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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar har tidigare ansetts vara en manlig sjukdom. Ny 
forskning visar dock att det är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Symtombilden kan 
variera mellan könen och de som beskrivs vara de klassiska symtomen är mer framträdande 
hos det manliga könet.  

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevda livssituation efter genomgången hjärtinfarkt. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Studien är baserad på systematiska och 
manuella sökningar. 10 utvalda vetenskapliga artiklar, 8 med kvalitativ ansats och två med 
kvantitativ ansats, sammanställdes till ett resultat. En integrerad innehållsanalys tillämpades. 

Resultat: Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt hade en lång återhämtningsprocess vilket ofta 
inkluderade flera psykiska aspekter. Känslor som förföljer dem var oro och rädsla, vilket 
resulterade till fysiska begränsningar i vardagen och följden av detta gav en känsla av 
isolering. Kvinnorna redogjorde sin situation i ett större perspektiv där rollen i nära relationer 
inte längre var sig lik. Vikten av att finna stöd i sin omgivning beskrevs som essentiell. 
Majoriteten av studierna visade en besvikelse på sjukvården i form av bristande information.  

Slutsats: Det krävs en individuellt anpassad vård för att optimera chansen för kvinnan att 
återhämta sig och anpassa sig till sin nya livssituation.  

Nyckelord: Hjärtinfarkt, upplevelse, livssituation och kvinnor. 
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1. Inledning 

I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år (Schenck-
Gustafsson, 2011a). Hjärtinfarkt är ett folkhälsoproblem för både kvinnor och män och 
prevalensen av antal insjuknade i hjärtinfarkt år 2016 var 25 700 personer (Socialstyrelsen, 
2017). Kranskärlssjukdom har tidigare ansetts som en manlig sjukdom och majoriteten av de 
insjuknade är fortfarande män. Synen på detta har förändrats på grund av inkludering av 
kvinnor inom hjärt- och kärlforskning har ökat (Schenck-Gustafsson, 2011a).  
Återhämtningsprocessen för den kvinnor med hjärtinfarkt är en process som sträcker sig i 
flera riktningar för att närma sig ett nytt livsperspektiv. För att återhämta sig och leva vidare 
efter insjuknandet menar Weislander, Mårtensson, Fridlung och Svedberg (2016) att 
återhämtningen utgår ifrån tre dimensioner: Beteende vilket innefattar kvinnors deltagande 
och engagerande i olika aktiviteter; hur kvinnor interagerar i sin sociala miljö, samt de 
psykologiska; det vill säga deras sätt att tänka, reflektera och uppskatta livet (ibid). 
Författarna ansåg med hänvisning till tidigare nämnd fakta att detta var ett intressant ämne att 
skriva om samt att en av författarna har erfarenhet av verksamhetsförlagt utbildning på en 
kardiologisk avdelning.  
 
 
2. Bakgrund 

2.1 Kranskärlssjukdomens framväxt 
Kranskärlsjukdom är ett samlingsnamn för åderförkalkningssjukdomar, såsom hjärtinfarkt 
och kärlkramp. Sjukdomen har tidigare uppfattats som en manlig sjukdom, men de senaste 
studierna har visat att antalet kvinnliga patienter bland de insjuknade ökar och idag är 
hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor (Gholizadeh & Davidson, 2008; Laxmi 
et al., 2016). 
Ungefär 26 000 personer drabbades av hjärtinfarkt år 2016 och skillnaden i prevalensen 
mellan män och kvinnor har minskat med åren, dock består majoriteten fortfarande av män 
(Socialstyrelsen, 2017). Enligt Försäkringskassan (2016) var det totalt 8205 kvinnor i Sverige 
som insjuknade i hjärtinfarkt år 2016. Prevalensen av antal insjuknade i kranskärlssjukdom 
har ökat fram till 1980-talet, men därefter har trenden vänt och börjat minska (Vasko, 2013). 
 

2.2 Riskfaktorer 
Det finns faktorer som kan öka risken att drabbas av hjärtinfarkt, där åldrandet tillsammans 
med faktorer så som hereditet, rökning, högt blodtryck, övervikt, fetma, diabetes, höga 
blodfetter och stress höjer risken (Wernersson-Lindgren, 2016). Enligt Jawaid-Kurd, Dar, 
Shoaib, Malik och Asif (2014) har miljöfaktorer en stor inverkan på risken att drabbas av en 
hjärtinfarkt och den vanligaste miljörelaterade riskfaktorn är stress. Risken utgörs av att 
personen överbelastar kroppen både fysiskt och psykiskt genom att utsätta sig för höga 
stressnivåer (ibid). Vid stress frisläpps hormonerna noradrenalin och adrenalin, vilket leder 
till att nivån av hormonerna ökar från sitt normalvärde. Stresshormonerna påverkar 
cirkulationen genom att blodkärlen kontraheras, vilket gör att blodtrycket stiger och 
hjärtfrekvensen ökar. Detta ger en ökad belastning på hjärta och kärl som kan leda till 
patologiska följder i form av exempelvis hjärtinfarkt (Bartonek-Roxå, 2017).  
 

2.3 Fysiologi  
En hjärtinfarkt inträffar genom att ett plack spricker och lossnar från kärlväggen. Placket 
förflyttar sig genom blodomloppet och cirkulerar med blodet via de stora blodkärlen. När 
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placket ska passera genom de mindre kärlen fastnar den vilket leder till en ocklusion, det vill 
säga en tilltäppning i det aktuella området och en blodpropp bildas. Tilltäppningen kan ske i 
hjärtats kranskärl vilka är de blodkärl som försörjer hjärtmuskeln med syre. Detta leder till att 
blodflödet i det drabbade kärlet stryps helt eller delvis, vilket resulterar i att hjärtmuskeln inte 
förses med tillräcklig mängd syre, som i sin tur leder till celldöd i hjärtmuskeln (Wikström, 
2012).  
 

2.4 Variationer av symtom 
Symtombilden vid en hjärtinfarkt kan variera och de vanligaste symtomen är tryck, smärta 
och obehagskänsla över bröstet. Smärtan kan stråla ut i en av armarna, vanligtvis den vänstra. 
Andra symtom som är relaterade till hjärtinfarkt är exempelvis trötthet, svimningskänsla, 
illamående, värk i käken, orkeslöshet och yrsel. En del personer, framför allt äldre 
diagnosticerade med diabetes, upplever inga eller mycket svaga symtom. Detta kallas tyst 
hjärtinfarkt (Schenck-Gustafsson, 2011b). Kvinnors upplevda symtom varierar och är 
generellt sett mer atypiska än de beskrivna av män, vilket kan medföra en risk att en pågående 
hjärtinfarkt hos kvinnan upptäcks senare. Det finns en risk att symtomen misstolkas och 
vilseleder till andra differentialdiagnoser innan hjärtinfarkten upptäcks. Detta ökar risken för 
att hjärtinfarkten hinner bli mer omfattande innan behandling sätts in (Held & Johnston, 
2018). Desto snabbare man får diagnosen och behandling vid hjärtinfarkt minskar risken att få 
för omfattande skador på hjärtmuskeln (Wernersson-Lindgren, 2016).  
 

2.5 Orems egenvårdsteori 
Efter att en person insjuknat i någon form av sjukdom är det viktigt att sjukvårdspersonalen 
uppmuntrar och guidar denne i egenvård för att upprätthålla hälsa och välbefinnande 
(Strömberg, 2014; Dahlberg & Segesten, 2013). Enligt Orem (1971) är egenvård den praxis i 
form av åtgärder som individen initierar för egen räkning för att upprätthålla liv, hälsa och 
välbefinnande.  
Orem (1971) beskriver egenvård som en mänsklig regulatorisk funktion vilket innebär 
åtgärder som individen på eget initiativ utför för att bevara hälsa och välmående, och därmed 
sin livskvalitet. Detta kan antingen utföras för sin egen del eller för någon annan och är en 
form av beteende som människan lär in i symbios med den sociala och kulturella miljö 
människan lever i. Människan har en drift och vilja av utveckling hos sig själv för att 
upprätthålla sin integritet. Utförda åtgärder är också riktade mot att uppnå eller bibehålla 
interna och externa förhållanden i människans vardag. Åtgärderna kan även utföras i 
förebyggande syfte för att undvika lidande. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete innefattar att 
främja och vägleda patientens förmåga till egenvård. Orems teori har vuxit fram under flera år 
och därmed skapat tre grundteorier som innefattar: Teori om egenvård, teori om 
egenvårdsbrist och teori om omvårdnadssystem. En roll för sjuksköterskan enligt 
egenvårdsteorin är att aktivt bedöma patientens egenvårdsbehov, vilket leder fram till 
grundteorin omvårdnadssystem. Här identifierar sjuksköterskan behovet, den eventuella 
egenvårdsbristen, för att sedan implementera detta hos patienten. Då skall sjuksköterskan 
finnas till hand med guidning och undervisning samt tillgodose patienten med de hjälpmedel 
som krävs för att patienten skall påbörja och upprätthålla sin egenvård (ibid). 
Egenvårdsteorin är lämplig för hjärtinfarktpatienterna kopplat till den eventuella kris 
kvinnorna genomgår samt de eventuella livsstilsförändringar de behöver utföra för att 
upprätthålla sin hälsa. Författarna syfte var att studera kvinnornas livssituation och tillhörande 
återhämtningsprocess efter ett insjuknande och därför ansågs denna teori relevant. ’ 
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3. Problemformulering 

Hjärt-och kärlsjukdomar har länge varit kopplat till det manliga könet men så ser det inte ut i 
dagens läge då det är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor över 55 år. Återhämtningen 
efter en genomgången hjärtinfarkt kan vara en svår och lång process. För att sjuksköterskan 
skall kunna ge en god omvårdnad krävs kunskap om hur kvinnor upplever sin livssituation 
efter genomgången hjärtinfarkt. Genom denna kunskap kan sjuksköterskan guida kvinnan i 
sin återhämtningsprocess. 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevda livssituation efter genomgången hjärtinfarkt. 

5. Metod 

5.1 Design 
För att svara på syftet till denna litteraturstudie söktes tidigare vetenskaplig litteratur fram 
genom systematiska sökningar. Litteraturstudien genomfördes med en deskriptiv design. 
Syftet med litteraturstudien var att, genom en kritisk granskning, skapa en sammanställning 
av tidigare forskning och relevant kunskap (Kristensson, 2014).  
 

5.2 Sökstrategi 
De databaser som användes för att söka fram vetenskapliga artiklar var CINAHL Plus with 
Full Text, PubMed och PsycINFO. Utifrån studiens syfte togs nyckelord fram, vilka var 
hjärtinfarkt, livssituation, upplevelse och kvinnor.  
Svensk MeSH användes för att översätta de meningsbärande orden till engelska samt för att 
finna relevanta ämnesord till sökningen i databasen PubMed. Vilket gav resultatet 
“Myocardial infarction” och “ Life Change Event” samt en fritextsökning för ”Woman” och 
”Female”.  
Med hjälp av CINAHL Headings fann författarna relevanta ämnesord till sökningen i 
databasen CINAHL Plus with Full Text. Ämnesorden “Myocardial infarction” och ”Life 
Experience” togs fram samt en fritextsökning med orden “Women” och “Female”.  
För den systematiska sökningen i databasen PsycINFO användes två ämnesord “Myocardial 
infarction” och “Life Experience” En fritextsökning med orden ”Women” OR ”Female” 
genomfördes även här.  
Sökningarnas resultat samt vilka sökord som kombinerades finns presenterade i Bilaga 1. 
Begränsningar som användes var att artiklarna skulle vara på engelska, publicerade mellan år 
2008-2018, samt att de skulle vara Peer Reviewed. Dock användes ej den sistnämnda 
begränsningen i databasen PubMed. Olika kombinationer av sökorden användes med 
booleska operatorerna AND och OR för att få bredare sökresultat, eller för att begränsa 
sökningarna (Forsberg & Wengström, 2013). 
 

5.3 Urval 
Urvalets inklusionskriterier var följande: artiklar som handlade om kvinnors uppfattning av 
sin livssituation efter en genomgången hjärtinfarkt. 

Urvalet utfördes i fyra steg, vilka finns beskrivna i Kristensson (2014). Urvalets första steg 
var att titta igenom samtliga titlar sökningen resulterat i. Den andra fasen bestod av att, 
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gällande de artiklarna med titlar relevanta för syftet, läsa deras abstrakt. Totalt lästes i 
databasen PubMed 32 titlar och 9 abstrakt, i databasen CINAHL Plus with Full Text lästes 25 
titlar och 8 abstrakt. Den totala sökningen i alla databaser resulterade i tre stycken dubbletter. 
Slutligen lästes fyra titlar och fyra abstrakt i databasen PsycINFO. Författarna läste samtliga 
abstrakt på varsitt håll för att sedan diskutera vilka som var relevanta. Av det totala antalet 
lästa abstrakt (21 stycken) bedömdes 12 stycken svara mot studiens syfte. I det tredje urvalet 
där artiklarnas fulltext granskades lästes 12 stycken artiklar. Av de 12 artiklarna bedömdes till 
en början 8 stycken artiklar svara mot syftet. Efter noggrann granskning föll dock fyra 
stycken artiklar bort. Anledningen till det stora bortfallet var att flera av studiernas resultat ej 
presenterades på ett tydligt sätt för att kunna avläsa vilket resultat som var kopplat till vilket 
kön. Författarna resonerade tillsammans över sökningens resultat och kring artiklarnas 
relevans mot studiens syfte och valde att utföra en manuell sökning för att få en bredare 
resultatsammanfattning. Detta gjordes med hjälp av de funna artiklarnas referenslistor och 
ytterligare sex stycken relevanta artiklar som svarade mot syftet hittades.   

 

5.4 Värdering 
För att kontrollera kvaliteten hos de utvalda artiklarna användes Kristensson (2014) 
granskningsmall. Utifrån denna granskningsmall ställs frågor mot artiklarna för att kontrollera 
deras trovärdighet. Denna granskning ger svar på om studierna svarar till dess ställda syfte, 
om lämplig metod använts samt noggrannheten i dess resultatpresentation och vidare 
diskussion (ibid). Samtliga 12 artiklar granskades först enskilt och sedan gemensamt för att 
bedöma helheten i artikelns kvalitet, samt dess styrkor och svagheter. Efter denna granskning 
föll två stycken av artiklarna bort, vilket resulterade i 10 stycken artiklar med bedömd god 
kvalité som ligger till grund för litteraturstudiens resultat. 
 

5.5 Analys 
Studiens resultat granskades enligt en integrerad analys vilket innebär att resultatet från de 
inkluderade artiklarna analyserades och sammanställdes (Kristensson, 2014). Det första steget 
i analysen innebar att de inkluderade artiklarna lästes igenom och för att inte påverkas av 
varandra så lästes alla artiklar enskilt av de båda författarna. De fynd som svarade mot 
litteraturstudiens syfte markerades i texten och diskuterades därefter tillsammans. Fynden 
utgjordes av kvinnors upplevelse av sin livssituation efter en genomgången hjärtinfarkt. I steg 
två sammanfördes de centrala fynden, texten komprimerades och granskades efter likheter 
och skillnader. Därefter bildades fyra huvudkategorier och 8 subkategorier (Forsberg & 
Wengström, 2013), se Tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över huvudkategorier, subkategorier och exempel på representativ data från respektive 
subkategori 

Huvudkategorier Subkategorier Resultat tillhörande 
respektive subkategori 

Psykiska aspekter 

Leva med rädsla och oro  

Rädsla över att drabbas av 
ytterligare infarkter 
Oro att återvända till hemmet efter 
sjukhusvistelsen 

Känsla av isolering och osäkerhet 

Känsla av att känna sig ensam och 
övergiven 
Att uppleva sig sårbar och därmed 
isolerad till hemmet eller 
sjukvården 

Förändrad självbild 

Leva med ny kroppsuppfattning 
Att inte lita på sin kropps förmåga 
och därmed begränsas fysiskt 

Ändrad roll i nära relationer 

Att bli omhändertagen och 
behandlas annorlunda av nära och 
kära 
Att uppleva stöd från personer i 
sin omgivning 

Förändrad vardag 

Känsla av att vara självständig 
Vikten av att känna 
självständighet 

Påverkan på arbetsliv och 
ekonomi 

Påfrestningar av att vara 
sjukskriven 
Att försörja sig själv tros 
sjukskrivning 

Vårdprocessen 

Delaktighet i vården 

Att vara välinformerad och 
införstådd i sin vårdande process 
samt att vara beroende av 
sjukvården 

Bristande information från vården 
Känsla av att inte bli tagen på 
allvar relaterat till bristfällig 
information från vårdgivaren 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Grunden till att forskning inom området medicin och hälsa skall utföras på ett etiskt korrekt 
sätt etablerades efter andra världskriget efter att oetisk forskning skett på människans 
bekostnad. Det kom då att kallas för Nürnbergkodexen år 1947. Forskarna skall då ta hänsyn 
till deltagarnas anonymitet, informerat samtycke, rätt till att avbryta sitt deltagande, 
minimering av risker samt bevara deltagarnas integritet (CODEX, 2017). 
Kristensson (2014) beskriver att enligt etikprövningslagen skall all forskning som involverar 
människor eller djur etikprövas. Vidare beskriver Kristensson (2014) att studenter som 
genomför en litteraturstudie skall göra en granskning av den valda litteraturen för att 
kontrollera att de vetenskapliga artiklar som används i arbetet är etiskt försvarbara. 
De vetenskapliga artiklar som inkluderats i studien har alla ett etiskt övervägande. 
Granskningen utfördes genom att kontrollera att forskarna beskrivit att ett noggrant etiskt 
övervägande utförts. Författarna till denna litteraturstudie har kritiskt granskat de inkluderade 
studiernas forskningsetik och, utan att involvera egna värderingar, presenterat allt resultat som 
svarar mot studiens syfte. 
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6. Resultat 

Litteraturstudiens resultat baseras på 10 stycken vetenskapliga studier; 8 med kvalitativ ansats 
och två med kvantitativ. De inkluderade studierna var utförda i Australien, Danmark, Norge, 
Sverige och USA. Resultatet sammanställdes med en integrerad analys och presenteras i fyra 
huvudkategorier med tillhörande 8 subkategorier, vilka beskriver kvinnors upplevelse av sin 
livssituation efter en genomgången hjärtinfarkt. I Tabell 2 ges en översikt av huvudkategorier, 
subkategorier samt vilka studier som finns representerade var.  
Artiklarna är numrerade efter ordningen som de presenteras i artikelmatrisen (Bilaga 2). 
 
Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och subkategorier 
Huvudkategorier Subkategorier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Psykiska aspekter 

Leva med rädsla 
och oro   x   x  x x  

Känsla av isolering 
och osäkerhet x x x x  x  x x x 

Förändrad självbild 

Leva med ny 
kroppsuppfattning   x x x  x  x x  

Ändrad roll i nära 
relationer   x  x x x x x x x 

Förändrad vardag 

Känsla av att vara 
självständig   x x x   x x  

Påverkan på 
arbetsliv och 
ekonomi 

  x   x  x x  

Vårdprocessen 

Delaktighet i 
vården   x  x  x   x  

Bristande 
information från 
vården  

 x  x  x  x x x 

 

6.1 Psykiska aspekter 
6.1.1 Leva med rädsla och oro 
I flera av studierna redogjorde kvinnorna att rädsla och oro var ständigt närvarande som ett 
grundläggande psykosocialt problem. Kvinnorna beskrev att de upplevde en konstant rädsla 
för att vara ensamma, där känslan av att ständigt oroas för att få en till hjärtinfarkt infann sig 
hos många. Oron för att vara ensam var inte enbart kopplad till att vara ensam hemma utan 
även när kvinnorna utförde andra aktiviteter så som när de motionerade, handlade eller var på 
väg någonstans. Kvinnorna skildrade en rädsla för döden och att ha döden ständigt närvarande 
som väldigt stark (Gallager, Marshall, Fisher & Elliott, 2008; Mendes, Roox & Ridosh, 2010; 
Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2009; Stevens & Thomas, 2012). 
Flera av kvinnorna beskrev hur de fått hitta olika copingstrategier för att känna sig trygga, så 
som att alltid ha en fulladdad mobil bredvid sängen, att gömma en nyckel utanför ytterdörren 
eller att alltid ha en anhörig i närheten (Gallager et al., 2008; Stevens & Thomas, 2012). En 
del av kvinnorna uppgav att rädslan för att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt fortfarande 
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påverkade deras dagliga liv fem år efter att den första hjärtinfarkten inträffat. Kvinnorna 
beskrev en känsla av att vara medveten om att ha ett hjärta som slår, därmed också rädslan 
över att få en ny hjärtinfarkt samt konsekvenserna av vad de skulle innebära. De var medvetna 
om risken att de kanske inte skulle överleva ytterligare en hjärtinfarkt (Sjöström-Strand et al., 
2009). 
 
6.1.2 Känsla av isolering och osäkerhet 
Resultatet i studierna visade på att många kvinnor upplevde att de kände sig ensamma, 
övergivna och isolerade (Day & Batten, 2006; Johansson & Ekebergh, 2006; Stevens & 
Thomas, 2012; Østergaard-Jensen, Dorthe-Zwisler & Wagner, 2008).  
Generella kroppssmärtor skapade en osäkerhet hos kvinnorna eftersom de trodde att det kunde 
vara något fel med deras hjärta (Stevens & Thomas, 2012;). 
Kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt upplever i större utsträckning depression och ångest i 
jämförelse med män, vilket gjorde att dem drog sig undan från sitt sociala nätverk och 
upplevde sig därmed isolerade (Brink, Grankvist, Karlsson & Hallberg, 2005; Stevens & 
Thomas, 2012; Østergaard-Jensen et al., 2008) Kvinnorna beskrev att de ville gå vidare med 
sitt liv, men hindrades av känslan av att känna sig svag och sårbar, vilket skapade en 
osäkerhet inför sitt framtida liv (Gallager et al., 2008; Mendes et al., 2010; Sjöström-Strand et 
al., 2009). 
Återkommande berättelser var att hjärtinfarkten orsakade en påverkan på identiteten och 
skapade existentiella funderingar där kvinnorna ifrågasatte varför just de var tvungna att 
genomgå detta (Stevens & Thomas, 2012). 
 

6.2 Förändrad självbild 
6.2.1 Leva med ny kroppsuppfattning 
Kvinnor som genomgått och överlevt en hjärtinfarkt uppfattade sin kropp på ett annorlunda 
sätt. Att inte längre lita på sin kropps förmåga beskrevs vara en återkommande upplevelse 
(Gallager et al., 2008; Johansson & Ekebergh, 2006; Mendes et al., 2010; Sjöström-Strand et 
al., 2009; Stevens & Thomas, 2012). Kvinnorna karaktäriserade en känsla av att vara  fångad i 
sin egen kropp, då de upplevde sig trötta, svaga och utmattade flera månader efter 
hjärtinfarkten. Att utföra enkla vardagliga sysslor såsom att klä på sig, ta sig runt i huset och 
städa blev svårt att utföra och därmed blev deras vardagliga liv påverkat. Flera kvinnor 
uppfattade sina kroppar som dysfunktionella och ohälsosamma vilket ledde till att de 
begränsade sig (Day & Batten, 2006; Stevens & Thomas, 2012). Att uppleva fysisk sårbarhet 
och dödlighet fick kvinnorna att känna en fruktan över att vara ensamma hemma om deras 
hjärta skulle svika dem igen (Gallager et al., 2008). Den förändrade kroppsuppfattningen 
gjorde att kvinnorna upplevde en existentiell osäkerhet som var svår att acceptera, vilket var 
speciellt framträdande första tiden hemma efter sjukhusvistelsen. Kvinnorna upplevde att de 
begränsade sig fysiskt genom att de undvek att gå i trappor eller springa och beskrev att de 
kände sig som Bambi på hal is (Johansson & Ekebergh, 2006). 
 
 
6.2.2 Ändrad roll i nära relationer 
Kvinnorna upplevde att deras sociala nätverk påverkades efter hjärtinfarkten och beskrev en 
ängslan över att göra sina familjemedlemmar oroliga. Kvinnorna ville behålla sin tidigare roll 
i familjen, till exempel som mamma eller mormor, och kände därför att de måste sätta upp en 
fasad för att hålla skenet uppe (Day & Batten, 2006; Mendes et al., 2010; Stevens & Thomas, 
2012; Østergaard-Jensen et al., 2008). Samtliga relationer beskrevs bli påverkade efter 
hjärtinfarkten och kvinnorna upplevde att de blev behandlade mer varsamt av andra, vilket i 
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sin tur ledde till att kvinnorna själva kände en större oro (Johansson-Sundler, Dahlberg & 
Ekenstam, 2009). Att bli behandlad mer varsamt upplevdes inte bara som någonting negativt 
utan även som något positivt då kvinnorna kände en lättnad över att familjen tog mer hänsyn 
till dem efter hjärtinfarkten (Norekvål et al,, 2008).  
Socialt stöd beskrevs vara en viktig faktor i återhämtningsprocessen och kunde fungera som 
ett skyddsnät för kvinnorna. Det upplevdes viktigt att ha en person att ta kontakt med som 
kvinnorna kunde prata med om deras känslor (Mendes et al., 2010; Norekvål et al, 2008; 
Sjöström-Strand et al., 2009). Kvinnorna berättade att de ofta sökte stöd hos andra kvinnor 
(Gallager et al., 2008). I de fall kvinnorna saknade nära relationer till en partner, familj eller 
vänner upplevdes det svårt att finna stöd. Kvinnorna beskrev ett ständigt sökande efter att 
hitta någon att ha vid sin sida vilket ofta var kopplat till en ökad stress (Gallager et al., 2008; 
Day & Batten, 2006). 
Trots en förändrad självbild och kroppsuppfattning (Gallager et al., 2008; Johansson & 
Ekebergh, 2006; Sjöström-Strand et al., 2009; Stevens & Thomas, 2012), beskrev kvinnorna 
att det var viktigt med närhet till en partner och att de tog tillvara på sin sexualitet. 
Kvinnornas relationer gav dem en känsla av välbefinnande som kunde skänka dem en känsla 
av glädje och njutning av livet, trots de tidigare svåra omständigheterna. Det beskrevs att nära 
relationer och sexualitet var integrerade med kvinnornas kroppar och påverkade hela deras 
livssituation. Vidare beskrevs att kvinnorna upplevde att de blev sedda och såg sig själva i en 
nära relation, vilket bidrog positivt till deras återhämtning. Det var av stor vikt att kvinnorna 
upplevde närhet och kontakt med andra människor, vilket ledde till att de fick känna kärlek, 
värme och lust (Johansson-Sundler, et al., 2009).  
 

6.3 Förändrad vardag 
En hjärtinfarkt upplevdes ofta som en livsförändrande händelse och gav kvinnorna en känsla 
av existentiell osäkerhet, vilket påverkade hur de i fortsättningen levde sina dagliga liv (Day 
& Batten, 2006; Johansson & Ekebergh, 2006; Johansson-Sundler et al., 2009; Mendes et al., 
2010; Norekvål et al., 2008; Stevens & Thomas, 2012; Østergaard-Jensen et al, 2008). 
Kvinnorna beskrev att vardagen efter hjärtinfarkten gav dem känslan av att leva i ett fängelse. 
De benämnde sina liv före hjärtinfarkten som fria och bekymmerslösa, men att de efter 
hjärtinfarkten kände sig bestulna på den känslan (Stevens & Thomas, 2012). Att förebygga en 
ytterligare hjärtinfarkt bidrog till att många av kvinnorna kände sig motiverade att genomföra 
livsstilsförändringar genom att reducera riskfaktorer (Day & Batten, 2006; Mendes et al., 
2010; Norekvål et al., 2008; Østergaard-Jensen et al., 2008). Osäkerheten över sin hälsa var 
svår att acceptera då det gav en känsla av att inte ha kontroll över sin situation, vilket ledde 
till att kvinnorna hade svårt att forma sina liv. Framförallt upplevdes bristen på energi 
besvärande då kvinnorna var tvungna att vila efter fysisk ansträngning, samt att de behövde 
gå och lägga sig tidigt på kvällen (Brink et al., 2005; Johansson & Ekebergh, 2006; Stevens & 
Thomas, 2012; Sjöström-Strand et al., 2009). Johansson och Ekebergh (2006) beskriver att en 
del kvinnor kom till insikt över vilket stöd som krävdes för att de skulle kunna hantera sin nya 
vardag på ett bättre sätt efter att de deltagit i studien. 
Efter hemkomsten kunde kvinnorna uppleva svårigheter att implementera viktiga 
livsstilsförändringar (Mendes et al., 2010; Sjöström-Strand et al., 2009). Ett exempel på detta 
var när övriga familjemedlemmar inte gick med på att införa ändringar i kosten, vilket 
försvårade möjligheterna att genomföra rekommenderade omställningar (Day & Batten, 
2006). 
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6.3.1 Känsla av att vara självständig 
Att känna självständighet och bevara sin autonomi var viktig för många kvinnor i relation till 
att deras självbild hade blivit påverkad (Gallager et al., 2008; Johansson & Ekebergh, 2006 
Johansson-Sundler et al., 2009; Stevens & Thomas, 2012). Känslan av att inte våga leva som 
de gjort innan insjuknandet gjorde att kvinnorna upplevde en begränsad självständighet 
(Johansson & Ekebergh, 2006 Stevens & Thomas, 2012). Att ta hjälp av tidigare 
livserfarenheter och på så sätt lära sig att bli motståndskraftig ansågs vara ett viktigt redskap 
för kvinnornas återhämtning och deras väg tillbaka till självständighet (Gallager et al., 2008). 
En svår men drivande känsla för att återfå sin självbild, och därmed självständighet, var 
upplevelsen av att ha varit nära döden. Kvinnorna beskrev en tacksamhet över att fortfarande 
vara vid liv och att de hade fått en andra chans (Johansson & Ekebergh, 2006; Sjöström-
Strand et al., 2009). 
 
 
6.3.2 Påverkan på arbetsliv och ekonomi 
Frånvaro av arbete i samband med sjukskrivning och ekonomiska bekymmer upplevdes vara 
ett centralt orosmoment för kvinnorna. Deras återhämtningsperiod hindrade dem från att 
återgå till arbete och därmed säkra sin ekonomi, vilket skapade en existentiell kriskänsla och 
sorg över att inte kunna arbeta som tidigare (Gallager et al., 2008; Mendes et al., 2010; 
Sjöström-Strand et al., 2009). Några av kvinnorna beskrev att de redan innan hjärtinfarkten 
belastats med stora utgifter och att de blev alltjämt svårare att hantera i samband med 
sjukskrivningen, vilket bidrog till en ökad stress (Gallager et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 
2009). 
Hjärtinfarkten ledde till att kvinnorna inte orkade upprätthålla samma tempo och 
arbetsbelastning som innan insjuknandet. Flera kvinnor berättade hur de tvingats gå ner i 
arbetstid för att orka med livet efter hjärtinfarkten (Stevens & Thomas, 2012; Sjöström-Strand 
et al., 2009), och när kvinnorna väl var redo att återgå till fullt arbete så var arbetsgivaren 
tveksam till att ta tillbaka dem (Gallager et al., 2008).  
 

6.4 Vårdprocessen 
!
6.4.1 Delaktighet i vården 
Att vara delaktig och införstådd i sin egen vård upplevdes vara en viktig del i kvinnornas 
återhämtningsprocess (Day & Batten, 2006; Johansson & Ekebergh, 2006). 
Delaktighet i vårdprocessen påverkade kvinnornas självkänsla positivt. Detta ledde till en 
bättre förståelse för hur kvinnorna skulle fortsätta hantera sin vardag efter hjärtinfarkten. En 
del kvinnor beskrev känslan av att vara beroende av någon annan, i detta fall 
sjukvårdpersonalen (Johannson & Ekebergh, 2006; Mendes et al., 2010; Stevens & Thomas, 
2012). Det ansågs vara viktigt att kvinnorna var välinformerade om sjukdomen, men för att 
informationen skulle nå sitt mål krävdes att sjukvårdpersonalen uppmärksammade kvinnornas 
djupare existentiella funderingar. Om sjukvården inte tog hänsyn till kvinnornas psykosociala 
bekymmer utan fokuserade på de medicinska, kunde detta leda till ett hinder i kvinnornas 
återhämtningsprocess. Detta innebar att kvinnorna förväntades följa sjukvårdens ”sätt” att 
tillfriskna utan att det togs hänsyn till kvinnornas tidigare livserfarenheter. Kvinnorna blev 
anonyma bakom sin diagnos och upplevde att sjukvården inte tog hänsyn till individen bakom 
diagnosen. Sjukvårdens negligerande av kvinnornas bakgrund skapade en större osäkerhet hos 
de som redan var starkt påverkade av hjärtinfarkten och sårbarheten som sjukdomen fört med 
sig (Johansson & Ekebergh, 2006). 
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6.4.2 Bristfällig information från vården 
Kvinnorna beskrev att de hade önskat en längre kontakt med sjukvården samt utförligare 
information angående medicinering (Johansson & Ekebergh, 2006; Sjöström-Strand et al., 
2009; Stevens & Thomas, 2012). En del kvinnor beskrev en besvikelse på sjukvården på 
grund av att de till en början hade blivit feldiagnostiserade (Mendes et al., 2010), samt att de 
upplevde att sjukvården inte var individuellt anpassad, vilket gav följden att kvinnorna 
upplevde bristfällig information (Johansson & Ekebergh, 2006; Østergaard-Jensen et al., 
2008). Kvinnorna beskrev en känsla av att de inte blev tagna på allvar samt att personalen i 
vissa fall negligerade dem och upplevdes stressade, vilket gjorde att kvinnorna kände sig som 
en börda för sjukvårdpersonalen (Johansson & Ekebergh, 2006; Sjöström-Strand et al., 2009). 
Kvinnorna beskrev att det inte var något fel på informationen som de faktiskt fick, utan på 
sättet som de fick den på. Kvinnorna upplevde att de inte var mottagliga för information i det 
traumatiska tillstånd de befann sig i (Johansson & Ekebergh, 2006).  
 

7. Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt har en lång återhämtningsprocess 
vilket ofta inkluderade flera psykiska aspekter. Känslor som förföljde dem kunde vara oro och 
rädsla, vilket resulterade till fysiska begränsningar i vardagen och följden av detta gav en 
känsla av isolering. I flera studier beskrev kvinnorna att de uppfattade sig själva annorlunda 
efter hjärtinfarkten och att de inte längre kunde lita på sin egen kropps förmåga var ett 
återkommande tema. Kvinnorna beskrev även sin situation i ett större perspektiv där rollen i 
nära relationer inte längre var sig lik. Vikten av att finna stöd i sin omgivning av nära och 
kära beskrevs som essentiell i återhämtningsprocessen, där även känslan av att vara 
självständig uppfattades som betydelsefull. En stressande faktor beskrevs vara påverkan på 
kvinnornas ekonomi som en följd av deras sjukskrivning. Majoriteten av studierna visade att 
kvinnorna upplevde en brist av information under vårdprocessen och uppföljning efteråt.  
 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
I enlighet med studiens syfte ansågs det mest lämpligt att genomföra en litteraturstudie, en 
metod för kritisk granskning och sammanställning av tidigare vetenskaplig litteratur. Detta på 
grund av att syftet var att undersöka upplevelser. En alternativ metod skulle kunna varit att 
utföra en empirisk intervjustudie. Det kräver dock kunskap för att utföra en intervjustudie och 
författarna har begränsad erfarenhet av det sedan tidigare, därför valde författarna att göra en 
litteraturstudie för att få en överblick av det nuvarande kunskapsläget  i enlighet med 
Kristensson (2014).  
 
Den systematiska sökningen baserades på nyckelord utifrån syftet som var att studera 
kvinnors upplevelse av sin livssituation efter hjärtinfarkt. Nyckelord som togs ur syftet var: 
Hjärtinfarkt, livserfarenhet och kvinnor. Svensk MeSH användes för att översätta nyckelord 
till engelska, vilket även var till hjälp för att formulera korrekta sökord (Kristensson, 2014).  
De databaser som användes för systematiska sökningar var CINAHL Plus with full text, 
Pubmed samt PsycINFO, då författarna ansåg de högst lämpliga för de valda ämnet samt att 
databasernas inriktningar inkluderar forskning inom omvårdnad, medicin och psykologi 
(Forsberg & Wengström, 2013). 
 



11 
!

Den systematiska sökningen begränsades till 2008 och den manuella sökningen till 2005. 
Anledningen till det var att inte inkludera för gammal forskning som eventuellt inte längre 
skulle vara relevant, då forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar hela tiden utvecklas och allt 
fler kvinnor inkluderas i studier. Alltså skulle äldre forskning kunna ge ett annorlunda resultat 
(Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson, 2014; Schenk-Gustavsson, 2011a). Vid 
sökningarna användes även de Booelska termarna OR och AND vilket ökar studiens 
sensitivitet (Kristensson, 2014). 
Efter flertal granskningar av den systematiska sökningens träffar, resulterade sökningen 
slutligen endast i fyra artiklar som svarade mot studiens syfte. Detta på grund av att resultaten 
i artiklarna som valdes bort ej var tillräckligt specificerade så att det gick att säkerställa att det 
var kvinnors upplevelser som presenterades. Dock kunde eventuellt den systematiska 
sökningen resulterat i flera träffar om författarna använt sig utav flera synonymer till 
nyckelorden. Flera testsökningar gjordes med andra synonymer men författarna valde tillslut 
att hålla sig till nyckelorden som beskrivits ovan. 
 
För att utöka antalet träffar utfördes en manuell sökning utifrån tidigare artiklars 
referenslistor, vilket gav ytterligare sex artiklar som adderades. Det kan anses som en svaghet 
i studien, med hänsyn till att de artiklar som hittades via manuell sökning kan anses vara 
styrda av författarna. Det kan anses att författarna har en förförståelse och att en önskan om 
ett visst resultat kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet för studien. Författarna har även i 
beaktning till detta tagit hänsyn till att en av två författare har klinisk erfarenhet från en 
kardiologisk avdelning. Dock har noga övervägande av detta faktum skett samt ett försök till 
att granskat artiklarna objektivt och utifrån det inkluderat artiklar som svarade mot syftet, 
vilket ökar studiens trovärdighet. 
De utvalda artiklarna lästes och granskades av författarna med hjälp av Kristenssons (2014) 
granskningsmall då den ansågs vara tydlig och passande för studien. En styrka i granskningen 
är att artiklarna inledningsvis granskades individuellt av författarna för att sedan jämföras och 
diskuteras, vilket även detta ökar studiens trovärdighet (Kristensson, 2014). 
 
Litteraturstudien innefattar 10 vetenskapliga artiklar, varav 8 med kvalitativ ansats och två 
med kvantitativ ansats. Eftersom syftet var att undersöka upplevelser så var författarna främst 
ute efter artiklar med kvalitativ ansats. Dock inkluderades två artiklar med kvantitativ ansats, 
anledningen till det var att författarna ej ansåg att det fanns någon grund till att exkludera de 
kvantitativa artiklarna då de svarade mot studiens syfte. Det är även enligt Forsberg och 
Wengström (2013) en styrka för studien att inte exkludera någon artikel på grund av dess 
design och ökar därmed studiens överförbarhet.  
En av studiens styrkor är att resultatet svarar på studiens syfte samt att det är relativt entydigt 
vilket betraktas ge studien högre validitet (Kristensson, 2014).  
Av den anledningen då majoriteten artiklarna hade en kvalitativ ansats utgörs studierna av 
relativt få deltagare. Det gör att det kan anses att resultatet inte går att generalisera till 
populationen, och kan därför anses som en svaghet i studien och därmed minska studiens 
överförbarhet. Dock presenterades majoriteten av studierna sitt resultat med citat från 
deltagare, vilket gav en tydlig uppfattning av deltagarnas känslor och upplevelser, vilket ökar 
tillförlitligheten. Artiklarna som användes till studiens resultat var från olika länder, vilka var 
Australien, Danmark, Norge, Sverige och USA. Denna geografiska spridning har resulterat i 
en internationell överblick, och kan därför anses vara en styrka för studien (Kristensson, 
2014) Dock härstammar de inkluderade artiklarna från en västerländsk kultur vilket gör att de 
eventuellt inte går att implementera i de världsdelar som ej blivit inkluderade, exempelvis 
Afrika, Asien och Sydamerika. 
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Vid dataanalysen översattes artiklarnas resultat först av båda författarna separat och sedan 
tillsammans, för att försäkra att tolkningen överensstämde sinsemellan. Textmängden 
sammanställdes och sedan togs framstående meningar ut från resultatet för att efter det bilda 
subkategorier som sedan bildade kategorier för att få en tydlig överblick över vad resultatet 
handlade om. Genom att i tabell visa på exempel på analysprocessens steg ökar 
tillförlitligheten (Kristensson 2014). 
Genom deltagande i grupphandledning har studien gått genom triangulering tillsammans med 
handledare och medstudenter. Triangulering ökar verifierbarheten (Kristensson 2014) och det 
kan anses som en styrka att studien blivit granskad flera gånger av flera personer under 
skrivperioden.  
 

8.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens huvudfynd var att kvinnor upplevde en ny livssituation i form av förändrad 
självbild där psykiska aspekter såsom en ökad rädsla och oro samt en känsla av isolering, 
spelar in. Självbilden blev även påverkad av att kvinnorna upplevde sin vardag som 
annorlunda än innan insjuknandet. Stöd från kvinnornas omgivning var i flera studier 
betydelsefullt för återhämtningsprocessen samt för att bibehålla sin tidigare självbild. (Brink, 
et al., 2005; Day & Batten, 2006; Gallager, et al., 2008; Johansson & Ekebergh, 2006; 
Mendes, et al., 2010; Sjöström-Strand, et al., 2009; Stevens & Thomas, 2012; Østergaard-
Jensen, et al., 2008) Återhämtningsprocessen har tidigare beskrivits som en mångfacetterad 
process där psykiska aspekter, vikten av egenvård och en delaktighet i vårdandet, att få stöd 
från sin omgivning och att upprätthålla en självbild och en självständighet väger tungt (Orem, 
1971; Weislander, et al., 2016). 
 
Teorin om egenvård som Orem (1971) skapat kan vara lämplig att använda i vårdandet av 
kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt, då återhämtningsprocessen ofta involverar en ny 
livssituation som inkluderar flera livsstilsförändringar. Enligt Orem (1971) är det viktigt att 
sjukvårdpersonalen vägleder patienten med ett personcentrerat tillvägagångssätt, där patienten 
är i fokus.  
Litteraturstudiens resultat visar dock på att flera kvinnor upplevde att vårdgivaren ofta 
arbetade efter generella direktiv och inte anpassade vården efter individuella behov. 
Kvinnorna upplevde sig emellanåt negligerade och att dem tillhandahölls med för lite 
information inför sin hemkomst efter sjukhusvistelsen. Ännu ett etiskt dilemma var att en del 
av kvinnorna beskrev hur vårdpersonalen pratat över deras huvuden istället för att informera 
dem (Day & Batten, 2006; Johansson & Ekebergh, 2006; Mendes, et al., 2010; Sjöström-
Strand, et al., 2009; Stevens & Thomas, 2012; Østergaard-Jensen, et al., 2008). En tidigare 
studie visar också att kvinnorna upplevt bristande information av vårdgivaren. Kvinnorna 
hade en önskan om en mer utförlig och långvarig dialog om sitt hälsotillstånd efter 
hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Att kvinnorna inte tilldelades 
tillräcklig information och i somliga fall upplevde sig förbisedda anses som ett etiskt 
dilemma, då det är en av sjuksköterskans skyldigheter. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor 
(2017) uppger att ”Sjuksköterskan ansvarar för att patienter/enskilda personer får korrekt, 
tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för samtycke till 
vård och behandling”.  
En önskan om att få information om vad de kan förvänta sig för funktionsnivå i sin vardag 
efter hemkomsten var speciellt viktig, för att dels kunna ta ställning till när dem kunde 
återvända till sitt arbete och därmed planera sin framtid (Stevens & Thomas, 2012).  
Att återgå till arbetet kan vara kopplat till känslan av att känna sig självständig och för att 
kunna nå dit krävs utförlig information från sjukvården angående vad kvinnorna bör vara 
uppmärksamma på samt hur dem kan forma sitt liv efter hjärtinfarkten. Resultatet visade på 
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att många kvinnor upplevde en frustration och stress över att tvingas till sjukskrivning och 
därmed drabbas av ett extra orosmoment i form av en ostabil ekonomi (Gallager, et al., 2008; 
Mendes, et al., 2010; Sjöström-Strand, et al., 2009; Stevens & Thomas, 2012). Faktorn att 
uppleva stress i samband med återhämtningsprocessen var ett framträdande resultat i flera 
olika meningar (Mendes, et al., 2010). Det kan även vara en möjlig orsak till att människan 
drabbas av hjärt-och kärlsjukdom, dels på grund av olika miljöfaktorer, där den mest 
framträdande är stress. Det är även enligt Jawaid-Kurd, et al., (2014) en av de riskfaktorer 
som har störst inverkan på kvinnans hälsa i dagens samhälle.  
Enligt Westerlund (2012), professor på Stressforskningsinstitutet på Stockholms Universitet, 
lever människan idag i ett hårdare samhälle vilket leder till en ökad stress som ger en högre 
andel stressrelaterade sjukdomar i samhället. Försäkringskassans rapport från 2016 visar att 
antal uppkomna sjukdomsfall, orsakade av psykiatriska diagnoser, är stressreaktioner och 
anpassningsstörningar mest framträdande, med en ökning på 57 000 fall mellan åren 2010-
2015 (ibid.). Detta kan vara en möjlig orsak till att prevalensen av hjärtinfarktpatienterna ökar 
samt en förklaring till kvinnans upplevda livssituation efter insjuknandet (Bartonek-Roxå, 
2017). 
 
Hjärt- och lungfonden (2016) beskriver att det är betydande att tidigt fundera över och planera 
hur arbetet skall fungera i framtiden för att undvika onödig stress relaterat till 
arbetssituationen. Vanligtvis är en sjukskrivning hos en hjärtinfarktpatient cirka fyra veckor, 
dock är varje situation och person unik och kan därför variera mycket (ibid.).  
 
Som tidigare nämnts har hjärt- och kärlsjukdomar ansetts vara en manlig sjukdom. Forskning 
har främst utgått från det manliga könet och därmed lagt grund till hur den typiska 
symtombilden ser ut (Schenck-Gustafsson, 2011a). Dock kan detta variera stort mellan könen, 
då kvinnor emellanåt rapporterar annorlunda symtom från den klassiska bilden, vilket kan 
misstolkas och vilseleda till andra differentialdiagnoser (Held & Johnston, 2018). En kvinna i 
en studie beskrev symtom så som halsbränna och buksmärtor, vilket fördröjde väntetiden på 
rätt behandling med cirka ett dygn. Kvinnan hade då genomgått en ST-höjningsinfarkt 
(Mendes, et al., 2010). Med beaktande till ovanstående fakta anser författarna att detta skapar 
en komplex genusdiskussion som anses vara nödvändig att belysa ytterligare. Det betraktas 
vara ett dilemma som kan skapa klyftor mellan könen och därmed leda till ojämnt fördelad 
vård hos patienterna. Författarna är insiktsfulla om att det ej går att skapa ett inhomogent 
synsätt i patientgruppen men anser att adekvat kunskap kring könens skiljaktigheter bör finnas 
hos vårdpersonalen.  
 
Distinktionen mellan könen styrks likaså av Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2003) där 
kvinnliga deltagare beskrev en svårighet att tolka sina symtom. Kvinnorna redogjorde hur 
dem inte ville besvära och oroa andra familjemedlemmar och försökte i första hand 
symtomlindra sig på egen hand, innan det tillslut krävdes att de sökte professionell vård. 
Studien visar på att kvinnorna ville behålla en självständighet och därmed sin identitet i det 
dagliga livet (ibid.). Detta stärker litteraturstudiens resultat vilket visade att kvinnorna kände 
att de stärkte sitt egenvärde genom att de var självständiga och kunde ta hand om sig själva 
(Gallager, et al., 2008; Johansson & Ekebergh, 2006; Johansson-Sundler, et al., 2009; 
Sjöström-Strand, et al., 2009; Stevens & Thomas, 2012). Kvinnorna identifierade sig i flera 
fall som en vårdnadshavare i sin familj och strävade efter att behålla den omhändertagande 
rollen, hellre än att fokusera på sig själv och sin egen hälsa. Det beskrevs att i och med att de 
behöll denna roll så ökade även deras känsla av välbefinnande vilket gav en positiv inverkan i 
kvinnornas återhämtningsprocess (Day & Batten, 2006; Johansson & Ekebergh, 2006; 
Johansson-Sundler et al., 2009; Mendes, et al., 2010; Norekvål, et al., 2008; Sjöström-Strand, 
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et al., 2009; Stevens & Thomas, 2012; Østergaard-Jensen, et al., 2008). Detta styrks av en 
studie av Grande och Romppel (2011) där resultatet visade att de deltagande kvinnorna fick 
en bättre effekt i sin återhämtning av att arbeta för att behålla sin identitet i sitt familjeliv än 
att delta i sjukhusets hjärtrehabiliteringsprogram. Även två studier från litteraturstudiens 
resultat visade en liten till ingen effekt av kvinnors deltagande i sjukhusets erbjudna 
hjärtrehabiliteringsprogram (Day & Batten, 2006; Østergaard-Jensen, et al., 2008).  
 

9. Slutsats 

Kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt utsätts för fysiska förändringar och psykiska 
påfrestningar. De kämpar för att bibehålla sin självständiga roll samt försöka anpassa sig till 
sin nya vardag där stöd från nära relationer och sjukvårdspersonal värderas högt. Information 
och kunskap från sjukvården är viktig, men inte alltid tillfredsställande, då den emellanåt är 
bristfällig samt att sjukvårdspersonalen arbetar efter generella direktiv vilket medförde att 
kvinnorna inte kände sig delaktiga i sin vård. Slutsatsen av detta anses vara att det krävs en 
mer individuellt anpassad vård för att kvinnorna skall kunna återhämta sig optimalt. 

 

9.1 Klinisk nytta 
Det anses betydande att sjuksköterskan är införstådd med att vården bör vara individanpassad 
samt att en medvetenhet kring könens skiljaktigheter finns. 
I samband med ökad adekvat kunskap kring ämnet och dess komplexitet anses det generera en 
högre möjlighet till att utnyttja tiden optimalt när vården utförs. En ökad kunskap anses även  
förenkla chansen till att agera mer motståndskraftigt mot den eventuella stress som kan uppstå 
inom sjukvården.Detta för att kunna tillhandahålla patienter med rätt information samt att 
lämna utrymme för patienten att ställa frågor. Att vara medveten om att varje individ är unik 
och har olika förutsättningar och hälsoresurser anses vara bra redskap för att förenkla 
återhämtningsprocessen. 
Det anses vara essentiellt att äga visshet om att symtombilden kan vara olika mellan individ 
och kön för att minska risken för feldiagnostisering och därmed öka komplikationer och 
lidande. Detta kan i sin tur leda till att vårdtiden och sjukskrivningen förlängs, vilket ger en 
ökad kostnad för samhället.  
 

10. Förslag till framtida forskning 

Författarna anser med hänsyn till studiens resultat att forskning om kvinnans symtombild för 
hjärtinfarkt bör utvecklas, detta för att ge en bättre grund till sjukvårdspersonalen att kunna 
tolka dem. Det anses även behövas fler studier inom området delaktighet i vårdprocessen, då 
resultatet visade på att kvinnor saknade detta i vissa fall. En av bristerna i 
återhämtningsprocessen visade sig ej vara tillfredsställande i den meningen att den inte var 
individanpassad eller genusspecifik.  
Ett förslag skulle kunna vara att göra fler intervjustudier för att undersöka vad den kvinnliga 
patienten efterfrågar mest.  
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Bilaga 1 

Sökmatris 
 

Databas Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

CINAHL Plus with 
Full Text 
2018-04-04 kl.09:30 

MH “Myocardial infarction” (S1) 3 4643    

 MH ”Life experiences” (S2) 18 156    

 ”Women” (S3) 15 676    

 ”Female” (S4) 1 541 101    

 S1 AND S2 (S5) 60    

 S3 OR S4 (S6) 1 545 333    

 S5 AND S6 (S7) 45    

 S7 med begränsningar: English language,  
2008-2018 & peer reviewed 25 17 8 5 

PubMed 2018-04-04 
kl.12:00. MH ”Myocardial infarction” (S1) 163 266    

  MH ”Life change event” (S2) 21 538    

 ”Women” (S3) 33 388    

 ”Female” (S4) 7 890 053    

 S1 AND S2 (S5) 200    

  S3 OR S4 (S6) 7 897 201    

  S5 AND S6 (S7) 104    

  S7 med begränsningar: English language, 
10 years, humans 32 17 9 7 

PsycINFO 2018-04-
05 kl.14:00 MH ”Myocardial infarctions” (S1) 2762    

  MH ”Life Experience” (S2) 24 613    



 

 
!

  ”Women” (S3) 310 307    

  ”Female” (S4) 997 039    

  S1 AND S4 (S5) 56    

  S3 OR S4 (S6) 1 113 412    

  S5 AND S6 (S7) 25    

  S7 med begränsningar: English language, 
2008-2018 & peer reviewed 4 4 4 0 
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Bilaga 2 

Artikelmatris 
 Sid 1(10) 

Författare, titel, tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Brink, E., Grankvist, G., 
Karlsson, BW., & Hallberg, LR 
(2005).  
 
Health-related quality of life in 
women and men one year after 
acute myocardial infarction. 
Quality of life research. 14: 
749-757. 
DOI: 10.1007/s11136-004-
0785-z 
 
Sverige 

Studiens syfte bestod av två 
punkter:  
 
Att upptäcka möjliga 
förändringar i hälsorelaterade 
livskvalitet över tid. 
 
Att förutspå hälsorelaterad 
livskvalité hos patienter efter ett 
år baserat på mätningar gjorda 
efter en vecka samt efter fem 
månader efter första gångens 
insjuknande i akut hjärtinfarkt. 

Metod: Enkätstudie med SF-36, 
som deltagarna fick besvara en 
vecka, fem månader och ett år 
efter debuten av sjukdomen.  
 
Urval: 144 män och kvinnor 
bjöds till studien, 134 svarade 
på första enkäten, 114 (37 
kvinnor och 77 män) svarade på 
andra enkäten och 98 
(33kvinnor och 65 män) 
patienter svarade på studiens 
sista enkät. 
 
Dataanalys: Korrelationsanalys 
och regressionsanalys. 
 
Tidsperiod: oktober 1998- 
september 1999. 
 
Bortfall: 46.  
 
 

Styrkor: Resultatet svarar mot 
syftet. Studien redovisar 
könsskillnaden på ett tydligt 
sätt. 
 
Svagheter: Studiens deltagare 
var ojämnt fördelade mellan 
könen, det var endast 37 
kvinnor utav 114 stycken 
deltagare, vilket ger studien 
lägre trovärdighet.  
 

Studien redovisar en tydlig 
förbättring av hälsorelaterad 
livskvalité efter ett år jämfört 
med vid mätningar fem 
månader respektive en vecka 
efter hjärtinfarkten. Studien 
redovisar också en könsskillnad 
gällande förbättringen av 
hälsorelaterad livskvalité då 
kvinnor i större mån upplever 
sig förbättrade mentalt jämfört 
med deltagande män som 
uppger att de känner sig mer 
fysiskt förbättrade. 
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 Sid 2(10) 
Författare, titel, tidskrift, land Syfte Metod och 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 
hjärtrehabiliteringens bidrag till 
deras återhämtning från ett 
hjärtinfarkt. 
 

Metod: Grounded theory� 
 
Urval: Tio kvinnor mellan 50-
89 år gamla deltog. Tre 
deltagare av hade haft 
hjärtinfarkt tidigare.  
 
Datainsamling: Semi- 
strukturerad intervju. 
Intervjuerna spelades in och 
genomfördes av den ledande 
författaren.  
 
Dataanalys: Konstant 
jämförande analys.  
 
Tidsperiod: 3-9 månader efter 
debuten av infarkten. Mellan 
december 2001 och april 2002.  
 
Bortfall: Inga bortfall 
framkommer i studien.  
 

Styrkor: Resultatet besvarar 
syftet, samt att resultatet styrks 
med citat. Metoden beskrivs på 
ett tydligt sätt i studien.  
 
Svagheter: I studien nämns inga 
inklusions och 
exklusionskriterier 

Studien utgår ifrån en hypotes 
från kliniska erfarenheter och 
litteratur om att genomförande 
av rehabiliteringsprogram har 
en positiv effekt för kvinnors 
tillfrisknande efter en 
hjärtinfarkt. Ett återgående till 
den vardagliga tillvaron innebar 
för vissa av kvinnorna att 
återuppta det liv de levde innan 
hjärtinfarkten. Studiens 
deltagare upplevde ett behov av 
socialt stöd, vilket enligt dessa 
inte uppfylldes i 
rehabiliteringsprogrammets 
andra stadium. Vidare 
upplevdes en känsla av isolering 
och en brist gemenskap med 
rehabiliterings-programmets 
övriga deltagare. Kvinnorna 
upplevde svårigheter med att 
implementera 
livsstilsförändringar i sitt 
familjeliv. Detta försvårade 
kvinnornas möjligheter att 
genomföra livsstils- och 
kostförändringar. 
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 Sid 3(10) 
Författare, titel, tidskrift, land Syfte Metod och 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. 
DOI: 
10.1016/j.hrtlng.2017.12.007  
 
Australien  
 

Studien syftar till att beskriva 
ensamboende kvinnors 
erfarenheter av att återhämta sig 
efter akut koronarsyndrom 

Metod: Studien utgår från en 
kvalitativ ansats med en narrativ 
livshistoriemetod, som är en del 
utav en större studie som 
beskriver kvinnors återhämtning 
efter en kranskärlssjukdom.  
 
Urval: 20 kvinnor som nyligen 
drabbats av en 
kranskärlssjukdom, rekryterades 
från hjärtrehabiliteringsprogram 
på två sjukhus i Sydney, 
Australien. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
som spelades in. 
 
Dataanalys; Hermeneutisk-
fenomenologisk 
innehållsanalys.  
 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserad med 
kranskärlsjukdom, kvinnligt 
kön, eget boende, inga andra 
diagnoser samt att kunna förstå 
och göra sig förstådd på 
engelska. .  
 

Styrkor: Resultatet är tydligt 
beskrivet med kategorisering 
samt en tabell som beskriver 
patienternas ålder, civilstatus, 
arbetssituation och 
hjärtproblematik. Citat ifrån 
deltagarna finns.  
 
Svagheter: Det framkommer ej 
om det fanns några bortfall.  
 

Huvudtemat lyder”Att klara sig 
själv”. 
Resultatet presenteras i fyra 
stycken huvudkategorier; 
”Komplexiteten av social 
support”, ”sårbarhet”, 
”påverkan i det dagliga livet 
och i återhämtningen av 
nuvarande symtom från hjärtat” 
samt ”arbete och ekonomi”. 
Majoriteten av deltagarna i 
studien insåg värdet i att vara 
självständig med hjälp av sina 
tidigare livserfarenheter och 
använda det som instrument i 
sin återhämtning. Trots trötthet 
och andra symtom fortsatte dem 
att kämpa för sin 
självständighet under 
återhämtningen. Dem upplevde 
en förändrad kroppslig självbild 
i form av att dem inte litade på 
sin egna kropp och hjärta.   
Kvinnorna i studien som levde 
ensamma upplevde ett behov av 
att vara självständiga oavsett 
vilken relation de hade till 
familj och vänner.� 
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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  
 

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

Metod: En kvalitativ studie med 
en fenomenologisk 
kunskapsteori.  
 
Population: Åtta kvinnor deltog 
i studien genom intervjuer som 
bestod av öppna frågor som 
fokuserade på upplevelse av 
hälsa, lidande och 
välbefinnande efter en infarkt. 
 
Dataanalys: Intervjuerna 
spelades in, transkriberades och 
analyserades sedan med en 
fenomenologisk och 
epistemologisk bakgrund.  
 
Inklusionskriterier var: 
Kvinnligt kön, diagnostiserad 
med hjärtinfarkt, samt >75 år. 
 

Styrkor: Resultatet svarar mot 
metod och syfte, det presenteras 
tillsammans med kategorier och 
citat.  
 
Svagheter: Det framkommer ej 
vad det höga antalet bortfall 
berodde på. 
 

Kvinnorna i studien beskriver 
att dem ej längre kunde förlita 
sig på sina egna kroppar, 
självbilden har förändrats. De 
var i behov av stöd från 
vårdpersonal samt deras 
kunskap för att kunna bli friska. 
Osäkerheten framträdde när 
kvinnorna återvänder hem efter 
sjukhusvistelsen. 
Deltagarna upplevde även att 
dem ej blev tagna på allvar och 
hade önskat bättre stöd ifrån 
vården.  
De känner sig övergivna och 
ensamma när de måste försöka 
att förstå deras situation.  
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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  
 

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

Metod: En kvalitativ studie med 
en deskriptiv design.  
 
Urval: Tio kvinnor i åldrarna 49 
– 80år valdes ut från en 
hjärtvårdsenheten vid ett 
sjukhus i Sverige. 
 
Datainsamling: Forskarna 
intervjuade kvinnorna en och 
en. Det spelades in och 
transkriberades. 
 
Dataanalys: Fenomenologisk 
bakgrund. 
 
Inklusionskriterier: Kvinnligt 
kön, diagnostiserade med 
hjärtinfarkt för mer än sex 
månader sen samt olika former 
av civilstats. 

Styrkor: Studiens resultatet är 
tydligt beskrivet med 
tillhörande citat ifrån 
deltagarna.  
 
Svagheter: Bortfall 
framkommer ej. Det var olika 
intervjuare till dem olika 
deltagarna, vilket kan påverka 
följdfrågorna. 

Kvinnorna i studien beskriver 
att nära relationer är 
meningsfulla och påverkar 
deras vardag mycket. 
Tillhörande känslouttryck i 
relationerna är det som ligger 
till tyngd för kvinnorna. Flera 
av kvinnorna i studien upplevde 
att relationen till deras nära och 
kära hade blivit påverkad efter 
infarkten, dem blev behandlade 
på ett mer varsamt sätt vilket 
även leder till en större oro hos 
dem själva. I relationen till en 
partner ansågs sexualiteten som 
en viktig del. Kvinnorna 
upplevde sina kroppar 
annorlunda efter infarkten 
vilket påverkade deras sexliv. 
Dock var det tydligt att 
deltagarna i studien ville skapa 
förändring och må bra, att 
fokusera på återhämtning och 
hälsa. 
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Mendes, B., Roux, G., & Ridosh, 
M (2010). 
 
Phenomenon of inner strength in 
women post-myocarial infarction  
Crit Care Nurs Q, VOL.33, No.3, 
pp. 248-258. 
DOI: 
10.1097/CNQ.0b013e3181e6d809 
  
USA 

Att undersöka kvinnors 
upplevelse av inre styrka vid 
återhämtning från koronar 
stentplacering efter 
hjärtinfarkt. 

Metod: Grounded theory  
 
Population: Kvinnor som hade 
genomgått en hjärtinfarkt  och 
återhämtat sig efter en 
stentplacering. 
 
Urval: 12 kvinnor, varierar i 
ålder från 41-81 år gamla.  
 
Datainsamling: Semi- 
strukturerade intervjuer hölls, 
som samtidigt spelades in och 
fältnoteringar togs. De 
transkriberades av en 
transkriptionist som gick under 
ett sekretessavtal.  
Intervjuer gjordes i intervaller, 
fyra månader till två år efter 
insjuknandet.  
 
Dataanalys: Konstant 
jämförande. 
 
 

Styrkor:�Ett resultat som styrks 
med citat från kvinnornas egna 
erfarenheter. Inklusions och 
exklusionskriterier 
framkommer i studien. 
Metodisk triangulering och 
teoretisk trianguleringsteknik 
användes i studien för att öka 
studiens trovärdighet.  
 
Svagheter: Bortfall 
framkommer ej. Intervjuaren 
ställde öppna frågor vilket gav 
många olika riktningar av svar 
och olika längd på intervjuerna.  

Rädsla var de grundläggande 
psykosociala problemet som 
kvinnorna mötte när de 
återhämtade sig efter en 
hjärtinfarkt.  
Kvinnorna upplevde ständig 
rädsla från första symtom till 
att intervjuerna hölls. 
De beskrev sina erfarenheter av 
symtom, sjukvårdsprocessen 
och återhämtningsprocessen där 
rädsla, oro och osäkerhet var 
ständigt närvarande. 
Dem upplevde även en 
osäkerhet inför framtiden samt 
att dem tvivlade på sin egen 
kropps förmåga.  
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Norekvål, T.M., Monns, P., 
Hanestad, B.R., Nordrehaug, 
J.E., Wentzel- Larsen, T & 
Fridlund, B (2008). 
 
Sense of coherence-a 
determinant of quality of life 
over time in older female acute 
myocardial infarction survivors 
Journal of clinical nursing, 
19,820-831.  
DOI: 10.1111/j.1365-
2702.2009.02858.x 
 
Norge  
 

Att undersöka möjliga positiva 
effekter av sjuk- dom och hur 
de effekterna in- verkar på 
äldre kvinnor efter en 
hjärtinfarkt.  
 

Metod: Tvärsnittsstudie.  
 
Population: 145 kvinnor deltog 
i studien. Ålder varierade 
mellan 62-80 år gamla.  
 
Tidsperioden: Varierade mellan 
3 månader och upp till 5 år efter 
sjukdomens debut.  
 
Datainsamling: Frågeformulär 
och information från 
patienternas journaler.  
 
Dataanalys: Deskriptiv statistik 
samt innehållsanalys.  
 
Bortfall: 21 kvinnor.  
 

Styrkor: Studiens resultat 
motsvarar studiens syfte.  
 
Svagheter: I studien nämns inga  
exklusionskriterier. 
Självrapporterad data. Nämns ej 
varför det var så högt antal 
bortfall.  

I studien beskriver deltagarna 
sina erfarenheter av positiva 
effekter av hjärtinfarkt. Dessa 
effekter tilldelas i studien i fyra 
huvudteman: 
1.! Att uppskatta livet mer. 

Flera kvinnor i studien 
berättar om att de är 
besvikna på sig själva och 
tycker att det är deras 
tidigare livsstil som varit av 
stor betydelse för att de 
drabbades av hjärtinfarkt. 

2.! Att söka vård i tid. Vissa 
deltagare uppgav i studien 
att de inte var så noga med 
att söka vård när de kände 
av vissa symptom förrän 
situationen blivit ohållbar. 
Detta ångrar deltagarna i 
efterhand. 

3.! Att ändra sin livsstil, till det 
nyttigare och mer 
hälsosamma. För att 
minska risken att drabbas 
av en ny hjärtinfarkt eller 
annan sjukdom. 

4.! Att ta hand om sig själv 
och andra, exempelvis 
familjemedlemmar mer än 
innan sjukdomen.  
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Sjöström-Strand, A., Ivarsson, 
B. & Sjöberg, T. (2009). 
 
Women’s experience of a 
myocardial infarction: 5 years 
later 
Department of Cardiothoracic 
Surgery, Lund University and 
Ska ̊ne University 
Hospital/Lund, Lund, Sweden 
DOI: 10.1111/j1471-
6712.2010.00849.x. 
 
Sverige 

Syftet var att utforska och 
beskriva hur kvinnor upplevde 
sin hälsa och sin vardag fem år 
efter en hjärtinfarkt 

Metod: Kvalitativ studie med 
en utforskande och beskrivande 
design. Tillvägagångssättet är 
inspirerat av fenomenologin. 
 
Population: Det var 14 stycken 
deltagare från början, två 
stycken bortfall på grund av 
försämrat tillstånd och ett 
dödsfall. 
 
Datainsamling: 60-90 minuter 
långa intervjuer hölls och 
spelades in och transkriberades 
sedan. Deltagarna informerades 
först via brev för att sedan 
träffas för en intervju vid ett 
senare tillfälle. 
 
Dataanalys: Fenomenologisk 
analys. 
 
Inklusionskriterier: Kvinnor 
som genomgått och överlevt en 
hjärtinfarkt.  
 
 

Styrkor: Alla kategoriseringar i 
resultatet är citerade ifrån olika 
deltagare. 
Resultatkategoriseringen svarar 
även på studiens syfte. Alla 
studiens forskare läste och 
transkriberade intervjuerna.  
 
Svagheter: Kunde ej finna några 
svagheter i studien. 

Resultatet presenteras i två 
huvudkategorier; 
”Konsekvenser efter en 
hjärtinfarkt” och ”Att anpassa 
sig till en ny livssituation”. 
Återhämtningsprocessen ansågs 
vara en komplex process som 
skapade mycket rädsla och oro 
inför framtiden. Kvinnorna 
upplevde en förändrad känsla i 
förtroendet till deras egna 
kropps förmågor. Studiens äldre 
deltagare lyfte problem så som 
att leva med andra allvarliga 
sjukdom vid sidan om sin 
hjärtinfarkt, vilket resulterade i 
en tuffare återhämtningsperiod. 
Kvinnorna upplevde fortfarande 
en osäkerhet kring sin 
medicinering fem år efter 
hjärtinfarkten och beskrev att 
informationen ifrån läkaren var 
undermålig. Flera av kvinnorna 
upplevde fatigue och minskad 
vardaglig energi.  
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Stevens, S., & Thomas, SP 
(2012).  
 
Recovery of midlife women 
from myocardial infarction 
Health care for women 
international. 33:1096-1113 
DOI: 
10.1080/07399332.2012.684815 
 
USA 

Att frambringa erfarenheter hos 
medelålders kvinnor som 
överlevt en hjärtinfarkt och 
sedan återvände hem för att 
tillfriskna. 

Metod: Kvalitativ studie med 
en utforskande och beskrivande 
design. Tillvägagångssättet är 
inspirerat av fenomenologin. 
 
Population: 8 kvinnor 
varierande i ålder mellan 45-65 
år deltog i studien.  
 
Datainsamling: Bracketing- 
intervjuer gjordes av förste 
författare. 
 
Dataanalys: Intervjuerna 
transkriberades av en 
tvärvetenskaplig tolkgrupp. 
Sedan analyserades de utefter 
en hermeneutisk- 
fenomenologisk analys. 
 
Inklusionskriterier: Kvinnligt 
kön. Genomgått en hjärtinfarkt 
minst sex månader före 
intervjutillfället. Ålder mellan 
45-65. Kunna förstå och göra 
sig förstådd på engelska.  

Styrkor: Långsiktig 
uppföljning. Inklusionskriterier 
framkommer i studien. Studiens 
resultat stärks med citat från 
deltagare. 
 
Svagheter: Några bortfall 
framkommer ej i studien. Inga 
exklusionskriterier nämns i 
studien.  
Deltagarna fick självrapportera 
till forskaren och berätta fritt 
om deras erfarenheter av 
hjärtinfarkt utan några ledande 
frågor från forskaren. 
I studien framkommer att det 
blev datamättnad efter att 
forskaren intervjuat fem 
kvinnor, men det framkommer 
inte vad som hände därefter. 
Fortsatte forskaren att intervjua 
resterande av deltagare eller ej? 

Resultatet visade att kvinnorna 
upplevde att hjärtinfarkten 
orsakade en störning i deras liv, 
både karriärmässigt och i 
hemmet. De orkade inte längre 
upprätthålla samma tempo och 
arbetsbelastning som innan. 
Hjärtinfarkten orsakade en 
begränsande känsla hos 
kvinnorna. De upplevde också 
en minskad självständighet. 
Kvinnorna beskriver att de inte 
fått tillräcklig information om 
hjärtinfarkten och vad som 
orsakat denna. Deltagarna 
upplevde inte heller att de fått 
nog med instruktioner inför 
hemkomsten. 
Ett genomgående tema gällande 
erfarenheter efter hjärtinfarkten 
var att kvinnorna inte längre 
vågade leva samma liv som 
innan, med rädsla av att 
drabbas av en ny hjärtinfarkt. 
Detta gäller bland annat fysiska 
aktiviteter och en rädsla att vara 
ensam hemma. Rädslan för 
döden var också en 
förekommande känsla 

 
  



  Bilaga 2 

 
!

 Sid 10(10) 
Författare, titel, tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Østergaard-Jensen, B., Dorthe-
Zwisler, A. & Wagner, L. 
(2008). 
 
Women’s experiences with 
cardiac rehabilitation – 
participation and non-
participation 
Nursing Science 
 
Danmark 

Syftet var att beskriva 
erfarenheterna hos kvinnor som 
deltagit, och de som inte deltog 
i ett hjärtrehabiliteringprogram 
efter en hjärtinfarkt. 

Metod: Kvalitativ studie med 
utforskande och beskrivande 
design.  
 
Population: 11 kvinnor. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer med ett 
halvstrukturerat 
tillvägagångssätt. Deltagarna 
delades upp i två olika grupper. 
En grupp bestod av deltagare 
som deltagit i 
rehabiliteringsprogrammet och 
en grupp bestod av deltagare 
som ej deltagit i 
rehabiliteringsprogrammet. 
Varje intervju varade i ca 60 
minuter som spelades in och 
sedan transkriberades. 
 
Dataanalys: Konstant 
jämförande. 
  
Inklusionskriterier: Kvinnligt 
kön, varierande åldrar (59-81 
år), diagnostiserad hjärtinfarkt 
samt förmåga att förstå och 
prata danska. 

Styrkor: Resultatet är väl 
beskrivet i text med tillhörande 
kategoritabell. Alla kategorier 
som lyfter fram resultatet är 
citerade av olika deltagare.  
 
Svagheter: Exklusionskriterier 
framkommer ej. 

Resultatet presenteras separat 
för de två olika fokusgrupperna.  
I gruppen med kvinnor som 
deltagit i rehab-programmet 
framkom resultat som visade att 
dem upplevde det positivt att få 
hjälp med livsstilsförändringar, 
så som att reducera riskfaktorer. 
Samtliga deltagare i denna 
grupp upplevde en livskris i 
form av depression, oro, 
isolering och maktlöshet. 
I gruppen där kvinnorna ej 
deltagit i rehab-program så 
visade resultatet på att dem ej 
hade upplevt hjärtinfarkten som 
en traumatisk händelse. De 
upplevde heller inte at de 
behövde extra stöd och var ej 
motiverade till att göra 
livsstilsförändringar. 
Samtliga deltagare upplevde att 
deras liv var hotade efter 
hjärtinfarkten, Deltagarna 
beskriver vidare om rädslan 
över att göra 
familjemedlemmar oroliga och 
viljan om att ”hålla skenet 
uppe”. 

 


