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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas ungefär 11 000 

kvinnor. Hjärtinfarkt kan innebära en traumatisk upplevelse vilket kan påverka kroppen negativt 

både fysiskt och psykiskt. Tidigare forskning fokuserar främst på männens upplevelser efter en 

hjärtinfarkt som kan innebära att viktig kunskap om en individanpassad vård för kvinnor går 

förlorad.  

 

Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt.  

 

Metod: Litteraturstudien baserades på 10 kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl, PsycInfo 

samt via manuell sökning. Artiklarna kvalitetsgranskades samt analyserades utifrån en 

innehållsanalys med induktiv ansats.  

 

Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier: Ett förändrat liv, Emotionella reaktioner, 

Förändrade relationer, Upplevelser av eftervården. Kvinnorna upplevde rädsla, oro över att 

återinsjukna samt förlorad kontroll över sitt liv. Stöd saknades av sjukvården och de kände sig 

utelämnade med sina existentiella frågor.  

 

Slutsatser: Hjärtinfarkt kan påverka hela kvinnans livsvärld. Sjuksköterskan bör inhämta 

kunskap och förståelse för kvinnans förändrade situation. Om sjuksköterskan lägger fokus på 

kvinnans livsvärld kan omvårdnaden anpassas och bidra till att stärka dessa kvinnor. Med rätt 

stöd och information av sjuksköterskan tror författarna att kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt 

åter kan se mening med livet och känna välbefinnande trots sjukdom.  

 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, förändrat liv, rädsla.  
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INLEDNING 

Historien om vårt hjärta startade långt tillbaka i tiden när människan upptäckte att det var något i 

bröstet som pulserade. Vårt hjärtas grundbetydelse härstammar därifrån. Den säger att hjärtat är 

den mest centrala delen i en människas liv att det är genom hjärtat som människor kommunicerar 

med varandra samt med högre väsen och makter. Det skulle dock dröja många tusentals år till 

innan människan började förstå att hjärtat är ett litet muskelknippe, inte större än vår hand som 

pumpar runt blod i kroppen genom vårt cirkulationssystem. Utan hjärtat och dess 

häpnadsväckande kraft att pumpa runt blod i vår kropp överlever vi inte (Länne, 2012). 

 

Hjärtinfarkt drabbar omkring 77 människor per dag i Sverige och är vårt lands vanligaste 

dödsorsak (Socialstyrelsen, 2015). Att insjukna i en hjärtinfarkt kan innebära en traumatisk 

upplevelse i en människas liv och livet efter kan genomsyras av ångest, oro samt en ständig 

rädsla för att drabbas igen (Ericson & Ericson, 2012). Mycket av den forskning som finns kring 

hjärtinfarkt är baserad på mäns perspektiv, trots att det finns forskning som visar att det finns 

skillnader i hur män och kvinnor upplever tiden efter insjuknandet. Författarna har reflekterat 

över detta och anser att en fördjupad kunskap i kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt är 

viktigt.   

 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt är den största enskilda dödsorsaken bland både män och kvinnor i Sverige (Ericson 

& Ericson, 2012). Varje år drabbas ungefär 27 000 människor. Av dem är cirka 16 000 män och 

11 000 kvinnor. Majoriteten av alla de drabbade är män under 75 år. Över 85 års ålder är det flest 

kvinnor som insjuknar. Denna könsskillnad suddas ut mellan åldrarna 75-84 år, då det är lika 

många män som kvinnor som drabbas (Socialstyrelsen, 2015). Tack vare stora 

forskningsframsteg kring hjärt- och kärlsjukdomar och dess behandling har överlevnaden efter en 

hjärtinfarkt ökat de senaste 25 år. Detta innebär att det i framtiden kommer att vara fler 

människor som överlever en hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2012; Wernersson Lindgren, 2013).  

 

Hjärtinfarkt  

Hjärtinfarkt uppkommer när något av hjärtats kranskärl plötsligt får ett försämrat blodflöde och 

syrebrist i hjärtmuskeln uppstår. När syrebristen har lett till en irreversibel hjärtmuskelskada 
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innebär det akut hjärtinfarkt (Lidell, 2012). Syrebrist i hjärtmuskeln sker om det centralt i ett 

större kranskärl uppstår plackruptur och trombos. Blodflödet stängs då helt av i kärlet och ingen 

effektiv cirkulation sker. Myocardcellerna som är hjärtmuskelceller skadas och nekrotiseras, 

vilket innebär att de dör. Förträngningar så kallat ateroskleros är plack på kärlväggen som bildats 

av inflammatoriska celler, fett och blodkroppar och är den huvudsakliga orsaken till hjärtinfarkt. 

(Ericson & Ericson, 2012; Wernersson Lindgren, 2013).  

 

Riskfaktorer och symtom vid hjärtinfarkt  

Det finns en rad olika riskfaktorer för att utveckla hjärtinfarkt. De mest kända faktorerna är 

rökning, hereditet, diabetes mellitus, hypertoni och blodfettsrubbningar. Fysisk inaktivitet och 

psykosociala faktorer så som negativ stress, oro, ångest och social isolering påverkar också 

hjärtat negativt (Ericson & Ericson, 2012). Oftast är det samma riskfaktorer för både män och 

kvinnor men det finns vissa skillnader avseende hur de påverkar män och kvinnor. Kvinnans 

könshormon östrogen har fram till menopaus en skyddande effekt på hjärtat och dess kranskärl. 

Detta påverkas av rökning vilket sänker kvinnans östrogen. Alkohol som riskfaktor har större 

skadeeffekt hos kvinnor än hos män på grund av att kvinnor saknar ett visst leverenzym som gör 

att de bryter ned alkohol långsammare. Även upplevelsen av psykisk stress är vanligare bland 

yngre kvinnor än män. Stress relaterat till en krävande familj- och arbetssituation kan påverka 

hjärtat negativt och ofta går det att se att kvinnor ställer högre krav på sig själva i dessa 

situationer (Schenck-Gustafsson, 2012). En riskfaktor som ökat de senaste åren är emotionell 

stress som kan leda till en chock för hjärtat vilket kallas Takotsubos syndrom. Denna stress ökar 

hos kvinnor. Detta chocktillstånd är likt en vanlig hjärtinfarkt. Skillnad är att röntgen vid detta 

tillstånd visar att hjärtats kranskärl inte är förträngda med plack på samma sätt som vid en typisk 

hjärtinfarkt (Tapio Neuwirth, 2013; Schenck-Gustafsson, 2012). Kvinnor drabbas i regel 10 år 

senare i livet av hjärtinfarkt än vad män gör, detta tros bero på östrogenet och dess skyddande 

effekt på hjärtats kranskärl (Ericson & Ericson, 2012; Tapio Neuwirth, 2013). 

 

De mest typiska symtomen vid hjärtinfarkt är smärta med tryck över bröstet. Smärtans karaktär 

brukar variera och kan vara intermittent eller ihållande. Typiskt är att smärtan känns som ett band 

över bröstet med strålande känsla ut i vänster arm. Smärtan kan även stråla upp i halsen, nacke 

eller käkarna (Ericson & Ericson, 2012; Wernersson Lindgren, 2013). Symtombilden vid 
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hjärtinfarkt kan skilja sig mellan män och kvinnor. Kvinnor uppger mer diffusa symtom än män, 

och detta innebär att kvinnor i större utsträckning söker vård senare än män, eftersom symtomen 

inte förknippas med hjärtinfarkt (Higginson, 2008, Tapio Neuwirth, 2013). Kvinnor upplever inte 

lika ofta typiska symtom som tryck över bröstet. Istället har de känt av andra symtom så som 

smärta i nacken, yrsel, trötthet, andnöd, kräkningar och hosta (Conventry, Finn & Bremner, 2011; 

Ericson & Ericson, 2012). Kvinnors och mäns olika symtom kan ha sin förklaring i att det finns 

vissa skillnader i hjärtats kranskärl. Kvinnor har tunnare kranskärl än män. Det finns även 

skillnader i hur placket är fördelat i kranskärlen mellan män och kvinnor. Hos kvinnor är det ofta 

mer utspritt och förekommer längs hela kärlväggen medan det hos män istället är ansamlat på ett 

ställe. Andra faktorer till att symtomen är mer diffusa hos kvinnor kan vara att det finns 

skillnader i de biologiska smärtmekanismerna mellan könen (Schenck-Gustafsson, 2012; Tapio 

Neuwirth, 2013).  

 

Behandling och rehabilitering vid hjärtinfarkt 

Det talas om att ”hjärtmuskel är tid”. Tid är något som är mycket viktigt när en hjärtinfarkt sker 

för att rädda hjärtmuskeln. Redan en timme efter smärtdebut går det att se att en irreversibel 

myocardskada har uppkommit (Ericson & Ericson, 2012; Wernersson & Lindgren, 2013). Därför 

är det väldigt viktigt att propplösande åtgärder sätts in snabbt, helst inom 30 minuter efter 

smärtdebut. Om primär ballongvidgning en Percutan Coronar Interventions (PCI) utförs inom 90 

minuter medför det en minskning av skadan på hjärtmuskeln samt minskning av dödligheten hos 

båda könen och i alla åldrar. PCI används för att öppna det igentäppta kranskärlet så att 

blodflödet kan återupprättas (Lidell, 2012). I samband med hjärtinfarkt och dess smärta är det 

vanligt med ångest. Behandling mot smärta och ångest ska alltid ges i första hand när patienten 

kommer under vård för att undvika att öka stressen ytterligare på kroppen (Ericson & Ericson, 

2012). 

 

Efter en hjärtinfarkt är hjärtrehabilitering viktigt för att kunna mobilisera människan som 

drabbats i ett så tidigt skede som möjlig. Rehabiliteringen består bland annat av fysiska aktiviteter 

som ökas successivt. Motion i olika former är viktigt och kan lätta på oro samt på den anspänning 

som kroppen utsätts för efter en hjärtinfarkt. Fysisk aktivitet påverkar välbefinnandet och minskar 

risken för att återinsjukna. Livsstilsförändringar är en viktig del av rehabiliteringen. Tre steg som 
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har betydelse för att förbättra hälsan är att sluta röka, utöva fysisk aktivitet samt att införa 

kostförändringar (Wernersson & Lindgren, 2013). Individen erbjuds även samtalsterapi i grupp 

med andra människor i samma situation för att få möjlighet att bearbeta det som inträffat. Rädsla 

över att återinsjukna kan innebära mycket oro och en ständig stress som inverkar negativt på 

människans liv (Ericson & Ericson, 2012). Därför är stöd efter en hjärtinfarkt av stor vikt för den 

som drabbats. Känslomässigt stöd av närstående och från andra sociala relationer har betydelse 

för att återkomma till vardagen igen (Hildingh, Fridlund & Baigi, 2007). Information och 

uppföljning från sjukvården är faktorer som avgör hur bra individen klarar av att återhämta sig 

efter en hjärtinfarkt samt till att kunna införa de livsstilsförändringar som kan bli aktuella 

(Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b; Bremer & Bång, 2009).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsroll efter en hjärtinfarkt 

Sjuksköterskans omvårdnad bör utgå från ett patientperspektiv med ett etiskt förhållningssätt. 

Med det menas att patienten ska göras delaktig i sin vård samt att dennes upplevelser och rätten 

till självbestämmande ska vara i fokus. För att kunna stödja och stärka den drabbade är det viktigt 

att sjuksköterskan förstår hur sjukdomen upplevs av den enskilda individen och hur den påverkat 

dennes vardag. Vårdandet ska utgå från en helhetssyn på människan och sjuksköterskan bör ha 

förmågan att kunna se vad hälsa och välbefinnande innebär för den individ som vårdas. På så sätt 

kan sjuksköterskan stärka individens processer till att åter känna välbefinnande och hälsa trots 

sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan bör vara flexibel och kunna kommunicera 

med patienten samt dennes närstående. Detta för att möta den unika individens behov och 

anpassa vården därefter (Boykins, 2014).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Litteraturstudien har en vårdvetenskaplig inriktning och utgår från ett etiskt patientperspektiv 

vilket kännetecknas av en värdegrund som bygger på värdighet och integritet hos människan.  

Vårdvetenskapen strävar även efter att vårda utifrån livsvärldsperspektivet där människans 

individuella erfarenheter är centrala. Den främsta experten på sig själv, sin livssituation och sitt 

lidande samt sitt välbefinnande är patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärldsperspektivet 

kommer att användas för att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt.   
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Livsvärlden är den vardagsvärld som den unika människan ser som naturlig och förlitar sig på 

samt tar förgivet. Detta är en unik förståelse av sin omvärld som skiljer sig från människa till 

människa. Alla delar som fyller och påverkar en människas liv är dennes erfarenheter, 

upplevelser, känslor samt tolkningar och utgör den unika livsvärlden. Tillsammans med andra 

människor eller enskilt kan livsvärlden erfaras. Helhetssyn av människan är det som präglar 

livsvärldsperspektivet genom att se och möta hela dennes levda kropp. Detta innebär att inte se 

människan som enbart ett objekt. Hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom speglar sig i och 

genom samt påverkar patientens livsvärld (Birkler, 2007; Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Det är av vikt att sjuksköterskan anpassar omvårdnaden till varje enskild kvinna genom att ta 

hänsyn till dennas unika livsvärld. Empati hos sjuksköterskan är nyckeln till att förstå kvinnors 

upplevelser av den förändrade livsvärld som kan uppstå efter en hjärtinfarkt. Detta gör 

sjuksköterskan genom att tala med kvinnan, vara öppen och följsam i mötet samt låta henne 

berätta sin livshistoria för att på så vis nå livsvärlden. Genom att sjuksköterskan har kvinnans 

livsvärld som grund i omvårdnaden ökar förståelsen och kunskapen om hur kvinnan upplever sin 

förändrade situation samt ser hennes behov och omvårdnaden kan då anpassas till den unika 

människan (Birkler, 2007; Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland både män och kvinnor i Sverige. Varje år 

drabbas ungefär 11 000 kvinnor. Tack vare effektiv forskning har överlevnaden efter en 

hjärtinfarkt ökat de senaste åren. Att överleva en hjärtinfarkt kan innebära en traumatisk 

upplevelse i en människas liv och tiden därefter kan innebära rädsla och oro över att återinsjukna. 

Känslor som kan uppstå är att de förlorat kontrollen över sitt liv. Forskning visar att det finns 

klara skillnader på hur män och kvinnor upplever samt hanterar sin förändrade livssituation efter 

en hjärtinfarkt. Trots detta är tidigare forskning främst centrerad på mäns upplevelser och detta 

kan innebära att viktig kunskap till en individanpassad vård för kvinnor som drabbats går 

förlorad. Författarna anser att det är viktigt att sjukvården ger rätt stöd och vägledning samt ser 

till dessa kvinnors behov i omvårdnaden för att de ska kunna fortsätta leva det liv som de önskar. 

Att genom denna studie belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt tror vi kan öka 

sjuksköterskans kunskap och förståelse i mötet med dessa kvinnors förändrade livsvärld. 
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SYFTE 

Att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan vården ge stöd åt kvinnor efter en hjärtinfarkt? 

 

METOD 

Studiens utformning är en litteraturstudie. En litteraturstudie har som syfte att inom valt 

problemområde sammanställa redan befintlig forskning, skapa en översikt och få fram nytt 

material (Friberg, 2012). I studien användes kvalitativa artiklar som beskriver, tolkar och förstår 

människors subjektiva upplevelser och på detta sätt få en djupare förståelse för det valda området 

(Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012). Detta passar in på studiens syfte som var att 

belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga. Kontroller av tidskrifterna 

utfördes därför i Ulrichsweb™ global serials directory (2016) samt att de skulle vara granskade 

av expertis inom området innan publicering vilket kontrollerades med att inkludera peer- 

reviewed vid sökningarna (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna skulle vara publicerade 

mellan åren 2005-2016 och vara skrivna på engelska.  

 

Sökningsförfarande 

Vi valde att söka efter vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed som 

inriktar sig på omvårdnadsforskning och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Vi började 

med en pilotsökning i de olika databaserna för att få en överblick över relevanta sökord som 

stämde överens med vårt syfte samt för att undersöka om det fanns tillräckligt med material inom 

valt område. En pilotsökning är fritextsökning utan några begränsningar (Willman, Stolz och 

Bahtsevani, 2011). För att komma framåt med vår sökning tog vi hjälp av en bibliotekarie på 

Linnéuniversitet. I huvudsökningen användes både ämnesord och fritextord. De primära 

ämnesorden Myocardial infarction och Myocardial infarctions hämtades från de medicinska 
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ämnesordlistorna Cinahl Headings, MeSH och Thesaurus. De kombinerades med fritextorden: 

woman, women, experience, quality of life, coping, daily life, recovery och well-being.  

 

Ämnesordet och fritextorden kombinerades i sökblock antingen med booleska operatorn OR 

vilket innebär en bredare sökning eller i sökblock med AND som istället gör sökningen mer 

avgränsad (Friberg, 2012; Willman, Stoltz & Bahtesevani, 2011). På fritextordet experience 

användes trunkering (*) vilket innebär att ordets samtliga böjningsformer inkluderas i sökningen 

(Östlundh, 2012) Se bilaga 1. Författarna använde sig också av manuell sökning. Kristensson 

(2014) beskriver att manuell sökning bland annat kan innebära att läsa referenslistor i 

vetenskapliga artiklar.  

 

Urval och kvalitetsgranskning 

Urvalsförfarandet i de valda databaserna resulterade i 252 artiklar. I steg ett lästes 252 titlar. 

Vidare i steg två lästes 135 abstrakt. De artiklar med ett abstrakt som inte stämde överens med 

studiens syfte eller motsvarade studiens inklusionskriterier exkluderades. I steg tre valdes sedan 

16 artiklar ut för att läsas i fulltext och för kvalitetsgranskning. Artiklarna lästes därefter i sin 

helhet av båda författarna samt kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall för 

kvalitativa artiklar enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011). Vid kvalitetsgranskningen 

gjordes en bedömning om artiklarna hade låg, medel eller hög kvalité. Artiklar som erhöll medel 

eller hög kvalité inkluderades i studien. Artiklar med låg kvalité förkastades. 

Kvalitetsgranskningsprotokollet (bilaga 2) var uppbyggt på 14 frågor, där svaret ”ja” var lika med 

ett poäng och svaren ”vet ej” och ”nej” var lika med noll poäng. För att artikeln skulle uppfylla 

hög kvalité måste minst 80 % av frågorna vara besvarade med ”ja”. För att artikeln skulle uppnå 

medel kvalitet så skulle minst 70-79 % av de besvarade frågorna vara ”ja”. I steg fyra valdes 9 

artiklar ut till studien och ytterligare en artikel hittades genom manuell sökning som 

kvalitetsgranskades. I resultatet inkluderades 10 kvalitativa artiklar med hög kvalitet (bilaga 3). 

Sex artiklar hämtades ur databasen Cinahl och tre artiklar från databasen PsycInfo och en artikel 

genom manuell sökning. Databasen PubMed exkluderades då studien fokuserade på upplevelser 

och de artiklar som hittades hade medicinsk inriktning. 
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Artiklar som innehöll både kvinnor och mäns upplevelser efter en hjärtinfarkt och där det tydlig 

framgick vilka tankar och perspektiv som var kvinnors inkluderades. I en artikel som beskrev 

kvinnors upplevelser före och efter en hjärtinfarkt användes endast upplevelserna efter en 

hjärtinfarkt i resultatet.  

 

Analys 

Författarna genomförde en innehållsanalys med induktiv ansats inspirerad av Lundman & 

Hällgren Graneheim (2012). Författarna började med att läsa igenom artiklarna var för sig flera 

gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet av artiklarna och sedan tillsammans för att inga 

misstolkningar skulle ske. Därefter läste författarna på var sitt håll artiklarnas resultat mer 

grundligt. Detta för att identifiera meningsbärande enheter som var relevanta för studien. Vidare 

färgmarkerades meningsenheterna i artikeln och omgivande text bevarades för att inte kontexten 

skulle förloras. Sedan översatte författarna meningsenheterna från engelska till svenska 

tillsammans för att underlätta analysprocessen. Vidare diskuterade författarna de valda 

meningsenheterna innan texten kondenserades vilket innebär att överflödig text tas bort för att 

behålla kärnan i texten. Varje meningsenhet abstraherades och fick en kod som sedan delades in i 

underkategorier. Underkategorier som liknade varandra sammanfördes och skapade kategorier. 

Varje kategori utgörs av textmassa med likheter och skillnader i sitt innehåll (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012) Se tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

The women feel 

that they no 

longer have 

control over their 

own body or 

whatever is 

happening. 

Kvinnorna 

känner att de inte 

längre har 

kontroll över sin 

egen kropp eller 

vad som händer. 

Förlorad kontroll 

över sin kropp. 

Osäkerhet Förlust av 

kontroll 

Ett förändrat 

liv 
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Författarnas förförståelse 

Enlig Forsberg och Wengström (2013) är det av värde att författarna tar ställning till sin 

förförståelse och klargör den. Förförståelsen kan innebära den kunskap som författaren har om 

ämnet och det området som ska studeras. På grund av våra tidigare erfarenheter av patienter inom 

hjärtsjukvård diskuterade vi vår förförståelse både innan och genom hela arbetsprocessen. Detta 

för att ha ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som ingår i en litteraturstudie ska ha genomgått ett etiskt övervägande eller granskats 

av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). I några artiklar var det tydligt beskrivet att 

hänsyn tagits till Helsingforsdeklarationen vilket innebär att deltagarna i studien ska ge ett 

informerat samtycke och godkännande till att medverka. Varje deltagare ska vara informerad om 

studiens syfte och deras identitet ska behandlas konfidentiellt samt att deltagarna i studien när 

som helst kan dra sig ur utan förklaring (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det material som 

använts i litteraturstudien, vilket har plockats ut ur andra studiers resultat, har därför noga 

granskats av författarna för att säkerställa att de har ett etiskt övervägande samt att hänsyn tagits 

till etiska aspekter. Alla inkluderade artiklar innehöll ett etiskt övervägande eller var granskade 

av en etisk kommitté. 

 

RESULTAT 

Innehållsanalysen resulterade i följande fyra kategorier med tillhörande underkategorier. Ett 

förändrat liv: Förlust av kontroll, En annan form av trötthet, Livsstilsförändringar. Emotionella 

reaktioner: Rädsla och stress, Framtidstro. Förändrade relationer: Närstående och sociala 

sammanhang, Intimitet och dess betydelse. Upplevelser av eftervården: Hjärtrehabilitering på 

gott och ont, Information och dess betydelse.   

 

Ett förändrat liv 

Förlust av kontroll 

Många kvinnor upplevde att hjärtinfarkten hade satt stopp i deras vardag. Kvinnorna kände att de 

förlorat kontrollen över sin kropp och sitt liv. Detta skapade en existentiell osäkerhet och förlust 

av frihet att genomföra saker de tidigare kunnat utföra. Kvinnorna upplevde att hjärtinfarkten 
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hade begränsat hela deras livsvärld (Johansson & Ekebergh, 2006; Stevens & Thomas 2012; 

Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009). Det framkom även att några kvinnor upplevde 

koncentration- och minnesförlust samt en känsla av förvirring (Kristofferzon, Löfmark & 

Karlsson, 2007). Många kvinnor hade svårt att acceptera vad som inträffat och försökte finna en 

mening med vad som hänt. Kvinnorna frågade sig själva, varför jag? (Johansson & Ekebergh, 

2006; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009).  

 

Oförmågan att förstå varför de drabbats gjorde att kvinnorna kände sig arga, ledsna och 

deprimerade. Yngre kvinnor hade föreställningar om att det endast var äldre som insjuknade i 

hjärtinfarkt och de hade svårt att förstå samt hantera sina känslor (Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007). Generellt uttryckte kvinnorna att livet blivit skört och känslor som hopplöshet och 

hjälplöshet hade infunnit sig. De litade inte längre på sin kropp. Detta blev ett hinder för många 

kvinnor att gå vidare i livet (Stevens & Thomas 2012; Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 

2011).  

 

En annan form av trötthet 

Efter hjärtinfarkten upplevde många kvinnor en extrem trötthet, brist på energi och total 

utmattning (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Stevens & Thomas, 2012).  

 

…”And I didn´t have enough strength and enough breath to go out and do I wanted to do. My body just felt like it 

was broken down and tired” (Stevens & Thomas, 2012 s.1104).  

 

Denna trötthet var svår att hantera i det dagliga livet när de återvände hem från sjukhuset. De 

hade en önskan om att kunna ta lika stort ansvar i hemmet som innan och många testade sina 

gränser till det yttersta. Kvinnorna beskrev att stressen i vardagen ökade då de upptäckte att de 

inte hade samma kapacitet som tidigare. Kvinnorna upplevde denna form av trötthet som 

outhärdlig samt att den begränsade dem från att även delta i sociala sammanhang (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007; Søderberg Johansen, Herning & Berg, 2013). I en studie framkom det 

att flertalet kvinnor fortfarande, fem år efter hjärtinfarkten var påverkade av olika grader av 

utmattning och hade brist på energi (Sjöström-Strand et al., 2011).  
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Livsstilsförändringar 

För en del kvinnor var det svårt och krävande att genomföra livsstilsförändringar trots att 

motivation fanns (Kristofferzon et al., 2007; Sjöström-Strand et al., 2011; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007; Sundler et al., 2009). En kvinna berättade att hon slutade röka under sin 

sjukhusvistelse, det upplevdes till en början enkelt. Det blev svårare när kvinnan återvände hem 

då hon kände sig känslomässigt instabil, då tog röksuget överhand (Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007). Livsstilsförändringar som ändrad kosthållning, ökad fysisk aktivitet och att minska på den 

dagliga stressen skapade negativa känslor hos en del kvinnor. De upplevde att dessa 

omställningar gjorde livet mer inrutat och begränsat (Kristofferzon et al., 2008).  

För andra kvinnor hade livsstilsförändringar och den omställning i livet som skett fått dem att 

känna mer välbefinnande. Istället för att ignorera hälsan började många kvinnor sätta sig själva 

och sin hälsa i fokus samt minska på kraven de haft på sig själva (Kristofferzon et al., 2008; 

Sundler et al., 2009). Kvinnor belyste att de efter hjärtinfarkten fått en mer avslappnad hållning 

till livet (White, Hunter & Holttum, 2007).  

 

”I like myself better; I feel more confident and I feel good about myself”  

(White, Hunter & Holttum, 2007 s. 280). 

 

Emotionella reaktioner 

Rädsla och stress  

Efter hjärtinfarkten upplevde de flesta kvinnor någon form av rädsla och oro över att 

återinsjukna. De blev ständigt påminda över hur skör deras hälsa var och oron bottnade främst i 

en känsla att inte överleva ytterligare en hjärtinfarkt (Gallagher, Marshall, Fischer & Elliot, 2008; 

Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Sjöström et al., 2011; Stevens & Thomas, 

2012). Rädslan skapade begränsningar i livet för flertalet kvinnor. Överdriven vaksamhet på 

kroppsliga symtom som kunde identifieras med hjärtinfarkt var en stressfaktor i vardagen 

(Stevens & Thomas, 2012; White et al., 2007).  

 

”Every time I have a pain in my chest or something, I get scared and I think it´s going to happen again” (Stevens & 

Thomas, 2012 s. 1107).  
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Rädsla över att insjukna igen gav sig uttryck i att kvinnorna planerade och förberedde sig inför 

situationer och hade ett behov av att ständigt vara nära sjukhus eller vara bland andra människor. 

Flera av kvinnorna hade svårigheter att vara själva. De kvinnor som levde ensamma uttryckte att 

de kände sig extra sårbara och var rädda att drabbas igen och att då inte få hjälp omedelbart 

(Gallagher et al., 2008; Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2011).  

 

”I was really, really afraid, scared. I didn´t want to be alone. I was just terrified that I was going to die (Gallagher 

et al., 2008 s. 421).  

 

Tankar om att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt på natten och inte överleva var extra 

skrämmande för de kvinnor som levde ensamma. De var rädda att inte bli hittade på flera dagar 

(Stevens & Thomas, 2012). En del kvinnor kunde släppa rädslan efter några månader. För de 

flesta kvinnor höll rädslan i sig och begränsade deras liv (Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007; White et al., 2007).  

 

Framtidstro 

Kvinnorna var tacksamma över att ha fått en andra chans i livet när de överlevt en hjärtinfarkt. 

De började omvärdera livet och satte sig själva i fokus. Många såg mer positivt på framtiden och 

ville lämna det som hänt bakom sig. Kvinnorna kände sig friskare än tidigare detta för att de hade 

börjat leva ett hälsosammare liv som stärkte deras självkänsla (Kristofferzon et al., 2008; 

Sjöström-Strand et al., 2011; White et al., 2007). 

 

”It´s good to talk about things and then put it behind you and get on with your life” 

( White et al., 2007 s. 281).  

 

Vidare framgick det att kvinnorna började lita mer på sin egen kapacitet efter hjärtinfarkten. 

Gamla vanor ersattes med nya hälsosammare vanor och livet fick en ny mening (Kristofferzon et 

al., 2007).  

 

 

 

 



 

13 

 

Förändrade relationer 

Närstående och sociala sammanhang 

Efter hjärtinfarkten hade relationen till närstående blivit allt viktigare och många kvinnor 

upplevde att de fått extra stöd av sin omgivning. Kvinnorna beskrev att aktiviteter som att vara 

ute i naturen och andra fritidsintressen var viktigare än tidigare. Mer tid med sin partner, barn, 

barnbarn eller vänner hade fått en större betydelse. Deras nära relationer gav dem energi, lust, 

glädjen samt välbefinnandet tillbaka i livet (Kristofferzon et al., 2008; Sundler et al, 2009).  

För flertalet kvinnor var det värdefullt att närstående var lyhörda och goda lyssnare så de fick 

möjlighet att prata om sina upplevelser. Andra upplevde att praktiskt stöd i hemmet var av mer 

värde. Några kvinnor kunde genom stöd hitta egna strategier i vardagen som gjorde att de 

hanterade sin nya livssituation (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Sundler et al., 2009; White et 

al., 2007).  

 

Flera kvinnor upplevde att deras närstående ändrat sitt beteende till dem efter hjärtinfarkten. En 

del kvinnor kände sig överbeskyddade, att de ständigt blev tillsagda vad de fick och inte fick 

göra. Detta skapade begränsningar och känslor som ilska och frustration. De upplevde att de 

förlorat sitt oberoende och deras relationer tog energi. Detta ledde till att känslan av samhörighet 

försvann och orsakade lidande (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Sundler et al., 2009; White et 

al., 2007). Samtidigt förklarade flera kvinnor att de inte ville oroa sina närstående, därför höll de 

upp en fasad för att fortfarande visa att de var den starka och omhändertagande i familjen. Trots 

den outhärdliga trötthet som många kvinnor kände efter hjärtinfarkten strävade de flesta efter att 

vara oberoende under sin återhämtning. Detta gjorde kvinnorna för att skydda sin familj från 

ångest och oro över deras hälsa (Gallagher et al., 2008; Stevens & Thomas, 2012; White et al., 

2007).  

 

”I would go through periods of always trying to be happy around my children so that they wouldn´t be upset or think 

it was a big issue” (Stevens & Thomas, 2012 s. 1102).  

 

Andra närstående hade svårt att acceptera att kvinnorna efter hjärtinfarkten inte klarade av att 

utföra samma vardagssysslor som tidigare. De kvinnor som kände en brist av både psykologiskt 

och praktiskt stöd upplevde en känsla av ensamhet samt en ökad osäkerhet i vardagen 

(Kristofferzon et al, 2008; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Sundler et al., 2009).  
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Intimitet och dess betydelse 

Känslomässiga förändringar som oro och rädsla över att återinsjukna samt utmattning hade tagit 

bort lusten och glädjen i att ha sexuellt umgänge för många kvinnor. Detta hade påverkat den 

sexuella relationen negativt. Många kvinnor var försiktiga under samlaget och lyhörda för 

kroppssignaler och symtom som kunde liknas en ny hjärtinfarkt. Många upplevde symtom som 

bröstsmärta, hjärtklappning och andningssvårigheter och de skapade rädsla och oro som 

resulterade i att kvinnor valde att avbryta samlaget. Andra kvinnor vågade inte återuppta sitt 

sexliv på grund av symtomen (Sundler et al., 2009; Søderberg et al., 2013). Flera kvinnor 

upplevde att det var svårt att prata om sin minskade sexuella lust med sin partner och detta 

skapade missförstånd i relationen. Missförstånd uppstod oftast för att kvinnorna inte kunde leva 

upp till de förväntningar som deras partner hade rörande deras sexuella relation (Søderberg et al., 

2013). Flera kvinnor upplevde att ömhet och närhet genom kramar istället hade blivit viktigare än 

själva samlaget. Den kroppsliga närheten gav dem en känsla av välbefinnande (Sundler et al., 

2009; Søderberg et al., 2013).  

 

Upplevelser av eftervården 

Hjärtrehabilitering på gott och ont 

De kvinnor som genomgått hjärtrehabilitering och fått stöd av sjukvården uttryckte att de hade 

fått ett ökat självförtroende, vilket fått dem att genomföra sina livsstilsförändringar (Kristofferzon 

et al., 2008). Att dela sina erfarenheter med andra människor i samma situation hade främjat 

deras motivation till att leva hälsosammare (White et al., 2007). Hjärtrehabilitering hade även 

hjälpt många drabbade kvinnor att återuppta sitt sexuella umgänge (Søderberg et al., 2013). Flera 

kvinnor uttryckte ett behov av hjärtrehabilitering längre än ett år. Många hade en önskan om 

fortsatt stöd med sina livsstilsförändringar även fem år efter hjärtinfarkten (Sjöström et al., 2011). 

 

Andra kvinnor upplevde istället hjärtrehabiliteringen som något negativt. De saknade individuella 

samtal, för många var det svårt att sitta i grupp och kommunicera. Särskilt yngre kvinnor uppgav 

att gruppsamtal var stressande. Att lyssna på andra som berättade om sina sjukdomar skapade oro 

och ångest. Istället för att bli stärkta av hjärtrehabiliteringen kände de sig ännu sjukare och därför 

valde de att avsluta rehabiliteringen (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; White et al., 2007). 
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”It was very stressful to hear about all the illnesses and I didn´t feel I had anything in common with those people” 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007 s. 14).  

 

Information och dess betydelse 

Kvinnor upplevde att de inte fått tillräcklig med information från sjukvården efter hjärtinfarkten. 

Information saknades rörande hur hjärtinfarkten kunde påverka kroppen negativt samt vilka 

följder den kunde ge som till exempel utmattning och extrem trötthet. Kvinnorna kände sig 

utlämnade och ensamma med obesvarade frågor som orsakade stress, oro och en osäkerhet inför 

framtiden (Kristofferzon et al., 2007; Sjöström-Strand et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012). 

Kvinnorna saknade även information om att sexlivet kunde bli förändrat samt information till 

partnern som kunde ökat deras förståelse. Det var en stor utmaning för kvinnorna att förklara för 

sin partner de följder en hjärtinfarkt kunde ha på den sexuella lusten (Søderberg et al., 2013).  

 

”Actually, I would have preferred it if we had both been offered consultation about our sex life after the myocardial 

infarction” (Søderberg et al., 2013 s. 3536). 

 

Kvinnorna upplevde en stark sårbarhet i sin situation, att de var helt utelämnade med sina 

existentiella frågor och att sjukvården inte tog dem på allvar. De hade en känsla av att de endast 

blev behandlade som medicinska diagnoser och inte för den människan de var. Flera kvinnor 

kände att de inte var delaktiga i sin vård. Bristen på självbestämmande innebar att de hade svårt 

att få grepp om sin hälsa och sitt välbefinnande för att kunna fortsätta med livet och se ljust på 

framtiden (Johansson & Ekebergh, 2006; Stevens & Thomas, 2012).  

 

”This is all about my life, for them I might just be a number in their statistics”  

(Johansson & Ekebergh, 2006 s. 105).  

 

Kvinnorna uppgav att det var av lika stor vikt med muntlig information som med skriftlig. 

Genom att få möjlighet att berätta för sjukvårdspersonalen om sina upplevelser och reflektera 

kring sin situation var det lättare för många att finna en mening med det som hänt. Detta ökade 

förståelsen och de blev mer medvetna över sina kroppar (Johansson & Ekeberg, 2006; 

Kristofferzon et al., 2007).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I föreliggande litteraturstudie genomfördes sökningarna av artiklarna i databaserna Cinahl, 

PsycInfo samt genom manuell sökning. I sökförfarandet tog författarna hjälp av en bibliotekarie 

vilket Forsberg & Wengström (2013) menar är viktigt för att göra sökningen så effektiv som 

möjligt. Författarna ansåg att tillräckligt med relevant material hittats i Cinahl och PsycInfo och 

därför valdes inga artiklar från andra databaser. Detta kan nu författarna i efterhand se som en 

svaghet då relevant forskning kan ha gått förlorad i studien. I huvudsökningen användes endast 

ett primärt ämnesord som kombinerades med fritextord. Trunkering användes endast på 

fritextordet experience för att författarna ansåg att ordet upplevelser var det centrala ordet i syftet 

och ville därför ha flera ändelser på detta ord. I efterhand kan författarna se att trunkering kunde 

användas på fler fritextord och detta kan ses som en svaghet vid databassökningen.  En styrka vid 

databassökningen var att artiklar återkom i dubbletter i de båda databaserna vilket tyder på att 

relevanta sökord och kombinationer användes och att mättnad uppnåtts. Mättnad innebär att 

sökningar inte leder till ytterligare ny information (Polit & Beck, 2012). En artikel som 

inkluderades i resultatet hittades genom manuell sökning. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

framhåller vikten av manuell sökning för att inte gå miste om värdefullt material som inte finns i 

databaserna. Att läsa i vetenskapliga artiklars referenslistor kan ge författarna ytterligare material.  

 

I resultatet användes tio kvalitativa artiklar. Kvalitativa studier var relevanta för studien då de har 

som syfte att beskriva, tolka och förstå människors subjektiva upplevelser samt känslor efter en 

hjärtinfarkt (Forsberg & Wengström, 2013; Segesten, 2012).  

 

Forskning som inkluderas i en litteraturstudie bör vara aktuell och vetenskapliga artiklar bör vara 

publicerade inom de senaste fem åren för att inte minska studiens trovärdighet (Forsberg & 

Wengström, 2013; Östlundh, 2012). I den inledande sökningen började därför författarna med att 

söka artiklar som publicerats inom de senaste fem åren men det gav för få träffar för att ge ett 

tillförlitligt resultat. Detta tolkar författarna som att det inte forskats så mycket kring ämnet de 

sista åren. För att hitta relevant material utökades databassökningen mellan 2005-2016 då 

sökningen inleddes i början av år 2016. Begränsningen till att endast inkludera artiklar med det 

engelska språket medför att risken för misstolkningar av texterna minskades eftersom författarna 
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behärskade det valda språket. En svaghet som kan ses med att exkludera artiklar med andra språk 

är att en viss mängd väsentligt material kan ha gått förlorat.  

 

Sex av artiklarna som ingår i studien har sitt ursprung i Sverige. Resterande artiklar kommer från 

Danmark, England, USA och Australien. Flertalet av artiklarna kommer från Sverige och detta 

anser vi är en styrka då vi tror att resultatet går att överföra till svensk vårdkontext. Det bör inte 

påverka överförbarheten av studiens resultat att fyra av studierna är från andra länder, då 

levnadsförhållandena i dessa länder anses vara liknande Sveriges. Trots att det är en geografisk 

variation på de övriga studierna i litteraturstudien är resultaten i dem likvärdiga. Willman, Stoltz 

& Bahtsevani (2011) menar att trovärdigheten i litteraturstudiens resultat stärks om artiklarnas 

resultat innehåller många likheter.  

 

För att säkerställa en hög trovärdighet på studiens resultat kvalitetsgranskades samtliga artiklar 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsmall för kvalitativa artiklar. 

Kvalitetsbedömningar utfördes först enskilt av båda författarna för att vidare föra en dialog där 

det framkom att författarna hade liknande resultat. Detta minskade risken för att felbedömningar 

av artiklarna skulle ske. Genom att författarna höll en kontinuerlig dialog under granskningen 

stärker materialets tillförlitlighet och trovärdighet (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2011). Under 

kvalitetsgranskningen förde författarna en diskussion rörande om de inkluderande artiklarna 

kunde anses vara etiska.  

 

För att säkerställa analysens kvalitet analyserade författarna artiklarna och tog ut meningsenheter 

på varsitt håll. Då liknande meningsenheter valts av båda författarna ansågs den första delen av 

innehållsanalysen vara rätt utförd. De meningsenheter som inte liknade det den andra författaren 

tagit ut diskuterades och valdes sedan ut tillsammans. Att författarna dessutom förde en dialog 

under hela innehållsanalysen anses öka trovärdigheten av studiens resultat (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). En styrka med vår studie och som ökar resultatets tillförlitlighet är att vi 

genomfört vår analys på ett tydligt sätt som gör det möjligt för en annan forskare och läsare att 

komma fram till ett liknande resultat. Författarna hade under analysprocessen medvetandegjort 

sin förförståelse för att undvika att egna värderingar påverkade resultatet. Vi kan nu i efterhand se 

att en viss grad av tolkning skett för att inte värdefullt budskap i texten skulle gå förlorad. Detta 
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överensstämmer med det Lundman & Hällgren Graneheim (2012) framhåller, att text som 

grundar sig på igenkännande kan gå förlorad om författaren helt sätter sin förförståelse åt sidan. 

En viss grad av tolkning behövs för att resultatet ska bli meningsfullt och förståeligt.  

 

För att öka trovärdigheten på studien valde författarna att ha med citat på engelska för att ge en 

klarare bild över vad kvinnorna upplevde (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har använt 

vårdvetenskapens livsvärldsperspektiv som teoretisk ramverk för att belysa kvinnors upplevelser 

efter en hjärtinfarkt samt visa på vilka effekter sjuksköterskans möte med dessa kvinnors 

livsvärld kan ha för den individuella omvårdnaden. Forsberg och Wengström (2013) menar att 

studiens kvalitet ökar om det finns en överensstämmelse mellan resultatet och verkligheten.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt vilket gjordes 

med hjälp av tidigare studier inom området. De mest utmärkande resultaten delades in i fyra 

huvudkategorier: Ett förändrat liv, emotionella reaktioner, förändrade relationer, upplevelser av 

eftervården.  

 

Ett tydligt mönster som framkom i resultatet var att kvinnorna upplevde att de förlorat kontrollen 

över sin kropp och sitt liv efter hjärtinfarkten och att hela deras livsvärld begränsats. Detta 

skapade känslor av hopplöshet samt hjälplöshet. Författarna upplever att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan bemöter de drabbade kvinnorna i ett så tidigt skede som möjligt efter 

hjärtinfarkten för att hjälpa dem hantera dessa känslor och känna trygghet i sin upplevelse av 

förlorad kontroll. Detta överensstämmer med resultatet i Johansson, Dahlberg och Ekeberghs 

(2003) studie där flertalet kvinnor inte längre visste hur de skulle leva sina liv, de kände sig 

otrygga. Hjärtinfarkten hade tagit ifrån dem deras frihet för att de inte längre kunde planera för 

framtiden. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att när sjukdom drabbar en människa uppstår 

otrygghet. Om trygghet skapas kan känslan infinna sig att åter få kontroll över sitt liv.    

Kvinnorna hade svårt att acceptera sin situation och försökte finna en mening med det som 

inträffat. Dahlberg och Segesten (2010) framhåller att människan kan hantera svåra situationer 

om det innebär någon form av mening. Sökandet efter mening och sammanhang kan ge en inre 
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kraft till att gå vidare i livet. Det är av vikt att inte kämpa mot sin sjukdom utan med den. När 

människan kommer till denna insikt stärks livsgnistan och kan ta över känslor av hopplöshet.  

 

Brist på energi och en extrem trötthet efter hjärtinfarkten blev en stress i vardagen för många 

kvinnor då de inte klarade av att utföra saker med samma kapacitet som tidigare. Detta ledde till 

att flera testade sina gränser till det yttersta. Resultaten som framkom i studien har väckt tankar 

hos författarna om hur viktigt det är att sjuksköterskan tar hänsyn till kvinnornas förändrade värld 

efter en hjärtinfarkt vid omvårdanden. Birkler (2007) beskriver att världen i många avseenden 

kan uppfattas annorlunda efter sjukdom. Saker som en människa tidigare kunnat utföra utan 

några hinder i vardagen kan nu upplevas som stora projekt och problem för kroppen. Även 

Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att det är genom kroppen som människan har tillgång till 

världen. När sjukdom drabbar en människa begränsar det tillgången till världen. Kroppen blir inte 

längre en tillgång för den som drabbats av hjärtinfarkt utan istället ett hinder. Liknande resultat 

kan ses i studierna Andersson, Borglin och Willman (2013) och Johansson et al., (2003) där 

människor som drabbats av en hjärtinfarkt upplever att den extrema tröttheten blev ett hinder i 

vardagen och de orkade inte längre utföra sina dagliga rutiner eller sina fritidsintressen. 

 

I resultatet visade det sig att kvinnorna upplevde någon form av rädsla och oro över att drabbas 

av en ny hjärtinfarkt och inte överleva. Känslan av att deras hälsa var skör skapade en stressfaktor 

i vardagen och ökade deras sårbarhet. Flera kvinnor beskrev att rädslan upptog alla deras tankar 

och inkräktade på deras livsvärld. Författarna har utifrån resultatet fått en större förståelse och 

kunskap om att en hjärtinfarkt kan väcka många existentiella frågor om livet hos de kvinnor som 

drabbats. Därför anser vi att det är viktigt att sjuksköterskan bemöter dessa kvinnors frågor. 

Rädsla och oro över att återinsjukna i hjärtinfarkt beskrivs även i studier av (Junehag, Asplund & 

Svedlund, 2014a; Johansson et al., 2003). Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är viktigt 

att inte bara se människan och dess kropp som behöver omvårdnad ur ett biomedicinskt 

perspektiv utan även se till den enskilda människans livsvärld och bemöta existentiella frågor. I 

motsats till detta resultat framkommer det i en studie av Brink (2009) att vissa människor 

hanterade sin rädsla och oro genom att förneka dessa känslor.  
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Livet hade för många kvinnor fått en ny mening efter hjärtinfarkten. De var tacksamma över en 

andra chans och började omvärdera livet samt satte sig själva i fokus. Flera kvinnor ville lämna 

det som hänt bakom sig. Dahlberg och Segesten (2010) framhåller att sjukdom kan göra att 

människan finner en ny positiv riktning livet. Detta styrker även Junehag et al., (2014a) som 

skriver att en hjärtinfarkt kan innebära en vändpunkt till att införa nya hälsosammare rutiner. 

 

Utifrån resultatet blev det tydligt att socialt stöd av närstående hade blivit mer betydelsefullt efter 

hjärtinfarkten för de flesta kvinnor. De kvinnor som inte upplevde stöd av närstående uppgav en 

känsla av ensamhet. Brist på stöd kunde även förstärka osäkerheten som kvinnorna kände. 

Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan gör närstående delaktiga i vården och ger 

dem rätt stöd och information till att hantera den förändrade situationen. Närstående som fått rätt 

kunskap av sjukvården tror vi istället kan bli en resurs till kvinnan som drabbats i sin 

återhämtningsprocess. Av resultatet i tidigare forskning av Johansson et al., (2003) framkom det 

att kvinnor upplevde ett extra behov av stöd från deras närstående den första tiden hemma efter 

sjukhusvistelsen för att kunna hantera vardagen. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 

samspelet med andra människor och deras närstående en viktig del, för att åter finna styrka samt 

återfå tillgång till världen och sitt liv.  

 

I motsats till detta uttryckte andra kvinnor i resultatet att närstående hade förändrat sitt beteende 

mot dem genom att bli mer överbeskyddande. Detta upplevde kvinnorna som en begränsning i 

livet och att de inte längre kände sig oberoende. Utifrån resultatet förstår författarna att en 

hjärtinfarkt inte bara påverkar den som drabbats utan hela familjen och dennes närstående. Vi tror 

att det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på hur relationen mellan kvinnan och dennes 

närstående var innan hjärtinfarkten samt hur väl deras kommunikation fungerade. Dahlberg och 

Segesten (2010) betonar att ett patientfokuserat vårdande även inkluderar närståendes perspektiv. 

I en människans livsvärld ingår alltid närstående och bör också inbegripas i omvårdanden.  

 

De kvinnor som deltagit i hjärtrehabilitering upplevde att de fått stöd av sjukvårdspersonal samt 

att det var positivt att dela sina erfarenheter med människor i rehabiliteringsgruppen. Detta hade 

stärkt deras självförtroende. Liknande resultat framkom i en studie av Birkelund och Søndergaard 

Larsen (2013), där människor som drabbats av en hjärtinfarkt fann styrka av att dela sina 
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erfarenheter med andra människor i samma situation. Detta minskade känslan av oro och 

osäkerhet som många upplevde i sin förändrade tillvaro. I motsats till detta framkom det även i 

resultatet att vissa kvinnor upplevde hjärtrehabiliteringen som något negativt. De kände en 

avsaknad av individuella samtal. Att höra om andra människors sjukdomar förstärkte istället 

deras egen sjukdomskänsla. Utifrån dessa resultat anser vi att hjärtrehabilitering bör 

individanpassas mer än det kanske görs idag. Författarna befarar annars att människan som 

drabbats inte kan tillgodogöra sig sin rehabilitering och det är därför av betydelse i omvårdanden 

att skapa en förståelse för den enskilda individen. Dahlberg och Segesten (2010) framhåller att 

förståelse för den unika människan uppnås då sjuksköterskan kan se till hela människans 

livsvärld.  

 

Kvinnorna upplevde att de efter hjärtinfarkten inte fått tillräckligt med information av sjukvården. 

De hade önskat mer information om hur hjärtinfarkten påverkade deras kropp negativt, både 

fysiskt och psykiskt. Många kände sig utelämnade med obesvarade frågor och kände sig inte 

delaktiga i sin egen vård. Detta skapade en känsla av sårbarhet. Författarna anser det är av 

betydelse att individanpassa den information som kvinnorna behöver efter en hjärtinfarkt. 

Sjuksköterskans uppgift bör även vara att se till att kvinnan förstått den givna informationen.  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att den information som sjuksköterskan ger är viktig för 

att skapa trygghet för kvinnan som drabbats. Sjuksköterskan bör bekräfta hennes känslor, vara 

totalt närvarande och öppen inför hennes livsvärld. Grunden till att göra människan delaktig i sin 

vård bygger på att sjuksköterskan stannar upp och lyssnar med alla sina sinnen på den som 

vårdas. Om en människa upplever sig vara utelämnad och avfärdad så når ingen information fram 

och människan känner sig inte delaktig. Det är först när sjuksköterskan når den andres livsvärld 

som informationen kan nå fram. Även Johansson et al., (2003) kommer i sin studie fram till att 

information inte bör generaliseras utan individanpassas utifrån den enskilda människans behov. 

Samtidigt framkommer det i Fredriksson – Larsson, Alsén & Brink (2013) att det kan vara svårt 

för en människa att ta in för mycket information i början av sin återhämtningsprocess då de flesta 

tankar kretsar kring att förstå och bearbeta det som hänt.  

 

Kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt upplevde ett ökat behov av stöd och information av 

sjukvården. Många kände sig utelämnade med sina existentiella frågor och detta ökade deras 
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sårbarhet. Kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt anser vi därför behöver uppmärksammas av 

sjuksköterskor och andra yrkeskategorier inom omvårdnad. Då det är av betydelse att rätt 

information och stöd ges i rätt sammanhang och att hjärtrehabiliteringen blir individanpassad.  

Resultatet belyser kvinnors olika upplevelser efter en hjärtinfarkt vilket vi tror kan ge 

sjuksköterskan ökad kunskap och förståelse i omvårdanden av dessa kvinnor.  

 

Framtida forskning 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att tiden efter en hjärtinfarkt kan genomsyras av många 

upplevelser hos den kvinna som drabbats. Utifrån resultatet i studien är det inte bara kroppens 

fysiska begränsningar som påverkar livet negativt. Därför bör det forskas mer om kvinnors 

upplevelser efter en hjärtinfarkt. Detta för att alla yrkeskategorier inom vården ska få ytterligare 

kunskap och ökad förståelse för dessa kvinnors behov. 

 

Slutsatser  

En hjärtinfarkt kan vara en omvälvande upplevelse i en kvinnas liv som kan påverka och 

begränsa hela hennes livsvärld. Kvinnorna upplevde att deras liv blivit förändrat och att de hade 

förlorat kontrollen över sitt liv. Efter hjärtinfarkten präglades livet av rädsla och oro för att 

återinsjukna. De kände sig utelämnade med sina existentiella frågor och saknade stöd i dessa 

frågor från sjukvården. Stöd och information av närstående och sjuksköterskan såg kvinnorna 

som betydelsefullt under återhämtningsprocessen för att åter ta kontroll över sitt liv. Utifrån dessa 

resultat anser författarna att med rätt stöd och information av sjuksköterskan tror vi att de som 

drabbats åter kan se en mening med livet och känna välbefinnande trots sjukdom. Författarna tror 

att om sjuksköterskan har en professionell hållning samt tar tillvara på sin expertkunskap så kan 

detta leda till ett patientfokuserat möte som innebär att kvinnans upplevelser är det centrala i 

omvårdanden. Detta för att kunna möta den unika kvinnans behov i sin återhämtningsprocess. 

Genom att sjuksköterskan lägger sitt fokus på den unika livsvärlden hos varje kvinna tror vi att 

omvårdnaden kan bli individanpassad och detta kan bidra till att stärka kvinnorna i sin förändrade 

situation.  
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160303-
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Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

valda 

artiklar 

S1 [DE] 

Myocardial 

infarctions 

        2558   

S2 woman    276 485   

S3 women    276 485   

S4 S2 OR S3    276 485   

S5 experienc*    538 462   

S6 S1 AND 

S4 AND 

S5 

         112            

S7 S1 AND 

S4 AND 

S5 

År: 2005-2016 

English 

Peer 

Reviewed 

           64            15              0 

S8 S7 AND 

quality of 

life 

År: 2005-2016 

English 

Peer 

Reviewed 

             8               8              0 

S9 S7 AND 

recovery 

År: 2005-2016 

English 

Peer 

Reviewed 

           14                  14              0 

S10 S7 AND 

coping 

År: 2005-2016 

English 

Peer 

Reviewed 

           13             13              0 

S11 S7 AND 

well-being 

År: 2005-2016 

English 

Peer 

Reviewed 

             5               5              3 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

övervä

gande 

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. 

Syftet var att 

beskriva kvinnor 

och mäns 

upplevelser i 

vardagen 4-6 

månader efter en 

hjärtinfarkt och 

hur de hanterade 

de problem som 

uppstod, samt 

stödet från 

nätverket.  

Kvalitativ 

studie 

med semi-

strukturer

ade 

intervjuer.  

n= 39 (1) 

 

20 kvinnor 

 

19 män 

Kvinnorna strävande 

efter att finna en balans i 

vardagen efter 

hjärtinfarkten. Hur väl 

de lyckades berodde till 

stor del på hur trygga de 

kände sig i sin situation 

och hur väl de kunde 

uttrycka sitt behov av 

stöd och hjälp till deras 

sociala nätverk.  

Ja Hög  

>80 % 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

Övervä

gande 

Kvalitet 

Kristofferzon, 

M-L., 

Löfmark,R. & 

Carlsson, M 

 

2008 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of  

Caring 

Sciences 

 

 

Managing 

consequenses 

and finding 

hope- 

experiences 

of Swedish 

women and 

men 4-6 

months after 

myocardial 

infarction. 

Syftet var att 

beskriva 

kvinnor och 

mäns 

upplevelser 

av vardagen 

4-6 månader 

efter en 

hjärtinfarkt 

och deras 

förväntningar 

inför 

framtiden. 

Kvalitativ 

studie med ett 

konsekutivt 

urval. Semi-

strukturerade 

intervjuer 

användes som 

tydligt skiljde 

på kvinnor 

och mäns 

upplevelser. 

n= 39 

 

20 kvinnor 

 

19 män 

Flera kvinnor i studien 

upplevde att de fortfarande 

hade problem med sitt 

hälsotillstånd och kämpade 

med att acceptera sin 

förändrade livssituation. De 

var tvungna att hantera 

hälsoproblem, 

livsstilsförändringar, 

känslomässiga reaktioner 

som rädsla, ilska, oro samt 

depression. Samtidigt som 

att många kvinnor ansåg att 

hjärtinfarkten hade gett dem 

en andra chans i livet och 

med stöd av närstående så 

såg många av dem ljust på 

framtiden. 

Ja Hög 

> 80 % 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

Överväga

nde 

Kvalitet 

Sjöström- 

Strand, A., 

Ivarsson, B., 

& Sjöberg, T. 

 

2011 

 

Sverige  

 

Scandinavian 

of Caring 

Sciences 

Women's 

experience 

of a 

myocardial 

infarction: 5 

years later. 

Syftet var att 

undersöka hur 

kvinnor 

upplevde sin 

hälsa och det 

dagliga livet 5 

år efter 

hjärtinfarkten. 

Kvalitativ 

studie. 

Explorativ och 

descriptiv 

metod 

inspirerad av 

fenomenologin 

användes vid 

analysen av 

intervjuerna. 

n= 12 (2) Kvinnorna beskrev hur 

hjärtinfarkten begränsade 

deras liv även 5 år senare. De 

upplevde fysiska 

begränsningar som extrem 

utmattning samt andra 

hälsoproblem. Kvinnorna var 

tacksamma och beskrev det 

som att de fått en andra chans 

i livet. Samtidigt som de levde 

med en rädsla att drabbas av 

ytterligare en hjärtinfarkt. Det 

framkom att kvinnorna hade 

ett fortsatt behov av stöd från 

sjukvården 5 år efter 

hjärtinfarkten för att klara sina 

livsstilsförändringar. De 

uppgav att 1 års uppföljning 

var för lite. 

Ja Hög 

> 80% 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

Överväg

ande 

Kvalitet 

Johansson 

Sundler, 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. 

Syftet var att 

undersöka betydelsen 

av nära relationer och 

sexualitet kopplat till 

kvinnors hälsa och 

välbefinnande efter 

en hjärtinfarkt, 

utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. 

Kvalitativ 

studie. En 

fenomenologi

sk metod 

användes vid 

analysen av 

intervjuerna. 

 

n= 10 Innebörden av kvinnornas 

nära relationer efter en 

hjärtinfarkt var tätt 

sammanflätat med deras 

långsiktiga 

återhämtningsprocess, både 

hälsoprocessen och deras 

relationer blev påverkade. 

Lidande efter en 

hjärtinfarkt kan jämföras 

med en nedgång och då 

kan de nära relationerna bli 

ett skyddsnät. Nära 

relationer och sexualitet är 

interagerade i deras levda 

kroppar och då har de ett 

stort inflytande i deras 

livsvärlds upplevelser. Inte 

alla nära relationer är 

intima, men alla nära 

meningsfulla relationer kan 

ge kraft och styrka till 

kvinnornas hälsoprocesser. 

Samtidigt som dessa 

relationer också kan ta 

energi och orsaka lidande. 

Ja Hög 

>80%  
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

Övervägande 

Kvalitet 

Søderberg H, 

L., Johansen, 

P., Herning, 

M., & Berg K, 

S 

 

2013 

 

Danmark 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Women's 

experiences 

of sexual 

health after 

first- time 

myocardial 

infarction 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser 

av sexuella 

problem efter 

en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

studie med 

semi-

strukturerade 

intervjuer som 

analyserades 

utifrån en 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys.  

n=11 (24) Kvinnorna upplevde en 

oro över att återuppta sitt 

sexualliv. Deras 

hjärtsjukdom hade 

påverkat sexlivet och det 

kunde leda till att 

relationen till partnern 

också påverkades. 

Kvinnorna uppgav att de 

hade önskat stöd från 

sjukvården eller sina 

närstående för att våga 

återuppta sitt sexualliv 

igen efter hjärtinfarkten.  

Ja Hög 

>80%  
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

Övervä

gande 

Kvalitet 

White, J., 

Hunter, M., & 

Holttum, S.  

 

2007 

 

England 

 

Psychology, 

Health & 

Medicine 

How do 

women 

experience 

myocardial 

infarction? A 

qualitative 

exploration of 

illness 

perceptions, 

adjustment 

and coping.  

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

anpassning efter 

hjärtinfarkten 

och deras 

uppfattning om 

händelsen samt 

vilken inverkan 

det haft på 

relationer och 

copingstrategier. 

Kvalitativ 

studie. 

Tolkande 

fenomenologisk 

metod 

användes i 

analysen av de 

semi-

strukturerade 

intervjuerna. 

n = 5 Hjärtinfarkten var oväntad 

för de flesta av kvinnorna. 

Detta skapade en osäkerhet 

och senare känslor som 

depression och ångest. 

Kvinnorna hade en 

benägenhet att 

bagatelliserade 

svårighetsgraden av 

symtomen och följderna av 

hjärtinfarkten, detta för att 

kanske kunna hantera 

situationen och skydda andra 

i sin närhet. Vidare visade 

kvinnorna en stark känsla av 

optimism och hopp om att 

livet snart skulle återgå till 

det "normala".  

Detta verkade vara svårt att 

upprätthålla och erfarenheten  

tycktes utmana relationer och 

roller. 

 

Ja Hög 

>80 % 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

Övervä

gande 

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 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser av 

vård och hälsa 

efter en 

hjärtinfarkt, med 

särskilt fokus på 

deras erfarenheter 

av delaktighet och 

välbefinnande 

utifrån ett 

livsvärldsperspekt

iv. 

En kvalitativ 

studie. Där en 

fenomenologi

sk metod 

användes vid 

analysen av 

intervjuerna.   

n= 9  

(1) 

 

Vardagen kantrades av 

existentiell osäkerhet som 

gjorde att kvinnorna tappade 

kontrollen över sin kropp och 

sitt liv efter hjärtinfarkten. 

Därför var det viktigt för 

dem att få vara delaktiga och 

känna välbefinnande i sin 

återhämtningsprocess. Detta 

för att då åter kunna ta 

kontrollen över sitt liv och 

sin hälsa samt att hitta en ny 

balans i livet.  

Ja Hög 

>80 % 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

Övervä

gande 

Kvalitet 

Stevens, S., & 

Thomas P, S. 

 

2012 

 

USA 

 

Health Care 

for Women 

International 

Recovery of 

Midlife 

Women From 

Myocardial 

Infarction. 

Syftet var att 

undersöka vilka 

upplevelser 

kvinnor i 

medelåldern har 

efter en 

hjärtinfarkt och 

hur de upplever 

återhämtningen. 

En kvalitativ 

studie. Där 

fenomenologisk 

metod 

användes vid 

analysen av 

intervjuerna. 

n= 12 För kvinnorna i denna studie 

måste upplevelsen av 

hjärtinfarkten och 

återhämtningen förstås inom 

de existentiella grunderna i 

kroppen och till andra. Detta 

redogjordes i figuralteman: (a) 

störningar/hinder, (b) 

frihet/fråntagen frihet, (c) att 

veta/inte veta, (d) leva i rädsla. 

Att återvända hem efter 

hjärtinfarkten var en svår tid 

för kvinnorna. De hade behövt 

mer information och stöd 

innan de lämnade sjukhuset. 

Kvinnorna i denna studie 

kände att en stödgrupp för 

kvinnor som överlevt en 

hjärtinfarkt behövdes.  

Ja Hög 

>80% 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

överväg

ande 

Kvalitet 

Sjöström- 

Strand, A., & 

Fridlund, B. 

 

2007 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

 

 

 

Stress in 

women's daily 

life before 

and after a 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

analysis. 

Syftet var att 

beskriva och 

utforska 

kvinnors 

upplevelser av 

stress före och 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

studie.  

Två intervju 

tillfällen: 

första direkt 

efter 

hjärtinfarkten 

och den andra 

fyra till tio 

månader 

senare och en 

intervjuguide 

användes. 

Fenomenograf

isk metod 

användes vid 

analysen. 

n= 20 (6) Stressen kom antigen från 

kvinnorna själva eller som en 

effekt från deras omgivning. 

Efter hjärtinfarkten upplevde 

kvinnorna att de förlorat 

kontrollen över sin vardag. De 

upplevde en rädsla när de kom 

hem från sjukhuset och de 

både önskade och behövde 

stöd. Kvinnorna och deras 

närstående hade ingen kunskap 

om hur mycket de fick göra 

eftersom vårdpersonalen bara 

hade gett lite information eller 

ingen alls.  

Ja Hög 

> 80 % 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt  

Övervä

gande 

Kvalitet 

Gallagher, R., 

Marshall p, 

A., Fisher J, 

M. & Elliot, 

D.  

 

2008 

 

Australien 

 

Heart & Lung 

On my own: 

Experiences 

of recovery 

from acute 

coronary 

syndrome for 

women 

living alone.  

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelse av att 

vara ensamma 

under 

återhämtningen 

efter en akut 

kranskärlssjukdom. 

Kvalitativ studie.  

Narrativ, 

livshistoriemeto

d. En 

hermeneutisk- 

fenomenologisk 

innehållsanalys 

användes vid 

tolkning av de 

semi-

strukturerade 

intervjuerna. 

n = 11 Ensamboende kvinnor som 

drabbats av hjärtinfarkt 

kände sig sårbara när de 

var själva och när de 

upplevde återkommande 

symtom. Vidare upplevde 

kvinnorna att de var till 

besvär när de behövde 

hjälp från sina närstående i 

sin återhämtningsprocess. 

Självständighet var en 

viktig känsla för kvinnorna 

att behålla. 

Oro över att återinsjukna 

ökade när de kände av 

symtom som medförde att 

de inte kunde planera för 

framtiden och hindrade 

dem från att jobba. 

Inkomsterna påverkades av 

att kvinnorna levde 

ensamma och att de inte 

kunde arbeta och detta 

skapade en oro över att 

behöva flytta från sina 

hem.  

Ja Hög 

>80% 


