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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Hjärt-
kärlsjukdom ansågs länge vara ett manligt problem, så det finns därför inte lika mycket 
forskning om kvinnor och hjärtinfarkt. Symtomen hos kvinnor är mer diffusa och svårtolkade 
än hos män. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå hur kvinnor upplever en hjärtinfarkt för 
att kunna hjälpa och minska deras lidande. 
Syfte: Att studera kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt samt att undersöka hur deras livsvärld 
påverkas. 
Metod: Litteraturstudie med en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv. Tio artiklar 
analyserades utifrån Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys. 
Resultat: I analysen framträdde sex olika kategorier. De var: Kvinnors beslut att söka vård, 
Behovet av kontroll, Upplevelsen av stöd och brist på stöd, Upplevelsen av en förändrad 
livsvärld, Förnekelse och Livsstilsförändring. 
Slutsatser: Det framkom att kvinnor med hjärtinfarkt hade en tendens att inte söka vård i tid. 
Kvinnornas hälsa påverkades av upplevelsen av stöd.  Ett positivt stöd genom rehabilitering, 
nätverk och samtal ökade välbefinnandet. Kvinnorna upplevde rädsla som hämmade dem i 
deras vardag. Kvinnorna ifrågasatte meningen med livet, vilket ledde till en existentiell 
osäkerhet. Insikten om livets sårbarhet gjorde att de omvärderade sina liv och använde 
hjärtinfarkten som starten till en positiv nyorientering.   
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BAKGRUND 

 
Varje år drabbas ungefär 32000 personer av hjärtinfarkt i Sverige och det är den enskilt 
vanligaste dödsorsaken bland både män och kvinnor. Hjärt-kärlsjukdom kostar det svenska 
samhället 61,5 miljarder kronor om året, vilket fördelat på befolkningen blir cirka 6500 
kronor per invånare och år. I Sverige står hjärt-kärlsjukdom för 10 procent av den totala 
vårdkostnaden (Hjärt & Lungfonden, 2012).  

 
Hjärt-kärlsjukdom beror till stor del på att vi lever i ett samhälle där vi äter en felaktig kost, 
stressar för mycket, rör oss för lite, sover otillräckligt och väger för mycket. Riskfaktorerna 
för hjärt-kärlsjukdom är rökning, höga blodfetter, diabetes, högt blodtryck, bukfetma och 
stress (Kallenberg, 2013). Andra riskfaktorer är ålder och ärftlighet. Alla riskfaktorer orsakar 
på lång sikt ateroskleros, åderförkalkning i kärlen (Hjärt & Lungfonden, 2014).  

 
Hjärtinfarkt 
En hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist, ischemi, i hjärtmuskulaturen. Detta kan ske vid 
ateroskleros eller om en blodpropp i något av hjärtats kranskärl förorsakar ett stopp i 
blodförsörjningen till hjärtmuskulaturen. Skadan som uppstår på hjärtat är irreversibel, och de 
delar som mister sin blodförsörjning dör (Simonsen & Aarbakke & Hasselström, 2004; 
Vasko, 2007). Ofta nämns inom sjukvården begreppet att ”tid är hjärtmuskel”, vilket innebär 
att ett snabbt omhändertagande är direkt relaterat till hur stor del av hjärtmuskeln som kan 
räddas (Stenestrand, 2005). När hjärtat drabbas av ischemi framkallar detta smärta. Vid en 
hjärtinfarkt är smärtan ofta svår att exakt lokalisera. Detta beror på att ischemin påverkar 
många nervfibrer på vägen till ryggmärgen och på så sätt skapar en olustkänsla. Smärtan 
beskrivs oftast som ett tryck över bröstet, diffus värk eller som en brinnande smärta (Dalton, 
2010).  

 
Hjärtinfarkt hos kvinnor 
Länge ansågs hjärt- kärlsjukdomar vara ett manligt problem, därför uteslöts kvinnor ofta ur 
vetenskapliga studier. Med anledning av detta finns inte lika mycket kunskap om kvinnors 
hjärt- kärlsjukdom. Forskning under senare tid visar att kvinnor ofta är äldre vid insjuknandet 
och beskriver sina symtom annorlunda än männen (Wallentin, 2005). Kvinnor drabbas cirka 
tio år senare än män av hjärt-kärlsjukdom. Anledningen till detta är att kvinnor har ett 
naturligt skydd i form av det kvinnliga könshormonet östrogen. Samtidigt finns också en 
högre nivå av det goda kolesterolet High Density Lipoprotein (HDL) som är skyddande mot 
hjärt-kärlsjukdom. I och med menopausen minskar produktionen av östrogen och HDL, vilket 
ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (Hjärt & Lungfonden, 2014). Den positiva effekten av 
östrogen ledde till att man under en tid behandlade kvinnor med östrogentillskott efter 
menopausen. Studier visade dock att risken för stroke och bröstcancer ökade i samband med 
östrogentillskottet. Därför finns ett stort behov av fortsatt forskning om kvinnors hjärt-
kärlsjukdom då den skiljer sig från männen (Ibid.)  
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Symtom hos kvinnor vid hjärtinfarkt 
Kvinnor söker inte sjukvård i samma utsträckning som män när de får symtom från hjärtat 
(Higginson, 2007). Orsakerna till detta kan vara att de inte vill besvära sjukvården och att de 
underskattar sina symtom. Att kvinnor ofta underskattar symtomen beror på att dessa är mer 
diffusa än hos män, vilket gör att kvinnor inte uppfattar att de har drabbats av en hjärtinfarkt. 
Kvinnor får inte alltid det klassiska symtomet som ofta är förknippat med hjärtinfarkt, smärtor 
mitt i bröstet (Coventry, Finn & Bremner, 2011) utan får mer symtom som andnöd, 
illamående, trötthet, kallsvettningar, yrsel och magsmärtor (Herning, Hansen, Bygbjerg & 
Lindhardt, 2011). Kvinnor beskriver också symtom som hjärtklappning och känselbortfall i 
händerna. Dessa symtom kan göra att en diagnos och därmed också behandling försenas 
(DeVon, Ryan, Ochs & Shapiro, 2008).  

 
Socialt stöd vid hjärtinfarkt hos kvinnor 
Hjärtinfarkt är många gånger en omvälvande händelse och känslor som oro, nedstämdhet och 
förnekelse kan förekomma (Wernersson Lindgren, 2012). Det är av stor vikt att kvinnor som 
genomgått en hjärtinfarkt får socialt stöd och uppmuntran (Hilding, Fridlund & Baigi, 2006). I 
det sociala stödet kan till exempel familj och vänner ingå. Kvinnor som har ett bra socialt stöd 
har lägre risk att hamna i en depression i efterförloppet (Kamm-Steigelman, Kimble, Dunbar, 
Sowell & Bairan, 2006). Även om en hjärtinfarkt av de flesta uppfattas som något negativt 
kan en hjärtinfarkt också ha en positiv inverkan på livet för en del kvinnor genom att de 
uppskattar livet mer, och får en möjlighet att förändra livet till något positivt (Norekvål, et al. 
2007).  

 
Sjuksköterskans roll vid hjärtinfarkt 
Det är viktigt att som sjuksköterska ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt i 
vårdandet. För att kunna hjälpa patienter som drabbats av hjärtinfarkt måste sjuksköterskan 
kunna förstå hur sjukdomen påverkar den enskilde patientens upplevelser av mening och 
sammanhang, och därmed den vardag som individen lever i. Att belysa hur kvinnor upplever 
en hjärtinfarkt kan öka förståelsen för hur sjuksköterskor kan hjälpa och förstå denna 
patientgrupp (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Litteraturstudien kommer att ha en vårdvetenskaplig inriktning med fokus på patienten och 
dennes upplevelser. För att uppnå detta på bästa sätt kommer ett livsvärldsperspektiv att 
användas som fokuserar på hur sjukdom och lidande påverkar patienten. Detta ökar 
möjligheterna för att kunna förstå hur mening och sammanhang påverkar patientens värld och 
det unika i den (Dahlberg & Segesten, 2010). De begrepp som kommer att belysas är 
livsvärld, existens, lidande och välbefinnande.  

 
Livsvärld 
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Livsvärlden kan beskrivas som alla de delar som fyller och påverkar människans värld. I 
livsvärlden ryms varje individs hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Alla har sin egen unika livsvärld som är ett resultat av individens 
upplevelser, erfarenheter och tolkningar. I ett vårdsammanhang är det viktigt att anpassa 
vårdandet utifrån varje enskild patient och dennes livsvärld. För att uppnå detta är det viktigt 
att förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs och förnims av den enskilde 
individen. När en patient drabbas av hjärtinfarkt är det viktigt att vårdaren, i detta fall 
sjuksköterskan, känner sig trygg att bemöta patienten och kunna förstå dennes livsvärld 
(ibid.). 

 
Existens 
Dahlberg och Segesten (2010) anser att man inte kan prata om hälsa utan att också ta upp de 
existentiella frågorna om vad det innebär att vara människa. Vi finns och existerar redan när 
vi föds men är inte på något vis färdiga människor, utan vår existens är rörlig och livet är 
formbart och föränderligt. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan väcka många existentiella frågor 
som berör livets skörhet och föränderlighet. Hjärtinfarkten kan också vara en möjlighet att 
omvärdera och utvärdera sitt liv och göra sjukdomen till en positiv inverkan på livet 
(Dahlberg & Segesten, 2010).   

 
Lidande 
Lidande kan delas upp i tre delar, sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 
Sjukdomslidande är det lidande man upplever när man drabbas av en sjukdom. Livslidande är 
ett lidande som är kopplat till det egna livet, till exempel att inte kunna leva som innan en 
sjukdom, eller att på grund av sjukdom bli isolerad från omvärlden (Eriksson, 1994). Ett 
vårdlidande är ett lidande som uppstår under tiden patienten vårdas. Det är ett onödigt lidande 
som orsakas av vårdpersonal (Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 1994). En hjärtinfarkt 
kan skapa både ett sjukdomslidande och ett livslidande, därför är det av stor vikt att 
sjuksköterskan lindrar lidande i den mån det går genom att vårdandet utgår från patientens 
egen livsvärld och det unika i dennes upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 
Välbefinnande 
Välbefinnande innehåller många komponenter, som till exempel att ha hälsa till kropp och själ 
och känna att det finns en mening och ett sammanhang i livet. Välbefinnande hör ihop med 
känslan av att må bra och att kunna leva så som man vill (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid 
sjukdom finns andra förutsättningar för hälsa och välbefinnande och trots ohälsa kan en 
mening finnas i livet när det finns en acceptans för sjukdomen. Denna känsla skapar ett lugn 
och ger då ett välbefinnande trots ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Hjärt-kärlsjukdom innebär stora kostnader för samhället årligen. När det gäller forskning om 
hjärtinfarkt utgår merparten från män och hur de påverkas och upplever en hjärtinfarkt. Detta 
leder till att forskningsresultaten blir svåra att applicera på kvinnor, eftersom det har 
uppmärksammats att kvinnor och män skiljer sig åt när det gäller symtom och insjuknande i 
hjärtinfarkt. Inom sjukvården använder man begreppet ”tid är hjärtmuskel” vilket innebär att 
ett snabbt omhändertagande är direkt relaterat till hur mycket hjärtmuskel som kan räddas. 
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Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt misstolkar ofta sina symtom vilket leder till att de söker 
sjukvård senare än män och därmed också riskerar att större delar av hjärtmuskulaturen får 
bestående skador.  

 
Vid en hjärtinfarkt ställs allt på sin spets då den ofta upplevs som ett hot mot existensen. Den 
närmaste tiden efter en hjärtinfarkt är det därför viktigt med socialt stöd och uppmuntran. 
Kvinnor med ett bra socialt stöd drabbas inte i samma utsträckning av depression i 
efterförloppet. Som sjuksköterska måste förståelsen för den enskilde patientens innefatta 
dennes livsvärld, lidande, välbefinnande och existens. Det finns ett ökande antal 
medicininriktade studier som berör kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt, men när det gäller 
kvinnors upplevelser av att drabbas av en hjärtinfarkt finns det inte lika mycket forskning. Att 
belysa hur kvinnor upplever en hjärtinfarkt kan öka förståelsen för hur sjuksköterskor kan 
hjälpa och förstå denna patientgrupp.  

 
 
FORSKNINGSFRÅGOR/FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Hur upplever kvinnor en hjärtinfarkt och hur påverkar det deras beslut att söka vård? 

 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att studera kvinnors upplevelser av en hjärtinfarkt samt att undersöka 
hur deras livsvärld påverkas. 

 
 
METOD 

 
Litteraturstudien hade en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv. Eftersom studiens 
syfte var att studera kvinnors subjektiva upplevelser av hjärtinfarkt och vilken påverkan detta 
kan ha på deras livsvärld är detta en lämplig ansats enligt Polit och Beck (2012). De menar att 
abstrakta känslor och upplevelser bäst studeras genom att använda en kvalitativ ansats (Ibid.). 
 
Datainsamling 
Litteraturstudiens resultat baserades på tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed, OneSearch och PsycInfo som är 
relevanta för forskningsområdet (Bilaga 1). Databaserna innehöll vetenskapliga artiklar som 
täckte områdena medicin- och omvårdnadsforskning och var relevanta för forskningsområdets 
syfte.  

 
Ämnesorden som användes hämtades från en medicinsk ämnesordlista, MeSH, utifrån 
studiens syfte. Sökorden var: Acute Myocardial Infarction, Myocardial Infarction, Social 
support och Women, som kombinerades med sökorden Symptoms, Sex factors, Qualitative, 
Feelings och Coping. Databassökningen resulterade i sammanlagt sextiofem artiklar. 
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Artiklarnas abstrakt lästes igenom och de artiklar som inte svarade mot syftet sorterades bort. 
Till exempel fanns artiklar som var kvantitativa, endast innehöll mäns perspektiv eller var 
duplikater. De resterande arton artiklarna granskades i fulltext med hjälp av en 
kvalitetsbedömningsmall (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) och tio artiklar valdes 
därefter ut till resultatet.  

 
Urvalsförfarande 
Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter 
mellan åren 2006-2014 (Östlundh, 2012) och genomgått peer-review, som innebar att andra 
forskare, specialister inom området, granskade forskningsmanus och bedömde kvalitén på 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2014). För att bedöma om tidskrifterna var vetenskapliga 
användes Ulrichsweb™ Global Serials Directory (2014). Artiklarna skulle vara etiskt 
granskade eller beskrivit etiska ställningstaganden. Artiklarna skulle även vara primärkällor 
som innebar att de var empiriska studier som författats av samma person som utfört 
undersökningen (Axelsson, 2008). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska 
samt utförda i Europa eller Nordamerika, då urvalet blev tillräckligt stort för litteraturstudien 
inom dessa geografiska områden. Anledningen till att både Europa och Nordamerika valdes 
var för att öka kvalitén på studien och få ett brett urval. Studier utförda i länder utanför 
Europa och Nordamerika ansågs skilja sig allt för mycket från den svenska sjukvården och 
därmed minska överförbarheten till svensk sjukvård. I de artiklar som studerade både kvinnor 
och män valdes endast resultat från kvinnornas upplevelser ut. Exklusionskriterier var artiklar 
som enbart beskrev mäns upplevelser av hjärtinfarkt och artiklar från länder utanför de valda 
inklusionsområdena.  

 
Kvalitetsgranskning 
För att bedöma artiklarnas kvalitet användes en kvalitetsbedömningsmall (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011). I mallen (se bilaga 2) besvarades fjorton frågor om artikeln med ”ja”, 
”nej” eller ”vet ej” och tre öppna frågor. De olika svarsalternativen gav olika poäng. Svaret 
”ja” gav ett poäng och ”nej” och ”vet ej” gav inga poäng. Alla poäng räknades därefter ihop 
och om poängen motsvarade 80 % eller mer ansågs studien ha en hög kvalitet och 
inkluderades i föreliggande litteraturstudie (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Blev svaret 
negativt på en avgörande fråga för studiens kvalitet föll studien bort, även om procenten totalt 
översteg 80 %, till exempel om det fattades ett etiskt resonemang. Av de arton artiklar som 
genomgick granskning sorterades åtta bort. Kvaliteten var dock över 80 % på alla artiklarna, 
men de svarade inte upp till vårt syfte. I tre av dem gick det inte att separera mäns och 
kvinnors åsikter, två saknade etiskt resonemang, två av dem sorterades bort på grund av att 
det var för få kvinnor som intervjuats och i en framgick det inte hur många av de intervjuade 
som var kvinnor.   

 
Dataanalys 
I dataanalysen skulle stora mängder data bli förståeliga och bilda mönster. En induktiv ansats 
användes, vilket innebar att analysen av texten var förutsättningslös (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). Kvalitén på artiklarna granskades först utifrån en checklista för kvalitativa 
artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  De artiklar som ansågs lämpliga att ha med i 
studien (se bilaga 3) analyserades därefter utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys 
(Graneheim & Lundman, 2004). Att den manifesta analysmetoden användes berodde på att 
författarnas egna tolkningar så långt det var möjligt, inte skulle påverka analysen, utan enbart 
skulle analysera det som klart framkom i artiklarna. Artiklarna lästes igenom enskilt 
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upprepade gånger av båda författarna, och diskuterades därefter igenom tillsammans. Syftet 
med denna metod var att urskilja meningsbärande enheter som sedan sammanfattades, 
kondenserades. De kondenserade meningsbärande enheterna kodades därefter, och koderna 
sammanfattades slutligen till kategorier. Här bildades mönster; likheter, motsatser och 
skillnader som sedan kunde redovisas i resultatet (Ibid.). Nedan följer ett exempel på hur 
analysen genomfördes. 

 
Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Kvinnorna… 
upplevde krav från 
närstående som inte 
alltid förstod att de 
blev trötta och inte 
kunde göra lika 
mycket som före 
[hjärtinfarkten], 
men kvinnorna 
hade också egna 
krav på sig själva 
att inte bli en börda 
för andra.  

Krav från 
närstående som 
inte förstod att 
kvinnorna inte 
kunde göra lika 
mycket nu. 
Kvinnorna hade 
även egna krav att 
inte bli en börda.  

Negativa krav 
från anhöriga 
och sig själva 

Brist på stöd Upplevelsen 
av stöd och 
brist på stöd 

 
 

Författarnas förförståelse 
Författarna ansträngde sig att sätta sin egen förförståelse och förutfattade meningar åt sidan då 
författarna var medvetna om att dessa kunde påverka resultatet av analysen. För att i 
möjligaste mån undvika påverkan på resultatet och analysen lästes artiklarna igenom flera 
gånger av båda författarna var för sig. Enligt Rosberg (2008) är förförståelsen något som alla 
bär med sig och är en förutsättning för att kunna uppfatta och förstå ett forskningsområde. 
Förförståelsen är en del av det subjektiva perspektivet av det som studeras och är viktigt för 
att kunna se resultat, men kan också vara ett hinder för att uppfatta nya infallsvinklar. Därför 
var det av vikt att gå in i analysen med öppna ögon och ha en medvetenhet om sin egen 
förförståelse. I resultatet redovisades alla resultat oavsett om det stödjer syftet eller inte. 

 
Forskningsetiska aspekter 
All forskning som utgår från människor använder sig av Helsingforsdeklarationen, som 
beskriver att de deltagare som ingår i ett projekt ska ge ett informerat samtycke till att delta 
och ska vara väl informerade om syftet med forskningen. Deltagandet ska vara frivilligt och 
deltagaren får avbryta utan att förklara varför. Forskningens betydelse ska överväga 
eventuella risker eller olägenheter (Helsingforsdeklarationen, 2008). Litteraturstudien byggde 
på studier där patienter som drabbats av hjärtinfarkt intervjuades. Det var därför av vikt att de 
artiklar som valdes ut till studien hade blivit godkända av en etisk kommitté och att alla 
studier beskrev ett etiskt ställningstagande för att motivera sina studier.  
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RESULTAT  
 
Vid analysen av materialet framträdde ett mönster. Sex kategorier framträdde med tillhörande 
underkategorier. Dessa kategorier var, kvinnors beslut att söka vård, behovet av kontroll, 
upplevelsen av stöd och brist på stöd, upplevelsen av en förändrad livsvärld, förnekelse och 
livsstilsförändring. 
 
Kvinnors beslut att söka vård 
Kvinnorna beskrev både typiska symtom på hjärtinfarkt, som till exempel tryck över bröstet 
och smärtutstrålning, men även atypiska symtom. Dessa kunde vara en diffus känsla i bröstet 
och ryggen eller en känsla av is i blodådrorna (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). 
Kvinnorna trodde ofta att symtomen kom från magen eller så visste de inte vad det var för fel 
(Ibid). När de väl sökte vård, hade även läkarna svårt att tolka de varierande symtomen 
(Albarran. Clarke & Crawford, 2007).  

 
Att söka vård i ett tidigt skede 
För de kvinnor som sökte vård i ett tidigt skede fanns ett samband mellan de symtom de 
upplevde och tidigare erfarenheter av hjärtproblem, både hos sig själva och hos andra. Detta 
gjorde att de kunde bedöma hur allvarlig situationen var och vidta nödvändiga åtgärder 
(Ruston & Clayton, 2007). Samma resultat sågs i en annan studie, som visade att kvinnorna 
som kände igen symtomen från andras erfarenheter lättare kunde koppla sina egna symtom till 
en hjärtinfarkt (MacInnes, 2006). Det visade sig även att kvinnor som fick hastigt påkomna, 
allvarliga symtom, tenderade att söka vård i ett tidigt skede (Ibid). 

 
Att söka vård i ett sent skede 
De kvinnor som inte hade egna eller andras erfarenheter av hjärtinfarkt, hade svårare att förstå 
och tolka sina symtom som allvarliga. I och med detta sökte de vård i ett senare skede 
(MacInnes, 2006).  Det fanns ett samband mellan de som sökte vård efter mer än tolv timmar 
och de som hade en bakomliggande kronisk sjukdom eller infektion.  Kvinnorna tolkade då 
symtomen på hjärtinfarkten som en del av den kroniska sjukdomen eller infektionen (Ruston 
& Clayton, 2007). Kontakten med vården fördröjdes även på grund av att en del av kvinnorna 
egenbehandlade sina symtom i tron att det var något övergående, som till exempel 
förstoppning (MacInnes, 2006). När symtomen inte gick över efter egenbehandlingen sökte de 
hjälp från familj och vänner, och det var först då som kontakten med sjukvården inleddes 
(Ibid., Kristofferzon et al., 2007). 

 
I didn´t know whether I´d got indigestion, so I walked around upstairs thinking 
it might go away. I remember taking some rennies, I think I took about 5 
rennies, and it didn´t go. Even standing up didn´t make me feel better 
(MacInnes, 2006 s. 285). 

 
Kvinnorna skyllde också sina symtom från hjärtinfarkten på naturligt åldrande, kroppsvikt, 
rökning, förstoppning och hormonbehandling (Albarran et al., 2007). Det framkom även att 
kvinnor tenderade att ignorera eller förminska sina symtom, för att inte störa eller oroa 
närstående, därför att de trodde att symtomen skulle försvinna av sig själv. När de sökte vård 
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fanns det kvinnor som undanhöll viktig information även för läkarna (Kristofferzon et al., 
2007). 

 
Behovet av kontroll       
Efter hjärtinfarkten upplevde kvinnorna att kontrollen över deras liv och situation 
förändrades. Vissa kvinnor kände att de förlorade kontrollen medan andra gav upp kontrollen 
och lämnade över ansvaret till andra. (MacInnes, 2006) 

 
Förlora kontrollen 
I samband med hjärtinfarkten upplevde kvinnorna att deras liv plötsligt stannade upp. De 
kände att de inte hade någon kontroll över sin situation eller sina kroppar vilket ledde till en 
existentiell osäkerhet. Plötsligt fyllde hjärtinfarkten hela deras livsvärld (Johansson & 
Ekebergh, 2006). En känsla av vilsenhet hindrade deras process att återfå hälsa. Känslan av att 
förlora kontrollen skapades även av vården då kvinnorna inte uppmuntrades till att vara aktiva 
i sin hälsoprocess (Ibid). Kvinnorna som deltog i en rehabiliteringsgrupp för hjärtpatienter, 
beskrev att de hade känt sig deprimerade, haft ångest, känt sig isolerade och varit kraftlösa 
efter hjärtinfarkten (Schou, Østergaard Jensen, Zwisler & Wagner, 2008). 

 
Släppa kontrollen 
När symtomen blev alltför svåra att hantera på egen hand lämnade kvinnorna över ansvaret 
till andra genom att berätta om sina symtom för familj, vänner eller vårdpersonal. I och med 
detta släppte de kontrollen över sin situation och lade över ansvaret på någon annan 
(MacInnes, 2006). 

 
Upplevelsen av stöd och brist på stöd 
Vikten av ett fungerande nätverk och ett positivt stöd till kvinnorna efter hjärtinfarkten var 
mycket viktig för det fortsatta välbefinnandet och för att kvinnorna skulle hitta den styrka som 
krävdes för att få tillbaka hälsan (Sundler Johansson, Dahlberg & Ekenstam, 2009). 

  
Positivt stöd 
Att vara tillsammans med andra och känslan av att befinna sig i ett meningsfullt sammanhang 
var nödvändigt för att uppnå hälsa och välbefinnande efter en hjärtinfarkt (Sundler Johansson 
et al., 2009). Kvinnor som, efter en hjärtinfarkt, genomgick ett rehabiliteringsprogram under 
ett år kände stor trygghet och uppmuntran till att förändra sin livsstil. Kvinnorna kände att de 
hade ett bra stöd från rehabiliteringsteamet och de andra deltagarna (Kristofferzon et al., 
2008). Ett nätverk var av stor vikt för kvinnornas välbefinnande och de beskrev att det ingav 
en känsla av trygghet. Kvinnorna fick mycket uppmuntran och stöd av nätverket och framför 
allt de kvinnor som hade en partner ansåg att denne tog väl hand om dem (Kristofferzon et al., 
2007). 

 
Kvinnorna uppgav att möjligheten att prata om sina erfarenheter från hjärtinfarkten gjorde att 
de kunde förstå vad de varit med om, och gjorde att de kunde finna en mening med livet som 
hjälpte dem att gå vidare (Johansson & Ekebergh, 2006). Även kvinnorna som deltog i ett 
rehabiliteringsprogram för hjärtpatienter fick hjälp att gå vidare. Stödet de upplevde hjälpte 
dem att ändra sin livsstil, bland annat att sluta röka, att ha hälsosammare matvanor och att ha 
ett aktivare liv (Schou et al., 2008). 
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Brist på stöd 
Efter hjärtinfarkten upplevde en del av kvinnorna att det var svårt att veta var de kunde hitta 
stöd. De hade svårt att förstå situationen och fick inget grepp om livet, som det tedde sig efter 
hjärtinfarkten (Johansson & Ekebergh, 2006). De livsstilsförändringar som kvinnorna 
förväntades genomföra kunde ibland vara svåra att göra på egen hand, om till exempel 
familjen inte ställde upp på de nya matvanorna. Detta påverkade kvinnornas välbefinnande 
och hälsa negativt (Kristofferzon et al., 2007). 

 
…I weigh a bit too much…but it´s so hard when you have a family who also are 
hungry. And at all times of the day and night…we keep such awful times in this 
house (Kristofferzon et al., 2007 s. 395). 

 
Hjärtinfarkten kunde även påverka kvinnornas relationer till vänner negativt. Vännerna 
upplevde en osäkerhet inför sjukdomen och dess konsekvenser. Rädslan för att utsätta 
kvinnan för påfrestningar som skulle kunna orsaka en ny hjärtinfarkt gjorde att vännerna 
oavsiktligt avskärmade sig (Sundler Johansson, Dahlberg & Ekenstam, 2009).  

 
…Well, they no longer ask if I want to go to a concert, for example, or if I want 
to go here or there, or anywhere… They probably think it´s hard, because they 
are afraid something will happen to me, and that they will be responsible… 
They don´t say it, but it´s there between the lines anyway (Sundler Johansson et 
al., 2009 s. 380). 

 
Hjärtinfarkten orsakade orkeslöshet (Brink, Karlson & Hallberg, 2006). En del kvinnor 
upplevde negativa krav från närstående som inte förstod att tillvaron inte var densamma som 
innan. Orkeslösheten påverkade deras förmåga att återgå till vardagen som den såg ut innan 
hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Kvinnorna hade också krav på sig 
själva att inte vara en börda för andra (Ibid).  

 
…If I go to Stockholm then I´m a burden on my children. I´ve felt this the whole 
time. I want to manage on my own as far as I can (Kristofferzon et al., 2008 s. 
372). 

 
Relationer i kvinnornas närhet kunde även ha en negativ påverkan om de tog mycket energi 
och på så sätt skapade ett lidande (Sundler Johansson et al., 2009).  

  
De kvinnor som inte deltog i rehabiliteringsprogrammen, lyckades inte ändra sin livsstil på 
egen hand och kunde därmed inte reducera riskfaktorerna för hjärtinfarkt (Schou et al., 2008). 

 
I smoke. I gave it up for three weeks and it didn´t bother me but I wasn´t happy. 
A doctor from the cardiology department said that he smoked and someone else 
from the lung clinic also did. So I thought to myself, why should I quit? (Schou 
Østergaard Jensen, Zwisler & Wagner, 2008 s.26) 
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Kvinnorna visste inte hur de ensamma skulle kunna forma sina liv och påverka sin hälsa och 
sitt välbefinnande (Johansson & Ekebergh, 2006). 

 
Upplevelsen av en förändrad livsvärld 
Hjärtinfarkten förändrade kvinnornas livsvärld drastiskt och innebar att vardagen och dess 
sysslor och aktiviteter påverkades. Det som innan hjärtinfarkten flöt på utan problem, var efter 
hjärtinfarkten en daglig kamp för att kunna utföras (Johansson & Ekebergh, 2006). Effekten 
på livsvärlden var påtaglig en lång tid efter hjärtinfarkten. Fem månader efteråt var trötthet det 
påtagligaste symtomet och besväret som kvinnorna upplevde (Brink et al., 2006). 

 
Rädsla 
Rädsla var något som många av kvinnorna upplevde i samband med hjärtinfarkten. De blev 
rädda för att få en ny hjärtinfarkt och begränsades i sin vardag genom att inte våga trötta ut sig 
(Johansson & Ekebergh, 2006). 

 
I was very cautious, didn´t take any big steps or run down the stairs, but walked. 
I really gave a lot of thought to whatever I did so that I didn´t tax myself in any 
way or exert myself; scared to death in other words (Johansson & Ekebergh, 
2006 s. 103). 

 
Samtliga kvinnor som deltog i en rehabiliteringsgrupp för hjärtpatienter upplevde att 
hjärtinfarkten kunde ha orsakat deras död. Vid ankomsten till sjukhuset började allvaret i 
situationen gå upp för dem och de upplevde en rädsla för döden (Fors, Dudas & Ekman, 
2013). 

 
And then you become afraid that it will go ´bang´ and then it will be over, 
because you want to live happily, life is dear to you. You want to see your 
children and grandchildren grow up (Fors, Dudas & Ekman, 2013 s. 433).  

 
Ilska 
Vissa kvinnor uppgav att de var arga på sig själva för att under flera år inte ha prioriterat sig 
själva och sina egna behov, och för att de efter hjärtinfarkten inte klarade av de dagliga 
aktiviteterna på grund av brist på energi (Kristofferzon et al., 2008). Kvinnorna kände även en 
bitterhet och ilska över att de inte kunde leva det liv som de önskade (Sundler Johansson et 
al., 2009). Vidare upplevde de orättvisa över varför just de hade drabbats av en hjärtinfarkt. 
De ville gärna få en förklaring och ha något att skylla hjärtinfarkten på, även om det visade 
sig att det var deras eget fel (Fors et al., 2013). Den existentiella osäkerheten kvinnorna 
upplevde efter hjärtinfarkten hade således en stark påverkan på livsvärlden och vardagen 
(Sundler Johansson et al., 2009).  

 
Insikt 
I och med hjärtinfarkten kunde kvinnorna inse att de hade levt ohälsosamt och stressat för 
mycket. Hälsan hade inte prioriterats därför att de hade varit upptagna med sina livsprojekt 
och inte hade tagit sig tid att känna efter hur de mådde (Sundler Johansson et al., 2009). På 
detta sätt hade de åsidosatt både sig själva och sitt välbefinnande. Även de kvinnor som inte 
hade upplevt att de stressat kunde efter hjärtinfarkten förstå att pressen de utsatt sig själva för 
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inte var hälsosam (Ibid).  Efter hjärtinfarkten fick kvinnorna en insikt om hur de ville vara 
som människor genom att de prioriterade sina egna behov. Istället för att alltid finnas där för 
alla andra, kunde de tillåta sig att vara mer medvetet passiva i sina åtaganden (Ibid).  

 
Nyorientering 
Efter hjärtinfarkten försökte kvinnorna förstå sin existens och komma till insikt om hur livet 
hade förändrats. De ville hitta en mening med den erfarna sjukdomen och orientera sig i sitt 
nya liv och sina nya kroppar (Johansson & Ekebergh, 2006).  En del kvinnors behov ändrades 
efter hjärtinfarkten och de kom att behöva omsorg och stöd från familj eller vänner. Då 
kvinnorna, innan hjärtinfarkten, var de som gav omsorg och stöd kunde det vara svårt för dem 
att acceptera sin nya roll (Sundler Johansson et al., 2009). En del fann det även svårt att ändra 
sin livsstil och hålla fast vid det positiva. När de försökte ändra sin livsstil genom att leva 
hälsosamt upplevde de det som att de fastnade i alltför många restriktioner, vilket påverkade 
deras välbefinnande negativt (Kristofferzon et al., 2008).  

 
Framtidstro 
Kvinnorna upplevde också att de fick en andra chans att ändra sina liv till det bättre efter 
hjärtinfarkten (Kristofferzon et al., 2008) och de använde sjukdomen som en drivkraft till 
positiv förändring (Sundler Johansson et al., 2009). De började prioritera sig själva, släppte 
kraven de kände, började leva hälsosammare och tog för sig mer av livet (Kristofferzon et al., 
2008).  

 
Förnekelse 
Kvinnorna ansåg inte att de var i riskzonen för att drabbas av hjärtinfarkt, även fast de hade 
flera kända riskfaktorer (MacInnes, 2006). Citatet nedan är från en kvinna som lider av 
angina: 

 
I did not think I was the type of person to have a heart attack, or anything like 
that (MacInnes, 2006 s. 284). 

 
Efter hjärtinfarkten ville kvinnorna skydda sina familjer från oro genom att dölja hur de 
påverkades av sin sjukdom. De ville vara den mamma, mormor eller farmor som de varit före 
hjärtinfarkten vilket betydde att de ofta gjorde mer än de egentligen hade ork till för att de inte 
ville överbelasta familjen (Schou et al., 2008). 

  
We don´t speak about my illness because I don´t want to burden my family with 
it. They don´t need to worry about this nonsense (Schou, Østergaard Jensen, 
Zwisler & Wagner, 2008 s. 26). 

 
Kvinnorna bagatelliserade sina känslor för att kunna hantera den stress och oro som de kände. 
När kvinnorna blev tillfrågade om hur de mådde beskrev de inte sig själva som deprimerade 
utan framhöll att det största problemet för dem var trötthet. En del hade inte insett att 
hjärtinfarkten var en livskris, förrän läkaren berättade det (Brink et al., 2006). 

 
Livsstilsförändring 
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Kvinnorna försökte efter hjärtinfarkten ändra sin livsstil. Detta skedde genom att de slutade 
röka, åt hälsosammare och prioriterade sig själva. Flera kvinnor trodde att psykosocial stress 
hade orsakat deras hjärtinfarkt (Kristofferzon et al., 2007).  

 
I have a sister…last autumn she had a stroke, so I went to her and helped out 
and that was probably too much, psychologically…that´s probably – I think 
anyway – what caused (the infarct) (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007 s. 
395). 

 
Kvinnorna utformade också strategier för att minska sin stress. Genom att acceptera 
situationen de befann sig i kunde de tillåta sig att skjuta upp saker till nästa dag, eller ta emot 
hjälp och sänka kraven på sig själva utan att ha dåligt samvete (Kristofferzon et al., 2008). 

 
…I´m not at all as picky now – there can be a bit of dust nowadays 
(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008 s.370). 

 
Många kvinnor hade värdesatt den tid som de spenderat tillsammans med närstående och 
vänner och de aktiviteter de hade gjort tillsammans innan hjärtinfarkten. Efter att ha anpassat 
aktiviteterna och hänsyn tagits till hur mycket kvinnorna orkade kunde aktiviteterna fortsätta 
efter hjärtinfarkten vilket betydde mycket för deras välbefinnande (Ibid). 

 
 
DISKUSSION 
 
Resultatet som framkommer i studien innehåller inte så mycket ny kunskap men syftet kan 
dock anses vara besvarat. 

 
I resultatet framkommer det att kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt söker vård beroende på 
sina tidigare erfarenheter och symtomens karaktär. Efter hjärtinfarkten upplever de både ett 
positivt stöd och brist på stöd från både sjukvården och anhöriga. Kvinnornas kontrollbehov 
visar sig genom att de försöker hantera situationen in i det längsta utan hjälp. Kvinnor går 
igenom vissa stadier efter hjärtinfarkten; rädsla, ilska, insikt, nyorientering och framtidstro. 
Många gånger hamnar kvinnorna i ett förnekande av sin situation och sina symtom för att 
skydda sig själva känslomässigt men också sina anhöriga. Kvinnor med bra stöd har en större 
möjlighet att förändra sin livsstil till det bättre och på så sätt minska riskfaktorerna för 
ytterligare en hjärtinfarkt.  

 
Metoddiskussion  
I föreliggande litteraturstudie används en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv då 
syftet är att beskriva kvinnornas upplevelser av hjärtinfarkt och se hur livsvärlden påverkas. 
En litteraturstudie som baseras på biografier ansågs ha en alltför begränsad tillgång på data 
och därför inte vara tillämpningsbar i föreliggande litteraturstudies syfte. En intervjustudie å 
andra sidan skulle ge ett rikt material, men en sådan studie kräver vana att intervjua, tillstånd 
från en etisk kommitté och möjlighet att under relativt kort tid hitta respondenter som 
motsvarar syftet och ansågs därför vara svår att praktiskt genomföra. En litteraturstudie som 
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baseras på artiklar ansågs av författarna vara en bra metod på grund av den stora tillgången till 
material som gör det möjligt att besvara studiens syfte på ett tillfredsställande sätt. 

 
När upplevelser ska beskrivas används med fördel en kvalitativ ansats och metodvalet anses 
därför relevant för litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). En kvantitativ 
studie har däremot inte en inriktning på de subjektiva upplevelser som föreliggande 
litteraturstudie vill få fram och är därför inte en lämplig metod (Polit & Beck, 2012). Valet att 
använda ett livsvärldsperspektiv ansågs passande då hjärtinfarktens påverkan på kvinnornas 
livsvärld var det som skulle studeras (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 
Artiklarna som används i litteraturstudien söktes i databaserna Cinahl, PubMed OneSearch 
och PsycInfo som anses vara relevanta databaser för studiens syfte, vilket också bekräftas av 
Forsberg och Wengström (2013). Databaser gav ett material som var användbart för syftet 
med studien och antalet databaser gav en bra förutsättning för ett brett urval av data. 
Nackdelarna med databaserna är bland annat att PubMed innehåller mycket artiklar med 
medicinsk fokus och inte lika många artiklar som beskriver subjektiva upplevelser. Om andra 
sökord använts vid databassökningarna är det möjligt att de data som framkommit skulle varit 
av en annan karaktär vilket hade gjort resultatet annorlunda och därmed inte skulle svara lika 
bra mot syftet. De valda sökorden är relevanta och sökningarna i databaserna gav ett 
tillräckligt rikt material för att besvara föreliggande studies syfte.  

 
Inklusionskriterierna anses lämpliga för studien då bland annat ett etiskt resonemang är av 
vikt för att bibehålla en hög kvalitet och för att det är intervjustudier som föreliggande 
litteraturstudie bygger på. De artiklar som innehåller både mäns och kvinnors upplevelser 
inkluderades endast om det fanns en tydlig uppdelning mellan männens och kvinnornas 
upplevelser för att analysen och resultatet endast skulle innehålla kvinnornas upplevelser. 
Urvalsförfarandet begränsades av artiklarnas exklusionskriterier, som att artiklar skrivna i 
länder utanför Europa och Nordamerika exkluderades. Detta kan ha begränsat resultatet i 
studien men då många studier utförs inom dessa geografiska områden ansågs det finnas 
tillräckligt med material för att ge en bred och mångsidig data. Artiklarna som valdes till 
resultatet kommer alla ifrån Europa, dock söktes de i både Europa och Nordamerika.  

 
Artiklarna granskades med en kvalitetsbedömningsmall (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 
för att resultatet enbart skulle bygga på artiklar med hög kvalitet. Detta ökar kvalitén på 
litteraturstudien som får en högre trovärdighet. För att ytterligare öka tillförlitligheten på 
studien gjordes en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar utav båda författarna, var för sig 
enligt Forsberg och Wengström (2013). Utan en första kvalitetsgranskning finns det en risk att 
de artiklar som väljs ut baseras på författarnas förförståelse och förutfattade meningar och att 
resultatet på så sätt kan påverkas (Rosberg, 2008).  

 
Analysen gjordes med hjälp av den kvalitativa innehållsanalys som Graneheim och Lundman 
(2004) beskriver. Analysen genomfördes av båda författarna var för sig för att öka validiteten 
i analysen och för att undvika att förförståelsen skulle kunna påverka resultatet. I analysen 
översattes de valda delarna av datan med hjälp av ordböcker, från engelska till svenska.  Detta 
utfördes så noggrant som möjligt för att inte ändra i texten för mycket och på så vis påverka 
resultatet. Däremot är de citat som används i resultatet inte översatta för att på så vis ge en 
tydligare bild av vad kvinnorna uttryckte. Noggrannheten i analysen gör att det är en bra 
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metod för att få fram ett resultat som så lite som möjligt har färgats av författarnas 
förförståelse och förutfattade meningar vilket bekräftas av Forsberg och Wengström (2013). 
Kvalitén på studien ökar enligt Forsberg och Wengström (2013) om det finns en 
överensstämmelse mellan resultatet och verkligheten, med andra ord om det går att överföra 
studiens resultat till sjuksköterskans arbete. Överförbarheten i föreliggande studie kan anses 
vara hög då det framkom resultat som stöder att sjuksköterskan har en viktig stöttande roll för 
de drabbade kvinnorna.  

 
Resultatdiskussion 
Ett tydligt mönster som framkom i resultatet var hur kvinnorna bedömde sina symtom och på 
så vis beslutade att söka vård, där ett samband kunde ses mellan tidigare erfarenheter av 
hjärtinfarkt och den tid det tog till att kvinnorna sökte vård. Kvinnor utan erfarenheter av 
hjärtinfarkt sökte vård senare än de med tidigare erfarenheter. Om kvinnorna dessutom hade 
en bakomliggande kronisk sjukdom eller infektion ledde detta till ytterligare ett fördröjt 
vårdsökande. O´Donnell och Moser (2012) ser i sin studie att deltagarna undanhåller sina 
symtom för anhöriga och när de inser symtomens allvar, kontaktar de inte sjukvården direkt, 
utan vänder sig till anhöriga. Detta överensstämmer med resultatet i föreliggande studie där 
det förklaras som kvinnornas ovilja att förlora kontrollen över sina liv och över den situation 
som de befinner sig i.  

 
Att kvinnorna stöttas efter hjärtinfarkten har en avgörande betydelse för deras fortsatta hälsa 
och välbefinnande. Pérez-Garcia, Ángeles Ruiz, Sanjuán och Rueda (2011) beskriver att 
kvinnor med ett bra stöd anpassar sig bättre till sin nya situation och påverkar deras grad av 
välbefinnande till det bättre. Däremot kommer Hildingh, Fridlund och Baigi (2007) fram till 
att det inte finns något samband mellan välbefinnande och ett bra socialt stöd. I föreliggande 
studie framkom det att livsstilsförändringar utan ett nätverk av stöttande personer var svåra att 
genomföra och att merparten inte lyckades hela vägen. I resultatet framkom även att 
rehabiliteringsgrupper för hjärtpatienter var ett bra sätt att få ett adekvat stöd. Att vara 
tillsammans med andra som varit med om liknande saker var positivt för kvinnorna då de fick 
möjlighet att få diskutera sina upplevelser med likasinnade. Detta hjälpte kvinnorna att gå 
vidare och hitta en mening med livet och på så sätt uppnå hälsa och välbefinnande. Detta 
resultat styrks av Junehag, Asplund och Svedlund (2014), som också kommer fram till att det 
finns ett stort behov av att prata om sina upplevelser av hjärtinfarkt för att kunna gå vidare. 
Även Dahlberg och Segesten (2010), menar att det finns andra förutsättningar för hälsa och 
välbefinnande vid sjukdom men att det går att finna en mening med livet om man kan 
acceptera att man drabbats av sjukdomen. De menar att acceptansen för sjukdomen har goda 
effekter på livet, där omprioriteringar leder till ökad hälsa och välbefinnande.  

 
Efter en hjärtinfarkt påverkades kvinnorna under en lång tid och många kände sig trötta och 
upplevde att de hade många krav på sig själva och från anhöriga. Flera kvinnor tryckte ner 
sina känslor för att skydda sig själva och familjen. De ville ogärna vara en belastning och 
försökte därför göra mer än de egentligen orkade. Detta påverkade livsvärlden påtagligt och 
många vardagssysslor som tidigare gått bra att göra, blev svåra att orka med och genomföra. 
Här har sjuksköterskan en viktig roll vid mötet med dessa kvinnor för att ge det stöd och 
behov av bekräftelse de behöver för att börja lyssna på sig själva och sina kroppar. Det anses 
även vara av vikt att inkludera anhöriga, som även de behöver denna kunskap.  Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver vikten av sjuksköterskans förståelse för patientens livsvärld. De 
menar att varje individ har en unik livsvärld och att sjuksköterskans vårdande bör utgå från 
denna för att förstå hur sjukdomen påverkar individen.  
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Hjärtinfarkten skapade rädsla hos de drabbade, dels under hjärtinfarkten då de var rädda för 
att dö, och dels efter hjärtinfarkten, då de var rädda att få en ny hjärtinfarkt. Rädslan 
begränsade och hämmade dem i deras vardag och minskade välbefinnandet. O´Donnell 
(2012) beskriver hur sårbarheten hos de drabbade förstärks av rädslan för hjärtinfarktens 
konsekvenser. Rädslan väcker existentiella frågor, vilket Dahlberg och Segesten (2010) tar 
upp. De anser att man inte kan uppnå hälsa utan att ta hänsyn till de existentiella frågorna om 
vad det innebär att vara människa.  

 
En annan känsla som kvinnorna upplevde var ilska. De var arga och frustrerade över de 
begränsningar som plötsligt uppkommit i deras liv och över att de behövde stöd och hjälp från 
andra. De var även arga över det faktum att de inte tidigare hade prioriterat sig själva och sin 
hälsa och kände att det var orättvist att just de hade drabbats. White, Hunter och Holttum 
(2007) kommer fram till ett liknande resultat i sin studie, där kvinnorna upplever ilska och 
irritation över att de överbeskyddas genom att andra talar om vad de klarar av och inte. 
Samtidigt känner de en sorg över förlusten av självständighet och fysisk förmåga i samband 
med hjärtinfarkten. Eriksson (1994) menar att när man påverkas negativt av en sjukdom och 
inte kan leva som innan är det ett livslidande. Hjärtinfarkten påverkade kvinnorna så till den 
grad att det blev ett livslidande för dem när de inte kunde gå vidare med livet. Ilskan orsakade 
ett lidande som med rätt stöd skulle kunna minskas. Sjuksköterskans stöttande roll kan hjälpa 
kvinnorna att bearbeta sin ilska och gå vidare.   

 
Flera kvinnor insåg i och med hjärtinfarkten att de behövde prioritera sig själva och sin egen 
hälsa och välbefinnande.  De kunde förstå sin egen existens och hittade en ny mening med 
sina liv och vissa använde hjärtinfarkten som en språngbräda till ett bättre liv. I Brinks (2009) 
studie framkommer det att deltagare med en stark inre drivkraft hittar nya vägar för att nå sina 
mål i livet och hitta sin identitet. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan väcka många frågor om 
livets skörhet. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en sjukdom även kan innebära en 
möjlighet att omvärdera och utvärdera livet genom att använda upplevelsen till något positivt.  

 
Förslag till fortsatt forskning 
Det finns ett stort behov av fortsatt forskning om hjärtinfarkt och hur detta påverkar 
kvinnornas liv. Då hjärtinfarkten ser olika ut hos män och kvinnor är det viktigt att studera de 
symtom som kvinnor uppvisar och därmed få kvinnor att förstå och inse när de behöver söka 
vård. Även inom vården behövs ytterligare kunskap för att upptäcka dessa symtom hos 
kvinnor för att kunna ge en adekvat hjälp och kunna rädda så mycket hjärtmuskel som 
möjligt. Kvinnornas hälsa förefaller till stor del hänga ihop med vilken möjlighet de har fått 
att bearbeta det inträffade, alltså är det relevant med forskning om kvinnors upplevelser efter 
en hjärtinfarkt. På så sätt skulle mycket lidande kunna förhindras om rätt stöd kan sättas in där 
behovet finns.  

 
Slutsatser 
Studiens resultat visade att kvinnor hade en tendens att inte söka vård i tid. Detta berodde på 
symtomens karaktär och huruvida de hade tidigare erfarenheter av hjärtinfarkt. Något som 
visade sig påverka kvinnornas hälsa var upplevelsen av stöd.  Kvinnorna som upplevde ett 
positivt stöd i form av rehabiliteringsprogram, nätverk och att kunna prata om sina 
erfarenheter hade en större möjlighet att genomföra livsstilsförändringar som på sikt minskade 
risken att få en ny hjärtinfarkt. Ett annat fynd var de olika känslor som kvinnorna upplevde. 
En stark känsla som påverkade kvinnornas välbefinnande negativt var rädsla. De var rädda för 
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att dö eller att återigen drabbas av en hjärtinfarkt och rädslan hämmade dem i deras vardag. 
En hjärtinfarkt ställde även existensen i fokus. Meningen med livet ifrågasattes av många och 
insikten om den egna sårbarheten gjorde att livet omvärderades av kvinnorna.  

 
Ett tydligt mönster som framkom var att livsvärlden påverkades av en hjärtinfarkt, och att hela 
livet förändrades. Detta var något som var svårt att acceptera, inte bara för de drabbade utan 
även för de närstående. Att komma till insikt om vad som orsakade hjärtinfarkten gjorde att 
många kvinnor kunde ändra sin livsstil till det positiva och på så vis komma till en 
nyorientering i sina liv, där de accepterade det som varit men även kunde se att det fortsatta 
livet innebar något positivt.
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Databassökning                                 Bilaga 1 

 

Databas 
 

Sökdatum Sökord Resultat 

Pubmed* 2014-04-05 Myocardial 
Infarction 

42516 

  +Women 3380 
  +Symptoms 2237 
  +Coping 18 
 
 

   

Cinahl** 2014-04-05 Myocardial 
Infarction 

8662 

  +Women 641 
  +coping 8 
 
 

   

PsykInfo** 2014-04-05 Myocardical 
Infarction 

1235 

  +women 242 
  +coping 14 
 
 

   

OneSearch** 2014-04-05 Myocardial 
Infarction 

170 553 

  +Women 17154 
  +Coping 148 
  +Symptoms 60 
  +Sex Factors 2 
 
 

   

OneSearch** 2014-04-06 Acute Myocardial  
Infarction 
+Women 
+Coping 
+Symptoms 

 
 
 
 
12 

 
 

   

OneSearch** 2014-04-20 Myocardal Infarction 9630 
  +Social support 40 
  +Qualitative 11 
 
* Sökningen är avgränsad till åren 2006-2014, full text available, Humans.  
**Sökningen är avgränsad till åren 2006-2014, peer rewied, full text, abstract available. 
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Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod enligt Willman, Stoltz, Bahtsevani 
(2011) 
 
Beskrivning av studien: 
Finns det ett tydligt syfte?     � Ja   � Nej  � Vet ej 
Patientkarakteristiska     Antal……………………………..  

Ålder……………………………..  
Man/kvinna……………………… 

 
Är kontexten presenterad?    � Ja  � Nej � Vet ej 
Etiskt resonemang?     � Ja  � Nej  � Vet ej 
 
Urval 
- Relevant?     � Ja   � Nej  � Vet ej 
- Strategiskt?    � Ja   � Nej  � Vet ej 
 
Metod för 
-Urvalsförfarande tydligt beskrivet?   � Ja   � Nej  � Vet ej 
-Datainsamling tydligt beskriven?   � Ja   � Nej  � Vet ej 
-Analys tydligt beskriven?    � Ja   � Nej  � Vet ej 
 
Giltighet 
-Är resultatet logiskt, begripligt?   � Ja   � Nej  � Vet ej 
-Råder datamättnad?    � Ja   � Nej  � Vet ej 
-Råder analysmättnad?    � Ja   � Nej  � Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
-Redovisas resultatet klart och tydligt?   � Ja   � Nej  � Vet ej 
-Redovisad resultatet i förhållande till en  � Ja   � Nej  � Vet ej 
 teoretisk referensram?  
Genereras teori?    � Ja   � Nej  � Vet ej 

 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
� Hög   � Medel  � Låg 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
… 
 
Granskare (sign.)………………………… 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Albarran, JW., 
Clarke, BA & 
Crawford, J. 
 
2007 
 
England 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
 

’It was not chest 
pain really, I can’t 
explain it!’ An 
exploratory study 
on the nature of 
symptoms 
experienced by 
women during 
their myocardial 
infarction 

Att utforska hur 
symtom från 
hjärtat yttrar sig 
och upplevs av 
kvinnor 
diagnostiserade 
med hjärtinfarkt 

Semistrukturerade 
djupgående 
intervjuer 

n=12 
12 kvinnor 

Sättet som symtomen 
presenterar sig hos 
kvinnor skiljer sig från 
den ”typiska” 
hjärtinfarkten. Tre 
teman framkom, att det 
fanns en gradvis 
medvetenhet, att inte 
ha bröstsmärta och 
reaktioner på 
symtomen.  

Hög 
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Författare 
År  
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Brink, E., 
Karlson, B., 
Hallberg, L. 
 
2006 
 
Sverige 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

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

Att undersöka och 
öka förståelsen för 
omställningen 
efter hjärtinfarkt 
med hjälp av en 
självreglerande 
process 

Intervjuer fem 
månader efter 
hjärtinfarkt 

n=21 
11 kvinnor  
10 män 

De intervjuade upplevde att 
bilden av sig själva som 
aktiva kunde hotas av 
trötthet och andra 
hälsoproblem som hindrade 
dem från att delta i de 
vanliga aktiviteterna. Trots 
att reorienteringen till att 
aktivt liv var central i 
återhämtningen efter en 
hjärtinfarkt, begränsades 
detta av sjukdomstillståndet 
och hur de hanterade detta. 
Studien kom vidare fram till 
att de intervjuade inte hade 
nått en stabil hälsa fem 
månader efter en hjärtinfarkt. 
De ville hellre göra små 
förändringar i sitt liv, än 
drastiska. 

Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Fors, A., 
Dudas, K. & 
Ekman, I. 
 
2014 
 
Sverige 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 

Life is lived 
forwards and 
understood 
backwards – 
Experiences of 
being affected by 
acute coronary 
syndrome: A 
narrative analysis 

Att utforska 
patienters 
upplevelser av 
akuta 
hjärtsyndrom 
under deras 
sjukhusvistelse 

Patienternas 
skildringar 
bandades och 
transkriberades. 

N=12 
5 kvinnor 
7 män 

Patienter med akuta 
hjärtsyndrom 
funderar över orsaken 
och förbereder för att 
optimera sin framtida 
hälsa. De konstruerar 
personliga modeller 
för att förklara sin 
sjukdom. 

Hög 
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Författare 
År  
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Johansson, A., 
Ekebergh, M. 
 
2006 
 
Sverige 
 
International 
Journal of 
Qualitative 
Studies on Health 
and Well-being 

The meaning of 
well-being and 
participation in 
the process of 
health and care-
women´s 
experiences 
following a 
myocardial 
infarction 

Att utforska 
kvinnors 
erfarenhet av 
vården och den 
process som följer 
en hjärtinfarkt, 
med fokus på 
deltagande och 
välbefinnande. 

Reflektiv 
livsvärldsforskning 
 

n=8 (1) 
7 kvinnor 

Kvinnorna i studien upplever 
att livet fick ett abrupt stopp 
i och med hjärtinfarkten. Det 
dagliga livet karakteriserades 
av en existentiell osäkerhet 
som gjorde att de tappade 
kontrollen över situationen 
och kroppen. Deltagande i 
sin egen rehabilitering 
beskrivs som en 
förutsättning för att kunna ta 
kontroll över sin hälsa och 
sitt liv och därmed uppnå 
välbefinnande. 

Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kristofferzon, M-L., 
Löfmark, R & 
Carlsson, M 
 
2007 
 
Sverige 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
 

Striving for 
balance in daily 
life: experiences 
of Swedish 
women and men 
shortly after a 
myocardial 
infarction 

Att beskriva 
upplevelsen av 
vardagen hos 
kvinnor och män 
under de första 4-
6 månaderna efter 
en hjärtinfarkt. 
Fokus ligger på att 
hantera problem 
och stöd från 
deras nätverk 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

N=39 (1) 
20 kvinnor 
19 män 

Fysiska symtom och 
känslomässigt lidande 
var de vanligaste 
problemen som beskrevs 
under de första 
månaderna efter 
hjärtinfarkt. 
Informanterna hanterade 
problemen genom att 
förhandla med sig själva, 
förlita sig på sina egna 
förmågor, förändra 
attityder och beteenden 
och genom att fatta egna 
beslut och handlingar. 
Nätverket var generellt 
sätt stöttande men 
ganska ofta upplevde 
informanterna också 
kommunikationsproblem 
med sitt nätverk.  

Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kristofferson, M-J., 
Löfmark, R. & 
Carlsson, M. 
 
2008 
 
Sverige 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science 

Managing 
consequences 
and finding 
hope – 
experiences of 
Swedish women 
and men 4-6 
months after 
myocardial 
infarction 

Att beskriva 
upplevelserna av 
vardagen hos 
kvinnor och män 
4-6 månader efter 
hjärtinfarkt 

Semistrukturerade 
intervjuer 

n=40 
20 kvinnor 
20 män 

Första temat visade att 
många av patienterna inte 
hade etablerat en stabil hälsa, 
trots att symtom och 
emotionell oro hade minskat 
över tid. De var tvungna att 
handskas med hälsoproblem, 
livsstilsförändringar, 
emotionella reaktioner och 
förändringar i det sociala 
livet. Stödet från det sociala 
nätverket uppmuntrade dem 
att gå vidare. Andra temat 
visade att det fanns positiva 
konsekvenser av det som de 
hade gått igenom, nya 
livsvärderingar och hopp om 
framtiden. 

Hög 
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Författare 
År  
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

MacInnes, J. 
 
2006 
 
Storbritannien 
 
European Journal 
of Cardiovascular 
Nursing 

The illness 
perception of 
women following 
symptoms of 
acute myocardial 
infarction: A self-
regulatory 
approach 

Att undersöka 
sjukdomsperspektivet 
från kvinnor som 
genomgått en akut 
hjärtinfarkt genom att 
använda en 
självreglerande 
modell 

Semistrukturerade 
intervjuer, tre 
månader efter en 
akut hjärtinfarkt 

n=10 
10 kvinnor 

Beslutet att söka hjälp 
för sina symtom 
undersöktes. Kvinnorna 
försökte bota sig själva 
innan de sökte hjälp, 
och då försenades 
behandlingen. Det tog 
tid innan de talade med 
någon närstående om att 
de inte mådde bra, men 
när de väl gjorde det så 
sökte de hjälp. 
Kvinnorna tänkte ofta 
att symtomen berodde 
på det naturliga 
åldrandet. 

Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Schou, L., 
Østergaard, J., 
Zwisler, AD & 
Wagner, L. 
 
2008 
 
Danmark 
 
Vård i Norden 

Women’s 
experiences with 
cardiac 
rehabilitation – 
participation and 
non-participation 

Att beskriva 
upplevelserna hos 
kvinnor som 
deltog och de som 
inte deltog i 
rehabilitering efter 
hjärtinfarkt.  

Fokuserade 
gruppintervjuer ett 
år efter 
utskrivning från 
sjukhus. 

n=6 (4) 
6 kvinnor 

Kvinnorna som 
deltog i 
rehabiliteringen 
kunde eliminera 
sina riskfaktorer, 
rökning, 
inaktivitet och 
ohälsosam diet, i 
motsats till 
kvinnorna som 
inte deltog. 

Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Sundler Johansson, A., 
Dahlberg, K. & 
Ekenstam, C. 
 
2009 
 
Sverige 
 
Qualitative Health 
Research 

The meaning 
of Close 
Relationships 
and 
Sexuality: 
Women’s 
Well-Being 
Following a 
Myocardial 
Infarction 

Att utforska, 
betydelsen av nära 
relationer och 
sexualitet på 
kvinnors hälsa och 
välbefinnande efter 
en hjärtinfarkt 
genom att använda 
ett femonologiskt 
livsvärldsperspektiv. 

Reflekterande 
livsvärlds synsätt 
som bygger på en 
fenomenologisk 
kunskapsteori 

n=10 
10 kvinnor 

Betydelsen av 
kvinnors nära 
relationer verkar 
ha ett nära 
samband med 
deras långsiktiga 
hälsoprocess. 
Både 
hälsoprocessen 
och relationerna 
påverkas. De nära 
relationerna blir 
som ett 
säkerhetsnät efter 
hjärtinfarkten. 

Hög 
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Författare 
År  
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Ruston, A., 
Clayton, J. 
 
2007 
 
England 
 
European Journal 
of Cardiovascular 
Nursing 

Women´s 
interpretation of 
cardiac symptoms 
at the time of their 
cardiac event: The 
effect of co-
occurring illness 

Att undersöka 
effekten av 
återkommande 
kronisk sjukdom 
och kvinnors 
tolkning och 
åtgärder vid 
symtom på 
hjärtrelaterade 
sjukdom. 

Semistrukturerade 
intervjuer, där de 
delades upp i två 
grupper varav en 
hade sökt sjukvård 
inom tolv timmar 
och en grupp hade 
väntat över tolv 
timmar på att söka 
hjälp 

n=44 
44 kvinnor 

Kvinnornas beslut att söka 
hjälp berodde mycket på 
tidigare erfarenhet och 
upplevelse. I den grupp där 
de väntat längre än 12 
timmar på att söka hjälp 
övertygade kvinnorna sig 
själva om att symtomen var 
normala för deras 
sjukdomstillstånd 
behandling fördröjdes. Den 
andra gruppen hade 
erfarenhet och kunskap som 
gjorde att de sökte tidigare. 

Hög 
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