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Abstrakt  
 
Bakgrund 
Varje år drabbas cirka 11 000 kvinnor av hjärtinfarkt som är den vanligaste dödsorsaken i 
Sverige. Det finns både påverkbara och icke påverkbara riskfaktorer, en speciell riskfaktor för 
kvinnor är tidig menopaus. Forskning har visat att kvinnor inte upplever det typiska symtomet 
bröstsmärta utan påvisar ofta symtom såsom ångest och illamående. Symtomen kan vara 
diffusa att kvinnorna inte uppfattar det som en hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är en traumatisk 
händelse som kan påverka hälsan och välbefinnandet.  
 
Syfte  
Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter efter att ha haft en hjärtinfarkt. 
 
Metod  
En systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengströms (2015) metod. Databaserna 
som användes vid litteratursökningarna var Cinahl, Pubmed och PsycINFO och artiklarna 
kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengströms (2015) granskningsmallar. Nio 
kvalitativa och en kvantitativ artikel inkluderades i litteraturstudien.  
 
Resultat 
Resultaten presenterades i fem kategorier: Fysiska begränsningar, betydelsefulla relationer, 
emotionella reaktioner, erfarenheter från vården och livsstilsförändringar. Resultatet visade 
att trötthet upplevdes, rädsla för att få en ny hjärtinfarkt upplevdes av en del kvinnor, de var i 
behov av stöd från närstående, några kvinnor upplevde brist på information från vårdpersonal 
och de var i behov av att göra livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten.  
 
Slutsats  
Efter hjärtinfarkten blev det en stor förändring i kvinnornas liv. De fick ändra sina 
prioriteringar, göra livsstilsförändringar, de var i behov av stöd och de behövde se sitt liv 
utifrån ett annat perspektiv. Sjuksköterskan behöver se omvårdnadsbehoven utifrån varje 
enskild kvinna för att kunna främja deras hälsa.  
 
Nyckelord  
Hjärtinfarkt, erfarenheter, kvinnor 
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1. Inledning  
 
I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken. 2015 drabbades cirka 27 000 personer av 

hjärtinfarkt och av dessa var det cirka 11 000 kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). En hjärtinfarkt 

kan orsaka både chock och rädsla för döden (Ericson & Ericson, 2012). Forskning finns idag 

där det framkommer att kvinnor inte upplever det typiska symtomet bröstsmärta vid 

hjärtinfarkten lika ofta som män (Coventry, Finn & Bremner, 2011). Att kvinnor inte upplever 

det utmärkande tecknet bröstsmärta kan leda till att sjuksköterskan inte tar kvinnors symtom 

på allvar. Sjuksköterskan möter i sitt arbete kvinnor som haft en hjärtinfarkt, därför är det 

viktigt att känna till kvinnornas erfarenheter för att kunna möta deras behov som kan vara 

olika gentemot mäns erfarenheter av en hjärtinfarkt.  

2. Bakgrund  
 
Varje dag inträffar cirka 80 fall av akut hjärtinfarkt i Sverige, de senaste årtionden har både 

antalet som insjuknat och antalet avlidna sjunkit kraftigt. Minskningen av insjuknande i 

hjärtinfarkt har varit störst i åldern mellan 75-84 år (Socialstyrelsen, 2017).  

 

2.1 Patofysiologi 

En hjärtinfarkt innebär att cirkulationen i ett kranskärl har upphört detta har orsakats av att det 

blir total ocklusion på grund av ett plack som spricker eller att en blodpropp bildas i 

kranskärlet (Wikström, 2012). Ateroskleros är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt. Ett 

aterosklerotiskt plack kan spricka, då aktiveras trombocyter och koagulationsfaktorer för att 

läka såret. Koagulationsreaktionen tar plats i kranskärlet, kranskärlets diameter minskar och 

blodflödet försämras. Embolier kan lossna och sedan fastna där kranskärlet blir för smalt 

vilket orsakar total ocklusion. En total ocklusion medför direkt syrebrist om behandling inte 

påbörjas snabbt (Wikström, 2012). 

2.2 Riskfaktorer och symtom vid en hjärtinfarkt  

Det finns både påverkbara och icke påverkbara riskfaktorer för att utveckla hjärtinfarkt. De 

påverkbara riskfaktorerna är rökning, brist på fysisk aktivitet, psykosociala faktorer, övervikt, 

hypertoni och diabetes. De opåverkbara riskfaktorerna är ärftlighet, åldrande, kön och tidig 

menopaus. Riskfaktorer som är speciella för kvinnor är tidig menopaus, hormonet östrogen 

har en skyddande effekt mot ateroskleros (Ericson & Ericson, 2012).  
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Typiska symtom för hjärtinfarkt är bröstsmärta som visas genom ihållande obehag, tryck eller 

smärta i bröstet. Det är vanligt att smärtan strålar ut i vänster arm, upp i nacken, mot 

underkäken eller ut i ryggen. För kvinnor är det vanligt med symtom som ångest, illamående, 

att känna sig andfådd och att kallsvettas (Ericson & Ericson, 2012). Enligt Gallagher, 

Marshall och Fisher (2010) är andfåddhet, illamående och även kräkningar, fatigue och rygg-

och nackvärk vanliga symtom för kvinnor. Kvinnor upplever inte lika ofta som män det 

typiska symtomet bröstsmärta vilket gör att de kan ha svårt att förstå allvaret och kanske 

avvaktar med att söka hjälp (Gallhager et al. 2010; Coventry et al, 2011). Ibland är symtomen 

så diffusa att kvinnorna inte uppfattar det som en hjärtinfarkt (Wikström, 2012).  

 

2.3 Behandling 

Vid en hjärtinfarkt är det viktigt med snabb behandling för under de första timmarna efter 

smärtdebuten är det hög risk för plötslig död. Det är även viktigt med snabb behandling för att 

rädda hjärtmuskelceller som annars dör av syrebrist (Wikström, 2012). Syrgas och 

smärtlindring är viktigt att ge då smärtan kan orsaka dödsångest (Ericson & Ericson, 2012). 

Ballongvidgning som även kallas PCI (perkutan koronar intervention) är den vanligaste 

behandlingen men även propplösande läkemedel används. Kan behandlingen ges inom 120 

minuter är PCI förstahandsvalet. När PCI inte är möjligt att genomföra inom 120 minuter ges 

propplösande läkemedel inom 30 minuter. Efter hjärtinfarkten behandlas kvinnor i lägre grad 

med blodfettssänkande läkemedel än vad män gör (Socialstyrelsen, 2015). 

 

2.4 Rehabilitering 

Om infarktförloppet har varit stabilt och komplikationsfritt kan patienten mobiliseras efter 

något dygn. När vårdtiden närmar sig slutet får patienten göra ett arbetsprov som avslöjar om 

det är hjärtsviktstendens vid högre belastning på hjärtat (Ericson & Ericson, 2012). Vid 

utskrivningen hålls ett samtal där patienten, läkaren och ansvarig sjuksköterska är med. 

Patienten får skriftlig och muntlig information. Patienten blir erbjuden rehabilitering i grupp 

för att förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan. I rehabiliteringsgruppen får de 

berätta om sina tankar om händelsen som de varit med om och det visas vanligtvis film om 

rehabilitering efter en hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2012). Kvinnor som deltar i 

rehabiliteringsgrupper får en större förståelse för sin sjukdom och har lättare att eliminera de 

påverkbara riskfaktorerna som kan leda till hjärtinfarkt än dem som inte deltar i 
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rehabiliteringsgruppen (Schou, Jensen, Zwisler & Wagner, 2008). I återhämtningen drabbas 

kvinnor oftare än män av depression menar Mehta et al, (2016). Enligt Hildingh, Fridlund och 

Lidell (2007) upplever kvinnor mycket rädsla och oro i återhämtningen.  

 

2.5 Mötet mellan patienten och sjuksköterskan  

Sjuksköterskan har ett hälsofrämjande arbete där en viktig uppgift är att minimera risker och 

förebygga sjukdomar. Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifiera och bedöma patienters 

förmåga och möjligheter till egenvård och även stödja patienter och närstående där målet är 

att främja hälsa (Willman, 2014). Enligt Langius-Eklöf och Sundberg (2014) är det hälsan 

som ska vara i fokus och inte sjukdomen. Det handlar även om hur hälsan ska stärkas, främjas 

och bevaras hos patienter som lever med risk eller har sjukdom (Langius-Eklöf & Sundberg, 

2014). Ternestedt och Norberg (2014) menar att sjuksköterskan behöver sätta sig in i 

patientens situation och utgå ifrån patientens upplevelser. Mötet mellan patienten och 

sjuksköterskan är ett vårdande möte som ska stödja patientens hälsa (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Hälsa  

I denna litteraturstudie valdes hälsa och välbefinnande som teoretisk referensram för att både 

hälsa och välbefinnandet kan påverkas efter att ha haft en hjärtinfarkt. Hälsa framhävs från 

varje enskild individs upplevelser och erfarenheter och fokus ligger på vad hälsa är för varje 

enskild individ. Hälsa genom ett livsvärldsperspektiv rör hela människan och handlar om 

upplevelsen av att vara i jämvikt som innebär både en inre känsla av balans och känsla av 

jämvikt i relationer till sina medmänniskor. Människors upplevelser av hälsa och att känna en 

balans är olika och skiljer sig från varje individ (Ekebergh, 2015). Faktorer som påverkar 

människors hälsa bestäms utifrån våra egna förutsättningar och samhället som vi lever i 

(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014).  

 

Välbefinnande 

Livskraft behövs för att kunna leva ett liv där både möjligheter och svårigheter finns och det 

är genom livskraften som både små och stora livsprojekt genomförs (Dahlberg & Segesten, 

2010). Livsmod behövs för att känna välbefinnande där modet ställs inför att möta svårigheter 

som gör att upplevelsen av hälsa kan försvåras. Att känna mening med livet och att känna 
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sammanhang gör att välbefinnande upplevs och hälsan stärks (Ekebergh, 2015). Dahlberg och 

Segesten (2010) anser att välbefinnande kan upplevas trots sjukdom då tillvaron i livet 

upplevs som meningsfull. Människor är beroende av samspel med andra människor och 

särskilt vid sjukdom för att uppleva hälsa och välbefinnande.  

3. Problemformulering  
Varje år drabbas cirka 11 000 kvinnor av hjärtinfarkt i Sverige. Att plötsligt få en hjärtinfarkt 

kan vara en traumatisk händelse som kan påverka både hälsan, välbefinnandet och orsaka 

lidande. Återhämtningen efter en hjärtinfarkt kan vara en svår process för patienten och att 

hitta en balans i sin livssituation, i denna fas drabbas fler kvinnor än män av depression. 

Kvinnor som deltagit i rehabiliteringsgrupper har lättare att eliminera de påverkbara 

riskfaktorerna efter en hjärtinfarkt vilket kan leda till att hälsa upplevs. Kvinnors upplevelser 

av hälsa är olika och de skiljer sig från kvinna till kvinna vilket innebär att fokus ligger på vad 

hälsa är för varje enskild kvinna. Genom att fler överlever en hjärtinfarkt kommer fler kvinnor 

behöva stöd från vården. Som sjuksköterska är det viktigt att ta del av kvinnornas erfarenheter 

efter en hjärtinfarkt för att kunna förstå deras förändrade livsvärld, ge en evidensbaserad vård 

och bidra till hälsa efter en hjärtinfarkt.  

4. Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter efter att ha haft en hjärtinfarkt.  

5. Metod 
Metoden i denna studie är en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie 

innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa data som sökts fram inom ett valt ämne. 

Litteraturstudien bör utgå från forskning som är aktuell inom det valda ämnet. I en 

systematisk litteraturstudie är det flera olika steg som ska genomföras där några är att 

motivera varför studien görs, bestämma sökord och sökstrategi, kvalitetsgranska litteraturen 

och sammanställa resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Kristensson (2014) beskriver 

litteraturstudien genom att arbetet sker i tydliga steg och strävar efter att granska och 

sammanställa relevant litteratur.  
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5.1 Litteratursökning 

Databaserna som användes vid sökningen var Cinahl, Pubmed och PsycINFO och dessa tre 

databaser är inriktade på omvårdnadsforskning. Databasen Cinahl innehåller forskning inom 

omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi. Pubmed inriktar sig på medicin, omvårdnad och 

odontologi. PsycINFO täcker forskning inom psykologi, medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2015). Enligt Kristensson (2014) är det viktigt att skapa en bra sökstrategi för att 

hitta relevant litteratur. I början av sökningarna togs det hjälp av en bibliotekarie för att 

komma framåt med sökningen. Forsberg och Wengström (2015) rekommenderar att använda 

sig av bibliotekarie som har kunskap om de olika databaserna. Pilotsökning gjordes för att 

hitta relevanta sökord och se var väsentlig information kan hittas. Östlundh (2012) menar att i 

den inledande informationssökningen skapas grunden för sökningen där en förståelse formas 

om var relevant information kan hämtas och där bakgrundsinformation hämtas för att gå 

vidare till den systematiska sökningen.  

 

5.2 Inklusionskriterier  

Artiklarna skulle vara publicerade mellan tidsramen 2007-2017, vara peer-reviewed och vara 

skrivna på engelska eller svenska. Att artiklarna är peer-reviewed innebär att artiklarna har 

blivit granskade innan de godkänns för publicering i vetenskapliga tidskrifter (Kristensson, 

2014).  

 

5.3 Datainsamling  

Sökningarna genomfördes mellan 170319-170329 i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Vid sökningen användes indexord, fritextsökning, booelska sökoperatorer och 

subheadings. Fritextsökning är en fri sökning som inte är bunden till något indexord. En 

fritextsökning kan ge många artiklar men risk finns att det ger fler irrelevanta artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2015). Indexord benämns olika i databaserna. I Cinahl benämns 

indexord Cinahl Headings, i PubMed kallas indexorden MeSH-termer och i PsycINFO 

används Thesaurus. Genom att använda indexord blir sökningen mer specifik (Kristensson, 

2014). Booleska sökoperatorerna AND och OR användes i sökningen där AND används för 

att söka på två eller fler sökord med varandra och OR används för att söka på varje enskilt 

ord. Genom att använda AND och OR ökar sensiviteten i sökningarna (Kristensson, 2014).  
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Sökorden som användes i sökningarna var myocardial infarction, female, women, womens 

health, human females och experience som har kombinerats i olika konstellationer för att få 

fram relevanta artiklar. I sökningen i Cinahl användes indexordet myocardial infarction, 

female och women tillsammans med fritextsökningen på experience med trunkering. Enligt 

Östlundh (2012) används trunkering för att få träffar i sökningen som innehåller ordets olika 

böjningsformer. I Psycinfo användes indexorden myocardial infarction, human females 

tillsammans med fritextordet experience med trunkering. Sökningen i Pubmed avgränsades 

myocardial infarction med psychology och rehabilitation för att sökningen blev för bred utan 

avgränsning. Fritextsökning gjordes även i PubMed på experience. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) är fördelen med fritextsökning att sökningen ger fler artiklar men risken är 

att sökningen inte blir specifik och kan ge artiklar som inte är relevanta för sökningen (Bilaga 

1). 

5.4 Manuell sökning 

För att komplettera sökningarna gjordes även en manuell sökning genom att läsa 

referenslistorna i artiklarna som tagits fram i databassökningarna. Genom den manuella 

sökningen valdes en artikel som inkluderades i studien. När intressanta artiklar hittats som 

berör problemet bör referenslistan studeras för där finns andra artiklar som handlar om samma 

ämne (Forsberg & Wengström, 2015). 

5.5 Urval  

Urvalet sker genom flera olika steg där första urvalet sker utifrån titlar och abstract som är 

relevanta för det valda området (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningen resulterade i att 

402 titlar lästes från databassökningen och från den manuella sökningen lästes 40 titlar. 

Därefter lästes abstract på de artiklar där titlarna stämde överens med syftet som resulterade i 

att 110 abstract lästes från databassökningen och 5 abstract lästes från den manuella 

sökningen. I fulltext lästes 21 artiklar och efter läsningen återstod 14 artiklar att 

kvalitetsgranska. Artiklarna som valdes bort efter att ha lästs i fulltext överensstämde inte 

med det valda syftet.  

5.6 Kvalitetsgranskning  

Granskning enligt Forsberg och Wengström (2015) granskningsmallar av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar gjordes av 14 artiklar. Granskningsmallarna bestod av ett antal frågor 

som skulle besvaras för att sedan bedömas vilken kvalité artikeln ansågs ha (Bilaga 2). 

Bedömningen utgick från en tregradig skala låg, medel och hög kvalité. Granskningen har 
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utförts enskilt av författaren till denna studie därmed har ingen triangulering utförts. Forsberg 

och Wengström (2015) anser att studier med medelhög och hög kvalité kan inkluderas i 

litteraturstudien.  

 

I denna litteraturstudie har artiklar som bedömts med medelhög och hög kvalité inkluderats. 

Tio artiklar inkluderades där nio var av kvalitativ ansats och en var av kvantitativ ansats och 

av dessa hade nio artiklar hög kvalité och en artikel medelhög kvalité. Fyra artiklar hade låg 

kvalité och inkluderades därför inte i studien (Bilaga 3).  

6. Analys  
Analysen utfördes utifrån Forsberg och Wengströms (2015) beskrivning av innehållsanalys. 

Analysen började med att författaren läste igenom studierna flera gånger för att bekanta sig 

med texten. I den kvantitativa artikeln översattes resultatet från tabellform till text. Utsagor 

ströks under i artikeln och plockades ut utifrån syftet och sattes in i en tabell. Utsagorna 

översattes från engelska till svenska, utsagorna kondenserades och blev till koder som 

speglade utsagan. Koder som hade likheter med varandra skapade olika kategorier. Fem 

kategorier skapades utifrån Forsberg & Wengström (2015) innehållsanalysmetod där 

kategorierna blev fysiska begräsningar, betydelsefulla relationer, emotionella reaktioner, 

erfarenheter från vården och livsstilsförändringar.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Utsaga Utsaga  Kondensering Kod  Kategori  

The most bothersome health 
complaints were 
experienced by responders 
as fatigue i.e a serious 
condition with varying 
degrees of exhaustion, lack 
of energy and/or tierdness. 

Det mest besvärande 
klagomålet över hälsa 
upplevdes av kvinnorna 
som trötthet dvs ett 
allvarligt tillstånd med 
varierande grad av 
utmattning, brist på 
energi/eller trötthet. 

Utmattning, 
brist på energi 
och trötthet 
upplevdes  

Trötthet Fysisk 
begränsning 

7. Forskningsetiska överväganden  
Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det viktigt att välja artiklar som fått tillstånd från 

etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts. Artiklar som fått etiskt tillstånd eller 

där etiska överväganden har gjorts inkluderades i denna litteraturstudie. Forsberg och 

Wengström (2015) menar att forskaren ska ta hänsyn till sin förförståelse där förförståelsen 
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avser den kunskap som forskaren har om forskningsområdet. I denna studie har författaren 

reflekterat över sin förförståelse genom arbetet och valt att försökt sätta förförståelsen inom 

parentes. Författarens förförståelse om erfarenheter efter att ha haft en hjärtinfarkt är att det är 

en traumatisk händelse och livet efter hjärtinfarkten blir förändrat där det kan vara svårt att 

våga lita på sin kropp. Författaren har även försökt att inte undanhållit eller förvrängt något i 

litteraturstudien.  

8. Resultat  
 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt. Utifrån 

analysen presenteras resultatet i fem kategorier där kategorierna är fysiska begränsningar, 

betydelsefulla relationer, emotionella reaktioner, erfarenheter från vården och 

livsstilsförändringar. Fynden som var utmärkande i resultatet var att trötthet präglade några av 

kvinnornas vardag, de var i behov av stöd från närstående, det fanns en rädsla och oro för att 

få en ny hjärtinfarkt, en del kvinnor upplevde brist på information från vårdpersonal och 

några kvinnor ändrade sin vardag genom livsstilsförändringar.  

 

8.1 Fysiska begränsningar 

Efter hjärtinfarkten upplevde många kvinnor fysiska symtom som trötthet, utmattning och 

brist på energi. Tröttheten kunde hålla i sig i veckor och ibland även i månader (Sjöström-

Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011; Stevens & Thomas, 2012; Gallagher, Marshall, Fisher & 

Elliott, 2008; Søderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013). Det dagliga livet påverkades av 

tröttheten som innebar att kvinnorna inte kunde delta i sociala evenemang och de kunde inte 

heller gå tillbaka till arbetet (Søderberg et al, 2013). Stress uttrycktes i form av trötthet som 

påverkade kvinnorna genom att de inte hade lika mycket energi i sitt dagliga liv (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007). Trots att kvinnorna hade symtom som trötthet, utmattning och brist 

på energi försökte några att sträva efter självständighet under återhämtningen (Gallagher et al, 

2008). Många kvinnor tyckte att det var svårt att lita på sin kropp efter hjärtinfarkten vilket 

var ett hinder när de försökte förändra sin livssituation efter hjärtinfarkten. Kvinnorna kände 

sig inte fysiskt trygga när de inte litade på att hjärtat fungerade normalt och var även osäkra 

på hur mycket fysisk aktivitet de vågade utföra (Gallagher et al, 2008; Norekvål, Moons, 

Hanestad, Nordrehaug, Wentzel-Larsen & Fridlund, 2007; Sjöström-Strand et al, 2011; 

Kristofferzon et al, 2008; Stevens & Thomas, 2012).   
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8.2 Betydelsefulla relationer  

Nära relationer vara viktigt för kvinnorna där familj, barn, barnbarn, släkt och vänner hade 

stor betydelse. Dessa relationer var meningsfulla för kvinnorna då de bidrog till hälsa och 

välbefinnande och hade stor betydelse i kvinnornas vardag (Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 

2009; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Kvinnorna upplevde att många i deras 

relationer uppmuntrade dem och bidrog till att trygghet upplevdes (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2007; Kristofferzon et al, 2008). Vissa kvinnor tyckte att omtänksamma personer i 

deras omgivning gav dem en positiv effekt på deras sjukdom (Norekvål et al, 2007). Några 

kvinnor saknade stöd när de skulle förändra sin livssituation och vissa upplevde även 

ensamhet i sin relation som kunde öka kvinnors lidande efter hjärtinfarkten (Sundler et al, 

2009; Sjöström-Strand et al, 2011). Efter hjärtinfarkten ville några kvinnor fortfarande ha 

”ledarrollen” över familjen där kvinnorna ofta var skyddande och stödjande för andra (White, 

hunter & Holttum, 2007; Stevens & Thomas, 2012).  

 

Den sexuella relationen efter hjärtinfarkten var inte densamma för många kvinnor då de 

upplevde mindre sexuell lust medan vissa tyckte den sexuella relationen var oförändrad. De 

som upplevde en oförändrad sexuell relation kände ingen osäkerhet fysiskt vid samlag medan 

några upplevde att ångest och trötthet kunde påverka den sexuella relationen. Vissa upplevde 

att det var svårt att prata om brist på lust som gjorde att missförstånd uppstod mellan deras 

partner och kvinnorna. Ett ökat behov av ömhet, omsorg och intimitet i relationen blev 

viktigare för en del kvinnor än själva samlaget (Søderberg et al, 2013; Sundler et al, 2009). 

Rädslan för att få en ny hjärtinfarkt påverkade en del kvinnors sexliv (Søderberg et al, 2013). 

 

8.3 Emotionella reaktioner 

Kvinnorna upplevde mycket rädsla efter hjärtinfarkten där de beskrev att de fått en förändrad 

självkänsla och de kände sig osäkra. De upplevde återhämtningen som en svår tid som 

präglades av rädsla och osäkerhet (Sjöström-Strand et al, 2011). Rädsla för att få en ny 

hjärtinfarkt fanns hos en del kvinnor som även hade rädsla för att inte kunna tyda de 

symtomen som uppstår (Sjöström-Strand et al, 2011; Stevens & Thomas, 2012). Kvinnor som 

bodde ensamma var rädda för att få en ny hjärtinfarkt under natten och att de inte skulle få 

hjälp direkt (Stevens & Thomas, 2012; Gallahager et al, 2008). Några kvinnor upplevde 

depression och ångest efter hjärtinfarkten då de var osäkra och inte visste hur det skulle 

kännas efter hjärtinfarkten (Stevens & Thomas, 2012; White et al, 2007). En del kvinnor 
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upplevde att deras kropp inte var som den var innan och tyckte det dagliga livet var svårt för 

de ville ha samma kontroll som de hade innan hjärtinfarkten. Att inte ha samma kontroll över 

sitt liv ledde till att kvinnorna hade ångest och som utvecklade stress (Stevens & Thomas, 

2012; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Efter hjärtinfarkten kände kvinnorna en tacksamhet 

över att ha överlevt hjärtinfarkten och såg det som en välsignelse. De var tacksamma över att 

de fick en andra chans och kvinnorna uppskattade mer och njuter mer av livet då de såg livet i 

ett annat perspektiv. Kvinnorna beskrev även att de fått ett bättre liv eller fått sitt liv tillbaka 

efter hjärtinfarkten (Sjöström-Strand et al, 2011; Kristofferzon et al, 2008; Norekvål et al 

2007). Efter hjärtinfarkten hade några kvinnor en positiv inställning att de skulle komma 

tillbaka till det normala (White et al, 2007). Kvinnorna oroade sig för om de kunde leva som 

innan hjärtinfarkten och klara av att återgå till arbetet. Ihållande symtom påverkade kvinnorna 

genom att de inte kunde planera sina liv i förväg och inte planera när återgång till arbetet 

skulle börja vilket skapade en oro för kvinnorna (Gallahager et al, 2008; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007). 

8.4 Erfarenheter från vården  

Kvinnorna hade svårt att få relevant och tillräcklig information från läkaren och det kunde 

även vara från dietisten vilket gjorde att många kvinnor uppskattade sjuksköterskan då de 

hade en bättre dialog med sjuksköterskan än med läkaren (Kristofferzon et al, 2007; Sjöström-

Strand et al, 2011). Några kvinnor kände att de behandlades olika och inte alltid togs på allvar 

av vårdgivarna det gjorde att de kände sig nedvärderade (Sjöström-Strand et al, 2011; Stevens 

& Thomas, 2012). Att inte få sina frågor besvarade av vårdpersonal påverkade kvinnorna 

genom stor besvikelse och bidrog till stress och ångest under återhämtningen (Sjöström-

Strand et al, 2011; Stevens & Thomas, 2012). En del kvinnor tyckte att läkare skulle 

informera kvinnorna varför de bör ta sina mediciner (Sjöström-Strand et al, 2011). Några 

kvinnor upplevde att vårdpersonal gav stöd, information och råd till kvinnorna och de fick 

information och råd från närstående och andra patienter som haft en hjärtinfarkt. Stöd från 

vårdpersonal gavs genom att de var tillgängliga för kvinnorna och delgav sin kompetens 

(White et al, 2007). 

	

8.5 Livsstilsförändringar 

Efter hjärtinfarkten såg kvinnorna livet från en annan synvinkel som gjorde att kvinnorna 

ändrade sina prioriteringar. De strävade efter att sluta röka, ändra matvanor och prioritera sig 
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själva i det dagliga livet (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Kristofferzon et al, 2007; 

Norekvål et al, 2007; Kristofferzon et al, 2008). Hälsan prioriterades efter hjärtinfarkten då 

kvinnorna ansåg att de stressade för mycket och ignorerade sin hälsa och välbefinnandet tiden 

fram till hjärtinfarkten (Sundler et al, 2009). Kvinnorna var bestämda och hade vilja till att 

lyckas med att göra livsstilsförändringar som dock både var svårt och mer krävande än vad 

kvinnorna förväntade sig (Sjöström-Strand, 2011; Sundler et al, 2009). En del kvinnor hade 

gjort många livsstilsförändringar i områdena kost, fysisk aktivitet, rökning och stress. Kvinnor 

som gjort kostförändringar började även använda sig av hälsosammare produkter och en del 

kvinnor gick ned i vikt (Kristofferzon et al, 2008). 

9. Metoddiskussion  
I en litteraturstudie bör metoddiskussionen innehålla diskussion om hur litteratursökningen 

genomförts och vilka styrkor och svagheter som finns (Forsberg & Wengström, 2015). 

	

9.1 Litteratursökning och datainsamling  

Vid sökningen användes databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO som är inriktade på 

omvårdnadsforskning. Henricson (2012) styrker att söka i flera olika databaser där 

omvårdnadsforskning är i fokus vilket stärker arbetets trovärdighet då chansen att finna 

relevanta artiklar ökar. Pilotsökning gjordes för att hitta relevanta sökord och se om 

tillräckligt med material fanns. Sökningen genomfördes systematisk genom databassökning 

och manuell sökning. Hjälp från bibliotekarie togs för att få tips och råd om sökningen. 

Forsberg och Wengström (2015) menar att både databassökning och manuellsökning bör 

göras och rekommenderar även att ta hjälp från bibliotekarie. En svaghet i sökningen kan vara 

att sökningen inte ser likadan ut i databaserna då författaren till denna litteraturstudie har 

anpassat sökorden efter varje databas vilket även skulle kunna ses som en styrka. Sökorden 

som använts i sökningen utgick ifrån syftet för att få en specifik sökning och utesluta 

irrelevanta artiklar. Trunkering har använts i två av databaserna för att få träff på ordets olika 

böjningsformer vilket författaren nu kan se som en svaghet att det inte använts i alla tre 

databaserna. Enligt Kristensson (2014) bör sökningen innehålla fritextsökning och sökning 

med indexord. Författaren har i denna studie använt sig av både indexord och fritextsökning. 

En del artiklar fanns i dubbletter i de olika databaserna vilket är en styrka i sökningen. Enligt 

A. Wolke (personlig kommunikation, 13 mars 2017) stärks kvalitén på sökningarna om 

dubbletter uppkommer i de olika databaserna. 
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9.2 Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan tidsperioden 2007-2017 vilket kan ses som en 

svaghet att inte avgränsningen gjordes på de senaste fem åren för att enbart få nyare 

forskning. Enligt Kristensson (2014) bör aktuella studier inkluderas och enligt Forsberg och 

Wengström (2015) bör studier väljas som är publicerade de tre till fem senaste åren. Vid 

sökningen såg författaren att de flesta artiklar är publicerade mellan 2007-2010 vilket också 

syns i artikelmatrisen där de flesta artiklar som är inkluderade i studien är publicerade mellan 

2007-2010 vilket visar att det inte finns mycket forskning inom detta område de senaste åren. 

Artiklar som var skrivna på engelska inkluderades i studien vilket kan ha gjort att artiklar som 

var skrivna på något annat språk kan ha missats.  

9.3 Manuell sökning  

Styrka med sökningen är att manuell sökning har gjorts där en artikel inkluderades i studien. 

Genom att den artikeln inte påträffades i den systematiska sökningen kan något sökord 

saknats i sökningen som gör att relevanta artiklar fallit bort. Forsberg och Wengström (2015) 

anser att manuell sökning bör göras.  

9.4 Urval  

Urvalet skedde genom flera steg där artiklar som handlade om kvinnors erfarenheter efter en 

hjärtinfarkt inkluderades även artiklar där både kvinnor och mäns erfarenheter undersökts 

exkluderades inte utan gick det skilja på kvinnors och mäns erfarenheter i resultatet togs bara 

kvinnors resultat ut. Urvalets olika steg skedde genom att titlar och abstract överensstämde 

med det valda området därefter lästes artiklar i fulltext och sist gjordes kvalitetsgranskning. 

Författaren har med noggrannhet valt ut artiklar i denna litteraturstudie. Urvalet av artiklar har 

skett enskilt av författaren vilket kan vara en svaghet då triangulering inte utförts. Enligt 

Kristensson (2014) bör triangulering göras för att inte urvalet ska speglas från en individs 

förförståelse. Författaren tänker även att det skulle kunna vara en styrka att inte behöva 

kompromissa med någon.  

 

9.5 Kvalitetsgranskning  

En styrka med kvalitetsgranskningen är att granskningen genomförts systematiskt genom 

Forsberg och Wengströms (2015) bedömningsmall genom alla artiklar som gör att 

granskningen blir likvärdig. Kvalitetsgranskningen har utförts enskilt av författaren och därför 
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har ingen triangulering skett vilket kan innebära att tillförlitligheten minskas. Enligt Forsberg 

och Wengström (2015) är flera forskare medverkande i forskartriangulering och kan i 

datainsamlingen göra att forskarna ser olika fenomen från olika synvinklar. 

 

9.6 Forskningsetiska överväganden 

En styrka är att författaren i denna studie enbart har inkluderat artiklar som fått tillstånd från 

etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts och artiklar som har hög eller 

medelhög kvalité inkluderades i studien vilket ökar trovärdigheten. Forsberg och Wengström 

(2015) anser att studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska överväganden 

har gjorts och att studierna bedöms ha hög eller medelhög kvalité kan inkluderas i 

systematiska litteraturstudier. Fem artiklar var från Sverige, en från Norge och en från 

Danmark, det innebär att flertalet artiklar är från Skandinavien vilket gör att resultatet bör 

kunna överföras till västerländsk kontext. Resultaten från artiklarna som var från England, 

Australien och USA borde inte påverka överförbarheten.  

 

9.7 Analys  

Analysen genomfördes genom att författaren började med att läsa och bekanta sig med 

resultatet. Utsagor plockades ut som översattes från engelska till svenska och kondenserades 

sedan och blev koder där koderna som hade likheter med varandra skapade olika kategorier. 

Denna metod var till stor hjälp för att genomföra analysprocessen. När utsagor översattes från 

engelska till svenska kan översättningen ha blivit inkorrekt vilket kan göra att trovärdigheten 

minskas, vid översättningen användes översättningsprogram och författaren försökte vara 

noggrann med att översättningen skulle bli korrekt. Analysen i denna studie är utförd enskilt 

vilket medför att ingen triangulering har skett vilket gör att trovärdigheten minskas. 

Kristensson (2014) anser att om analysen sker med triangulering styrks resultatet. 

10. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt. De 

kategorier som framkom var: fysiska begränsningar, betydelsefulla relationer, erfarenheter 

från vården, emotionella erfarenheter och livsstilsförändringar. Resultatet visar att kvinnor 

upplever trötthet efter hjärtinfarkten, behov av stöd från närstående, rädsla och oro för att få 
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en ny hjärtinfarkt, brist på information från vårdpersonal framkom och livsstilsförändringar 

gjordes.  

 

Resultaten i denna studie visade att några kvinnor upplevde fysiska symtom som trötthet, 

utmattning och brist på energi. Det dagliga livet påverkades av tröttheten genom att de inte 

kunde leva som de gjorde innan hjärtinfarkten och de hade svårt att återgå till arbetet. Detta 

överensstämmer med Hildinghs et al, (2007) resultat där de beskriver att tröttheten hindrade 

kvinnorna från att göra sina vardagliga sysslor. Detta överensstämmer även med resultatet 

från Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) där de beskriver att en del kvinnor förlorade 

sin styrka och kände sig trötta vilket blev ett hinder i deras vardag. Längtan efter 

välbefinnande och leva ett liv som friska individer fanns hos en del kvinnor. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) kan sjukdom begränsa det dagliga livet vilket i detta fall begränsar 

kvinnorna från att utöva sina vardagliga sysslor. Det kan vara svårt att uppleva hälsa vid 

sjukdom, Dahlberg och Segesten (2010) menar att välbefinnande kan upplevas trots sjukdom 

då tillvaron ska kännas meningsfull. Livskraften som behövs för att genomföra både stora och 

små livsprojekt i vardagen kan öka genom lidandet efter en hjärtinfarkt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Enligt Langius-Eklöf och Sundberg (2014) ska hälsan vara i fokus och inte 

sjukdomen vilket är sjuksköterskans uppgift att försöka stärka, främja och bevara hälsan hos 

individer som lever med sjukdom.  

 

I resultatet framkom det att nära relationer ansågs vara viktigt för en del kvinnor där både 

familj, barn, barnbarn, släkt och vänner hade en stor betydelse vilket bidrog till att hälsa och 

välbefinnande upplevdes hos kvinnorna. En del kvinnor tyckte att många i deras relationer 

bidrog till att trygghet upplevdes. Vissa kvinnor saknade stöd efter hjärtinfarkten och 

ensamhet upplevdes också hos en del kvinnor detta resultat stöds av Johanson et al, (2003). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan en vårdande relation finnas utanför vårdkontexten 

som vanligtvis är mellan människor som står varandra nära. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att trygghet kan upplevas som en inre känsla där mening och sammanhang också 

upplevs vilket kan bidra till att hälsan stärks och välbefinnande upplevs. Tryggheten kan även 

utforma sig olika beroende på vilka situationer som kvinnorna befinner sig i. Hedelin et al, 

(2014) menar hälsa bestäms utifrån vilka förutsättningar individen har och i det samhälle som 

vi lever i. Resultatet visade också att några kvinnor upplevde att de saknade stöd och 

upplevde ensamhet i sin relation till andra människor detta kunde öka deras lidande. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) är ensamhet när gemenskap och sammanhang inte finns vilket 
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gör att känslan av ensamhet upplevs. Ensamhet kan upplevas som stark då kan hälsan 

påverkas när den inre känslan av balans och känslan av jämvikt till sina medmänniskor inte 

upplevs (Ekebergh, 2015). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är människor beroende av 

samspel med andra människor speciellt vid sjukdom, de närstående kan vara väsentlig del i att 

människor upplever välbefinnande och behåller hälsan.  

 

I denna litteraturstudie framkom det i resultatet att rädsla präglades hos en del kvinnor efter 

hjärtinfarkten där de beskrev att de fått en förändrad självkänsla och de kände sig osäkra. 

Rädsla för att få en ny hjärtinfarkt fanns hos en del kvinnor där de var rädda för att inte kunna 

tyda symtomen. Resultatet visade också att en del kvinnor upplevde ångest och depression 

efter hjärtinfarkten. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att minimera risker och förebygga 

sjukdom där sjuksköterskan ska stödja patienter för att främja hälsa (Willman, 2014). En del 

kvinnor upplevde rädsla och oro vilket överensstämmer med Hildinghs et al, (2007). I 

resultatet i denna litteraturstudie framkom det att en del kvinnor drabbas av depression efter 

en hjärtinfarkt vilket stöds av Metha et el (2016) där det framkom att kvinnor drabbas mer av 

depression än män i återhämtningen. Att drabbas av en hjärtinfarkt är en chockartad 

upplevelse som kommer plötsligt där smärtan är kraftig och där ångest och rädsla för döden 

ofta upplevs (Ericson & Ericson, 2012). Sjuksköterskan bör möta kvinnorna utifrån deras 

behov och deras frågor och tänka på att kvinnors upplevelser kan skilja sig från män och kan 

även skilja sig från varje kvinna (Ekebergh, 2015). Det framkom i litteraturstudien att några 

kvinnor var tacksamma att de fick en andra chans, njöt mer av livet och nya prioriteringar 

gjordes. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) framhävs vikten av att prioritera annorlunda när 

ens tillvaro präglas av sjukdom. Sjukdom kan innebära att nya prioriteringar tas vilket kan 

innebära att hälsosituationen förändras i en positiv riktning där hälsan sätts i fokus istället för 

att oreflekterat hamna i andra hand vilket hälsa kan göra innan sjukdom upplevs. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) kan ett ökat välbefinnande upplevas efter sjukdomen genom en 

ökad insikt i att främja hälsan.  

11. Slutsatser 
Studiens slutsats är att en hjärtinfarkt påverkar kvinnorna i deras dagliga liv. De får göra 

livsstilsförändringar och prioritera annorlunda mot innan hjärtinfarkten. De flesta kvinnor får 

ett förändrat liv efter hjärtinfarkten där trötthet påverkade de flesta kvinnorna i en negativ 

riktning där de inte hade ork och kände sig utmattade. Stöd och nära relationer var viktigt för 
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många kvinnor efter hjärtinfarkten då kvinnorna upplevde trygghet och relationerna bidrog 

även till hälsa och välbefinnande. När stöd saknades upplevde en del kvinnor ensamhet och 

lidandet ökade efter hjärtinfarkten. Information från vårdpersonal var en viktig del för många 

kvinnor där relevant information var svårt för kvinnorna att få från läkaren. Kvinnornas 

erfarenheter efter hjärtinfarkten skiljer sig från kvinna till kvinna vilket gör att sjuksköterskan 

måste möta och kunna stödja deras hälsoprocesser utifrån den enskildes behov för att 

kvinnorna ska kunna uppleva hälsa och välbefinnande efter hjärtinfarkten.  

12. Kliniska implikationer  
Sjuksköterskan möter patienterna i deras vård efter hjärtinfarkten vilket gör att sjuksköterskan 

behöver ha kunskap om de olika erfarenheterna som kvinnorna kan uppleva där 

sjuksköterskan ska främja kvinnornas behov. Sjuksköterskan behöver anpassa information 

och omvårdnadsbehov utifrån just den unika kvinnans behov. Att sjuksköterskan tidigt sätter 

sig in i den enskilda kvinnans erfarenheter är viktigt för att främja kvinnans behov och att stöd 

ges tidigt i denna traumatiska händelse. Sjuksköterskan kan erbjuda rehabiliteringsgrupper, ge 

tips och råd om livsstilsförändringar och vara ett stöd för kvinnorna där de får berätta om 

händelsen och deras funderingar.  

13. Förslag på ny forskning 
I resultatet framstod det att en del kvinnor hade det svårt att få relevant information efter 

hjärtinfarkten vilket gjorde att kvinnorna upplevde rädsla och oro efter sin hjärtinfarkt. 

Utifrån denna studie och dess resultat anser författaren till denna studie att vidare forskning 

behövs om hur relevant information ska nå kvinnorna efter hjärtinfarkten. Relevant 

information som kvinnorna kan använda sig av skulle göra att livet efter hjärtinfarkten 

upplevs som mer trygg. Författaren anser också att ny forskning om kvinnors erfarenheter 

efter en hjärtinfarkt behövs vilket visade sig i denna litteraturstudie eftersom det inte fanns 

mycket forskning inom detta område de senaste åren.  
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