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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen runt 30 000 människor i hjärtinfarkt och ungefär en 

tredjedel av dem är kvinnor. Eftersom hjärtinfarkt länge setts som en manlig sjukdom så finns 

det brister i både vården och kunskapsläget över hur kvinnor upplever sin hjärtinfarkt och sin 

hälsa under och efter tillfrisknandet.  

Syfte: Att beskriva hur kvinnor upplever sin hälsa efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning baserad på tio vetenskapliga 

artiklar.  

Resultat: Kvinnorna upplevde att deras vardag begränsades till följd av fysiska symtom. 

Känslor som stress, ångest och oro var vanligt förekommande och flera kvinnor uppvisade 

depressionssymtom. Goda relationer gav kvinnorna stöd och stöttning. Efter hjärtinfarkten 

uppskattade kvinnorna livet mer. Kvinnor som var religiösa fann styrka och kraft i sin tro.  

Slutsats: Efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt upplevde kvinnorna flera olika symtom som 

inverkade på deras hälsa. Den här studiens kan användas för att förstå hur kvinnor upplever 

sin hälsa och återhämtningsprocess efter hjärtinfarkten. Resultatet kan även användas av 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att förbättra kvinnors behov av omvårdnad för 

optimering av deras möjlighet till god hälsa.  

Nyckelord: Myocardial Infarction, Women, Experience, Health 
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1.  Bakgrund 
Årligen drabbas cirka 30 000 människor av akut hjärtinfarkt i Sverige. År 2012 avled 8 300 

människor varav 3 600 var kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). Risken för en plötslig död är 

högst de första två timmarna. Dödsorsaken i samband med den plötsliga hjärtinfarkten kan 

bero på arytmier, ruptur av hjärtmuskeln, hjärtsvikt eller kardiogen chock. Senare 

komplikationer som kan orsaka dödsfall är hjärtaneurysm, hjärtsvikt eller sena arytmier 

(Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). Kvinnor som drabbas av sin första hjärtinfarkt är i 

genomsnitt 10 år äldre än männen (Husser & Roberto, 2009). Stor del av forskning inom 

området har tidigare utgått ifrån att hjärtinfarkter är en manlig sjukdom som drabbar fler män 

än kvinnor. Forskning och vård har därmed utgått ifrån ett manligt perspektiv (Woodend & 

Devins, 2005: Strömberg, 2009).  

1.1 Symtom 
Vanliga symtom vid en hjärtinfarkt är ofta smärta i bröstet som strålar ut i vänster arm och 

upp mot käken. Hjärtinfarkten kan även upplevas som ett kraftigt tryck över bröstet. Vissa 

hjärtinfarkter är nästan smärtfria och den drabbade personen upplever istället kraftig ångest 

samt svårigheter att andas med liknelser av ett band som sitter hårt över bröstet. Hjärtinfarkter 

som inte är särkilt smärtsamma och som upplevs diffusa kallas för tysta hjärtinfarkter 

(Grefberg & Johansson, 2007). Kvinnor drabbas oftare av tysta hjärtinfarkter än vad männen 

gör. Smärtintensitet vid en hjärtinfarkt kan variera mellan könen och ofta upplever kvinnor en 

lägre smärta (Johansson Sundler, 2008). Kvinnor drabbas vanligen av diffusa symtom som 

inte upplevs särskilt akuta, så som konstant trötthet och andfåddhet (Husser et al., 2009). 

Symtom kan även vara domningar i händerna, matspjälkningsbesvär, kräkningar och ovanlig 

trötthet (Eikeland et al., 2011).  På grund av detta så kan det ibland dröja timmar eller dagar 

innan kvinnorna söker vård för sina symtom. Flertalet av kvinnorna avvaktade i tron om att 

symtomen skall gå över eller så rådfrågade de någon ur familjen. Äldre kvinnors avvaktande 

till att söka läkarvård beror ofta på att de inte är säkra om symtomen beror på sjukdom eller 

om de beror på deras höga ålder (Husser et al., 2009).   

1.2 Vården 

Efter att man har drabbats av en hjärtinfarkt behandlas man på sjukhus några dagar. 

Patienterna blir ofta uppkopplade med elektroder till en telemetri som de bär runt halsen. 

Telemetrin tar med hjälp av elektroderna, som fäst på bröstkorgen, patientens 

elektrokardiografi. Telemetrin sänder inhämtade data till skärmar som sjuksköterskorna 

därmed kan bevaka för att tidigt kunna upptäcka eventuella arytmier eller andra problem som 

berör hjärtat (Eikeland et al., 2011).  

Drabbning av en hjärtinfarkt kommer som tidigare nämnts plötsligt och den drabbade hinner 

oftast inte med att förstå vad som har hänt. Sjuksköterskan måste vara medveten om detta och 

försöka ge patienten och dennes anhöriga information och handledning i situationen. 

Sjuksköterskan bör försöka bevara patientens autonomi så gott det går under behandlingen 

(Eikeland et al., 2011) samt patientens integritet (Öresland & Lützén, 2009). Författarna 

Öreslund et al. (2009) beskriver att i de patientfall där autonomin måste bortses från för att 

kunna rädda liv så är det fortfarande viktigt att man som vårdpersonal värnar om patientens 

integritet.  

Vid en akut hjärtinfarkt är det viktigt att patienten snabbt får vård eftersom syrebristen i 

hjärtat orsakar att kranskärlen dör i det området som placket sitter. Smärtlindring ordineras 

ofta som första omvårdnadsåtgärd samt anti-ischemisk behandling. Blodprover tas med några 
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timmars mellanrum för att mäta troponinhalten i blodet. Värdena visar hur mycket av 

hjärtmuskulaturen som har blivit skadad under hjärtinfarkten. Därefter tas patientens 

blodtryck och elektrokardiografi. Elektrokardiografin övervakas av sjuksköterska för att man 

snabbt skall kunna upptäcka eventuella arytmier. Därefter utförs en Percutan Coronar 

Intervention för att vidga kranskärlet som placket sitter i och stoppar upp cirkulationsflödet. 

Ultraljudsundersökning av hjärtats pumpförmåga ordineras vid behov av läkare. Någon dag 

efter åtgärden Percutan Coronar Intervention får patienten utföra ett cykelprov för att bedöma 

hjärtats förmåga vid fysisk belastning (Strömberg, 2009). 

Patientfokuserad vård innebär att man försöker uppfylla patientens önskningar, förväntningar 

och behov. Som vårdpersonal skall men när man arbetar med patientfokuserad vård se 

patienten som en partner som är delaktig i den personliga vården. Patienten skall få 

information, delta i besluten som rör den egna vården samt få möjligheten att granska och 

ifrågasätta. Sjuksköterskan bör försöka ha förförståelse för patientens situation och känslor för 

att kunna ge patienten den vård och stöd som denna behöver. Utförandet av patientfokuserad 

vård innebär en god kommunikation med patienten, insättning av hälsofrämjande åtgärder 

samt att patienten ses som en samarbetspartner. Behandlingen skall utformas utifrån 

fysiologiska och medicinska behandlingsmetoder (Fransson Sellgren, 2009).  

Både under och efter hjärtinfarkten är det viktigt att patienten får god information och stöd. 

Vårdpersonalen måste uppträda lugnt och metodiskt. Stor vikt läggs i att återge information 

och undervisning till patienten eftersom det kan vara svårt för patienten att komma ihåg allt. 

Drabbningen av en hjärtinfarkt är en traumatisk händelse och det kan ta lite tid innan chocken 

av händelsen har lagt sig och patienten har möjlighet att uppfatta informationen som ges. 

Sjuksköterskan bör uppmuntra patienten och ge denne stöd för att hjälpa patienten igenom 

krisen (Eikeland et al., 2011). 

Som vårdpersonal är det även viktigt att komma ihåg patientens anhöriga. När deras anhörig 

drabbas av en hjärtinfarkt kan de få en känsla av utanförskap eftersom de inte vet vad som 

händer eller sker med den drabbade. Händelsen är traumatisk för de anhöriga och även de 

behöver stöd och hjälp för att hantera situationen och kunna finnas där som stöd för den 

drabbade (Eikeland et al., 2011). 

1.3 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom området hjärt- och kärlsjukdomar, som även innebär att drabbas av 

en hjärtinfarkt, har sett som en manlig sjukdom. På grund av detta har forskning utgått från en 

manlig population. Resultaten har sedan generaliserats för båda könen. Detta har orsakat att 

kvinnor ofta har blivit feldiagnosticerade eller att de inte har sökt vård i tid, eftersom de inte 

tolkar sina symtom för en hjärtinfarkt. Sämre forskning av kvinnors hjärtinfarkter har orsakat 

att vården och allmänheten inte har tillräckligt med kunskaper inom diagnostisk, vård och 

behandling. Kvinnors vård blir därmed drabbad och försämrad eftersom den utgår ifrån ett 

manligt förhållningssätt vid en hjärtinfarkt (Strömberg, 2009).  

Utöver fysiska symtom har det visat sig att kvinnor som har överlevt en hjärtinfarkt ofta 

drabbas av depression, ångest och upplevelse av en sämre hälsa (Woodend et al., 2005). 

Kvinnorna upplever i högre utsträckning stress, nedsatt social-, fysisk- och psykisk funktion 

än vad männen gör efter en hjärtinfarkt (Janevic et al., 2004). Enligt författarna Woodend et 

al. (2005) kan det bero på att hjärt- och kärlsjukdomar länge har setts som en manlig sjukdom 

och därmed har vården och dess behandling utformats efter manliga behov. Kvinnliga 

patienter får därmed en vård som inte är anpassad efter dem vilket försvårar en god fysisk och 

psykisk återhämtning (Woodend et al., 2005).  
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1.4  Hälsa 

1.4.1 Begrepp 
Begreppet hälsa har under flera år diskuterats och förändrats. Hälsa är ett begrepp som 

används i vården för att bland annat mäta patienters mående och upplevelse av mående 

(Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Året 1948 definierade World Health Organization 

begreppet hälsa som är aktuellt än idag ”Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (World Health 

Organization, 2006, s.1).  

Efter att begreppet hälsa definierades har man upptäckt ytterligare en faktor som påverkar 

personers uppfattning av psykisk hälsa. Forskare har upptäckt att den andliga hälsan är väldigt 

viktigt och att den har stor påverkan på den psykiska hälsan. Andlighet kan innebära religiös 

tro eller enbart tro på sin egen existens. Andlighet ger människor hopp och tro på meningen 

med livet. Upplevelsen av andlighet minskar känslor som hopplöshet och nedstämdhet, vilket 

i sin tur minskar risken för depression. Människor har beskrivit att den upplevda andligheten 

och tron på sin egen existens ger dem lugn och upplevelse av trygghet. Andlighet och religiös 

tro kan dock ha negativ inverkan på den psykiska hälsan. Genom att inte kunna leva upp till 

de regler eller riktlinjer som sin tro innebär, kan människan känna sig misslyckad och 

hopplöshet kan infinna sig (Lehtinen, Ozamiz, Underwood & Weiss, 2005). 

Andlighet och tro är en stark faktor som ger människor styrka och kraft i situationer där de 

känner att de inte orkar med längre. Andligheten fungerar som en buffert mot psykisk ohälsa 

och förtvivlan. God andlighet och religion påverkar människors uppfattning av sig själva 

genom att de upplever sig värdefulla trots eventuell nedsatt fysisk funktion (Lehtinen et al., 

2005) 

1.2.2 Upplevelse av hälsa 
Upplevelse av god hälsa påverkas av ett flertal så kallade livsstilsfaktorer som är relaterade 

till bland annat fysisk, psykisk och sociala funktioner (Ringsberg, 2009). Möjlighet till 

empowerment ökar förmågan till att uppleva en god hälsa. Genom att kunna påverka sin 

situation och känna tillit och kontroll så upplevs makt att påverka och hjälpa sig själv 

(Pellmer et al., 2012).  

Enligt författaren Willman (2009) ses den upplevda hälsas som en process där ett 

helhetsperspektiv bör användas. För att se till människan och dennes hälsa bör man ta hänsyn 

till människans kropp, själ och ande. Utifrån ett holistiskt perspektiv, där människan ses som 

en helhet, upplevs hälsa som en känsla av sammanhang. Begreppet som används inom det 

holistiska perspektivet för sammanhang är KASAM. Delbegreppen inom KASAM är 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Människor som upplever sina handlingar som 

meningsfulla och känner ett sammanhang i sin omgivning är de, enligt KASAM, som 

upplever hälsa. Utifrån det holistiska perspektivet så kan man inte uppfatta hälsa i delar utan 

man måste se till sammanhanget och helheten (Willman, 2009). Enligt Antonovsky 

resonemang, grundaren till begreppet KASAM, så finns det två punkter som är avgörande för 

att hälsa skall infinna sig. Först och främst påverkar människan av de generella 

motståndsresurser som finns i livet så som socialt stöd, utbildning, materiell standard och 

självidentitet. Sekundärt påverkas människans hälsa utifrån den grad av KASAM som hen 

uppfattar finns i livet. Hälsa innebär att man har ett gott förhållningssätt till sitt liv vilket 

påverkar möjligheten att hantera påfrestande och stressfyllda situationer. I dessa situationer är 

det viktigt med goda generella motståndsresurser för att man skall kunna hantera situationen 

och få ett bra utslag av KASAM (Langius-Eklöf, 2009).  
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I begreppet KASAM grundar sig tre dimensioner som skapar en känsla av sammanhang och 

helhet. Dimensionerna som ingår i KASAM och som bidrar till god hälsa är känsla av 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Upplever man dessa dimensioner som starka i 

sitt liv då har man en hög grad av KASAM. Dimensionerna bygger på helhet i livet vilket är 

viktigt att man har för att man skall uppleva KASAM och en god hälsa (Langius-Eklöf, 

2009). 

1.5 Problemformulering 
Kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt får en sämre anpassad vård än männen. På grund av 

dålig kunskap söker många kvinnor inte vård för sina symtom. De händer också att de blir 

feldiagnosticerade. Efter en hjärtinfarkt återhämtar sig kvinnor sämre än vad männen gör. 

Orsakerna till detta kan vara många men att bristerna finns på grund av okunskap är ett 

faktum. Vården måste därför bli bättre på att informera och stötta kvinnor vid deras 

återhämtning efter en hjärtinfarkt. Ökad kunskap om hur kvinnorna upplever sin hälsa efter en 

hjärtinfarkt gör att vården kan optimera förutsättningarna för att bidra till en bättre upplevd 

hälsa och därmed en snabbare återhämtningsprocess.  

2. Syfte 
Att beskriva kvinnors upplevelse av hälsa efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt.  

3. Metod  
Studiens metod var en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design.  Syftet 

med en litteraturstudie är att sammanställa data över det aktuella kunskapsläget och få 

underlag för att bedriva evidensbaserad omvårdnad (Rosén, 2014). 

3.1 Sökstrategi 
För litteratursökningen användes databaserna Cinahl, Medline och PSYCInfo. Alla tre anses 

vara några av de viktigaste databaserna för omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 

2009). Studiens meningsbärande ord identifierades som hjärtattack, hälsa, kvinnor och 

upplevelse. Orden översattes med hjälp av Svensk MeSH (2014) till engelska, vilket gav 

sökorden myocardial infarction, health, women och experience. I nästa steg kontrollerades 

sökorden gentemot respektive databas ämnesord som då resulterade i följande ämnesord: 

Sökord Cinahl Headings Medline MESH 2014 PsycINFO Thesaurus 

Myocardial Infarction MH Myocardial Infarction MH Myocardial Infarction DE Myocardial Infarctions 

Heart attack Use: Myocardial Infarction Use: Myocardial Infarction DE Heart Disorders 

Health MH Health MH Health DE Health 

Health Status MH Health Status MH Health Status -  

Women MH Women MH Women DE Human Females 

Experience MH Life Experiences MH Life Change Events DE Life Experiences 

DE Experiences (Events) 
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Inledningsvis gjordes sökningar på orden var för sig och därefter kombinerades orden med 

likartad betydelse med den booleska operatorn OR för att bilda ordgruppen ”hälsa”. Därefter 

gjordes sökningar på alla fyra meningsbärande sökord med hjälp av den booleska operatorn 

AND (Karlsson, 2014), vilket inte resulterade i några resultat alls i någon av databaserna.  

I nästa sökomgång exkluderades sökordet ”upplevelse” varpå resultatet uppgick till fem 

artiklar i Cinahl, tre artiklar i Medline och 22 artiklar i PsycINFO. Vidare sökning gjordes 

genom att inkludera sökordet ”upplevelse” men exkludera gruppen ”hälsa”, då med resultatet 

sex artiklar i Cinahl, fem i Medline och 10 artiklar i PsycINFO.  

För att bredda studien och inte förbise relevanta artiklar beslutades att göra sökningar på 

enbart sökorden ”hjärtinfarkt” och ”kvinnor”. För att rama in den sistnämnda sökningen 

användes begränsningarna att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan 

2004-2014 samt vara vetenskapligt granskade av oberoende part i de databaser där denna 

begränsning var möjlig (Forsberg et al., 2009). Resultatet blev 67 artiklar i Cinahl, 43 artiklar 

i Medline och 155 artiklar i PsycINFO som samtliga gick vidare till urval 1.  

3.2 Urval  
Litteratursökningens urval begränsades av inklusions- och exklusionskiterier (Rosén, 2014). 

De artiklar som inkluderades i studien var de som beskrev kvinnors upplevelse av sin hälsa 

efter att ha överlevt en hjärtattack. Ingen hänsyn togs till kvinnornas ålder. Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar inkluderades. Litteraturstudier exkluderades, liksom pilotstudier.  

I första urvalet lästes 265 titlar. Oberoende av varandra läste båda författarna titlarna och 

sorterade dem efter om de kunde tänkas svara på studiens syfte. För att artiklarna skulle gå 

vidare till nästa omgång krävdes att minst en av författarna ansåg att den skulle kunna svara 

på studiens syfte (Rosén, 2014). Samma arbetsförfarande användes under hela 

urvalsprocessen. Tveksamma artiklar släpptes vidare till nästa urval enligt principen ”hellre 

fria än fälla”. I första urvalet exkluderades studier med medicinsk- eller ekonomisk inriktning, 

studier som fokuserade på partners upplever och studier som beskrev kvinnors symtom på 

hjärtinfarkt. 

Av titlarna i första urvalet gick 57 artiklar vidare varav sju artiklar var dubbletter. I andra 

urvalet lästes artiklarnas abstracs där 24 artiklar föll bort då de exempelvis innehöll både män 

och kvinnor och där kvinnornas resultat inte kunde utläsas separat, var inriktade på 

behandling av hjärtinfarkt eller på annat sätt föll utanför studiens intresseområde.  

Antalet artiklar som lästes i fulltext var 26 stycken varav 14 artiklar bedömdes svara på 

studiens syfte. Här exkluderades exempelvis artiklar som fokuserade på upplevelsen av 

kronisk hjärtsjukdom och där resultatet för kvinnor med hjärtinfarkt inte gick att utskilja. 

Artiklarna som gick vidare till sista urvalet kvalitetsgranskades av båda författarna med hjälp 

av Statens beredning för medicinsk utvärderings, SBUs, granskningsmallar (SBU, 2012). Av 

14 kvalitetsgranskade artiklar bedömdes tio av dem hålla medelhög eller hög kvalitet medan 

fyra artiklar hade lägre vetenskaplig trovärdighet och därför exkluderades. Studien är således 

baserad på de tio artiklar som svarar på syftet och enligt författarna håller medelhög eller hög 

vetenskaplig kvalitet.  

3.3 Bearbetning och analys 
Artiklarna bearbetades efter inspiration från Danielssons (2014) beskrivning av 

innehållsanalysens olika delar. Analysen gjordes induktivt och utifrån det manifesta 

innehållet. Arbetet inleddes med att läsa igenom artiklarna upprepade gånger för att lära 

känna materialet. Författarna läste artiklarna var för sig för att därefter diskutera tillsammans 
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artiklarnas innehåll och relevans för studien. Resultatdelen i respektive artikel översattes till 

svenska och delades in i meningsenheter som svarade på studiens syfte. Meningsenheterna 

kodades sen med en etikett för att författarna skulle kunna överblicka det totala resultatet. 

Därpå skapades kategorier genom att gruppera koder med liknande innehåll. Fyra kategorier 

upptäcktes efter sammanslagningen av de kodade meningsenheterna.  

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Innan artiklarnas innehåll började analyseras så diskuterade författarna med varandra om sin 

respektive förförståelse. Förförståelse handlar om den kunskap och de värderingar som 

författarna har innan en studie påbörjas. Förförståelsen kan påverka dataanalysen genom att 

författarna påverkas av sina icke akademiska erfarenheter (Priebe & Landström, 2014). En av 

författarna har gjort Verksamhetsförlagd utbildning på en kärl-thorax klinik och en 

kardiologisk vårdavdelning och den andra författaren har en nära anhörig som nyligen 

drabbats av en hjärtinfarkt. Författarna var överens om att försöka bortse från sin förförståelse 

under dataanalysen.  

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien har samtliga hämtats från tidskrifter som 

endast publicerar etiskt godkända artiklar. I samtliga artiklar finns etiska överväganden, vilket 

inkluderar information om frivilligt deltagande, garanterande av anonymitet, samma vård vid 

nekande till deltagande i studien samt en försäkran att deltagaren när som helst kan välja att 

avbryta sitt deltagande i studien.  

Eftersom författarna saknar erfarenhet från att göra vetenskapliga litteraturstudier och har 

begränsade metodologiska kunskaper finns risk för feltolkning av materialet. Det finns även 

en risk för att författarna inte kan göra rättvisa bedömningar av de artiklar som ingår i studien 

då författarna inte har engelska som modersmål (Kjellström, 2014).  

I denna litteraturstudie redovisas allt funnet material som svarar på studiens syfte (Forsberg et 

al., 2008).  

4. Resultat  
Under sammanställningen av resultatet framkom att kvinnor som har drabbats av en 

hjärtinfarkt upplever hälsopåverkan inom fyra områden: fysiskt, psykiskt, socialt och andligt.  

4.1 Nedsatt fysisk förmåga 
Efter hjärtinfarkten upplevde kvinnorna att deras kroppar förändrats (Stevens & Thomas, 

2012). Trötthet, bröstsmärta och andnöd var bland de vanligaste symtomen som kvinnorna 

upplevde (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). Symtomen var kvarhållande och 

upplevdes av flera kvinnor även fem år efter att hjärtinfarkten hade inträffat. Kvinnorna 

upplevde att deras fysiska förmåga var nedsatt (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011). 

Känsla av extrem trötthet upplevdes, särskilt vid hemkomsten efter sjukhusvistelsen 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Fysiska symtom så som utmattning och trötthetskänslor 

fick kvinnorna att känna sig svaga, även flera månader efter att hjärtinfarkten hade inträffat 

(Stevens et al., 2012). Kvinnorna upplevde att deras kropp hade svikit dem, särskilt vid 

situationer då deras svaghet gjorde sig påmind (Sjöström-Strand et al., 2011). På grund av de 

symtom som kvinnorna upplevde så var det svårt för dem att fortsätta vardagen. Styrkan som 

de hade haft innan hjärtinfarkten var nu borta och de orkade inte längre fortsätta dagarna som 

förut. Insikten av att inte längre klara av vardagen som tidigare skapade en känsla av förlust 

hos kvinnorna (Sjöström-Strand et al., 2007). Genom att acceptera att de inte längre orkade 

lika mycket som innan de hade drabbats av hjärtinfarkten så underlättades deras situation. 
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Kvinnorna lät sin egen hälsa bestämma hur mycket de orkade göra om dagarna (Svedlund & 

Danielsson, 2004). En positiv effekt var att få uppleva förbättringar i sitt tillstånd samt att få 

reda på vad som var fel med dem (Norekvål et. al., 2007).  

Kvinnorna beskrev att livet efter hjärtinfarkten kändes som ett fängelse eftersom de nu var 

berövade på sin frihet. De orkade inte längre vara lika aktiva som tidigare vilket resulterade i 

att de inte orkade göra det de egentligen ville. Ofta blev de åskådare i olika situationer istället 

för deltagare eftersom de inte orkade delta eller för att de var rädda att deras hjärta inte skulle 

orka (Stevens et al., 2012).  

De äldre kvinnorna som var mellan 70-90 år gamla hade ofta svårare att återhämta sig än vad 

de yngre kvinnorna hade.  Det berodde på att de ofta led av andra allvarliga sjukdomstillstånd 

som försvårade tillfrisknandet. Kvinnorna upplevde däremot inte att hjärtinfarkten i sig 

drabbade dem särskilt mycket utan att de komplicerande sjukdomarna hade större påverkan i 

vardagslivet (Sjöström-Strand et al., 2011). 

Kvinnorna funderade och oroade sig över hur mycket skada deras hjärta hade tagit vid 

hjärtinfarkten (Sjöström-Strand & Fridlund, 2006). Flera kvinnor upplevde sina symtom som 

en ny hjärtinfarkt (Sjöström-Strand et al., 2011; Stevens et al., 2012) vilket fick dem att 

uppsöka sjukvården flera gånger (Sjöström-Strand et al., 2006; Sjöström-Strand et al., 2007). 

Osäkerheten och rädslan gjorde att kvinnorna inte planerade in aktiviteter i förväg eftersom de 

inte visste hur de skulle må följande dag (Svedlund et al., 2004).  

4.2 Påverkad psykisk hälsa 
Känslor som stress, rädsla, oro och ångest uttrycktes hos kvinnor som hade drabbats av en 

hjärtinfarkt (Johansson Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009; Sjöström-Strand et al., 2007; 

Sjöström-Strand et al., 2011). Kognitiva problem som koncentrationssvårigheter eller 

minnesstörningar beskrevs, men även temporära problem upplevdes så som postoperativa 

hallucinationer, förvirring eller saknade minnesbilder i samband med hjärtinfarkten 

(Kristofferzon et al., 2007). Mild depression var inte heller ovanligt (Kamm-Steigelman, 

Kimble, Dunbar, Sowell & Bairan, 2006). 

Under återhämtningen efter hjärtinfarkten upplevde kvinnorna både rädsla och osäkerhet, 

vilket fick dem att känna sig otrygga (Sjöström-Strand et al., 2011). Kvinnorna upplevde ofta 

skuldkänslor för att de hade drabbats av en hjärtinfarkt. De ansåg att de borde ha stressat 

mindre i sina liv (Mendes, Roux & Ridosh, 2010). Flera trodde att den psykiska stressen som 

de hade levt med under en längre tid, på grund av sjukdom inom familjen eller egen inre oro, 

hade orsakat deras hjärtinfarkt (Kristofferzon et al., 2007).  

Tanken på att de hade drabbats av en hjärtinfarkt och varit sjuka skapade både ångest och 

stress hos kvinnorna (Sjöström-Strand et al., 2007). Eftersom oron över att drabbas igen var 

stark upplevdes smärta och andra symtom med stress och ångest (Sjöström-Strand et al., 

2007; Sjöström-Strand et al., 2006). Flera kvinnor upplevde och trodde att deras ångest, oro 

och ilska kunde framkalla bröstsmärta (Kristofferzon et al., 2007). Rädslan för att symtomen 

skulle vara en ny hjärtinfarkt skapade stress och osäkerhet i kvinnornas vardag (Sjöström-

Strand et al., 2011; Stevens et al., 2012). De dagliga rutinerna var dock svåra att ändra på 

vilket orsakade stress och rastlöshet hos kvinnorna (Sjöström-Strand et al., 2007).  

Vissa kvinnor var väldigt arga över att de hade drabbats och de kunde inte själva ta ansvar 

över sin egen livsstilsituation. Kvinnorna såg sig själva som misslyckade eftersom de hade 

drabbats och blivit sjuka (Svedlund et al., 2004). Kvinnorna blev dock medvetna om att stress 

påverkade deras hälsa negativ vilket resulterade i att de försökte undvika tidspress och 
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stressande situationer (Sjöström-Strand et al., 2006). En positiv effekt som de flesta av 

kvinnorna upplevde efter hjärtinfarkten var att uppskatta livet. Kvinnorna beskrev att denna 

uppskattning av livet gav dem möjligheter att kunna njuta mer av det som livet gav (Norekvål 

et al., 2007) . De som hade accepterat sitt nya hälsotillstånd blev mer försiktiga och kunde 

leva dag för dag med uppskattning (Svedlund et al., 2004).  

4.3 De sociala relationernas påverkan på hälsan  
Den sociala hälsan efter en hjärtinfarkt hade påverkan på kvinnornas tillfrisknande. Kvinnor 

som hade nära och goda relationer upplevde stöd och stöttning både under och efter 

återhämtningsprocessen (Svedlund et al., 2004; Kristofferzon et al., 2007). 

Stödet visade sig som att anhöriga lyssnade när den drabbade kvinnan behövde samtala och 

gav kvinnan styrka att våga lita på sin egen förmåga och prioritera sig själva (Kristofferzon et 

al., 2007).  Kvinnorna insåg hur viktiga relationerna till familj och vänner var och värdesatte 

dem nu högre än tidigare (Norekvål et. al., 2007) och andra kvinnor berättade att 

hjärtinfarkten hade fått dem att bli bättre människor. De upplevde att de blev bättre i sina 

roller som fruar och mödrar och tack vare hjärtinfarkten kunde de känna mer sympati för 

andra människor (Mendes et al., 2010). Flera kvinnor berättade att deras familj gav dem 

omsorg i stället för tvärtom, vilket var en ny upplevelse för dem (Johansson Sundler et al., 

2009). 

Oron från de anhöriga kunde dock upplevas som besvärande eftersom kvinnorna kände sig 

överbeskyddade (Johansson Sundler et al., 2009; Sjöström-Strand et al., 2007; Kristofferzon 

et al., 2007; Svedlund et al., 2004). Några kvinnor kände ett behov av att skydda sin partner 

från oro (Svedlund et al., 2004) och höll därför en god fasad utåt för att inte visa den oro och 

rädsla de själva kände (Stevens et al., 2012). Några kvinnor beskrev att de ofta hade en känsla 

av att vara en börda för familjen (Svedlund et al., 2004) och andra kvinnor berättade att de 

visade hänsyn mot sina anhöriga genom att inte prata om sina känslor eller om sina kroppsliga 

symtom (Svedlund et al., 2004). Vissa kvinnor betonade att krav, både från andra och 

självpåtagna, var de största problemen i deras relationer efter hjärtinfarkten (Kristofferzon et 

al., 2007). 

Efter hjärtinfarkten upplevde flera kvinnor att de sociala rollerna förändrades (Sjöström-

Strand et al., 2007; Stevens et al., 2012). De insåg att de var tvungna att prioritera sig själva i 

första hand (Norekvål et. al., 2007; Johansson Sundler et al., 2009; Mendes et al., 2010). 

Många kvinnor hade svårt att anpassa sig till att inte längre vara familjens överhuvud 

(Svedlund et al., 2004). Andra kvinnor uttryckte en frustration över att inte längre behövas 

lika mycket som innan hjärtinfarkten (Sjöström-Strand et al., 2006). 

Några kvinnor upplevde att deras vänskapsrelationer hade påverkats. De uppgav att deras 

väninnor hade slutat höra av sig när de skulle ut på dans eller äventyr, av rädsla för att den 

drabbade kvinnan skulle få ännu en hjärtinfarkt. Att bli utesluten från ett socialt sammanhang, 

även om det var på grund av omtanke, skapade negativa känslor av ensamhet (Johansson 

Sundler et al., 2009). 

Något som påverkade kvinnornas hälsa i negativ bemärkelse var deras upplevelse av bristande 

information från sjukvården (Kristofferzon et al., 2007; Sjöström-Strand et al., 2006; 

Sjöström-Strand et al., 2011; Stevens et al., 2012). Känslan av att inte bli tagen på allvar 

skapade stress och ångest (Sjöström-Strand et al., 2006; Sjöström-Strand et al., 2011). Många 

kvinnor uppgav dock att de kände förtroende för och fick uppmuntran och bekräftelse från 

sjuksköterskorna (Kristofferzon et al., 2007; Sjöström-Strand et al., 2006). De upplevde även 

ett gott stöd från rehabiliteringsgrupperna (Sjöström-Strand et al., 2007; Kristofferzon et al., 

2007). 
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Yrkesmässigt ledde hjärtinfarkten till att några kvinnor bytte arbeten (Johansson Sundler et 

al., 2009), andra kvinnor slutade arbeta helt och vissa gick ner i arbetstid eller avbröt sina 

studier för att gå tillbaka till sina gamla jobb där de var garanterade sjukförsäkring (Stevens et 

al., 2012). Flera kvinnor gick, trots sin oro, tillbaka till sina respektive arbeten en kort tid efter 

sin hjärtinfarkt på grund av ekonomiska (Sjöström-Strand et al., 2007; Sjöström-Strand et al., 

2011) eller sociala skäl (Sjöström-Strand et al., 2006). 

 

Under den första tiden efter hjärtinfarkten var många kvinnor oroliga inför sexuella 

situationer. De kände osäkerhet på den kroppsliga förmågan och rädsla för att ta ut sig för 

mycket. Efter en tid menade dock de flesta kvinnor att det sexuella umgänget inte hade 

förändrats påtagligt, utan var sig likt i både lust och frekvens (Johansson Sundler et al., 2009). 

4.4 Andlig och existentiella påverkan på upplevd hälsa  
Upplevelsen av att vara frisk innan hjärtinfarkten till att vara nära döden fick kvinnorna att 

tänka på sin egen dödlighet (Mendes et al., 2010). Existentiella tankar kring hjärtinfarkten var 

inte ovanliga (Stevens et al., 2012). Efter händelsen fick kvinnorna större kunskap om 

sjukdomen och insikt i att en hjärtinfarkt kan leda till döden (Sjöström-Strand et al., 2007; 

Sjöström-Strand et al., 2006). Många kvinnor kände en stark rädsla för att drabbas igen 

(Johansson Sundler et al., 2009; Sjöström-Strand et al., 2006; Sjöström-Strand et al., 2007; 

Sjöström-Strand et al., 2011). Denna rädsla inför döden gjorde deras liv väldigt osäkra 

(Svedlund et al., 2004). Särskilt upplevde kvinnorna stress när de var ensamma hemma på 

grund av rädslan för att drabbas av en till hjärtinfarkt (Sjöström-Strand et al., 2006). Flera 

kvinnor uttryckte att de ville fortsätta leva så att de kunde få mer tid tillsammans med sin 

familj (Sjöström-Strand et al., 2011). 

Tiden efter hjärtinfarkten innehöll tankar kring varför sjukdomen hade drabbat just dem. 

Särskilt de yngre kvinnorna som hade drabbats ansåg sig vara för unga. Många kvinnor hade 

svårt att sluta tänka på sin hjärtinfarkt eftersom de inte kunna finna någon anledning till varför 

den hade inträffat. När kvinnorna inte kunde finna svar på varför just de hade drabbats 

upplevde de känslor som ilska, sorg och depression (Stevens et al., 2012). Många kvinnor 

upplevde att känslan av maktlöshet var så stark att de ibland inte visste hur de skulle klara av 

sin livssituation. Några kvinnor kände att livet inte var värt att leva längre (Svedlund et al., 

2004). Andra kvinnor beskrev hjärtinfarkten och deras nära döden upplevelse som att de hade 

fått en andra chans i livet (Sjöström-Strand et al., 2011). Kvinnorna kände att de hade fått en 

inre kraft som fick dem att orka mer (Mendes et al., 2010).  

De kvinnor som var religiösa kände att deras tro gav dem en inre kraft och styrka (Mendes et 

al., 2010; Kamm-Steigelman et al., 2006). Religionen erbjöd även en värdefull social 

gemenskap vilken tillsammans med tron hjälpte de drabbade kvinnorna att uppleva glädje i 

livet. Religionen skyddade på så vis mot depressiva symtom (Kamm-Steigelman et al., 2006). 

4.5 Resultatsammanfattning 
Efter en hjärtinfarkt upplevde kvinnorna att deras vardag begränsades till följd av fysiska 

symtom som trötthet. Känslor som stress, ångest och oro var vanligt förekommande och flera 

kvinnor uppvisade depressionssymtom. Goda relationer gav kvinnorna stöd och stöttning 

vilket var en tillgång under återhämtningsprocessen. Kritik riktades mot sjukvården när 

bristande information och stöd gavs. Efter hjärtinfarkten uppskattade kvinnorna livet mer men 

de var oroliga att de skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt. De ville fortsätta leva för att kunna 

spendera mer tid med familjen. Religiösa kvinnor fann styrka och kraft i sin tro.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Studien som genomfördes var en litteraturstudie med deskriptiv design för att sammanställa 

forskning om hur kvinnor upplever sin hälsa efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Eftersom 

syftet faller inom kunskapsgenren omvårdnadsvetenskap så valde författarna att göra 

strukturerade litteratursökningar i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO, vilka är några 

av de viktigaste databaserna för forskning inom just omvårdnadsvetenskap (Forsberg et al., 

2008). Databasen SweMed+, som också täcker vårdforskning, valdes bort av anledningen att 

den endast publicerar nordisk forskning på respektive modersmål.  

Sökorden var hämtade från studiens syfte och översattes från svenska till engelska med hjälp 

av Svensk MeSH för att få en korrekt översättning. Sökorden kontrollerades och söktes var 

för sig i respektive databas ämnesordlistor. I PsycINFO föreslog programmets ämnesordlista 

att sökordet heart attack skulle bytas mot heart disorders. Författarna upplevde dock att de 

artiklar som påträffades med sökordet heart disorders inte svarade på studiens syfte utan 

främst hittade artiklar där fokus var på kronisk hjärtsvikt/hjärtsjukdom och inte hjärtinfarkt.  

Samtliga ord kombinerades med booleska operatorer men inget resultat med alla fyra sökord 

kunde hittas. När tre av fyra sökord kombinerades kunde ett fåtal artiklar hittas och författarna 

upplevde att de funna artiklarna ur dessa sökningar svarade bra mot studiens syfte. För att inte 

förbigå relevanta artiklar valdes att söka på syftets starkaste ord, women och myocardial 

infarkticon samt heart disorders i PsykINFO. Artiklarnas relevans för studiens syfte varierade. 

Författarna genomförde läsning av både titlar, abstracts och artiklar i fulltext tillsammans för 

att undvika att sortera bort relevanta artiklar eller inkludera artiklar som inte svarade på syftet.  

Dataanalysen gjordes av författarna tillsammans och diskussioner fördes om vilket innehåll i 

respektive artikel som svarade på studiens syfte. I några artiklar förekom stycken som 

författarna hade svårt att tyda, varpå engelsk-svenskt lexikon användes för att tolka innehållet. 

Då engelska inte är författarnas modersmål finns det ändå en risk att visst meningsinnehåll är 

felöversatt och därmed feltolkat.  

Artiklarna som valdes ut till litteraturstudien kvalitetsgranskades med mallar från Statens 

Beredning för medicinsk utvärdering eftersom författarna sen tidigare var bekanta med 

granskningsmallarnas design och ansåg dem lättanvända. Granskningen skedde av författarna 

tillsammans. Samtliga artiklar som inkluderades i studien ansåg författarna hålla medelhög 

eller hög kvalitet. Sju artiklar hade kvalitativ metod, en kvantitativ metod, en tvärsnittsstudie 

och den sista var grounded theory. Författarna ser inte detta som någon svaghet utan som att 

försöka svara på syftet sett utifrån olika aspekter. En svaghet som identifieras är däremot att 

tre av artiklarna är skrivna av samma forskningsgrupp och två av artiklarna är baserade på 

samma deltagarpopulation. Författarna bedömde dock artiklarnas kvalitet som hög och ansåg 

att de hade olika syften vilket gav viktiga resultat till litteraturstudien.  

Innan författarna började arbeta med att analysera artiklarnas resultat diskuterades deras 

förförståelse sinsemellan. Författarna avsåg att bortse från sin förförståelse men under arbetets 

gång har de insett att vissa textdelar kan ha tolkats utifrån författarnas förförståelse. 

Författarna kan därmed inte utesluta att förförståelsen har påverkat dataanalysen och resultatet 

(Henricsson, 2014).  

Artiklarna som ingår i studien är utförda i USA och Skandinavien. Artiklarna visar på 

liknande resultat och upplevelser från kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt oavsett var 

studierna var gjorda.  
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Studiens styrka ligger i en väl genomförd litteratursökning som gav tio artiklar med hög eller 

medelhög kvalitet att hämta resultat ifrån. Samtliga artiklar svarar på studiens syfte och 

författarna har gjort både urval, granskning och analys tillsammans. Genom deltagande i 

grupphandledning har även studiekamrater och handledare hjälpt författarna att kontrollera så 

att analysen är grundad i data (Henricsson, 2014).  

5.2 Resultatdiskussion 
Kvinnornas fysiska hälsa efter en hjärtinfarkt blev nedsatt och kännetecknades främst av 

trötthet, vilket stöds av tidigare studier (Alsén & Brink, 2012). Tröttheten var ihållande och 

även fem år efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt upplevde många kvinnor att de fortfarande 

var tröttare än vad de upplevde som normalt. Asp & Ekstedt (2009) förklarar det som att 

människor med fatique kan ha svårt att hushålla med sina energiresurser och därför upplever 

trötthet snabbare än vanligt. Energiförlusten står inte i proportion till det fysiska eller mentala 

arbete som utförts. Att lida av trötthet gör att det finns behov av att spara sin energi till det 

absolut nödvändiga, och att delta i sociala aktiviteter kan kräva en viljemässig ansträngning 

(Asp et al., 2009). Författarna tycker sig se en koppling mellan nedsatt fysisk förmåga och 

förändrade sociala relationer. Skärsäter (2009) definierar sociala relationer som två eller flera 

personer som ingår i ett naturligt socialt nätverk, där relationen är ömsesidig och beroende av 

tillit och förtroende. 

Janevic et. al. (2004) har uppmärksammat att kvinnor med hjärtsjukdom har sämre support 

och ingår i färre sociala sammanhang än män, vilket författarna tycker är värt att lyfta fram då 

resultatet visar att de sociala relationerna har betydelse för kvinnornas återhämtning och hälsa. 

Att bli utesluten ur ett socialt sammanhang, som flera kvinnor i resultatet beskrev att de hade 

blivit, kan göra att det uppstår känslor av ensamhet, vilket i sin tur kan leda till nedsatt 

psykisk hälsa (Carlsson, 2007).  

En annan aspekt av ensamhet presenterar Delmar, Jakobsen, Forup & Pedersen (2012) när de 

beskriver att även kvinnor som har nära relationer omkring sig upplever ensamhet i vardagen. 

I likhet med denna studies resultat, lyfter de fram att kvinnorna försökte hålla sina bekymmer 

för sig själva och att de undviker att belasta sina anhöriga med tankar och funderingar. 

Delmar et al. (2012) skriver att ensamhet kan vara ett stort problem, även för någon som bor i 

en familj, om det nödvändiga stödet inte erbjuds. Eftersom kvinnorna inte ville oroa sina 

anhöriga så försvann möjligheten att diskutera existentiella frågor, liksom någon att dela 

sorger och bekymmer med. Författarna tror att en av anledningarna till att kvinnorna inte 

pratar om sin oro och håller en god fasad utåt bero på att de inte vill att deras sociala 

relationer skall påverkas ytterligare. Kvinnorna var rädda för att uppfattas som svaga av 

familjemedlemmarna om de visade sina känslor öppet. Vilket i sin tur kunde leda till att de 

fråntogs ansvaret som de var vana vid i hemmet. Kvinnorna ville leva sin vardag som tidigare, 

innan de drabbades av hjärtinfarkten. 

Carlsson (2007) menar att social isolering leder till nedsatt mental hälsa vilket även Janevix 

et. al.  (2004) bekräftar genom att visa att kvinnor med låg social interaktion hade fler 

depressionssymtom än de kvinnor som hade flera goda relationer runt sig. I samma 

undersökning visade det sig att kvinnor med ett starkt nätverk omkring sig skattade sin hälsa 

högre än kvinnor med färre sociala relationer. Det verkar dock främst vara kvalitén på de 

sociala relationerna som spelar roll, och inte mängden släkt och vänner (Forsman, 2010).  När 

den psykiska hälsan är påverkad kan det innebära att det är svårare för personen att formulera 

sina behov, ta till sig information och fatta beslut (Skärsäter, 2009).  

I resultatet kan utläsas att många kvinnor är besvikna på vården och då främst på eftervården 

och informationen som gavs. Författarna tror att eftersom hjärtinfarkt länge setts som en 
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”manlig” sjukdom så kan både den akuta vården och eftervården vara anpassad efter manligt 

behov av stöd. Män verkar ha ett behov av fysisk träning och kunskap om sjukdomen medan 

kvinnor verkar behöva samtalsstöd och möjlighet att utbyta erfarenheter för att må bra och 

reducera stress (Woodend et al., 2005). Eftersom många kvinnor upplever att de har 

begränsade möjligheter att prata med sina anhöriga om sina tankar och funderingar så tänker 

författarna att vården bör ställa upp med samtalsstöd som ett led i den hälsofrämjande 

processen. Asp et al. (2009) beskriver hur människor med allvarlig sjukdom som har 

förmågan att anpassa sina liv utifrån de nya förutsättningarna, visar mindre tendens till att 

utveckla fatiqe än de som inte har förmågan att anpassa sig. Även här anser författarna att 

vården bör ta ansvar och ge stöd till anpassning utifrån kvinnornas nya förutsättningar.   

Med stöd i ovanstående resonemang och det resultat som studien visar så vill författarna 

hävda att den upplevda hälsan inte bör plockas isär och förstås som separata delar, utan att 

hälsa bör ses som en helhet. Den fysiska nedsättningen leder till att både den sociala hälsan 

och det psykiska måendet påverkas, och tvärtom. Inom humanismen betraktas människan i ett 

helhetsperspektiv där hälsan är en process som människan upplever i det dagliga livet 

(Willman, 2009) och det är så författarna anser att resultatet bör tolkas. Hälsa är en helhet i ett 

sammanhang.  

Ser man på studiens resultat med ett genusperspektiv ser man flera punkter som influerar hur 

kvinnan upplever sig själv i samhället, i vården och inom familjerelationer. Flera kvinnor 

beskrev hur de efter hjärtinfarkten kände sig misslyckade och dåliga eftersom de inte längre 

kunde leva upp till sina ideal som innebar att sköta hushållet, familjen och arbetet. Kvinnorna 

ville skydda sin familj och höll därmed en fasad om att allt var bra. Denna fasad orsakade 

dock mer stress och ångest vilket påverkade deras återhämtningsprocess. Enligt författaren 

Aléx (2007) är kvinnligt och manligt uppbyggt av sociala, historiska och kulturella processer 

som är ständigt pågående. Ett genusperspektiv innebär att man värderar sin syn på vad som är 

kvinnligt och manligt i samhället. Kvinnorna i studien såg sig själva som misslyckade 

eftersom de inte kunde leva upp till sina kvinnliga ideal som samhället har skapat.  

I Sverige har alla rätt till jämlikvård dock så påvisas det i flera studier att det är ojämlik vård 

som drivs. Kvinnan upplevs som det svagare könet och maktpositionen för henne att påverka 

sin vård är låg. Bemötande inom vården har studerats och resultatet har visat att män är mer 

nöjda med sin vård än vad kvinnor är. Detta beror på att kvinnor och män bemöts på olika sätt 

utav vårdpersonal samt att de ofta får olika behandling på grund av deras kön och inte på 

grund av deras sjukdomstillstånd (Ekstrand & Saarnio, 2010). Efter en hjärtinfarkt återhämtar 

sig man och kvinnor olika. Kvinnor upplever ofta sin hälsa som sämre än vad männen gör. 

Faktorerna till orsaken kan vara många men några faktiska orsaker som har inverkan är att 

kvinnor i snitt är 10 år äldre än vad männen är när de drabbas av sin första hjärtinfarkt. Flera 

av de drabbade är därför änkor och saknar dagligt vårdstöd från anhöriga. Kvinnorna har även 

åldersrelaterade sjukdomar som påverkar deras återhämtning efter hjärtinfarkten 

(Kristofferzon, 2006). 

 Kvinnor och män har enligt studiens resultat och övriga källor olika förutsättningar till en 

god hälsa efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Som sjuksköterska och övrig vårdpersonal är 

det därmed av stor vikt att man är medveten om detta och kan skapa en personlig vård som 

inte utgår från en manlig stereotypisk omvårdnad utan att varje patient, såväl kvinnlig som 

manlig, får en personcentrerad våd där man ser till personens bästa och inte dess kön.  

I resultatet fokuseras främst på olika nedsättningar av hälsotillståndet som kvinnorna 

upplevde och det kan förklaras av att de allra flesta studierna som ingår har en kvalitativ 

metod med intervjuer som datainsamling. En av studierna sticker dock ut eftersom den enda 
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fråga som ställdes i enkäten var om deltagarna hade upplevt något positivt i samband med sin 

hjärtinfarkt. De kvinnor som svarade ja fick sen svara på ett antal följdfrågor. Av svaren som 

inkom visade det sig att en majoritet av kvinnorna hade positiva upplevelser av hjärtinfarkten.  

I de amerikanska artiklarna framkom att den religiösa tron hjälpte kvinnorna att finna kraft 

och stöd. Tron erbjöd även delaktighet i ett socialt sammanhang, vilket hade positiv effekt på 

kvinnornas tillfrisknande. I de skandinaviska artiklarna nämns dock inget om att kvinnornas 

religiösa tro påverkade deras hälsa däremot presenteras resultat om att kvinnornas inre kraft 

hjälpte dem i återhämtningsprocessen. Varför artiklarna från de olika länderna tar upp religiös 

tro gentemot inre styrka beror nog mycket på olika samhällskulturer. Trots detta så är det 

styrkan i tro och hopp som är det väsentliga och som kan hjälpa människor att klara av svåra 

prövningar. Tro och hopp för att det kommer bli bättre om man bara håller ut och kämpar på 

är stark kraft.  Oavsett om kvinnorna får sin kraft genom sin religiösa tro eller ifrån tron på sig 

själva, så är det just styrkan i vad tro och hopp kan göra för en människa som är viktigt. USA 

och Skandinavien har olika kulturer och olika religioner som påverkar samhället och 

människorna i olika stora skalor. Som sjuksköterska inom vården får man ständigt möta 

människor med olika religioner och trosuppfattningar. Oavsett om man som sjuksköterska 

eller som annan vårdpersonal inte delar samma tro som patienten så är det viktigt att man 

respekterar patientens tro och stöttar patienten i sin vård. Sjuksköterskan bör tänka på är att 

hjälpa patienten och stötta denne i sin tro för ett tillfrisknande och en bättre hälsa. 

6. Kliniska implikationer 
Sjuksköterskan spelar en viktig roll vid patientens tillfrisknande och har som arbetsuppgift att 

informera, stötta och undervisa, vilket kan utvecklas och förbättras efter kunskapen om 

kvinnors specifika behöv. Sjuksköterskor kan använda studiens resultat för att bli bättre på att 

tidigt upptäcka obalans i kvinnornas upplevda hälsa. Det finns en skillnad mellan hur män och 

kvinnor återhämtar sig efter en hjärtinfarkt och då de rehabiliteringsprogram som används är 

designade för mäns behov är det extra viktigt att tidigt kunna upptäcka brister i kvinnornas 

hälsa för att snabbt kunna sätta in förebyggande åtgärder som främjar hälsa.  

Fortsatt forskning skulle kunna innefatta möjligheterna att undersöka hur man kan anpassa 

vården utifrån kvinnliga patienters behov. Denna tillämpning kan göras inom flera områden 

som tidigare har varit mansdominerande. Insikten om att kvinnor och män behöver olika 

utformning av vård är en väldigt intressant aspekt och kan undersökas i fler studier.  

7. Slutsats 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor upplever sin hälsa efter att ha 

drabbats av en hjärtinfarkt. Resultatet visade att kvinnornas hälsa påverkades både fysiskt, 

psykiskt, socialt och andligt. De olika delarna var svåra att separera då upplevelsen av hälsa 

gör att alla fyra delar påverkar varandra. Det är viktigt att se till hela människan och inte bara 

fokusera på exempelvis fysisk nedsättning. Kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt får vård 

som är baserad på manliga behov vilket kan göra att deras tillfrisknande påverkas. Den här 

studiens resultat kan användas för att förstå hur kvinnor upplever sin hälsa och 

återhämtningsprocess efter en hjärtinfarkt. Resultatet kan också användas av sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal för att förstå och bemöta kvinnliga behov av omvårdnad. De 

analyserade artiklarna visade på ett relativt samstämmigt resultat och författarna hävdar att 

studiens syfte är besvarat.  
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Studiens syfte var att 

utforska betydelsen 

av nära relationer och 

sexualitet för 

kvinnors hälsa och 

välbefinnande efter en 

hjärtinfarkt.  

Metod och design: Kvalitativ metod med 

fenomenologisk design.  

 

Inklusionskriterier: Kvinnor som genomlidit 

en hjärtinfarkt för mer än sex månader sen, 

som vårdats på en kardiologisk avdelning och 

som var villiga att berätta om sexualitet och 

närhet. 

 

Exklusionskriterier: Ej angett.  

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval. 

 

Urval och ev. bortfall: Antalet deltagare i 

studiegruppen var ej bestämt på förhand, utan 

datainsamlingen upphörde då det insamlade 

materialet var tillräckligt fylligt och 

variationsrikt.   

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 10 

kvinnor i åldrar mellan 49-80 år med 

varierande livssituation; några levde med en 

partner och andra ensamma.  

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument: 

Semi-strukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

 

Styrkor: Tydligt beskrivet syfte 

och analysdel.  

 

Svagheter: Språket; författarna 

använder "vi" på flera ställen. 

Oklar design där fenomenografi 

anges men dataisamlingen 

avslutades när författarna ansåg att 

de hade tillräckligt brett material. 

En av intervjuerna genomfördes 

med en annan intervjuledare. 

Betydelsen av kvinnors nära 

relationer efter en hjärtinfarkt 

verkar vara tätt sammanflätad med 

deras långsiktiga rehabilitering där 

både hälsoprocesser och relationer 

påverkas. Goda nära relationer kan 

bli ett skyddsnät mot lidande efter 

en hjärtinfarkt. Nära relationer och 

sexualitet är integrerade i 

kvinnornas levda kroppar, och på 

så sätt får de stort inflytande i 

deras livsvärlds upplevelser. Inte 

alla nära relationer är intima; men 

alla nära och meningsfulla 

relationer ger kraft och styrka till 

kvinnors hälsoprocesser. Samtidigt 

kan dessa förhållanden verka för 

att dränera energi och orsaka 

lidande. 
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Författare, artikels 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och eventuell design Värdering Resultat 

Kamm-Steigelman, L., 

Kimble, P. L., Dunbar, 

S., Sowell, L. R., & 

Bairan, A. (2006) 

Religion, relationships 

and mental health in 

midlife women 

following acute 

myocardial infarction. 

Mental Health Nursing 

27(2), 141-159. doi: 

10.1080/0161284050043

6925 

 

USA.  

Syftet med studien 

var att beskriva 

existerande coping 

resurser, särskilt de 

som involverar 

religion, familj och 

vänner, som alla 

uppfattas föra 

styrka och tröst till 

medelålders 

kvinnan efter en 

akut hjärtinfarkt. 

Att undersök status 

för psykisk hälsa, 

särskilt 

omfattningen av 

depression och 

tillfredsställelse av 

livet upplevt av 

medelålders 

kvinnan vid akut 

hjärtinfarkt och att 

utforska 

associationer 

mellan den 

personliga 

betydelsen av 

religion, stöd från 

familj och vänner, 

och psykisk hälsa. 

Metod och design: Kvantitativ metod med beskrivande sambandsdesign.  

 

Inklusionskriterier: Kvinna, 35-64 år, förhöjd troponinvärde som varierats av 

sjukhusets kliniska laboratorium och/eller dokumenterat Q-våg eller icke Q-

våg i journal, talar och förstår engelska, medicinskt stabil och förväntas 

överleva sjukhusvistelsen, förväntad utskrivning hem.  

 

Exklusionskriterier: diagnos depression eller tidigare klinisk behandlad 

depression, alkoholism eller drogberoende som står med i patientens journal. 

Genomgått kranskärlsoperation som en del av behandlingen av den akuta 

hjärtinfarkten. Ökad svårighetsgrad på den akuta hjärtinfarkten enligt Killip 

klass III (öppet lungödem) och IV (kardiogen chock).   

 

Population: Kvinnor som vårdas på kardiologiska avdelningar på 4 sjukhus i 

en storstad i sydöstra USA.  

 

Urvalsförfarande: 73 st. medelålders kvinnor accepterades till studien.  

 

Urval och ev. bortfall: 59 st. kvinnor svarade på frågeformuläret efter att de 

hade blivit utskrivna från sjukhuset. Planerat bortfall 3 st., en kvinna hade 

cancer och två andra kvinnor önskade få betalt för att delta i studien annars 

ville de inte deltaga. Externt bortfall 11 st. En kvinna rapporterades hade avlidit 

och resterande 10 st. kvinnor svarade varken på enkäten eller påminnelsen som 

skickades ut.    

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 59 st. kvinnor som levde upp till 

inklusionskriterierna.  

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument: Enkät med strukturerade 

intervjufrågor.  

 

Analysmetod: Dataanalys av statistisk data samt beskrivande analys. 

Styrkor: Redovisat 

bortfall. Intervjuenkät 

skickades ut inom 24 

timmar efter att 

patienten hade skrivits 

ut. Alla deltagare hade 

samma tidsram på sig 

att svara. Påminnelse 

skickades ut. 

82 % svarade på 

enkäten. 

IMRAD.  

Tydligt redovisat 

resultat i tabellform. 

Det externa bortfallet 

diskuteras och visar på 

minimal påverkan av 

resultatet.  

 

Svagheter: Enkäterna 

besvarades i hemmet 

en tid efter 

utskrivning, vilket kan 

ha påverkat 

deltagarnas 

uppfattning av 

frågorna.  

Kvinnor i studien nedsatt 

livsglädje och psykisk 

ohälsa. 49 % upplevde 

depression.  

Faktorer som gav 

kvinnorna styrka och tröst 

var religion, familj och 

vänner. Psykisk hälsa har 

ett tydligt samband med 

personlig relation till 

religion och tro och 

depression minskade i 

samband med styrka och 

tröst från familj och 

vänner.  
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Författare, 

artikels titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och eventuell design Värdering Resultat 

Kristofferzon, M-L., 

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 

Nursing16(2), 391-

401. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2005.01518.x 

 
Sverige.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet är att beskriva 

upplevelser av det 

dagliga livet för 

kvinnor och män 

under de första fyra 

till sex månaderna 

efter en hjärtinfarkt. 

Fokus ligger på 

problem, hantera 

problem och stöd 

från deras nätverk. 

Metod och design: Kvalitativ metod 

 

Inklusionskriterier: Både män och kvinnor i arbetsför ålder eller äldre. 

Har överlevt en hjärtinfarkt fyra till sex månader tidigare. 

Exklusionskriterier: Ej angett.  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 

 

Urval och ev. bortfall: 40 st. deltagare. 20 st. kvinnor respektive 20 st. 

män. En man tackade senare nej till sitt deltagande i studien.  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 20 st. kvinnor, 47-88 år. 19 st. män, 48-

90 år. Av kvinnorna så levde 13 st. med en partner, 13 st. hade gått färdigt 

grundskolan, 7 st. hade gått klart gymnasiet. 2 st. arbetade, 12 st. var 

pensionerade och 6 st. var sjukskrivna. 2 st. rökte fortfarande. 2 st. hade 

haft tidigare hjärtinfarkter. 1 st. fick en till hjärtinfarkt. 2 st. fick behandling 

ballongsprängning eller bypass-operation. 8 st. deltog i ett 

rehabiliteringsprogram.  

Av männen så levde 14 st. med en partner. 11 st. hade gått klart grundskola, 

5 st. hade gått klart gymnasiet och 3 st. hade läst på universitet. 12 st. var 

pensionerade, 2 st. var sjukskrivna, 4 st. var arbetslösa, 1 st. arbetade.  

2 st. rökte fortfarande. 3 st. hade haft tidigare hjärtinfarkter. 3 st. fick 

behandling ballongsprängning eller bypass-operation. 9 st. deltog i ett 

rehabiliteringsprogram.  

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument: Semi-struktuerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys.  

Styrkor: Intervjuerna av 

män och kvinnor 

analyserades separat.  

Tydligt beskrivna 

kategorier och 

subkategorier. Citat från 

både kvinnor och män 

finns med i resultatet.  

IMRAD.  

 

Svagheter: Studien ingick 

i en större studie som 

pågick under en längre tid.  

I resultatet står det ibland 

”deltagarna” vilket gör det 

osäkert om det är män 

eller kvinnor författarna 

menar, eller om det är 

både och.   

 

Fysiska symtom och 

känslomässigt lidande var 

de vanligaste beskrivna 

problemen under de första 

månaderna efter en 

hjärtinfarkt. Deltagarna 

hanterade problemen genom 

att försöka lita till sin egen 

förmåga. De ändrade 

attityder och beteenden. Tog 

självständiga beslut och 

utförde handlingar på egna 

initiativ.  

Det sociala nätverket var 

ofta ett gott stöd till den 

drabbade. Ibland så uppstod 

dock 

kommunikationssvårigheter 

mellan nätverket och 

personen ifråga.  
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Författare, 

artikels titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och eventuell design Värdering Resultat 

 Mendes, B., 

Roux, G., & 

Ridosh, M. 

(2010). 

Phenomenon of 

Inner Strength in 

Women Post-

Myocardial 

Infarction. 

Critical Care 

Nursing 33(3), 

248-258.  

 

USA.  

Syftet var att 

undersöka de 

strategier som 

används av kvinnor 

för att utveckla 

hälsofrämjande 

styrkor efter att de 

har sökt vård för 

symtom på 

hjärtinfarkt. 

Metod och design: Kvalitativ metod med en Grounded Theory design. 

 

Inklusionskriterier: Engelsktalande vuxna kvinnor som återhämtade sig på 

sjukhus efter att de hade genomgått en ballongsprängning på grund av 

diagnosticerad hjärtinfarkt.  

 

Exklusionskriterier: Patienter med nedsatt kognitiv förmåga.  

 

Population: Sjukhus i nordöstr a USA.  

 

Urvalsförfarande: Ett flygblad sattes upp och deltagarna fick söka sig till 

studieansvarig om de önskade delta i studien.  

 

Urval och ev. bortfall: 12 st. kvinnor som svarade emot 

inklusionskriterierna. Inget bortfall rapporterades.  

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 12 kvinnor, 41-81 år gamla. 

Tidslängdes för deras senaste hjärtinfarkt var 4 månader – 2 år. 3 st. av 

deltagarna hade genomgått ballongsprängning direkt efter hjärtinfarkten. 5 

st. kvinnor hade drabbats av sin första hjärtinfarkt. Kvinnornas 

utbildningsnivå varierade från högstadienivå till universitetsnivå. 5 st. 

kvinnor var gifta, 2 st. var skilda och 5 st. var änkor. 5 st. av deltagarna hade 

deltagit i kardiologiskt rehabiliteringsprogram efter sin hjärtinfarkt.  

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument: Semistrukturerad intervju som 

spelades in och översattes ordagrant. Intervjuerna höll på tills datamättnad 

var uppnådd. Ett demografiska enkätverktyg för studien använder samt 

fältanteckningar. Under studiens gång inkluderades memos av tankar och 

frågor.   

 

Analysmetod: Innehållsanalys  

Styrkor: Tydligt redovisat 

resultat indelat i teman.  

Resultatet svarar på 

studiens syfte. 

IMRAD. 

Relevant urvalsförförande 

med variationsbredd.  

Intervjuerna översattes av 

en transkriberare som 

hade skrivit på ett 

sekretessavtal.  

Universitetets och 

sjukhusets 

granskningsnämnder 

godkännande studien 

innan den sattes igång.  

Kvinnorna i studien 

godkände sitt deltagande. 

 

 

Svagheter: Inget bortfall 

rapporterades.  

Inga förfrågningar 

gjordes, endast flygblad 

sattes upp. Måhända att 

man missade flera kvinnor 

på grund av denna metod 

när man sökte deltagare.  

Resultatet ger en teoribaserad grund 

för kritiska vårdinterventioner för 

att främja hälsan hos kvinnor som 

har drabbats av en livshotande 

infarkt och behandlats med 

ballongsprängning.  

Kvinnorna i studien uppger att de 

var rädda för att leva med en 

kronisk sjukdom och de oroade sig 

för framtida hjärtproblem. Alla 

deltagare i studien upplevde 

skuldkänslor och kände att de borde 

ha förhindrat hjärtinfarkten genom 

bättre leverne. 

Kvinnorna beskrev hur de saknade 

självförtroende att återvända till sin 

vardag. De var oroliga för att åter 

drabbas av en hjärtinfarkt. 

Konsekvenserna av detta var att de 

undvek sina dagliga aktiviteter så 

som sociala och sexuella. 

Deltagarna beskrev dock hur de 

efter en tid anpassade sig efter sin 

sjukdom och upplevde därmed en 

inre styrka. Kvinnorna kände att de 

hade blivit bättre 

medmänniskor.Religiös tro hjälpte 

flera av kvinnorna att hantera 

depression, stress och familjens 

stresspåverkan efter deras 

hjärtinfarkt.  
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Författare, artikels titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och eventuell design Värdering Resultat 

Norekvål, TM., Moons, P., 

Hanestad, BR., Nordrehaug, 

JE., Wentzel-Larsen, T., & 

Fridlund, B. (2008). The 

Other Side of the Coin: 

Perceived Positive Effects of 

Illness in Women Following 

Acute Myocardial Infarction. 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing 7(1), 

80-87. doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2007.09.00

4 

 

Norge. 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om äldre 

kvinnor upplever 

något positivt av 

deras hjärtinfarkt, för 

att beskriva 

sociodemografiska 

och kliniska 

egenskaper hos dessa 

patienter, och för att 

utforska naturen och 

frekvensen av sådana 

möjliga positiva 

effekter om sådant 

uppfattades.  

Metod och design: Kvantitativ metod, Tvärsnittsstudie.  

 

Inklusionskriterier: Kvinnor, 60-80 år, som vårdats för 

hjärtinfarkt på ett sjukhus inom en 5-års period. Ordinärt 

boende under tiden för studien.  

 

Exklusionskriterier: Kvinnor med andra allvarliga 

sjukdomar samt kvinnor med kognitiva 

funktionsnedsättningar.  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval.  

 

Urval och ev. bortfall: 262 st. potentiella respondenter 

hittades varav 21 st. exkluderades efter utvalda kriterier. 

Därmed fick 241 st. kvinnor hemskickade varav 145 st. 

returnerade svarsenkäten.  

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 145 st. kvinnor, 

62-80 år. 41 % levde ensamma. Medeltiden för den 

senaste hjärtinfarkten var 2 år och 5 månader. Få hade 

universitetsutbildning och majoriteten var pensionärer.  

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument:  
Enkät med strukturerade intervjufrågor. 

 

Analysmetod: Kvalitativ- och kvantitativ analys.  

 

 

Styrkor: Bortfallsgruppen skiljde 

sig inte signifikant mot 

svarsgruppen.  

Stort antal deltagande i studien.  

Påminnelse skickades ut en gång 

till dem som inte hade svarat på sin 

enkät.  

60 % svarade på enkäten.  

IMRAD.  

Tydligt redovisat resultat i 

tabellform.  

Medgranskare med expertis inom 

kardiologi deltog.  

 

Svagheter: Delurvalet var 

begränsat vilket kan ha påverkat 

det statistiska resultatet.  

I tvärsnittstudier tas ingen hänsyn 

till om det är själva händelsen eller 

om andra faktorer påverkar 

upplevelsen.  

Det fanns inget standardiserat 

formulär för studiens syfte. Ett 

oprövat frågeformulär användes.  

En majoritet av kvinnorna 

(65%) rapporterade positiva 

effekter av sina MI 

upplevelse. Kvinnorna 

uppfattar positiva effekter 

skiljde sig inte från dem som 

inte gjorde det på 

sociodemografiska och 

kliniska variabler, med 

undantag för att vara äldre (p 

= 0,007) och mindre ofta 

återtas (p = 0,029). 

Grupperna skilde sig inte 

signifikant att sjukdomens 

svårighetsgrad och tiden 

sedan MI. Fyra teman 

framkom den öppna 

utfrågning om arten av 

upplevda positiva effekterna 

av sjukdomen: Uppskatta liv 

(55%), Att få sjukvård (42%), 

att göra livsstilsförändringar 

(36%), och ta mer hand om 

själv och övriga (29%). 
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Författare, artikels titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och eventuell design Värdering Resultat 

Sjöström-Strand, A., & Fridlund, 

B. (2006). Women´s descriptions 

of coping with stress at the time of 

and after a myocardial infartions: A 

phenomenographic analysis. 

Canadian Journal of 

Cardiovascular Nursing, 16(1), 5-

12.  

 

Sverige.  

 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva och 

undersöka hur 

kvinnor hanterar 

stress vid tiden för 

och efter en 

hjärtattack.  

 

Metod och design: Kvalitativ metod med fenomenografisk 

design.  

 

Inklusionskriterier: Kvinnor som överlevt en hjärtattack som 

gav samtycke till att medverka i två intervjuer.  

 

Exklusionskriterier: Ej angett.  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 

 

Urval och ev. bortfall: Av 20 utvalda kvinnor genomförde 14 

stycken en andra intervju. Två av de ursprungliga deltagarna hade 

avlidit och fyra tackade nej på grund av bristande intresse 

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 14 kvinnor som överlevt en 

hjärtinfarkt med varierande ålder, civilstatus, antal barn, 

utbildningsnivå samt övriga sjukdomar. 

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument: Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

 

Styrkor: Tydligt och 

relevant urvalsförfarande. 

Redovisat bortfall. 

Pilotstudie genomfördes. 

Utomstående 

medgranskare med 

kunskap inom kardiologi.  

 

Svagheter: Olika tidsrymd 

för de sekundära 

intervjutillfällena.  

Kvinnorna fick hjälp och 

stöd från familjen och även 

från sjukvården, men de 

använde också sina egna 

resurser för att minska 

stress. Bland annat 

genomförde de 

livsstilsförändringar och 

började prioritera sig själva i 

första hand. De började 

planera sina liv och saker 

som måste göras och 

skapade också strategier för 

att undvika stressfyllda 

situationer. Några kvinnor 

beskrev hur de förträngde 

att de hade varit allvarligt 

sjuka och försökte leva 

precis som innan 

hjärtinfarkten. I studien 

beskrivs också meningen 

med att ha en avkopplande 

och avstressande 

sysselsättning såsom att ta 

promenader, engagera sig i 

husdjur, lyssna på musik 

eller hålla på med någon 

annan form av hobby.  
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Författare, artikels titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och eventuell design Värdering Resultat 

Sjöström-Strand, A., & 

Fridlund, B. (2007). Stress in 

women´s daily life before and 

after a myocardial infarction: a 

qualitative analysis. Scand J 

Caring Sci 21(1), 10-17. 

 

Sverige.  

 

Att beskriva och 

undersöka kvinnors 

upplevelse före 

och efter en 

hjärtinfarkt.  

Metod och eventuell design: Kvalitativ metod med 

fenomenografisk design.  

 

Inklusionskriterier: Stor variationsbredd med respekt till 

ålder, civil status, antal barn samt utbildning. Kvinnorna var 

även tvungna att delta i två intervjuer vid två olika tillfällen. 

 

Exklusionskriterier: Inte angett.  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval.  

 

Urval och ev. bortfall: 20 st. kvinnor anmälde sig och deltog 

vid den första intervjun. Till den andra intervjun deltog endast 

14 st. Bortfallet berodde på att 2 st. hade avlidit och 4 st. hade 

tackat nej till fortsatt deltagande.  

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 14 st. kvinnor, 31-80 år 

gamla. 6 st. hade gått färdigt grundskolan, 3 st. hade avslutat 

gymnasiet och 5 st. hade läst på universitet. 8 st. var gifta och 6 

st. var singlar. En kvinna hade inga barn, 7 st. hade 1-2 barn, 5 

st. hade 3 barn och en hade fler än 3 st. barn.  

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in och skrevs ned ordagrant av 

huvudförfattaren.   

 

Analysmetod: Fenomenografisk analys.  

Styrkor: En pilotintervju 

genomfördes vilket 

resulterade i lite ändringar 

för att öka deltagarnas 

möjligheter att svara på 

studiens syfte.  

Relevant urvalsförfarande. 

Tydligt beskrivna 

kategorier och 

subkategorier. Citat från 

kvinnorna finns med i 

resultatdelen. 

IMRAD.   

 

Svagheter: 
Exklusionskriterier ej 

angett. Bortfall på 4 st. 

utöver de 2 st. som hade 

avlidit.  

Variation på tid vid det 

andra intervjutillfället. 

Tidspann mellan 4-10 

månader efter 

hjärtinfarkten.  

Tiden innan hjärtinfarkten 

upplevdes som väldigt 

stressfull. Kvinnorna hade 

antingen mycket krav på sig 

själva eller så kom kraven från 

omgivningen. De hade svårt att 

hantera de olika rollerna inom 

privatlivet och yrkeslivet. 

Kvinnorna kände att de hade 

förlorat kontrollen över sin 

vardag.  

 

Efter hjärtinfarkten när 

kvinnorna blev utskrivna från 

sjukhuset och skulle hem kände 

de sig livrädda. De både ville 

och behövde mycket stöd från 

närstående. Kvinnorna var 

väldigt osäkra på hur mycket 

de skulle orka eller vad de 

kunde göra. Inte heller visste 

deras anhöriga något. De 

upplevde lite stöd eller inget 

stöd alls från vårdpersonal.  
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Författare, artikels titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och eventuell design Värdering Resultat 

Sjöström-Strand, A., Ivarsson, 

B., & Sjöberg, T. (2010). 

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 utforska och 

beskriva hur kvinnor 

uppfattar sin hälsa 

och dagliga liv fem 

år efter en 

hjärtinfarkt. 

Metod och design: Kvalitativ metod med 

design inspirerad av fenomenologi. 

 

Inklusionskriterier: Kvinnor som överlevt 

en hjärtattack. 

 

Exklusionskriterier: Ej angett.  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 

 

Urval och ev. bortfall: 14 kvinnor som 

tidigare deltagit i studier om sin upplevelse av 

en hjärtinfarkt tillfrågades om att deltaga i 

denna uppföljande studie. En av kvinnorna 

hade avlidit och en kvinna var så pass sjuk i 

cancer att hon inte orkade deltaga.  

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 12 

kvinnor som haft en hjärtinfarkt för mer än 

fem år sedan med spridning på ålder, 

civilstatus, antal barn och utbildningsnivå. 

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument: 

Semi-strukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

 

Styrkor: Tydlig beskrivning av 

tanken bakom studien och 

analysförfarandet. Citat som 

stärker trovärdigheten. Relevant 

design.  

 

Svagheter: Alternativ 

referenshantering vilket försvårar 

möjligheten att direkt se vem som 

författat texten som källhänvisas 

till.   

Kvinnorna beskrev hur deras hjärtinfarkt 

orsakade begränsningar i sina liv även 

fem år efteråt. De upplevde fysiska 

begränsningar, trötthet och även andra 

hälsoproblem. Dessutom led de äldre 

kvinnorna av andra sjukdomar såsom 

diabetes, njursjukdom, högt blodtryck och 

stroke. Vissa kvinnor upplevde inte att 

deras hjärtsjukdom påverkade dagliga 

livet. Många av kvinnorna hade tankar på 

att få en ny hjärtinfarkt. En del kvinnor 

var tacksamma och beskrev det som att ha 

fått en andra chans. 

 

Studien visar hur kvinnor i 

återhämtningsprocessen fem år efter en 

hjärtinfarkt fortfarande behöver stöd för 

att fortsätta med livsstilsförändringar. 

Kvinnorna fortsätter att kämpa med olika 

typer av frågor, såsom finansiell stress, 

samsjuklighet och biverkningar av 

medicinering. Stöd från sjukvården under 

endast det första året efter en hjärtinfarkt 

är inte tillräcklligt. Kvinnorna bör få 

möjlighet att besöka eller kontakta 

yrkesverksamma inom primärvården med 

kunskap om hjärtat. 
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Författare, artikels titel, 

tidskrift, land 
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(2012). Recovery of Midlife 

Women From Myocardial 

Infarction. Health Care for 

Women International 33(12), 
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10.1080/07399332.2012.6848

15. 

 

USA.  

Syftet var att 

beskriva kvinnors 

erfarenheter och 

upplevelser av att  ha 

drabbats av en första 

hjärtinfarkt och sen 

återvänd till hemmet.  

Metod och design: Kvalitativ metod med fenomenologisk 

ansats.  

 

Population: Kvinnor i Tennessee. 

 

Inklusionskriterier: Kvinna, 45-65 år, diagnostiderad 

med hjärtinfakrt, minst 6 månader skulle ha förlöpt efter 

hjärtinfakten, tala engelska och vara villig att berätta om 

sina erfarenheter.  

 

Exklusionskriterier: Kvinnor som sen tidigare hade 

någon hjärtsjukdom.  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval.  

 

Urval och ev. bortfall:  

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 8 kvinnor mellan 

45-65 år som haft en hjärtinfarkt för mellan 1-9 år sen.  

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument: 

Ostrukturarade intervjuer inspelade med bandspelare.  

 

Analysmetod: Hermeneutisk analys  

 

 

Styrkor: Tydligt redovisat 

resultat som styrks av citat. 

Deltagarna kände igen sig i 

resultatet.  

 

Svagheter: Inget bortfall 

redovisat. Ingen information 

om de deltagande 

kvinnornas demografiska 

skillnader.  

Kroppen kändes inte som förut. 

Kvinnorna upplevde trötthet, 

vekhet och utmattning. De sociala 

rollerna förändrades och 

kvinnorna ville inte belasta sina 

familjer med sina tankar.  

 

Fyra teman hittades vara tre är 

relevanta för studiens syfte; 

 

Hinder, som syftar till att 

hjärtinfarkten påverkar kvinnornas 

livsstil.  

 

Frihet/Ofrihet, syftar till att 

beskriva kvinnornas problem med 

nya hälsotillstånd. 

 

Leva i rädsla, om risken och 

rädslan att få en ny hjärtinfarkt.  
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Författare, artikels titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och eventuell design Värdering Resultat 

Svedlund, M., & Danielsson, E. 

(2004). Myocardial infarction: 

narrations by afflicted women and 

their partners of lived experiences 

in daily life following an acute 

myocardial infarction. Journal of 

Clinical Nursing, 13(4), 438-446. 

doi: 10.1111/j.1365-

2702.2004.00915.x.  

 

Sverige.  

 

 

 

Syftet var att belysa 

innebörden av 

upplevelser i 

vardagen efter en 

akut hjärtinfarkt, som 

berättas av drabbade 

kvinnor och deras 

partners. 

 

Metod och design: Kvalitativ metod med 

fenomenografisk design och hermeneutisk angreppssätt.  

 

Inklusionskriterier: Anställda kvinnor under 60 år som 

levde tillsammans med en partner. Diagnostiserade med 

MI. Att de hade fysisk och mental förmåga att deltaga. 

Vårdade på en kardiologisk vårdavdelning och bosatta 

inom sjukhusets upptagningsområde. Att både kvinnan 

och hennes partner samtyckte till att deltaga i studien. 

 

Exklusionskriterier: Ej angett.  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 

 

Urval och ev. bortfall: Intervjuer genomfördes med 

kvinnorna och deras partner separat efter 3 och 12 

månader efter kvinnornas MI. Inget bortfall rapporterades.  

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: Nio kvinnor mellan 

47-57 år och deras partners ingick i studiegruppen.  

 

Datainsamlingsmetod och ev. instrument: 

Ostrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: Narritativ analys 

 

 

Styrkor: Relevant 

urvalsförfarande.  

Tydligt beskrivna 

kategorier och 

subkategorier. Citat 

från både kvinnorna 

och deras partners.   

 

Svagheter: Eventuellt 

bortfall samt 

exklusionskriterier ej 

redovisat.  

Två huvudteman: "att leva i en 

förändrad livssituation" och 

"blicka framåt" hittades. Till dem 

tillkom vardera fyra underrubriker: 

"visa hänsyn", "ta ansvar", "lever 

sida vid sida" och "önskar vad de 

ska göra" samt "känner sig 

osäkra", "känner sig maktlösa", 

"begränsade känslor" och "att 

känna hopp". 

 

Resultaten visade att par som 

levde i en förändrad livssituation 

visade hänsyn till varandra genom 

att inte prata om sin osäkerhet, för 

att skydda partnern. Det verkade 

finnas en brist i verbal 

kommunikation, men både 

kvinnor och deras partners menade 

att de visste hur deras partner 

kände utan verbal kommunikation. 

I denna "obalans" kan par uppleva 

ensamhet, eftersom de får inte dela 

känslor om händelsen och 

situationen den orsakar. 



 
 

 


