska överväganden som visat omsorg för deltagarna i studien för att inte orsaka skada. 
(Forsberg & Wengström, 2016). Författarna till litteraturstudien höll ett objektivt och 
värderingsfritt perspektiv till litteratur och artiklarnas resultat, för att minska risken att 
förändra och påverka resultatet.  
 

5. Resultat 
Resultatet redovisas i fyra teman: Emotionella känslor, En förändrad livssituation, ett 
förändrat sexuellt samspel och kvinnors upplevelse av stöd.  

5.1 Emotionella känslor 
Känslorna rädsla och oro var upplevelser som kvinnorna hade efter hjärtinfarkten (Schou, 
Østergaard Jensen, Dorthe Zwisier, & Wagner, 2008). Rädslan kopplades till fysiska aspekter 
och symptom liknande de som kvinnorna upplevt under en pågående hjärtinfarkt (White, 
Hunter, & Holttum, 2007; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Flera kvinnor berättade att de 
besökt akut mottagningen ett flertal gånger oroliga för att de drabbats av en andra hjärtinfarkt 
men att det visat sig vara magont (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Sjöström-Strand, 
Ivarsson & Sjöberg, 2011).  
 
De ensamlevande kvinnorna upplevde en rädsla för att vara ensamma och för att inte kunna få 
hjälp omedelbart om de behövde. De upplevde att de inte längre kände sig säkra i sin egen 
kropp och att de inte längre kunde lita på sitt hjärta (Gallagher, Marshall, Fisher, & Elliott, 
(2008). Johansson och Ekebergh (2006) och Gallagher et al., (2008) beskriver hur kvinnornas 
sårbarhet ökade efter insjuknandet och om svårigheterna med att få förståelse för situationen.  
I Kristofferzon, Löfmark och Karlsson (2007) studie beskriver kvinnorna hur de upplevt oro, 
ångest och ilska. Kvinnorna kände sig irriterade, arga och deprimerade. De hade lätt till tårar 
och upplevde skuld över att vara en börda för familjen. Några av dem uttryckte känslor som 
värdelöshet, tomhet och saknad livslust (Schou et al., 2008). I samband med hjärtinfarkten 
kände kvinnorna en förlorad kontroll över livet. Det ökade stressen och ångesten i kvinnornas 
vardag och de kände en minskad kontroll (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). I Gallagher et 
al., (2008) och Sjöström-Strand och Fridlund, (2007) beskrev kvinnorna hur ekonomin 
skapade oro och hur viktigt det var att återgå till arbetet för att klara av den ekonomiska 
situationen vilket påverkade deras återhämtningsprocess. 
 

5.2 En förändrad livssituation 
De vanligaste symptomen som beskrevs efter en hjärtinfarkt var trötthet, andfåddhet och 
bröstsmärtor (Kristofferzon et al., 2007). Kvinnorna kände sig orkeslösa och trötta efter 
sjukhusvistelsen och uttryckte en osäkerhet för hur vardagen skulle fungera i hemmet. 
Kvinnorna beskrev hur de tagit hand om hemmet, arbetet och familjen. Nu kände de sig 
orkeslösa och meningslösa när de inte längre orkade genomföra vardagliga sysslor som att 
dammsuga (Sjöström-Strand et al,. 2011; Johansson & Ekebergh, 2006). Kvinnorna upplevde 
trötthet och svaghet över att de kände sig tvungna att gå tillbaka till arbetet på heltid 
(Sjöström-Strand et al., 2011).  
 
Att drabbas av en hjärtinfarkt påverkar på olika sätt, det ger personen en förändrad roll och ett 
förändrat ansvar (Day & Batten, 2006). I Kristofferzon et al (2007) uttrycktes permanenta 
problem med minnet och koncentration efter hjärtinfarkten och att vid ett flertal tillfällen 



 6 

upplevt förvirrat sinnestillstånd, hallucinationer eller hur minnet förfallit. Bekymren minskade 
efter en tid, men har påverkat deras återhämtning.  
 
Kvinnorna upplevde en sorg över den bristande fysiska förmågan, de hade blivit mindre 
självständiga efter hjärtinfarkten (White et al., 2007). Livet efter hjärtinfarkten tvingade dem 
till att leta efter bättre balans i livet. Många ville förändra sina liv, men upplevde det som 
svårt och krävande (Johansson Sundler et al. 2009; Schou et al., 2008; Kristofferzon et al., 
2007). Kvinnorna i Kristofferzon et al., (2007) berättade om hur de ville få ett friskt, normalt 
och aktivt liv igen. Kvinnorna berättar att de kände sig bortglömda av samhället och 
sjukvården när de blivit lovade rehabilitering och psykologiskt stöd. Deras ekonomiska 
situation medförde att de inte kunde ta sig fram och tillbaka från de olika vårdkontakterna 
(Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). 
 
Att delta i ett rehabiliteringsprogram hjälpte kvinnorna att göra sina livsstils förändringar så 
effektiva som möjligt (White et al., 2007). Kvinnorna upplevde att de inte hade något annat 
val än att göra livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 
Andra upplevde dock att de valde att inte göra några förändringar i sin livsstil. Vissa kände att 
de hade återgått till samma livsmönster som innan de drabbades av hjärtinfarkten men att de 
hade svårt att hantera arbetet med långa arbetspass vilket skapade negativ stress (White et al., 
2007). Johansson och Ekebergh (2006) och Gallagher et al., (2008) beskriver hur kvinnorna 
försökte motivera sig till att sluta röka, ändra matvanor och prioritera sig själva. De saknade 
kunskap om fysisk aktivitet, vilka förändringar och om vilka matvanor som påverkade deras 
hälsa negativt. Kvinnorna blev informerade om de kostförändringar de behövde göra. I 
hemmet var kvinnorna ansvariga för matlagningen och problem skapades när familjen inte 
ville genomföra förändringarna vilket gjorde det svårare för kvinnorna att ändra sin livsstil 
och kost (Day & Batten, 2006).  
Fem år efter hjärtinfarkten var kvinnorna fortfarande oroliga över alla läkemedel som de 
behövde varje dag. Flera beskrev hur de upplevde en känsla av misslyckande när kroppen var 
beroende av läkemedel. De hade önskat att minska intaget så mycket som möjligt, och att få 
mer information om läkemedlens funktioner och biverkningar (Sjöström-Strand et al., 2011).  
 

5.3 Ett förändrat sexuellt samspel	 
Symtom som kunde upplevas vid samlag var smärta och andningssvårigheter, detta minskade 
njutningen och bidrog till rädsla vilket resulterade till avbrott i den sexuella aktiviteten 
(Søderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013).  
 
Deras sexuella mönster påverkades av ångest och trötthet vilket skapade oro hos kvinnorna 
som upplevde det svårt att återuppta den sexuella aktiviteten. Symtomen som upplevdes under 
den sexuella akten gjorde det svårare för dem att slappna av och många upplevde det svårare 
att njuta och få orgasm. Vissa valde att sluta ha sex eftersom de inte hade tillräckligt med 
energi för att fokusera på sitt sexliv, kvinnorna tvivlade på att lusten skulle komma tillbaka på 
grund av deras brist på energi och psykologiska hälsa (Søderberg et al., 2013). Kvinnorna 
upplevde ett förändrat sexliv, ett ökat behov av intimitet, ömhet och omsorg, snarare än 
samlaget. Deras relationer upplevdes goda men att det fanns ett ökat behov av beröring, 
sällskap, ömhet och närhet (Johansson Sundler et al., 2009; Søderberg et al., 2013). 
Kvinnorna var försiktiga vid samlag på grund av kroppsliga signaler och symptom som de 
kunde uppleva under sex (Søderberg et al., 2013).  
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5.4 Kvinnors upplevelser av stöd 
Kvinnorna beskrev hur viktigt stödet från relationerna var för deras välbefinnande efter 
hjärtinfarkten, det ökade strävan efter bättre hälsa. Närhet och kontakt upplevdes ge energi, 
lust och glädje och tycktes minska sårbarheten. Kvinnorna upplevde på olika sätt hur en enda 
relation kan växla mellan glädje, krav och arbete, medan den är oerhört livgivande. 
Relationerna krävde både engagemang och ansvar, och de olika betydelserna väckte olika 
typer av känslor och bidrog alla till ett varierat stöd för kvinnorna. En avsaknad av 
sammanhållning oskapade en känsla av ensamhet och tomhet som skapade lidande. 
Kvinnornas vänner var oroliga och försiktiga för att något kunde hända som att de kunde 
drabbas av en ny hjärtinfarkt, vilket påverkade deras relationerna negativt (Johansson Sundler 
et al. 2009; Sjöström-Strand et al., 2011). Det sociala stödet ökade de flesta av kvinnornas 
styrka och fick dem att lita på sin egen förmåga, att hantera medicinska behandlingar och 
symptom (Kristofferzon et al., 2007). De flesta kvinnor valde främst andra kvinnor som stöd, 
som till exempel vara vänner, döttrar och eller mödrar. Valet av stöd berodde på deras 
livssituation och relationer med familjemedlemmar.  
Att återgå till arbetet var viktigt för att få stödet och den sociala kontakten från 
arbetskollegorna och för att få lite distraktion från sjukdomen och tillståndet, samt att 
förbättra den ekonomiska situationen (Gallagher et al., 2008). 
 
Några av de som deltog i rehabiliteringen hade möjlighet att delta i ett program för enbart 
kvinnor, deltagarna kände att programmet gav dem stöd då de tog upp de särskilda behoven 
som speglade upplevelserna efter en hjärtinfarkt (Sjöström-Strand et al., 2011). Kvinnorna i 
White et al., (2007) upplevde att de fått stöd från anhöriga vilket uppfattades som positivt. Det 
gav dem möjlighet och information som hjälpte dem att öka sin självkänsla.  
 
Rehabiliteringsprogrammets deltagare var sjukare än kvinnorna som deltagit i studien eller så 
var de män, detta gjorde att de upplevde sig mindre prioriterade (Day & Batten, 2006). 
Kvinnorna ville få mer individuell tid med behandlingspersonalen och att behandlingarna 
skulle var mer individanpassade (White et. al., 2007). Kristofferzon et al., (2007) upplevde att 
det fanns plats för förbättringar inom rehabiliteringen och vilka positiva och negativa 
upplevelser som de haft från deltagandet i rehabiliterings grupperna samt hur de påverkat 
kvinnornas stöd till återhämtning.  
 
För vissa av dem betydde rehabiliteringen en möjlighet att återgå till vardagen som den var 
innan de drabbades av hjärtinfarkten. Andra såg det som en möjlighet att få hjälp och stöd 
med att anpassa sig till en ny vardaglighet (Sjöström-Strand et al., 2011; Day & Batten, 
2006). Kvinnorna beskrev att de hade behövt fortsatt stöd för de förändrade livssituationerna i 
vardagen efter hjärtinfarkten. Deltagandet var en viktigt del i hälsoprocessen och hjälpte dem 
till en förbättrad känsla, välbefinnande och återhämtning (Johansson & Ekebergh, 2006). 
Kvinnorna upplevde att ett års rehabilitering och uppföljning inte var tillräckligt (Sjöström-
Strand et al., 2011).  
 
Kvinnorna beskrev sina upplevelser av att de inte togs på allvar och nonchalerades av 
sjukvårdspersonalen. De kände sig förolämpade och upplevde att vårdpersonalen inte såg 
deras behov av stöd som de upplevde som viktigt (Johansson & Ekebergh, 2006; Schou et al., 
2008). Hur de upplevde att de förlorat det professionella stödet efter att de blivit utskrivna 
från sjukhuset (White et al., 2007). I Kristofferzon et al., (2007) upplevde kvinnorna att de 
hade haft svårare att hålla en givande dialog med läkaren jämfört med hjärt- sjuksköterskan. 
De berättade att de uppskattat hur hjärt- sjuksköterskan hade hjälpt kvinnorna att förstå 
informationen.  



 8 

6. Resultatsammanfattning 
Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplever olika känslor som rädsla, ångest och oro i 
situationer efter hemgång från sjukhus. Den psykiska och fysiska tröttheten påverkade deras 
vardag samt förändrade deras livssituation. I samband med hjärtinfarkten beskrev kvinnorna 
att de känt att de förlorat kontrollen över livet. Deras nära och kära har stöttat dem i 
återhämtningen efter hjärtinfarkten, kvinnorna beskriver att det professionella stödet kunde ha 
varit längre och mer individanpassat.  

7. Diskussion 
7.1 Metod diskussion 

Från början valdes ett annat syfte med huvudfokus på hjärtstopp vilket blev för begränsat. 
Med ett nytt syfte med fokus på kvinnors upplevelse efter en hjärtinfarkt gjordes en ny 
systematisk sökning. Studiens syftet var istället att beskriva kvinnornas upplevelser. 
Meningsbärande sökord togs ut ur syftet; ”kvinnor”, ”upplevelser” och ”hjärtinfarkt”. Med 
hjälp av MESH och headings termer, skapades ämnesord för att utvidga sökningen se tabell 1. 
Tre databaser användes i sökningen, Cinahl och Medline anses som två av de mest använda 
inom inriktningen omvårdnadsvetenskap. PsycINFO är en bred databas specialiserad på 
psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närliggande ämnen (Forsberg & 
Wengström, 2016). Sökningarna genomfördes i de olika databaserna och ökade chansen att 
hitta relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). 
Begränsningar som valdes till sökningarna var engelsk text, inga artiklar var äldre än från år 
2006, endast kvalitativa studier valdes samt att alla artiklar skulle vara Peer Review. 
Begränsningar användes för att hitta relevant och aktuell forskning till studien. För att öka 
mängden material i studien kunde fler databaser inkluderats i urvalet (Forsberg & 
Wengström, 2016). Första sökningen som genomfördes i de olika databaserna bestod av 
endast ämnesord se bilaga 1. I den första sökningen fick författarna ett litet utbud av relevanta 
artiklar och därför valdes att göra en fritextsökning för att bredda utbudet. Fritextsökningen 
bestod av ämnesordet ”myocardial infraction” samt fritextorden ”women” och ”experience”. 
Den sökningen gav ett bättre utbud av relevanta artiklar som motsvarade syftet.  
Efter att ha tagit ut artikeln av Sjöström-Strand et al., (2011) till studien, genomfördes en 
manuell sökning för att hitta tidigare studie gjord av Sjöström-Strand, vilket resulterade i en 
artikel, Sjöström-Strand och Fridlund (2007), studien var gjord på samma population som 
artikeln från 2011. 
 
Fem av de tio artiklarna var gjorda i Sverige. Två i Australien, Två i Danmark och en från 
Storbritannien. Vilket visar på en internationell bredd och kan ses som en styrka för studien. 
Artiklarna lästes individuellt, författarna granskade och analyserade sedan artiklarna 
tillsammans. De tio artiklarna som valdes ut till resultatet var av god kvalitet enligt 
författarna.  
Kristofferzon et al., (2007) artikel skiljer sig ifrån författarnas Inklusionskriterier. Den tar upp 
både kvinnor och mäns upplevelser. Artikelns resultat bygger på båda könens upplevelser var 
för sig, det framkommer tydligt i artikeln vad kvinnorna och männen upplever var för sig då 
resultatet bestod av en särgruppsredovisning. Vi valde att använda Forsberg och Wengström 
(2016) checklista eftersom den var enkel att följa och gav en bild av relevanta och ej relevanta 
artiklar.  
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7.2 Resultat diskussion 
Resultatet av de undersökta studierna bildade en uppfattning, en gemensam bild av kvinnans 
upplevelser efter en hjärtinfarkt. De beskrev upplevelser som rädsla, oro, ångest, trötthet, 
vilka livsstilsförändringar som krävdes och hur viktigt stödet var för deras återhämtning samt 
rehabilitering. 
 
I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde en rad olika emotionella känslor, som rädsla 
efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt.  
Det beskrivs i Jackson et al, (2000) där kvinnorna beskriver sin rädsla för att drabbas av 
återfall, utföra fysiskt påfrestande aktivitet och arbete samt rädslan för framtiden och döden. 
Resultatet i litteraturstudien visade på att kvinnorna inte ville skapa oro i familjen och att de 
inte längre orkade ta hand om alla hushållssysslorna i hemmet. Det framkommer i Davidson, 
Digiacomo, Zecchin, Clarke, Paul, Lamb, Hancock, Chang, & Daly., (2008) även Johansson, 
Dahlberg, Ekebergh (2003) beskriver att kvinnorna har en tendens till att sätta andras behov 
före sina egna, ofta på bekostnad av sin egna hälsa. Kvinnorna ville inte vara en börda eller 
behöva oroa anhöriga och valde att inte berätta om de symtom och känslor som de upplevde. 
Svedlund & Axelsson (2000) beskriver hur kvinnorna upplevde skam och ångest över att inte 
orka de vanliga sysslorna. 
 
Det framkom att ekonomin var ett oros moment för kvinnorna. Den finansiella påfrestningen 
av att vara sjukskriven medförde att en del av kvinnorna behövde återgå till arbetet tidigare än 
vad de hade önskat.  
Beroende på social och ekonomisk situation och tidigare livshändelser ökade stressen i 
kvinnornas vardag och återhämtnings processen upplevdes försämrad. Kvinnorna beskrev 
svårigheterna med att vara borta en längre tid från arbetet och hur de oroade sig för att mista 
sitt arbete (Wieslander, 2014; Andersson, Borglin, & Willman, 2013).  
 
Kvinnornas upplevelser är tecken som speglas i samhällets syn på att drabbas av ohälsa eller 
sjukdom. Att ge de som drabbats av hjärtinfarkt hjälp och stöd kan bidra till ökad hälsa 
(Wärnå-Furu, 2012). Rädslan kvinnorna upplever och svårigheten att hantera sin situation 
bidrar till en låg KASAM, för att kunna hantera sin situation behövs verktyg som kan hjälpa 
dem. Kvinnornas KASAM kommer att stegvis öka och de kommer uppleva en bättre hälsa. 
Vilket framkommer ur Antonovsky, (2005) perspektiv. 
 
Kvinnornas nedsatta fysiska förmåga gjorde att de kände sig mindre självständiga efter de 
drabbats av hjärtinfarkt. De upplevde svårigheter med att göra livsstilsförändringar och de 
saknade kunskap för att genomföra dem. I en studie av Wieslander et al. (2016) sågs 
rehabiliteringen som en struktur för att stärka de psykiska och fysiska samt skapa en känsla av 
trygghet. Träningen genomfördes i en grupp kvinnor med handledning av en fysioterapeut.  
 
Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren och Bergdahl (2005) styrker vikten av att patienten 
tillsammans med vården tar beslut kring de ändringar som krävs för att skapa en hälsosam 
livsstil. Genom att öka kunskapen kring rökavvänjning, motion, läkemedel och kost kan det 
öka möjligheten till bättre levnadsvanor. Att få patienten medveten kring det personliga 
ansvaret och hur det påverkar hälsan för genom att minska risken att drabbas av 
komplikationer från sjukdomen. Samspelet mellan vårdpersonal och kvinnorna är viktigt för 
att få kvinnorna involverade i sin vård och återhämtning. genom att samarbeta skapar 
kvinnorna en större meningsfullhet. Meningsfullheten bidrar till en högre KASAM samt får 
kvinnorna till att lägga energi och tid för att orka med de olika kraven som vardagen ställer 
(Antonovsky, 2005). 
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I studien gjord av Svedlund och Axelsson (2000) beskriver kvinnorna en saknad vilja att 
förändra sin livsstil. Känslan av misslyckade ökade när deras familjer påpekade vad som var 
farligt och dåligt för kvinnorna. Kvinnorna berättade att de fortsatte röka i smyg för att slippa 
försvara sitt val för vården samt sin familj, vilket även beskrivs i litteraturstudiens resultat. 
 
Kvinnorna upplever att rehabiliteringen borde förbättras. Att inte alla kvinnor har samma 
möjligheter till samma vård. Bör det verkligen variera från vilket län de är skrivna i, eller hur 
långt de har till sjukhuset? WHO (2014) står för att alla individer skall ha samma 
grundläggande rättigheter till samma hälsa.  
Jackson et al., (2008) tar upp hur stort behovet av information och stöd är för att klara 
vardagen. Informationen bör handla om modifiering av livsstil, hantering av smärta och andra 
problem som patienterna kan uppleva.  
 
I litteraturstudiens resultat framkommer det att kvinnorna upplevde besvikelsen över bristen 
av information från sjukhuspersonal. 
I Antonovsky, (2005) beskrivs vikten av att uppnå en begriplighet och hantering av 
situationen. Författarna ansåg att om informationen och stödet från sjukvården ökar kan 
kvinnorna lättare få förståelse kring sjukdomen och sitt sjukdomstillstånd vilket ökar både 
hanterbarheten samt begripligheten för kvinnorna. Detta skapar en bättre KASAM för 
kvinnorna.  
 
Davidson et al., (2008) styrker att kvinnorna i en rehabiliterings grupp för kvinnor fått  
möjligheten, att diskutera fritt kring deras problem som de möts av efter en hjärtdiagnos samt 
deras hälsa. De kunde diskutera svårigheter med kommunikationen mellan dem och sina 
respektive. Vilket kanske inte är möjligt i en blandad könsgrupp. Dessa öppna och uppriktiga 
diskussioner lindrade känslor av ångest och ensamhet hos flera av kvinnorna. De förstod att 
de inte var ensamma i sina problem och utmaningar. Kvinnor förklarade också att de 
värderade små grupper i jämförelse med större grupper i rehabiliteringen.  
 
Författarna tror att en variant av rehabilitering där kvinnorna delas upp i grupper och håller 
möten i form av videodelning över internet skulle kunna vara en möjlighet för de kvinnor som 
har problem att ta sig till och från rehabiliteringsmötena på vårdcentralen eller sjukhusen. I 
Simila, Harjumaa, Isomursu, Ervasti, & Moilanen, (2014) beskrivs video kommunikation som 
en tillfredsställande känsla av att vara närvarande, det utlöste en positiv social interaktion 
mellan deltagarna. Video-baserade tjänster kan expandera den sociala miljön och ge 
deltagarna möjligheten att få delta i sociala aktiviteter som de tidigare inte haft möjlighet till. 
De uppskattade chansen att träffa andra människor via videoanslutning. Stöd för att skapa nya 
sociala kontakter ses som viktigt. Det är viktigt att veta att tekniken kan strula och det kan 
behövas tekniskt stöd för deltagarna att lära sig. Att använda sig av video kommunikation är 
en bra möjlighet men den ställer även en del krav på deltagarna och den lokala miljön. 
Kamera, mikrofon, skärm och högtalare bör vara placerade så att de i dagliga livet i hemmet 
ej påverkas samt att vård sekretessen för gruppen inte skall brista vid video tillfällena. 
 
I resultatet beskrev kvinnorna det sociala stödet och hur det hjälpte dem öka sin kraft, energi 
och minskade sårbarheten. Kvinnorna valde främst andra kvinnor som sitt sociala stöd. 
Författarna förstod att det var viktigt för kvinnorna att hålla kontakten med sina anhöriga 
vilket kunde öka de sociala stödet och deras självkänsla. Att hålla kontakten med sina nära 
vänner kan vara svårt, alla kanske inte bor i närheten. Detta styrks i Wieslander et al., (2016) 
som påtalar hur viktigt det sociala stödet är och att kontakten med sina anhöriga var viktigt. 
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Kvinnorna använde sig av telefon, textmeddelanden samt epost för att hålla en regelbunden 
kontakt. 

8. Slutsats 
Att drabbas av en hjärtinfarkt är omvälvande för kvinnan och upplevs som en livskris. Det blir 
en stor omställning som bidrar till livsförändring. Kvinnan måste bearbeta situationen innan 
rehabiliterings processen kan starta. I resultatet beskrivs det hur viktigt stödet från anhöriga 
varit och vilken utmaning det varit att gå vidare efter hjärtinfarkten. Genom vidare forskning 
inom området av kvinnor och hjärtkärl- sjukdomar kan vården förbättras. Med bättre 
information och att behandla riskpatienter tidigare minskar antalet drabbade vilket kan minska 
vårdtiderna, och öka livskvalitén hos patienterna.    
  

9. Kliniska implikationer 
Att sprida samhällsinformation till alla kvinnor, om riskfaktorerna för hjärtinfarkt samt 
erbjuda stöd för att minska dessa, kan vara kostnadseffektivt för samhället om vi 
minskar antalet drabbade.  
Det kan vara viktigt att skapa en ökad förståelse hos vårdpersonalen om  kvinnornas 
upplevelser av att drabbas. Omvårdnaden för de drabbade kan starta tidigare om personalen 
har insikt i hur kvinnorna kan uppleva sjukdomen.  
Genom att skapa ett rehabiliteringsprogram med fokus på kvinnornas behov, ger det en 
individanpassad rehabilitering och ett stöd som bidrar till en bättre återhämning. Vilket kan 
skapa en bättre hälsa för kvinnorna men för det krävs det av vårdpersonalen att de kan bemöta 
kvinnorna genom att lyssna och förstå kvinnornas problem samt se deras behov.   
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* varav två dubbletter  

Databas Sökord Resultat av 
sökningen: 

Urval 1: 
lästa 
titlar 

Urval 2: 
lästa 
abstract 

Urval 3: 
Lästa 
artiklar 

Urval 4 
Utvalda 
artiklar 

Cinahl+ 
16-09-26 
Begränsningar: 
Peer Reviwed, 
engelska, 2006-
2016 

#1 (MH Myocardial infarction) 27,555     

 
 

#2 (MH Life Experiences) 8,716     

 #3 (MH ”Women”) OR (MH”Female”) 961,465     

 #1 AND #2 AND #3 26 26 7 5 2 

Fritext #4 Women 148,508 
 

    

Fritext #5 Experience 115,773     

 S12 
#1 And 4 And #5 

83 83 30 10 8* 
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* varav fem dubbletter  

Databas Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 1:  
Lästa 
titlar 

Urval 2: 
Lästa 
abstract 

Urval 3: 
Lästa 
artiklar 

Urval 4: 
Utvalda 
artiklar 

Medline 
16-09-26 
Begränsningar:  
engelska och 
2006-2016 

#1 (MH "Myocardial Infarction") 45,720     

 #2 (MH "Life Change Events") 8,628     

 #3 (MH”Female” or MH”women”) 2,599,660     

 #1 And #2 And #3 40 40 12 5 1           

fritext #4 experience 237,802     

fritext #5 women 377,029     

 #1 and #4 and #5 115 115 35 11 5* 
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* varav 4 dubbletter  
 

Databas Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 1: 
Lästa 
titlar 

Urval 2: 
Lästa 
abstract 

Urval 3: 
Lästa 
artiklar 

Urval 4: 
utvalda 
artiklar  

PsykINFO 
16-09-26 
Begränsningar: 
engelska, 2006-
2016 och peer 
reviewed. 

#1 DE”Myocardial Infarctions” 1,138     

 #2  DE "Life Experiences" 7,923     

 #3 DE "Human Females" 28,990     

 #1 and #2 and #3 1 1 1   

fritext #4 Women 116,706     

fritext #5 Experience 171,526     

 
 

#1 And #4 And #5 35 35 15 8 6*     



 

Bilaga 2  
Artikelmatris          1 (10) 

 

Författare 
Artikelns titel,  
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Day, W., & Batten, 
L. (2006).  
 
Cardiac 
rehabilitation for 
women: one size 
does not fit at all.  
 
Australian Journal 
Of Advanced 
Nursing, 24(1), 21-
26. 
 
Australien 

Att undersöka 
kvinnors 
uppfattningar om 
hur 
hjärtrehabilitering 
bidragit till deras 
återhämtning från 
en hjärtinfarkt. 

Metod: Grounded theory  
Population:  Kvinnor inlagda på två sjukhus 
på norra delen av Nya Zeeland, som fått 
diagnosen hjärtinfarkt och fått remiss till fas 
2 rehabilitering. 
 
Urval: 
Tio kvinnor deltog, varierar i ålder från 50 
till 89 år gamla. Tre deltagare hade upplevt 
mer än en hjärtinfarkt. 
 
Datainsamling: Semi- strukturerad intervju. 
Intervjuerna spelades in. Alla intervjuer 
genomfördes av den ledande författaren. 
Intervjuer gjordes 3-9 månader efter 
insjuknandet. Intervjuerna hölls mellan 
december 2001 och april 2002. 
 
Dataanalys: konstant jämförande analys 
 
Bortfall:  Framkommer ej. 

Styrkor:  
Resultatet motsvarar 
syfte och metod. 
Resultatet styrks med 
citat. Tydligt 
beskrivning av 
dataanalys och 
datainsamling.  
 
Svagheter:  
Inklusions och 
exklusionskriterier 
framkommer ej. 
bortfallet är ej beskrivet, 
är de tio kvinnorna 
positiva till studien och 
inget bortfall 
förekommer eller har 
författarna inte skrivit 
med det? 

Studien är baserad på ett antagande från litteratur 
och kliniska erfarenheter att rehabiliteringsprogram 
har en positiv inverkan på kvinnors återhämtning 
efter en hjärtinfarkt.. Att återgå till vardagligheten 
betydde för några deltagare att återgå till det liv de 
hade innan hjärtinfarkten. Kvinnorna i studien 
kände ett behov av kamratstöd, de upplevde att det 
inte uppnåddes i rehabiliteringsprogrammets andra 
fas. De kände sig isolerade och att de inte hade 
något gemensamt med de andra deltagarna i 
rehabiliteringsprogrammet. I hemmet var kvinnorna 
ansvariga för matlagningen och problem skapades 
när familjen inte ville genomföra förändringarna 
vilket gjorde det svårare för kvinnorna att ändra sin 
livsstil och kost.  
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Författare 
Artikelns titel,  
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Gallagher, R., 
Marshall, A., 
Fisher, M., & 
Elliott, D. 
(2008).  
 
On my own: 
experiences of 
recovery from 
acute coronary 
syndrome for 
women living 
alone.  
 
Heart & Lung, 
37(6), 417-424. 
 
Australien 

att bidra till vår 
förståelse om 
kvinnors 
upplevelser av att 
vara ensamma 
under 
återhämtningen 
från en akut 
kranskärlssjukdom.  

Kvalitativ studie. Narrativ, livshistoriemetod.  
Denna studie utgjorde en del av en större studie 
av kvinnors upplevelser av återhämtning efter en 
kranskärlssjukdom. Fokus på livshistoria för att 
få en bredare subjektiv syn på kvinnornas 
upplevelser av återhämtningen.   
 
Urval: 20 kvinnor som nyligen drabbats av en 
kranskärlssjukdom, rekryterades från 
hjärtrehabiliteringsprogram på två sjukhus i 
Sydney, Australien. Inklusionskriterier: Kvinnor 
som fått diagnosen kranskärlssjukdom, klara sig 
själv, utan följdsjukdomar. engelska läs- och 
skrivkunskaper. 
 
Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer. 
Bandinspelade och transkriberande intervjuer. 
Intervjuerna skedde i deltagarnas hem. 
Intervjuerna gjordes av 3 erfarna 
hjärtsjuksköterskor. 
 
Data analys: hermeneutisk- fenomenologisk 
innehållsanalys.  
 
Bortfall: Framkommer ej 
 

Styrkor:  
Ett resultat som styrks med 
citat från deltagarna.  
 
Svagheter:  
Det framkommer att 
studien är en del i en större 
studie, men det står inget 
namn på det stora studien.  
 
 
  

Kvinnorna i studien som levde ensamma upplevde ett 
behov av att vara självständiga oavsett vilken relation 
de hade till familj och vänner.  
Kvinnorna upplevde att de inte längre var säkra i sina 
egna kroppar och att de kunde inte längre kunde lita på 
sitt hjärta. 
 
De flesta kvinnorna tog andra kvinnor, såsom döttrar, 
vänner, mödrar och systrar, till hjälp och stöd. Andra 
kvinnor men sämre socialt nätverk, uppgav att de inte 
hade något stöd alls och ingen som kunde hjälpa till.   
 
De var rädda att vara ensamma och rädda att de inte 
skulle kunna få hjälp omedelbart. Deras oro 
begränsades inte bara till hemmet, utan sträckte sig över 
alla situationer då kvinnorna var ensamma.  
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Författare 
Artikelns titel,  
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Johansson, A., & 
Ekebergh, M. (2006).  
 
The meaning of well-
being and participation 
in the process of health 
and care: Women’s 
experiences following a 
myocardial infarction.  
 
International Journal of 
Qualitative Studies on 
Health and Well-being. 
1, 100 108. DOI: 
10.1080/174826205004
94717  
 
Sverige 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
vård och hälsa 
efter en 
hjärtinfarkt, 
med inriktning 
på deras 
erfarenheter av 
delaktighet 
och 
välbefinnande. 

Kvalitativ med en fenomenologisk kunskapsteori. 
Urval: Åtta kvinnor mellan 45-65år intervjuades 
en till tre månader efter hjärtinfarkt. Utvalda från 
en hjärtavdelning på ett medelstort sjukhus i 
Sverige.  
Inklusionskriterier: kvinnor diagnoserad för 
hjärtinfarkt och yngre än 75år. 
 
Datainsamling: Tiden och platsen för intervjun 
bestämdes av deltagarna. Två intervjuades i sitt 
hem och sex av kvinnorna intervjuades på 
sjukhuset. Intervjuerna bestod av öppna frågor 
med fokus på upplevelse av hälsa och sjukdom, 
lidande och välmående efter hjärtinfarkten. 
Intervjuerna bandinspelades och transkriberades. 
Dataanalys:  Fenomenologi 
Bortfall: 18 kvinnor var kontaktade via e-post och 
tillfrågade. Nio kvinnor tackade ja till intervjun 
och kontaktades via telefon. En kvinnan ångrade 
sitt deltagande senare och åtta kvinnor deltog i 
datainsamlingen.  

Styrkor: resultatet svarar 
på metod och syfte. En rik 
data presenteras med 
hjälp av citat i resultatet. 
Datainsamlingen var noga 
beskriven. Framkommer 
tydligt vem av författarna 
som gjort vad i studien 
 
Svagheter:  
Saknar 
exklusionskriterier. 
Framkommer ej varför 
bortfallskvinnorna inte 
vill delta längre.  

Deras dagliga liv kännetecknas av 
osäkerhet och minskad kontroll över sina 
kroppar. Efter hjärtinfarkten upplevde 
kvinnorna problem med att känna igen sin 
egna kropp. Kvinnorna behövde stöd av 
vårdpersonal och deras kunskap för att 
kunna bli friska. Osäkerheten framträdde 
när kvinnorna återvänder hem efter 
sjukhusvistelsen.  
 
Kvinnorna kunde inte längre lita på sina 
kroppar vilket gjorde vardagen till en 
osäkerhet. Kvinnorna upplevde att deras 
erfarenheter av inte tas på allvar och 
behandlas nonchalant av 
sjukvårdspersonalen, de kände sig 
förolämpade då sjukvårdspersonalen inte 
kunna se deras behov.  
 
De känner sig övergivna och ensamma när 
de måste försöka att förstå deras situation. 
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Författare 
Artikelns titel,  
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: Resultat: 

Johansson 
Sundler, A., 
Dahlberg, K., & 
Ekenstam, C. 
(2009).  
 
The meaning of 
close 
relationships and 
sexuality: 
Women´s well-
being following 
a myocardial 
infarction.  
 
Qualitative 
Health Research, 
19(3), 375-387. 
Doi:10.1177/104
9732309331882 
 
Sverige  

att undersöka,  
innebörden av 
nära relationer 
och sexualitet 
för kvinnors 
hälsa och 
välbefinnande 
efter en 
hjärtinfarkt. 
 
 

Kvalitativ metod med en deskriptiv design. 
Urval: Tio kvinnor i åldern 49 – 80år valdes ut från 
en hjärtvårdsenheten vid en medelstor sjukhus i 
Sverige. Inklusionskriterier:  kvinnor, 
diagnostiserade med hjärtinfarkt för mer än sex 
månader sedan. Med olika livssituationer så som 
singel/förhållande. 
 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. 
Kvinnorna kontaktas via telefon, och intervjuer 
genomfördes i informanternas hem eller 
arbetsplatser enligt önskemål. Intervjuerna 
genomfördes i slutet av 2006 och januari 2007. 
Under intervjun stöttade forskarna med följdfrågor 
som "Vad menar du" "Hur var det för dig" "Jag är 
inte säker på att jag förstår?. Kan du berätta mer om 
det? ". Antalet informanter bestämdes inte i förväg, 
datainsamling avslutats när forskarna fastställt 
materialet som tillräckligt i variation av betydelser. 
Huvudforskaren utförde intervjuerna, med undantag 
för en och utförde större delen av analysen. En 
intervju genomfördes av en forskarkollega med 
kunskap om tillvägagångssättet i studien och med 
en klinisk erfarenhet kring ämnet.  
Data analys: Fenomenologisk analys. 
Bortfall: framkommer ej.  

Styrkor:  
Tydlig beskrivning av 
datainsamlingen. 
Följdfrågorna som ställts i 
intervjuerna ger en 
tydligare bild av 
deltagarens upplevelse. 
Resultatet är tydligt 
uppstrukturerat och stärks 
med citat.  
 
Svagheter: 
Det framkommer ej något 
bortfall i studien vilket kan 
skapa frågan om alla de tio 
kvinnorna som de frågade 
ville delta direkt. Intervjun 
som genomfördes av 
forskarkollegan kan vara 
upplagd på ett annat sätt. 
Kvinnan i intervjun kan ha 
fått andra följdfrågor vilket 
kan resultera i andra svar.   

Nära relationer upplevdes meningsfulla och av stor 
betydelse för kvinnorna i vardagen efter en hjärtinfarkt. 
Relationerna kunde vara med en man, partner, barn, 
barnbarn, en åldrande förälder eller en nära vän. 
Relationerna bestämdes inte av den person, utan 
snarare av den typ av känslor som är förknippades med 
den. Efter en hjärtinfarkt, var relationerna viktiga för 
välbefinnandet och en strävan efter en minskad 
sårbarhet. Kvinnorna berättade om att relationen kunde 
upplevas som glädjefylld men samtidigt 
ansvarskrävande. Vissa av kvinnorna upplevde att 
deras anhöriga behandlade de mer varsamt och var 
oroliga för att en ny hjärtinfarkt kunde inträffa, detta 
påverkade relationerna negativt.  
 
Sexualitet innebar lust och glädje i livet främst i 
partnerrelationer, men även i andra nära relationer. 
Osäkerhet orsakad av hjärtinfarkten påverkade 
kvinnornas sexliv och sjukdomen skapade en kroppslig 
tvekan i samlaget. Kvinnorna berättade att de innan 
hjärtinfarkten fokuserat på arbete, familjen och oro 
över andra uppgifter i vardagen som de inte hann med. 
Efter hjärtinfarkten förstod de att dem varit stressade 
och ignorerat sitt eget välbefinnande och hälsa. Nu 
ville kvinnorna skapa förändring, att må bra och 
fokusera mer på sin hälsa.  
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Författare 
Artikelns titel,  
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Kristofferzon, M., 
Löfmark, R., & 
Carlsson, M. (2007). 
 
Striving for balance in 
daily life: experiences 
of Swedish women 
and men shortly after a 
myocardial infarction.  
 
Journal Of Clinical 
Nursing, 16(2), 391-
401. 
doi:10.1111/j.1365-
2702.2005.01518.x 
 
Sverige 

att beskriva 
upplevelser av det 
dagliga livet för 
kvinnor och män 
under de första 
fyra till sex 
månader efter en 
hjärtinfarkt. 
Fokus ligger på 
problem, 
hantera problem 
och stöd från sitt 
nätverk. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 
Population: Män och kvinnor inom antagnings-
området till sjukhus i mellersta Sverige som fyra till 
sex månader tidigare drabbats av hjärtinfarkt 
 
Urval: 20 män valdes ut ur en grupp på 97 män och 
20 kvinnor valdes ut ur en grupp på 74 kvinnor.  
 
Inklusionskriterier: Män och kvinnor i arbetsför ålder 
som drabbats av hjärtinfarkt 
Exklusionskriterier: framkommer ej. 
 
Datainsamling: Semi- strukturerad intervjuer, 
genomförda från januari 2000 till november 2001. 4-
6 månader efter hjärtinfarkten skickades 
introduktionsbrev till deltagarna, forskarna 
kontaktade sedan deltagarna och bestämde tid och 
plats för intervjun. Deltagarna intervjuades i hemmet, 
på sjukhuset eller i forskarens hem. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. Studien är en del av 
en större studie med fokus på problem, 
problemhantering och stöd.  
 
Dataanalys: Kvalitativ innehållsanalys.  
 
Bortfall: En man tackade nej till intervju vid senare 
tillfälle 

Styrkor: 
Resultatet styrks med 
citat från deltagarna. 
Studien är en del i en 
större studie, i denna 
studie är fokus på tre 
kategorier vilket ger 
en bättre beskrivning 
av endast dessa 
områden.  
 
Svagheter: 
Framkommer ej vem 
som transkriberade 
texten. Exklusions-
kriterier framkommer 
ej. Framkommer att 
huvudforskaren har 
fem års erfarenhet av 
hjärtsjukvård vilket 
kan vinkla resultatet.  
 

Den vanligaste symtomen som kvinnorna 
upplevde efter hjärtinfarkten var trötthet, 
andfåddhet och bröstsmärtor. De kände oro, 
ångest och ilska vilket kunde utlösa 
bröstsmärtorna. Deltagarna var irriterade, arga, 
deprimerade, blev lätt rörda till tårar och hade 
skuldkänslor för att vara en börda. Några av 
dem uttryckte känslor av värdelöshet, tomhet 
och saknar livslust. 
 
Rädsla för en ny hjärtinfarkt, rädsla för döden 
och deras brist på kunskap om sjukdomen. 
Dessa bekymmer har minskat över tid, men 
begränsat deras tidiga återhämtning. Kvinnor 
uttryckte svårigheter med livsstils-förändringar 
eftersom de var beroende av stöd från 
familjemedlemmar. Kvinnorna hade brist på 
kunskap om fysiskaktivitet, de blev 
rekommenderade livsstilsförändringar om hur 
deras tidigare matvanorna påverkade deras 
välbefinnande och hälsa negativt.  
 
Kvinnorna försökte motivera sig att sluta röka, 
ändra matvanor och prioritera sig själva.  
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Författare 
Artikelns titel,  
Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: Resultat: 

Schou, L., 
Østergaard 
Jensen, B., 
Dorthe 
Zwisier, A., & 
Wagner, L. 
(2008)  
 
Women’s 
experiences 
with cardiac 
rehabilitation 
– participation 
and non-
participation.  
 
Nordic Journal 
of Nursing 
Research & 
Clinical 
Studies, 90 
(28), 24-28. 
  
Danmark 

Syftet är att 
beskriva 
kvinnors 
upplevelser 
av att delta 
och icke 
delta i 
rehabiliteri-
ngsprogra
m efter en 
hjärtinfarkt
.  
 

Kvalitativ med explorativ och deskriptiv design.  
Population: Kvinnor i åldrarna 59-81år. Med en låg utbildningsnivå. 
Alla kvinnorna som deltog hade diabetes. Fem av kvinnorna var 
pensionären och en kvinna var förtidspensionär på grund av sin 
hjärtsjukdom.  
Urval: Tio kvinnor deltog i studien. Inklusionskriterier: Kvinnligt 
kön, olika åldrar, diagnostiserad hjärtinfarkt, deltar och inte deltar i 
rehabiliteringsprogrammet, och förmåga att förstå och tala danska. 
Deltagarna i grupp 1 hade alla genomgått kranskärls By-pass kirurgi 
(CABG) och ingick i rehabiliteringsprogrammet. Deltagarna i grupp 
2 hade inte gått rehabiliteringsprogrammet men fått 
medicinskbehandling.  
 
Datainsamling: Studien genomfördes i april 2001 vid institutionen 
av hjärtmedicin, Enheten för Hjärtrehabilitering på Köpenhamn 
Universitetssjukhuset Bispebjerg i Danmark. Deltagaren hade rätt att 
se transkriptionen och rätten att avgå från studien när som helst. 
Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuerna 
hölls vid två tillfällen ett tillfälle med grupp 1 och ett med grupp 2. 
Intervjumetoden valdes av forskarna, för att exponera deltagarnas 
upplevelse och utforska gruppens olikheter. Båda intervjuerna 
genomfördes på sjukhuset. Varje intervju varade 60 minuter, och var 
bandinspelade.  
 
Dataanalys: Grounded Teory 
Bortfall: Fyra kvinnor närvarade ej vid gruppintervjuerna på grund 
av sjukdom. Tre kvinnor deltog i grupp 1och tre kvinnor i grupp 2. 

Styrkor: 
Tydlig 
beskrivning av 
vem och vart 
intervjuerna 
genomfördes. 
Urval strategin är 
tydlig. 
Tankegången 
mellan teman och 
begrepp 
framkommer med 
hjälp av tabellen. 
Citat 
framkommer i 
resultatet.  
 
Svagheter: 
Urvalet kunde 
inkluderat fler 
deltagare för 
starkare resultat. 
Exklusions-
kriterier 
framkommer inte.  

Kvinnorna i grupp 1:  Alla deltagare i denna grupp 
uttryckte upplevelse av depression, ångest, isolering och 
kraftlöshet, som en konsekvens av den traumatiska 
händelsen. kvinnorna berättade att de behövde hjälp 
med att övervinna krisen som medförde efter 
hjärtinfarkten genom rehabiliteringsprogrammet. En 
faktor som upplevdes av kvinnorna var att de hade fått 
starkt stöd från sina familjer att delta. De var 
intresserade av att ändra sin livsstil genom att minska 
riskfaktorer som rökning, ohälsosam kost och brist på 
träning, och förhindra en ny hjärtinfarkt.  
 
Kvinnorna i grupp 2: kvinnorna kände att de kunde 
hantera sitt eget liv efter utskrivning utan ytterligare 
stöd. Ingen av kvinnorna i denna grupp ändrade sin 
livsstil genom att minska riskfaktorer. Kvinnorna i båda 
grupperna som hade familj, försökte trots svårigheter 
och smärta i samband med sin sjukdom att skydda sina 
respektive familjer från oron kring sjukdomen och 
risken att drabbas igen. Kvinnorna försökte bibehålla 
rollen som de tidigare haft innan de drabbats av 
hjärtinfarkten.  
Kvinnorna upplevde att de blev bortprioriterade av 
samhället och inte fick de stöd som de behövde. De 
gjorde mer än de faktiskt hade styrkan att åstadkomma 
för att inte överbelasta deras familjer. De fann också att 
det är svårt att låta andra ta över sina egna sysslor. 
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Författare 
Artikelns titel,  
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Sjöström- 
Strand, A & 
Fridlund, B 
(2007).  
 
Stress in 
womens daily 
life before and 
after a 
myocardial 
infarction: a 
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Sverige 
 

Att 
Beskriva 
och 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse 
av stress 
före och 
efter 
hjärtinfarkt 

Kvalitativ 
Urval: 20 kvinnor mellan 31-80år, deltog i första 
intervjun och 14 av dessa kvinnorna deltog i den 
andra intervjun. Ett strategiskt urval gjordes till 
hänsyn för ålder, civiltillstånd, utbildning och 
familjesituation. Kvinnorna valdes ut från olika 
hjärtavdelningar från universitetssjukhus i södra 
Sverige. Inklusionskriterier var kvinnor som 
upplevs hjärtinfarkt och en variationsbredd av 
faktorerna ovan.  
Datainsamling: två intervjuer genomfördes vid två 
olika tillfällen vid de olika tillfällena var stress 
innan och efter en hjärtinfarkt i fokus. Första 
intervjun genomfördes på sjukhuset 1-3dager efter 
hjärtinfarkten. Intervju nummer två genomfördes i 
deltagarnas hem inom ett år efter hjärtinfarkten. 
Forskarna hade tagit fram en egen intervjuguide 
som de testade genom en pilotstudie där ändringar 
skedde. Efter pilotstudien skapades stödfrågor till 
som ex. kan du beskriva mer i detalj? Intervjuerna 
bandades och pågick i ca en timme.  
Analys: Fenomenografisk. 
Bortfall: 20 kvinnor intervjuades vid första 
intervjun. 14 av dessa kvinnor ställde upp på 
intervju nummer 2. Bortfallet på sex kvinnor där 4 
kvinnor avböjde sitt deltagande och 2 kvinnor hade 
dött.  

Styrkor: 
Resultat är uppbyggt 
med citat. Urval, 
datainsamling och 
dataanalys beskrivs 
tydligt. pilotstudiens 
ändringar medförde 
ett starkare intervju 
underlag.  
 
Svagheter: 
En självkonstruerad 
intervjuguide kan 
sänka trovärdigheten 
i studien. Första 
intervjun 
genomfördes 1-3 
dagar efter att 
kvinnorna fått 
diagnosen, det kan 
ha betydelse för 
deras stresspåverkan 
och deras svar.  
  

Att förlora kontrollen över sina liv har lett till oro, vilket i sin tur 
genererade stress. Stress efter hjärtinfarkt uttrycktes som extrem 
trötthet, att inte ha styrkan att fortsätta sina dagliga liv som förut, 
vilket skapade en stor del av rastlöshet, eftersom det var svårt för 
dem att göra ändringar i sitt dagliga liv. Stress kunde även 
uttryckas som ångest. Smärta eller symtom som liknar 
hjärtinfarktens, var mycket stressande eftersom de trodde att de 
genast skulle drabbas av en andra hjärtinfarkt. Kvinnorna 
upplevde att människorna i deras närmiljö hade ändrat 
attityderna gentemot dem. Livet upplevdes meningslöst eftersom 
de upplevde ny begränsningar i vardagen stress uttrycktes som 
det faktum av att de var tvungna att sluta röka. 
 
Det var svårt att inte börja röka igen när de återvände hem eller 
gick tillbaka till arbetet. Att ge upp cigaretter påverkas deras 
dagliga liv samt att de skulle ändra rutinerna för att kunna hålla 
sin normala vikt. Kvinnorna tänkte ständigt om orsaken till 
hjärtinfarkt. I synnerhet, de yngre kvinnorna som trodde att  bara 
äldre människor såsom föräldrar eller morföräldrar kunde 
drabbas av en hjärtinfarkt. Sådana tankar var extremt stressande 
eftersom det var mycket svårt att bli av med dem och de kunde 
hitta några förklaringar till varför de drabbats av en hjärtinfarkt. 
Kvinnorna insåg att de inte har kapacitet eller styrka att fortsätta 
som tidigare blev deras dagliga liv mer stressigt. Kvinnorna 
kände att de inte fick den psykologiska och praktiska stöd de 
behövde eller lovades av sjukvården. Ingen brydde sig om dem, 
vilket de kände sig deprimerade och ensamma. 
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Författare 
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Sjöström-Strand, 
A., Ivarsson, B., & 
Sjöberg, T. (2011).  
 
Women's 
experience of a 
myocardial 
infarction: 5 years 
later.  
 
Scandinavian 
Journal Of Caring 
Sciences, 25(3), 
459-466. 
doi:10.1111/j.1471-
6712.2010.00849.x 
 
Sverige 

Att 
undersöka 
och 
beskriva 
hur kvinnor 
upplever 
deras hälsa 
och dagliga 
liv 5 år 
efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod med en utforskande och 
deskriptiv design. 
Urval: Deltagarna valdes ut under 2002-2003 från 
en hjärtavdelning vid ett universitets-sjukhus i 
södra Sverige. För att uppnå trovärdighet gjordes 
ett strategisk prov för att öka möjligheterna att 
fånga så många föreställningar som möjligt. Den 
aktuella studien omfattar 12 av 14 ursprungliga 
deltagare från tidigare studie; Sjöström- Strand, A 
& Fridlund, B (2007). Stress in womens daily life 
before and after a myocardial infarction: a 
qualitative analysis.  
 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. 
Först skickades ett brev ut till deltagarna med 
information kring studien. Forskarna kontaktade 
sedan kvinnorna via telefon för att bestämma tid 
och plats för intervjun. Intervjuerna hölls i 
deltagarnas hem eller på sjukhuset och var cirka 
60 minuter långa. Intervjuerna lästes och 
transkriberades av författarna. Alla transkriberade 
intervjuer lästes som fördomsfritt som möjligt 
 
Dataanalys: Fenomenografisk analys 
Bortfall: En kvinna hade dött och en kvinna med 
obotlig cancer var för svag för att delta. 

Styrkor: 
Citat framkommer i 
resultatet.  
Huvudförfattaren har 
genomfört alla 
intervjuerna. 
Författarna har sedan 
tillsammans analyserat 
datan. Samma 
deltagare som deltog i 
tidigare studie, ger en 
sammanhängande bild 
av kvinnornas 
upplevelser under 
längre tid.  
 
Svagheter: 
 
 
  

Fem år efter hjärtinfarkten upplevde kvinnorna fortfarande 
oro kring alla mediciner som de behövde använda. 
Kvinnorna berättade att de var missnöjda med 
informationen kring läkemedlen och dess biverkningar. 
Flera av kvinnorna beskrev att de upplevde en känsla av 
misslyckande när deras kropp var beroende av läkemedel 
och hade önskan att minska dessa så mycket som möjligt. 
Kvinnorna som ingick i rehabiliteringsprogrammet fick 
endast hjälp i ett år, efter den tiden upplevde kvinnorna att 
de fortfarande hade behövt stöd i att upprätthålla de nya 
förändringarna i livet. Kvinnorna ville gå vidare i livet. Det 
var svårt för kvinnorna att fortsätta med sina liv, även om 5 
år har gått sedan deras hjärtinfarkt.  
 
Kvinnorna ändrat sin livsstil omedelbart och vissa behövde 
tid för eftertanke innan de kunde göra livsstilsförändringar. 
Kvinnorna upplevde svårigheter att bibehålla 
livsstilsförändringarna. De beskrev rädslan för att ha en ny 
hjärtinfarkt och konsekvenserna av att ha en ny hjärtinfarkt. 
En viktig faktor för kvinnorna var deras ekonomi. Andra 
kvinnor var arbetslösa före hjärtinfarkten, som fortfarande 
påverkade deras ekonomi. Kvinnorna säger att de ville 
stanna hemma längre efter hjärtinfarkt eller arbeta deltid 
därför att de upplevde trötthet och svaghet, men de var 
tvungna att gå tillbaka till arbetet på heltid. 
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infarction.  
 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 22, 
3532–3540, doi: 
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Danmark. 

För att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelser 
av sexuella 
problem 
efter en 
hjärtinfarkt 

Kvalitativ med en fenomenologisk hermeneutisk design. 
 
Urval: 11 kvinnor mellan 49-63år deltog i studien. 
Kvinnorna lokaliserades via sjukhusets databas. Alla 
kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt från oktober 2011 
och april 2012 var kvalificerade för studien. 
Inklusionskriterier: hjärtinfarkt för första gången. inte 
mindre än fyra månader tidigare, avsaknad av arytmi, New 
York Heart Association I och II, som har en partner och/ 
eller vara sexuellt aktiva inom förra året, och ta emot 
lämplig medicinsk behandling enligt nuvarande 
instruktioner.  
 
Datainsamling: Semistrukturerad intervjuer. Alla potentiella 
deltagare fick information på post följt av ett telefonsamtal 
en vecka efter. Intervjuerna tog 30-45 minuter i genomsnitt. 
Två forskar-sjuksköterskor var närvarande under 
intervjuerna. Deltagarna hade fått läsa igenom 
intervjuguiden som användes under intervjuerna innan. 
intervjuerna bandades och transkriberades.  
 
Dataanalys: Fenomenologisk. 
Bortfall: 35 personer varav 5 stycken som inte gick att 
kontakta, 6 stycken tackade nej utan anledning, 3 gav 
medgett deltagande men ändrade sig senare. Tio av 
kvinnorna var positivt inställda till studien men tackade nej 
på grund av bristande sexliv eller sjukdom/ ohälsa.  

Styrkor: 
Resultatet är 
uppbyggt med 
citat och är 
baserat på 
syftet.  
 
Svagheter: 
Det 
framkommer 
inte vem som 
transkriberade. 
Resultat och 
diskussion i 
samma text 
ger en rörigare 
text. 

Patienterna upplevde ångest och trötthet som påverkade deras 
sexuella mönster. kvinnorna kämpade för att anpassa sin 
sexuella aktiviteter till den nya situation där hjärtsjukdom var 
närvarande. Den övergripande oron att återuppta sexuell 
aktivitet. Kvinnorna förklarade att förväntningarna på partnern 
kan vara svårt att uttrycka efter hjärtinfarkten. Kroppskontakt 
misstolkades av partnern, vilket kunde leda till disharmoni i 
sexlivet. Intimitet är komplicerat eftersom fysisk kontakt kunde 
påminna kvinnorna om vad som hänt. De upplevde ett 
förändrat sexliv, som kännetecknas av ett ökat behov av 
intimitet, ömhet och omsorg, snarare än samlag. Detta kan leda 
till en obalans i förhållandet eftersom deras partners sexuell 
lust var oförändrad. Kvinnorna var försiktig vid samlag på 
grund av vakenhet till kroppsliga signaler och symptom under 
sex.  
 
Några upplevd smärta och andningssvårigheter i samband med 
sex. Dessa symptom under den sexuella akten reducerade 
njutning och frekvensen av sexuell samlag. Hjärtsmärta och 
hjärtklappning har upplevt under samlag, vilket ledde till rädsla 
och dess avbrott. Några av kvinnorna uttryckte ingen oro eller 
osäkerhet i samband med fysisk aktivitet eller sexuell aktivitet 
och beskriver sex som oförändrad efter hjärtinfarkt. Ett antal 
deltagare hade inte tillräckligt med energi för att ens tänka på 
deras sexuella liv och de tvivlade på om de någonsin skulle 
börja igen på grund av brist på energi och mental problem. 
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Storbritannien 

Att utforska 
kvinnors 
anpassning i 
form av 
kvinnors 
uppfattning av 
insjuknandet 
men även 
hjärtinfarktens 
påverkan på̊ 
relationer och 
deras coping 
strategier.  

 

Metod: Kvalitativ metod med en tolkande 
fenomenologisk design  
 
Urval: 7 kvinnor tillfrågades och fick 
skriftlig information. Fem kvinnor tackade 
ja. Kvinnorna kontaktades av en 
hjärtsjuksköterska med skriftlig information 
och informerat samtycke. Forskaren 
kontaktade kvinnorna, som tackat ja, för att 
boka in tid och plats för intervjun.  
Inklusionskriterier: kvinnor mellan åldern 
40-70 år, drabbats av hjärninfarkt inom de 
senaste sex månaderna, identifierade via 
sjukhus databas. 
 
Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer 
genomfördes med fokus på̊ påverkan av 
hjärtsjukdomen, Intervjuerna varade mellan 
45- 90 min, spelades in, transkriberades. 
Uppföljnings telefonsamtal arrangerades två̊ 
månader efter intervjun för att låta deltagarna 
godkänna analyseringen.  
 
Dataanalys: Tolkande fenomenologisk 
analys.  
 

Styrkor: Självständig 
granskning och analys.  
Resultatet bygger på 
citat. 
I uppföljning som 
gjordes via telefon två̊ 
månader efter fick 
deltagarna godkänna 
den analyserade texten 
vilket styrker deras 
resultat.   
 
Svagheter: 
Framkommer ej varför 
två av kvinnorna 
avböjde att delta i 
studien. 
Exklusionskriterier 
framkommer ej.  

Kvinnorna i studien upplevde ofta rädsla och ångest, känslorna 
framkom oftast när de behövde behandling på sjukhus, när de 
lämnade tryggheten på sjukhuset, oroade sig för framtiden. 
Kvinnorna kände en ilska och frustration, att någon sa vad de 
skulle göra och att de hade en begränsad förmåga, vilket gjorde att 
de kände att de hade ett kort temperament.  
 
Kvinnorna upplevde sorg och en mindre självständighet samt 
fysisk förmåga. Alla kvinnor i studien förutom en av dem, deltog i 
rehabiliteringsprogram. De upplevde rehabiliteringen som positiv. 
Stödet från familj, vänner och arbetskamrater upplevdes som 
viktigt. De gav en känsla av normalitet och gav även ett stöd vid 
praktiska och fysiska aktiviteter. Det stöd en av kvinnorna fick 
från vårdpersonal upplevdes som kompetent och lättillgängligt. I 
motsats till detta upplevde en annan av kvinnorna att hennes 
allmänläkare hade missat att diagnostisera henne hjärtbesvär.  
 
Kvinnorna i studien upplevde att rehabiliteringen gav dem 
möjligheter att anpassa sig till sin nya situation och att lyssna på 
andras erfarenheter var motiverande. 
Två av kvinnorna upplevde att det fanns förbättringar att göra i 
rehabiliteringsprogrammet, de kände en brist på individuellt stöd. 
Två av kvinnorna kände att de hade gått tillbaka till gamla 
mönster och hade svårt med återgången till arbetet. Det positiva 
var att kvinnorna kände att deras relationer hade blivit mycket 
bättre och att deras fysiska förmåga hade blivit bättre. 
 


