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ABSTRAKT 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en vanligt förekommande diagnos. Sjukdomstillståndet innebär en 

stor förändring i livet och påverkar upplevelsen av hälsa. Syfte: Belysa kvinnors upplevelse 

av hälsa och deras sätt att hantera återhämtningen efter en hjärtinfarkt. Metod: 

Litteraturöversikt baserad på 17 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Artiklar söktes 

fram genom PubMed och Cinahl. Materialet granskades, analyserades och sammanställdes 

för att skapa ett resultat. Resultat: Resultatet delades in i tre huvudrubriker, meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Att drabbas av en hjärtinfarkt påverkar hälsan hos kvinnor i stor 

grad. Stöd och livsstilsförändringar är nödvändiga för en god återhämtning. Diskussion: En 

kronisk sjukdom resulterar i ett förändrat liv och många upplevde ett lidande som 

begränsade dem i deras vardag. Trots en kronisk sjukdom upplevdes en positiv effekt på 

många av kvinnornas hälsa. Vid brist på meningsfullhet, begriplighet eller hanterbarhet sågs 

en minskad upplevelse av hälsa och välmående bland kvinnorna. Slutsats: Då hela livet 

påverkas av en hjärtinfarkt behöver dessa patienter stöd. Det är därför av stor vikt att 

vårdpersonal har förståelse för den situation en kroniskt sjuk person ställs inför. Genom stöd 

och gott omhändertagande kan vårdpersonal bidra till god hälsa och välmående.  

Nyckelord: Hjärtinfarkt, hälsa, kvinnor, litteraturöversikt, upplevelse. 
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BAKGRUND 

Hjärtinfarkt och andra ischemiska hjärtsjukdomar är idag den vanligaste orsaken till dödsfall 

i hela världen (World Health Organization, 2017b). Patologin bakom en hjärtinfarkt beskrivs 

som celldöd av hjärtmuskelceller på grund av långvarig syrebrist i vävnaden, så kallad 

ischemi. Symtom vid en hjärtinfarkt beskrivs ofta som diffusa obehag som kan vara svåra att 

lokalisera. Bröstsmärta är det vanligaste symtomet och beskrivs som ett tryck eller en 

brännande känsla i bröstet. Vanligt är att den drabbade individen upplever att smärtan 

strålar ut mot nacke, käkar, armar eller rygg. Obehag vid akut hjärtinfarkt varar vanligen 

under minst 20 minuter och följs ofta av andra symtom som fatigue, dyspné, svettningar, 

illamående eller synkope. Dessa symtom är inte specifika för just hjärtinfarkt utan kan även 

ses vid andra kroniska sjukdomstillstånd, som till exempel lungsjukdom, gastrointestinala 

eller neurologiska tillstånd. Diagnosen hjärtinfarkt ställs tillsammans med anamnes utifrån 

olika undersökningar. En elektrokardiografi, EKG, görs som mäter hjärtats elektriska 

aktivitet och som bland annat kan ge information om det föreligger någon ischemi i 

hjärtmuskeln. Även blodprover tas för att analysera halten av hjärtenzymer, så kallade 

troponiner. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan ge både sociala och psykologiska 

konsekvenser för individen (Thygesen, Alpert & White, 2007). De som drabbats kan uppleva 

symtom som depression, sömnsvårigheter och fatigue från månader till år efter en 

hjärtinfarkt. För att återfå en god balans i livet behöver den drabbade acceptera sjukdomen 

och göra nödvändiga livsstilsförändringar för att kunna återgå till en vardag med hälsa och 

välmående (Kristofferzon, 2006). 

 

Begreppet hälsa 

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Teoretiker har försökt att ta 

fram definitioner av ordet sedan långt tillbaka i tiden. Både Hippokrates (460 f.Kr.) och 

Platon (428/427 - 348/347 f.Kr.) utvecklade medicinska teorier och såg hälsa och sjukdom ur 

ett helhetsperspektiv. De ansåg inte att sjukdom och hälsa var naturliga fenomen utan att de 

hade övernaturlig påverkan på individen. De menade att hälsa uppstod när de så kallade 

kroppsvätskorna var i balans, och när de inte var i balans ansågs personen vara sjuk. I sin tur 

utvecklade Galenos (129-199 f.Kr.) teorin vidare till det som kallas balansteori. Han 
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förklarade det som att människans kropp innehåller fyra kvalitéer som motsvarar fyra 

element: hetta, köld, väta och torrhet. Han menade att om dessa element är i balans så är 

individen vid hälsa. Hans syn på hälsa har en del gemensamt med många humanistiska 

teorier och presenterar en definition som ser det som något positivt, att en individ kan ha 

hälsa i grunden men vara sjuk tillfälligt och tvärtom. Från hundratals år före Kristus och 

fram tills idag har det hunnit utvecklats många olika teorier gällande hälsa. Två av dessa är 

att se hälsa genom ett biomedicinskt eller humanistiskt synsätt. Den biomedicinska 

inriktningen säger att hälsa är frånvaro av sjukdom (Medin & Alexanderson, 2009, s. 37-42), 

vilket återspeglas i Världshälsoorganisationens definition av hälsa från 1948: ”A state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity” (WHO, 2017a). Genom att bota sjukdom ansågs individen uppleva hälsa (Medin & 

Alexanderson, 2009, s. 14).  

 

Den humanistiska synen är bredare och ser till hela människan och anser att hälsa är något 

mer än bara frånvaro av sjukdom. Här ses till hur hela människan själv kan anpassa sig och 

hantera fysiska, sociala och känslomässiga utmaningar (Medin & Alexanderson, 2009, s. 46). 

Huber et al. (2011) anser att Världshälsoorganisationens tidigare definition av hälsa bör 

förnyas. De har tagit fram ett nytt koncept att sträva efter: ”The ability to adapt and self 

manage in the face of social, physical, and emotional challenges”. Fysiska utmaningar kan 

beskrivas som hur en människa möter och skyddar sig mot fysiologisk stress. Om förmågan 

att hantera fysiska utmaningar är låg kan människan drabbas av sjukdom. Sociala 

utmaningar som kan påverka hälsan kan beskrivas som förmågan att hantera sitt liv med en 

viss grad av självständighet trots ett medicinskt tillstånd. Det handlar om att kunna delta i 

arbete och andra sociala aktiviteter. Hälsa betraktas som en balans mellan möjligheter och 

begränsningar som kan påverkas av yttre faktorer. Genom att människan kan anpassa sig till 

sin sjukdom, har den möjligheten att kunna arbeta och delta i olika aktiviteter samtidigt som 

den besitter ett gott välmående trots de begränsningar som sjukdomen medför. De 

känslomässiga utmaningarna beskrivs utifrån Antonovskys teori, känsla av sammanhang, 

där förmågan att hantera, återhämta och förhindra att drabbas av en psykisk stress är av 

betydelse. När en människa har en förstärkt förmåga att kunna hantera de känslomässiga 
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hinder som kan uppkomma, förbättras hälsan vilket i sin tur är positivt för en god balans i 

livet. 

Oavsett vilken definition som används är hälsa viktigt för oss som individer och kan ses som 

människans viktigaste resurs. Världshälsoorganisationen beskriver hälsa som en mänsklig 

rättighet och detta ställer krav på samhället och kräver att hälsofrämjande arbete genomförs 

inom alla sektorer (Medin & Alexanderson, 2009, s. 13-16). 

 

En del i det humanistiska perspektivet är den salutogena ansatsen, som utgår från vad som 

bidrar till hälsa eller vad som upprätthåller hälsa (Antonovsky, 2005, s. 38-39). Här har 

Aaron Antonovsky som var professor i medicinsk sociologi en central roll då han utgår från 

detta perspektiv och sin teori som undersöker vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller 

hälsa (Antonovsky, 1979, s. 1-11). Hans teori om hälsa säger att en människa inte antingen är 

frisk eller sjuk utan att det är en flytande skala mellan dessa tillstånd. Det salutogenetiska 

synsättet visar vart människan befinner sig i sin hälsa, och inte som frisk eller sjuk. Genom 

att ha en förståelse för hur en människa mår och upplever sin hälsa behöver personer i 

omgivningen se till hela människan och inte bara sjukdomen (Antonovsky, 2005, s. 38-39).  

 

Motsatsen till salutogenes är patogenes, som försöker förklara varför människor blir sjuka. 

Antonovsky menar att det patogena synsättet hindrar oss från att se hela människan. Genom 

att bara se sjukdomen och vilka metoder som gör människan frisk ges ingen förståelse för 

vad som bidrar och upprätthåller hälsa (Antonovsky, 1979, s. 35-37). Under livet genomgår 

människor olika kriser och ställs inför olika problem som Antonovsky beskriver som 

stressorer. Dessa stressorer påverkar människor i olika grad och Antonovsky söker svar på 

frågan vad det är som gör att vissa människor klarar av livets motgångar och hantera stress 

och lidande utan att få ett sämre hälsotillstånd, medan andra inte klarar motgångarna med 

bibehållen hälsa (Antonovsky, 1979, s. 70-76). Begreppet känsla av sammanhang, KASAM, 

har en central del i det salutogena perspektivet. Det skapades av Antonovsky för att förklara 

varför vissa människor upplever hälsa och välmående. Han beskrev begreppet känsla av 

sammanhang som att uppfatta världen som sammanhängande och ha förtroende för att det 

finns en stor sannolikhet att livet kommer fungera så bra som det skäligen kan förväntas 

göra (Antonovsky, 1979, s. 123-128). 
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Antonovsky menar att då en individ känner en känsla av sammanhang upplever personen 

hälsa. KASAM innehåller tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet utgör kärnan i definitionen KASAM. Med begriplighet menar 

man i vilken utsträckning en person upplever olika inre och yttre faktorer som är 

förutsägbara, strukturerade och sammanhängande. Det kan beskrivas som hur människan 

upplever omvärlden och hur individen förstår och hanterar olika situationer i vardagen. Den 

andra komponenten, hanterbarhet, handlar om i vilken grad en person upplever sig ha de 

resurser, både fysiska redskap och sociala relationer, som behövs för att möta och hantera de 

utmaningar och krav som den kan ställas inför i livet. Den tredje och sista komponenten, 

meningsfullhet beskrivs som KASAM:s motivationskomponent. Meningsfullhet kan uppnås 

genom att individen har en framtidstro och intresse för de situationer den ställs inför. Det 

kan beskrivas som i vilken utsträckning individen känner mening och kan se sammanhang i 

livet. Tillsammans ger dessa tre komponenter en stark upplevelse av KASAM och hjälper 

individer till en god hälsa. Dessa individer beskriver tillfällen i livet som varit viktiga för 

dem och gett dem en mening med livet. Personer som upplever en låg KASAM har svårt att 

se att det finns tillfällen i livet som haft betydelse för dem. De känner inte någon 

meningsfullhet och upplever därmed en sämre hälsa (Antonovsky, 2005, s. 42-46).  

 

Definition av KASAM: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang (Antonovsky, 2005, s. 46). 

 

Upplevelse av vård 

En kronisk sjukdom medför en sårbarhet och osäkerhet i det dagliga livet på grund av de 

krav sjukdomen medför. Patienter blir tvungna att ingå i en vårdande relation med 

sjukvårdspersonal och önskar bli väl behandlade. Upplevelsen av vård kan kännas osäker då 

patienter beskriver att de upplever en brist på kontinuitet bland vårdpersonal vilket 

förstärker patienternas känsla av sårbarhet. Det faktum att de tvingas konfronteras med 
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varierande vårdpersonal och förklara sina problem upprepade gånger ger en upplevelse av 

osäker och otillgänglig vård. Patienter eftersöker bättre kontinuitet eftersom det anses ge en 

känsla av en god vårdande relation, vilket också skulle kunna bidra till trygghet och närhet. 

Detta skulle göra det möjligt för patienter, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att lära 

känna varandra bättre och skapa en personlig relation. Patienter upplever jäkt, stress och 

förvirring hos vårdpersonalen vilket skapar ett obehag och stress hos patienten. De 

situationer där personal hade tid att sitta ner hos patienten och lyssna, vara öppen och svara 

på frågor upplevdes som betryggande. Patienter menar att en vårdande relation skulle 

kunna möjliggöra upplevelse av trygghet, tillgänglighet och omsorg i vården (Berg, Skott & 

Danielson, 2006). För att uppnå deltagande och självbestämmande bland patienterna var 

respekt mellan patient och vårdpersonal en viktig del. En ömsesidig respekt gör det möjligt 

att upprätthålla integritet och det stöd som en kroniskt sjuk individ behöver i sin vardag. Det 

ses även vara av stor vikt att både patient och sjuksköterska tar ansvar för att nå varandra 

och finna förståelse i situationen. Att sjuksköterskorna är öppna och förstående kan hjälpa 

patienterna att känna sig sedda och hörda. Patienter upplever att en annan viktig del är 

sjuksköterskornas engagemang. Deras fokus på patienternas beskrivning av dem själva, 

deras livssituation och hur de upplever sin sjukdom och sin framtid möjliggör 

självförtroende och uppmuntran bland patienterna (Berg, Skott & Danielson, 2007). 

 

Upplevelse av hälsa vid kroniska sjukdomar 

En kronisk sjukdom medför ett förändrat liv och upplevelse av välmående, att få förståelse 

för sin sjukdom är av stor vikt. För att förstå sin sjukdom och hälsa kan sjukdomen ses 

genom två huvudsakliga perspektiv. Det ena sättet är att fokusera på livet där sjukdomen 

endast tar upp en del av det dagliga livet, där välmående upplevs och livet känns 

meningsfullt. Det andra sättet är att fokusera på sjukdomen, där de sjukdomsrelaterade 

symtomen och rädsla för komplikationer tar upp en stor del av vardagen. Här upplevs 

välmående endast vid symtomfrihet. Dessa två sätt att se på sjukdom och hälsa varierar i 

stort hos den drabbade individen och skiftar från det ena fokuset till det andra från dag till 

dag. Att se på sitt liv och sin sjukdom har ett samband med deras hanterbarhet. De som 

främst valde att fokusera på livet och att leva istället för på sjukdomen hanterade situationen 
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genom att inrikta sig på sitt välbefinnande. De fann strategier för att kunna göra det de ville 

trots sjukdomen och såg den som en del av livet. De förstod att det var deras egna val, hur 

mycket sjukdomen skulle få påverka deras liv. Många väljer att fokusera på de positiva 

aspekterna i livet och undviker att fokusera på det som gått förlorat på grund av sjukdomen. 

För att hantera den förändrade vardagen som resultat av en kronisk sjukdom, riktas fokus 

mot välmående och att leva ett normalt liv. Detta innebär att återfå balans i livet, att 

prioritera det som anses vara viktigt och göra dem väl och anpassning till den nya 

livssituationen. Att acceptera sjukdomen anses vara viktigt för att kunna fortsätta ha en 

positiv syn på livet. Många anser att det är av stor vikt att kunna förlika sig med sjukdomen 

och se den som en del av livet för att kunna fokusera på välmående och hälsa. Med det 

sjukdomsinriktade synsättet ligger fokus på att hantera symtom och kontrollera sjukdomens 

utveckling. Här ses mer begränsningar i vardagen och fokus ligger inte på hälsa och 

välmående utan deras sätt att hantera situationen ses genom strategier i form av 

medicinering eller livsstilsförändringar (Audulv, Asplund & Norbergh, 2011).  

 

För att kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt ska kunna hantera sitt liv på ett bra sätt, 

behöver de stöd från både anhöriga och vårdpersonal, både under sjukhusvistelsen och efter 

hemkomsten. Att återfå livet efter en hjärtinfarkt är en lång resa och för att klara denna krävs 

bra resurser i form av förståelse och stöd. Starka relationer anses skapa en motivation hos 

den drabbade kvinnan att vilja förändra sin livsstil och genom stöd från anhöriga få kraft att 

klara av kampen mot en godare hälsa (Johansson Sundler, 2008). 

 

Forskning visar att genomgå en hjärtinfarkt påverkar livet i hög grad. Känslor som osäkerhet 

och ovisshet gör att de drabbade många gånger känner avsaknad av meningsfullhet och 

sammanhang i livet. Därför finns det behov att genomföra en kvalitativ litteraturöversikt 

som beskriver upplevelsen av hälsa och återhämtning efter en hjärtinfarkt. Detta kan bidra 

till en fördjupad förståelse för sjukdomens påverkan på livet.  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av hälsa och deras sätt att hantera återhämtningen 

efter en hjärtinfarkt. 
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METOD 

Detta arbete är en litteraturöversikt vilket innebär att informationen är hämtad från tidigare 

originalstudier. Studier som inkluderas är skriftliga sammanfattningar av evidensbaserade 

forskningsproblem (Polit & Beck, 2012, s. 95). Arbetet har en kvalitativ ansats vilket Polit och 

Beck (2012, s. 14-15) beskriver som ett sätt att förstå individens verklighet. I kvalitativa 

studier beskrivs den mänskliga erfarenheten som den levs, vanligtvis genom noggrann 

insamling av material som är beskrivande och subjektivt. Forskare betonar komplexiteten 

bland människors förmåga att forma och skapa deras egen verklighet, sanning och 

upplevelse, vilket den kvalitativa forskningen är starkt inriktad på att försöka förstå och 

förmedla.  

 

Litteratursökning 

Inkluderade artiklar söktes fram i databaserna PubMed och Cinahl, vilka enligt Polit och 

Beck (2012, s. 100-103) är användbara för sökningar av sjuksköterskor. Sökord som använts 

är myocardial infarction och qualitative research. Dessa ord användes i form av MeSH-termer 

och Cinahl Headings. Sökningar redovisas i Tabell 1. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara utförda med kvalitativ design, finnas 

tillgängliga i fulltext via Mittuniversitetets bibliotek, vara skrivna på engelska eller svenska 

och vara etiskt godkända. Studierna skulle innehålla studier utförda med kvinnliga deltagare 

över 18 år och som hade genomgått en hjärtinfarkt. Enligt Polit och Beck (2012, s. 274) 

används inklusionskriterier för att minimera störfaktorer och specificera vilka som ingår i 

populationen av undersökningen. 

 

Urval 

Urval av funna artiklar genomfördes i fyra steg som redovisas i Tabell 1. Det första steget 

innebar att samtliga 265 titlar lästes och de titlar som svarade mot syftet valdes ut vilket 
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resulterade i 110 artiklar. I det andra steget lästes artiklarnas abstrakt vilket gav 45 artiklar. I 

tredje steget lästes hela artiklarna vilket gav totalt 29 stycken för kvalitetsgranskning. I det 

avslutande fjärde steget kvalitetsgranskades artiklarna med granskningsmallen 

Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för undervisning inom projektet “Evidensbaserad 

omvårdnad - ett samarbete mellan universitetet MAS och Malmö högskola” (Carlsson & Eiman, 

2003). Granskningsmallen används för att bedöma studier med kvalitativ metod. Genom 

denna granskningsmall bedöms artiklarnas kvalitet. I mallen besvaras påståenden som till 

exempel om syftet är tydligt beskrivet, om metodvalet är adekvat till frågan, om 

frågeställningen besvaras i resultatet och om diskussionen har en tydlig problemanknytning. 

Påståendet om lungcancer ändrades till hjärtinfarkt för att överensstämma med 

litteraturöversiktens syfte. De olika påståendena motsvarar 0-3 poäng som sedan räknas ihop 

till en slutsumma där maxpoäng som kan uppnås är 48. Utifrån de poäng som en artikel 

uppnår räknas procent, där 80% motsvarar Grad I - hög kvalitet, 70% motsvarar Grad II - 

medelhög kvalitet och 60% motsvarar Grad III - låg kvalitet. Arbetet inkluderar artiklar som 

uppnått hög eller medelhög kvalitet. Efter genomförd kvalitetsgranskning och 

relevansbedömning inkluderades 17 artiklar till litteraturöversiktens resultatdel. 

Inkluderade artiklar redovisas i Bilaga 1.  

 Tabell 1. 

Datum Databas Sökord Avgräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

2017.01.22 PubMed "myocardial 

infarction"[MeSH 

Terms]) AND 

"qualitative 

research"  

abstract 87 51 24 14 9 

2017.01.23 Cinahl “myocardial 

infarction” AND 

qualitative 

research 

abstract 

available 

178 59 21 15 8 

Urval 1: Artiklarnas titlar lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artiklarna lästes, 

Urval 4: Antal inkluderade artiklar efter relevansbedömning och kvalitetsgranskning. 

 

Analys 

Efter kvalitetsgranskningen har materialet från de vetenskapliga artiklarna analyserats i fyra 

steg. Enligt Polit och Beck (2012, s. 505-506) görs en innehållsanalys för att organisera och 
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samordna material, ofta från kvalitativa studier. Denna process ger förståelse för innehållet i 

materialet i form av nyckelbegrepp, mönster och teman. 

 

Steg 1: Samtliga artiklar lästes igenom ett flertal gånger på varsitt håll för att få en god 

överblick av materialet. Tolkningar av materialet diskuterades sedan sinsemellan för att 

jämföra uppfattningar och få ett så objektivt synsätt som möjligt med en djupare förståelse. 

 

Steg 2: Artiklarnas enskilda innehåll bröts ned till beskrivande ord och meningar som 

sammanfattade resultaten. Dessa ord och meningar skrevs ner i en form av mind-map för att 

få en lättöverskådlig bild över artiklarnas resultat. 

 

Steg 3: Artiklarnas resultat lästes ännu en gång för att utesluta att förvrängningar förekom 

och att tolkningarna var korrekta. Analysen visade skillnader och likheter bland artiklarna 

som sorterades utifrån Antonovskys teori vilket därmed gav huvudrubrikerna, 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

 

Steg 4: Utifrån de tre huvudrubrikerna bildades underrubriker utifrån resultatet. 

Meningsfullhet: tankar och känslor och viljan att fortsätta leva. Begriplighet: känslomässiga 

utmaningar, sociala utmaningar och fysiska utmaningar. Hanterbarhet: behov av stöd och 

återhämtning med livsstilsförändringar. 

 

Etiska överväganden 

Hänsyn måste tas till människors rättigheter när de deltar i en studie. Vid forskning ska 

syftet kunna motiveras och generera hög kvalitet av evidens samtidigt som forskare är 

skyldiga att rätta sig efter regler för att skydda mänskliga rättigheter (Polit & Beck, 2012 s. 

150-152). Då detta arbete är en litteraturöversikt och grundas på tidigare forskning där 

studierna är godkända av etiska kommittéer, bör det inte finnas någon etisk risk att 

människor inte skyddats av de mänskliga rättigheterna. Det insamlade materialet från de 

vetenskapliga artiklarna har hanterats på ett sådant sätt att inga resultat förvanskas eller 
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hanteras på ett oansvarigt sätt. En sann bild har försökt förmedlats av materialet i tolkning 

och översättning av artiklarna.  

 

RESULTAT 

Resultatet bygger på 17 kvalitativa artiklar som är analyserade utifrån Aaron Antonovskys 

omvårdnadsteori KASAM. Vid analysen har det framkommit huvudrubriker och 

underrubriker som visas i Tabell 2. 

Tabell 2. 

Meningsfullhet 

 

Begriplighet Hanterbarhet 

Tankar och känslor 

 

Känslomässiga utmaningar Behov av stöd 

Viljan att fortsätta leva 

 

Sociala utmaningar Återhämtning med 

livsstilsförändringar 

 

 

Fysiska utmaningar  

 

Meningsfullhet 

Att drabbas av en hjärtinfarkt påverkar hälsan i stor grad och beskrivs av kvinnor som en 

traumatisk upplevelse (Kazimiera Andersson, Borglin & Willman, 2013). Kvinnor måste lära 

sig leva med sin sjukdom som innebär både en fysisk och psykisk påverkan, 

livsstilsförändringar och ett ökat behov av stöd från omgivningen (Jackson et al., 2000; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) och 

Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2011) beskriver att en hjärtinfarkt ifrågasätter en 

människas existens och medför en känsla av att leva i en opålitlig kropp. När kvinnor inte 

kan lita på sina kroppar kan de heller inte lita på sin existens. Detta påverkar hälsan och 

kvinnornas relation till livet. Johansson et al. (2003) fann i sin studie att kvinnor upplever ett 

lidande då de inte längre känner att de har kunskap eller förtroende i hur de ska leva sina liv 

och om deras kroppar kommer överleva och i så fall hur länge. 
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Tankar och känslor 

Kvinnors tidigare upplevda frihet och möjlighet till att leva ett normalt vardagsliv med 

känslor av välbefinnande har försvunnit efter en hjärtinfarkt. Att drabbas av en kronisk 

sjukdom ger en ständig påminnelse om hur skört livet är och att ingenting kan tas för givet. 

Att inte kunna lita på sin kropp förknippas med maktlöshet och misslyckande (Johansson et 

al., 2003). Hjärtinfarkt är en sjukdom som leder till känslor av rädsla, ångest och osäkerhet. 

När kvinnor inte längre vågar lita på sina kroppar begränsar det dem i deras fortsatta liv 

(Junehag, Asplund & Svedlund, 2014; Kazimiera Andersson et al., 2013; Sjöström-Strand et 

al., 2011). En del kvinnor anser att en hjärtinfarkt medför en minskad självkänsla och en 

känsla av att de får en mindre viktig roll som individ. Detta påverkar dem negativt och 

medför att de känner sig begränsade i sin vardag (Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren & 

Bergdahl, 2005). 

 

Viljan att fortsätta leva 

Att drabbas av en kronisk sjukdom resulterar i ett förändrat liv, den normala vardagen 

stannar upp och kvinnor berättar att de inte längre förutser någonting i livet utan tar en dag i 

taget. Kvinnor beskriver att de har blivit mer medvetna och ser livet på ett mer meningsfullt 

sätt. Vardagen förändras till att leva här och nu där de tar tillvara på varje stund och ser den 

som viktig och njuter av att vara vid liv. Upplevelsen av att ha drabbats av en hjärtinfarkt ger 

kvinnor viljan att återta kontrollen över deras liv. De får insikt i att det är deras egen vilja 

som blir avgörande för en lyckad återhämtning och välmående. Det är viljan till att fortsätta 

leva som hjälper kvinnorna att kämpa för sin hälsa och anpassa sig till en ny livsstil 

(Bergman & Berterö, 2003). Junehag et al. (2013), Kazimiera Andersson et al. (2013) och 

Sjöström-Strand et al. (2011) visade att livet anses få en större mening efter en hjärtinfarkt 

och kvinnor upplever tacksamhet över att få en andra chans i livet. 

 

När kvinnor accepterat sin sjukdom kan de välja att spendera tiden på saker som de anser 

gör dem väl. Många kvinnor menar att de ser positivt på framtiden och vad den har att 

erbjuda (Bergman & Berterö, 2001; Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006; Junehag et al., 2013; 

Kristofferzon et al., 2008). Johansson et al. (2003) visade i sin studie att återfå välmående är 

en stegvis process över tid. När kvinnor lyckas förlika sig med sin sjukdom kan de känna 
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mening med livet igen. När de kan känna mening med livet kan de även uppnå välmående 

och hälsa vilket ger dem möjligheter att lita på sin kropp, vilket i sin tur ger dem mod att 

fortsätta leva det nya liv de fått efter hjärtinfarkten. 

 

Begriplighet 

Att inse och få förståelse för att hjärtat inte längre är friskt är en viktig del för att kunna 

anpassa och förändra sina livs vanor. Kvinnor beskriver en känsla av ledsamhet över sin 

förlorade hälsa men har en förståelse för att de är tvungna att komma över sin sorg för att 

kunna gå vidare med livet (Bergman & Berterö, 2001). Ett likartat resultat visades i studien 

av Kärner et al. (2005) där kvinnor ansåg att den egna insikten var den viktigaste faktorn för 

att begripa och underlätta förändringar eller upprätthålla en hälsosam livsstil. 

 

Känslomässiga utmaningar  

Hjärtinfarkt visar sig ha stor inverkan på det psykiska måendet där känslor och tankar som 

tidigare inte funnits, nu ständigt är närvarande. Kvinnor beskriver att en del av dessa tankar 

handlar om rädslor. Dessa rädslor beskrivs som att livet är skört och att de känner en ständig 

oro över att drabbas av en hjärtinfarkt igen. Denna oro anses vara svår att komma över trots 

att det gått en tid sedan de drabbats av hjärtinfarkten (Kazimiera Andersson et al., 2013; 

Kärner et al., 2005; Sjöström-Strand et al., 2011). Andra upplever att rädslan för döden 

minskar ju längre tid efter hjärtinfarkten det gått och har förhoppningen om att den oron 

skall försvinna helt. Men dessa kvinnor uttrycker även att trots att tiden gått och oron 

minskat finns alltid andra känslor där som påverkar deras välbefinnande. Det kan vara 

känslor av depression, irritation, otålighet, ilska och att de alltid är nära till tårar (Jackson et 

al., 2000; Kristofferzon et al., 2008). 

 

Sociala utmaningar 

Det framkommer även andra orosfaktorer som påverkar kvinnorna, som att inte kunna 

prestera på arbetet eller i en sexuell relation (Kazimiera Andersson et al., 2013). Det intima 

förhållandet med sin partner påverkas negativt på grund av en rädsla att inte kunna prestera 

sexuellt och våga utsätta sig för hög ansträngning och därmed riskera att drabbas av en 
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hjärtinfarkt igen (Kazimiera Andersson et al., 2013; Søderberg, Johansen, Herning & Berg, 

2013). Kvinnor har visat sig ha en förståelse för att livet dramatiskt hade förändrats och att 

det aldrig skulle bli detsamma igen. De förstod att gränsen mellan liv och död var liten. Det 

tog tid för kvinnorna att förstå och inse vad de hade varit med om och de menade att det var 

först när de förstod sin sjukdom som de kunde se framåt och fortsätta leva (Kazimiera 

Andersson et al., 2013). Prioriteringar ändrades från jobb till att värdera tid med 

familjemedlemmar och kvinnorna kände stor tacksamhet över sin andra chans i livet 

(Kazimiera Andersson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008).  

 

Liknande resultat framkom i studien av Bergman och Berterö (2003). De fann att sjukdomen 

påverkar både kropp och själ och skapar en medvetenhet om att livet är skört och när som 

helst kan ta slut. Deras resultat visade att när kroppen har drabbats av en kronisk sjukdom 

blir livet aldrig detsamma igen. Många kvinnor upplever rädsla som en del av vardagen 

efter en hjärtinfarkt och menar att detta hindrar deras välmående. Aktiviteter som tidigare 

genomförts utan problem, blir nu stora hinder då oro för vad kroppen ska klara av ständigt 

upplevs. Denna rädsla för att drabbas igen utgör stora svårigheter i att leva det vardagliga 

livet och skapar osäkerhet för hur framtiden ska bli. Många kvinnor upplever att sjukdomen 

har gjort dem deprimerade, nedstämda, ångestladdade och att de inte kan känna igen sig 

själva längre. 

 

Fysiska utmaningar 

När kroppen drabbas av en hjärtinfarkt upplever kvinnor kroppsliga begränsningar och 

svårigheter att lita på sin kropp och sitt hjärta. De kroppsliga begränsningarna visade sig 

genom brist på fysisk styrka. Kvinnor upplevde fatigue, svaghet och andfåddhet även vid 

mindre ansträngning och visste inte hur mycket de skulle våga belasta sina kroppar för att 

inte riskera att drabbas igen (Junehag et al., 2014). Fatigue anses vara en betydande faktor 

som synnerligen påverkar hälsan. Fatigue, brist på energi och utmattning är vanligt 

förekommande efter en hjärtinfarkt och påverkar kvinnors förmåga att fungera i det dagliga 

livet negativt (Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink, 2013; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2007; Sjöström-Strand et al., 2011). Kazimiera Andersson et al. (2013) visade i sin studie att 

det inte bara var den kroppsliga tröttheten som var påtaglig utan även att mental fatigue 



   

14 

 

upplevdes bland kvinnorna. Den sociala delen av deras liv med vänner och familj blev allt 

mindre. De kunde uppleva vardagliga situationer som att ta en konflikt med sina barn eller 

att befinna sig på sin arbetsplats som utmattande. 

 

Johansson et al. (2003) beskriver att kvinnor anser att livet har misslyckats. Kroppen har 

förlorat sin styrka och begränsar deras dagliga liv. Sysslor som tidigare varit problemfria har 

efter hjärtinfarkten blivit svåra att hantera. Ork till hushållssysslor, korta promenader eller 

sociala tillställningar med vänner finns inte längre där. Avsaknad av energi medför att 

kvinnorna inte har möjlighet att genomföra saker de önskar och de känner sig tvungna att 

anpassa sig till ett nytt liv som resultat av sjukdomen. Kvinnorna uttryckte att deras glädje 

till livet inte längre var detsamma och att fatigue påverkade dem stort. De hade en önskan 

om att återfå sin hälsa, välmående och det liv som de en gång haft innan hjärtinfarkten. 

Hildingh et al. (2006) visade i sitt resultat att det var genom kvinnornas egen förmåga de 

kunde omvärdera livet och finna en balans i vardagen. 

 

Hanterbarhet 

Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen (2012) beskriver vissa faktorer 

som anses vara viktiga gällande hanterbarheten av en hjärtinfarkt. Studien visade att det är 

de personliga resurserna, att ha en känsla av sammanhang, att acceptera situationen och 

känslan av att ha kontroll som hjälper kvinnorna att hantera sin sjukdom.  

 

Behov av stöd 

Att ha ett socialt nätverk och stöd anses vara en viktig faktor som påverkar hälsan positivt. 

Stöd från vänner, familj, kollegor och vårdpersonal hjälper i kampen om att uppnå 

välmående (Kärner et al., 2005). Att leva med diagnosen hjärtinfarkt innebär att inte längre 

vara oberoende av andra. Stöd är en stor del som påverkar hur kvinnor kan hantera det som 

hänt dem (Bergman & Berterö, 2001; Sjöström-Strand et al., 2011). Stöd är också viktigt för att 

återfå hälsa och makten över sin tillvaro. För att gå vidare i sina liv uttrycker kvinnor att de 

försökt förlika sig med sjukdomen och de förändringar i livet som det innebär. Med 

förlikning menar kvinnorna att de försökt återuppta en hälsosam relation till sig själv, sitt liv 
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och till sin kropp. Detta för att hitta ett sätt att leva ett vanligt liv utan att känna sig 

begränsad. För kvinnorna innebär det att acceptera osäkerheten och de livsstilsförändringar 

som krävs, de fick finna en ny inställning till sig själv och till sitt liv (Johansson et al., 2003; 

Kristofferzon et al., 2007, 2008). 

 

Återhämtning med livsstilsförändringar 

Flera kvinnor upplever att deras återhämtning är en komplex process (Bergman & Berterö, 

2003; Sjöström-Strand et al., 2011). Bergman och Berterö (2003) fann att tiden efter 

kvinnornas utskrivning från sjukhuset var en oviss tid och början till att försöka hitta tillbaka 

till livet och få en ny och mer hälsosam livsstil. Denna period upplevs av många kvinnor 

som komplex och tidskrävande. Trots brist på energi förklarar kvinnor att de försökt hantera 

situationen för att återfå sin hälsa. Genom att förändra gamla vanor till att bli mer fysiskt 

aktiva, förändra matvanor och sluta med tobak och dessutom inhämta information om 

sjukdomen kunde de hitta ett sätt att hantera livet. För att leva vidare krävs mycket stöd från 

människorna runt omkring men även styrka från kvinnorna själva. De är tvungna att förstå 

vikten av att genomföra långsiktiga förändringar och lära sig leva och uppskatta livet på ett 

nytt sätt. Kristofferzon et al. (2008) samt Bergman och Berterö (2001) fann liknande resultat i 

sina studier. För att öka känslan av välmående måste livsstilsförändringar genomföras som 

att sluta röka, stressa mindre, ändra matvanor och öka fysisk aktivitet. Clark (2003), Jackson 

et al. (2000) och McInnes (2005) fann även i sina resultat att stress anses skapa en stor oro och 

ökar risken för att drabbas av en ny hjärtinfarkt, därmed försökte kvinnorna undvika 

moment som kunde medföra en ökad stress i vardagen. 

 

För att genomföra livsstilsförändringar sågs det vara av stor vikt att ha insikt i vad som 

behöver förändras och varför. Det gav kvinnorna viljan att kämpa för sin framtid och gjorde 

det även möjligt att se positivt på sin kommande tid (Jackson et al., 2000; Junehag et al., 2013; 

Sjöström-Strand et al., 2011). En del kvinnor uttrycker att det är svårt att ändra livsstil då de 

är så beroende av stöd från familjemedlemmar och att de innan hjärtinfarkten hade sina 

invanda rutiner som de upplever som svåra att bryta (Bergman & Berterö, 2001; 

Kristofferzon et al., 2007). Vissa upplever mindre motivation till förändringar och upplever 

till exempel mindre välmående när de slutat röka än när de rökte, varför en del valde att 
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fortsätta. Andra kvinnor visar sig genomföra större livsstilsförändringar och både stressa 

mindre, motionera mer och ändra matvanor för att bli mer hälsosamma och uppnå 

välmående (Kristofferzon et al., 2008). En del kvinnor förklarar att de upplever den första 

tiden efter hjärtinfarkten som svår att hantera. De menar att stöd är en stor och viktig del för 

deras väg tillbaka till välmående. De anser att deras egna tankar påverkar deras välmående, 

varför de försöker tänka positivt och tänka på annat än sjukdomen. De beskriver att de 

fokuserar på saker som gör dem glada och lugna, saker som ökar deras välmående och 

intalar sig själva att de faktiskt är envisa och att de har en god förmåga att hantera 

situationen (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). 

 

METODDISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelse av hälsa och hur de 

hanterar återhämtningen efter en hjärtinfarkt. För att få fram ett resultat som motsvarade 

syftet genomfördes sökningar i PubMed och Cinahl där tillräckligt material fanns att tillgå. 

Vid sökningen användes två sökord: myocardial infarction och qualitative research. Dessa 

två sökord inkluderades för att ge en bred sökning och för att undvika att gå miste om 

relevant forskning. Sökningar genomfördes även med andra sökord där inga nya intressanta 

träffar framkom. Att bara använda sig av två sökord kan ses som en svaghet, men då det vid 

de andra sökningarna inte framkom nya artiklar kan det ses som en styrka för 

litteraturöversikten att det blev en bred sökning. Vid sökningen som redovisas i Tabell 1 har 

dubbletter av artiklar uppmärksammats, dessa artiklar redovisas inte under andra 

sökningen, kolumnen för urval två. Inför litteratursökningen diskuterades om huruvida en 

års avgränsning skulle användas eller inte, men beslut togs att inte exkludera några artiklar 

på grund av år då upplevelser och erfarenheter av hälsa inte setts ha påverkats av ny 

forskning.  

 

Inför kvalitetsgranskningen upplevdes en svårighet i översättning av artiklar. Översättning 

av text har genomförts noggrant utifrån tidigare kunskaper i engelska språket och som 

hjälpmedel har lexikon använts för att undvika att innehållet förvrängts och för att ge en så 

rättvis förståelse som möjligt för artiklarnas innehåll. Vid kvalitetsgranskning av utvalda 
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artiklar användes en granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) för att bedöma 

artiklarnas kvalitet. Efter genomförd kvalitetsgranskning inkluderades de artiklar som 

uppnådde hög eller medelhög kvalitet till resultatet. Artiklar med låg kvalitet exkluderades 

då de var svåra att tolka och förstå eller hade ett otydligt syfte i förhållande till resultatet. 

Vidare analyserades artiklarna enskilt för att sedan jämföra de båda bedömningarna som 

genomförts med varandra. Genom att bearbeta texten på två håll och sedan genomföra en 

sammanställning av tolkad analys kan systematiska fel uppmärksammas. Då liknande 

bedömningar genomförts stärker det datainsamlingens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Kategorisering och framtagning av rubriker genomfördes gemensamt vilket även det stärker 

tillförlitligheten i resultatet. Vid analys av materialet har etiska principer följts för att 

undvika att egna värderingar och tidigare kunskap påverkat resultatet.  

 

Det var svårt att hitta artiklar med god kvalitet som belyser upplevelsen där endast kvinnor 

medverkade, därför valdes till denna litteraturöversikt att även inkludera artiklar där både 

kvinnor och män deltog. Av dessa artiklar inkluderades de delar från resultatet där det 

kvinnliga perspektivet tydligt gick att urskilja från det manliga. De delar där det inte var 

tydligt beskrivet utifrån vilket perspektiv texten var presenterad exkluderades. Detta kan ha 

medfört att relevant information till resultatet har uteslutits. 

 

Resultatet inkluderar totalt 17 artiklar som alla har en kvalitativ design. Trovärdigheten i 

resultatet hade möjligtvis kunnat öka med fler artiklar men på grund av tidsbegränsning 

valdes det att begränsa antalet artiklar till de som bäst svarade mot syftet för denna 

litteraturöversikt. Till resultatet valdes att enbart inkludera artiklar med kvalitativ design för 

att ge en djupare förståelse för individers upplevelser och erfarenheter. Detta kan stärka 

resultatet då det beskrivs utifrån individens egna ord och tankar. En medvetenhet finns att 

resultatet hade kunnat se annorlunda ut om artiklar med kvantitativ design hade 

inkluderats.  

 

Av de 17 inkluderade artiklarna var elva från Sverige, två från Danmark och resterande från 

Australien, England, Finland och Skottland. Vårdkulturer kan skilja sig åt i olika länder men 

under detta arbete har inga skillnader upptäckts. Hade artiklar från till exempel Asien eller 
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andra länder där vårdkulturen skiljer sig åt inkluderats hade skillnader kunnat ses i 

resultatet.  

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet kopplas till Antonovskys omvårdnadsteori, KASAM (känsla av sammanhang) 

som beskriver vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa hos en individ. När 

kvinnor drabbas av en hjärtinfarkt påverkas upplevelsen av hälsa i stor grad. De utmaningar 

den drabbade kan ställas inför efter en hjärtinfarkt kan både upplevas positivt och negativt. 

Resultatet visar att kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt måste lära sig att leva med sin 

kroniska sjukdom som innebär både fysisk och psykisk påverkan, livsstilsförändringar och 

ett ökat behov av stöd från omgivningen. Att drabbas av en kronisk sjukdom ökar en 

medvetenhet om att livet bör ses på ett mer meningsfullt sätt. När känslor av rädsla och oro 

för att drabbas av en ny hjärtinfarkt infinner sig, upplever många kvinnor att möjligheten att 

utföra vardagliga sysslor begränsas. Att uppleva en känsla av sammanhang och att kunna 

acceptera den nya situation som uppstått ökar möjligheten att hantera sjukdomen.  

 

Resultatet belyser känslan av meningsfullhet och vikten av att kunna lita på sin kropp efter 

en hjärtinfarkt. Att uppleva välbefinnande sågs inte längre som en självklarhet hos 

kvinnorna utan många kvinnor beskrev en osäkerhet hos sig själv vilket bidrog till en sämre 

upplevelse av hälsa. En studie av Stewart, Davidson, Meade, Hirth och Makrides (2000) 

överensstämmer med resultatet. De visade att kroniska sjukdomar kan ge en känsla av att ha 

misslyckats i livet och en del kvinnor upplever det som att de ses som mindre värda på 

grund av att de drabbats av en sjukdom. Många ställer sig frågan varför just jag, vilket bidrar 

till negativa tankar och känslor som i sin tur leder till en minskad upplevelse av hälsa och 

välmående. Som Audulv et al. (2011) nämner i sin studie, kan en kronisk sjukdom ses genom 

olika perspektiv. När fokus hamnar på sjukdomen och hur den påverkar livet, fastnar 

individer i negativa banor vilket resulterar i ett minskat välmående och en vardag som 

begränsar deras sätt att leva. 
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I resultatet beskrivs det att kvinnornas insikt i sjukdomen ger dem en förståelse för att det är 

deras egen vilja och motivation som är avgörande för en god återhämtning och för att kunna 

uppleva hälsa. Kvinnornas vilja att återfå kontroll över livet hjälper dem att skapa de 

resurser som behövs för att anpassa sig till sin nya livsstil. Detta beskrivs av Antonovsky 

(2005, s. 42-46) som en motivationskomponent, där meningsfullhet kan uppnås genom att ha 

framtidstro och intresse för de situationer en individ ställs inför.  

När de drabbade kvinnorna lyckades förlika sig med sin sjukdom kunde de känna mening 

med livet igen vilket i sin tur gav upplevelse av hälsa och välmående. 

 

Resultatet visar att livet anses få en större mening efter en hjärtinfarkt och många kvinnor 

upplever tacksamhet över att få en ny chans till ett gott liv. Här ses tydligt att trots 

livsomställande händelser i livet kan individen uppleva hälsa. Genom viljan att fortsätta leva 

kan individen uppleva meningsfullhet och välmående. Detta är något som även 

framkommer i en studie av Norekvål et al. (2008). Studien visade att kvinnor ofta upplever 

positiva effekter trots fysiska begränsningar. Att behöva göra livsstilsförändringar kunde 

ofta ses som något positivt då den drabbade tog tag i sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Resultatet i studien visade även att kunna hantera både de positiva och de negativa 

upplevelserna av en hjärtinfarkt kunde ge en större sjukdomsinsikt och på så vis bidra till att 

den drabbade fick resurser för att kunna hantera känslor som rädsla och oro för att uppnå 

god hälsa. Här kan en koppling ses till studien av Audulv et al. (2011). De beskriver vikten 

av att få förståelse för sin sjukdom och att endast se sjukdomen som en del av livet där den 

inte tar så stor plats. Genom att fokusera på livet kan välmående och meningsfullhet 

upplevas. Här ses vikten av att fokusera på de positiva aspekterna för att återfå balans i livet, 

att prioritera det som anses vara viktigt och göra dem väl och anpassning till en ny 

livssituation. Att acceptera sjukdomen anses vara viktigt för att kunna fortsätta ha en positiv 

syn på livet med fokus på välmående och hälsa. 

 

Begriplighet är en del ur KASAM som beskriver hur en individ uppfattar, hanterar och 

förstår situationer runt omkring dem själva (Antonovsky, 2005, s. 42-46). I resultatet kan 

begriplighet ses vara uppnått när kvinnor accepterat att den viktigaste faktorn för att klara 

nödvändiga förändringar i livet är deras egen sjukdomsinsikt. De kvinnor som inte har en 
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insikt i sin sjukdom får istället en brist på begriplighet. Det leder till att tankar och känslor 

som oro och rädsla över att drabbas igen blir framträdande. Hade dessa kvinnor upplevt en 

större grad av begriplighet skulle vi kunna tänka oss att dessa tankar och känslor inte skulle 

framträda i samma grad vilket i sin tur skulle ge en annorlunda påverkan på deras 

välbefinnande. Dock måste man beakta att detta arbete är begränsat och resultatet hade 

kunnat visa sig annorlunda vid en större litteraturöversikt. Trots ett begränsat resultat finns 

en förståelse för att hjärtinfarkt har en stor påverkan på hälsa och det fortsatta livet. Som 

sjuksköterskor är det därför av stor vikt att ha förmågan att ha hänsyn till de förändringar 

som en individ kan ställas inför efter en diagnos med en kronisk sjukdom och det blir viktigt 

att kunna hjälpa dem att förstå och begripa vad de varit med om för att en större grad av 

hälsa ska kunna uppnås.  

 

Resultatet beskriver de personliga resurserna tillsammans med att ha en känsla av 

sammanhang som viktiga komponenter i hanterandet av sjukdomen. När kvinnor kan 

hantera sin nya livsstil genom att förändra gamla levnadsmönster med små medel har de 

möjlighet att öka känslan av hälsa och välbefinnande. Enligt Antonovsky (2005, s. 42-46) 

handlar hanterandet av sjukdomen om vilka möjligheter och förutsättningar individen har 

för att möta och hantera de olika utmaningar man kan ställas inför vid en kronisk sjukdom.  

I resultatet framkommer att behov av stöd under återhämtningen är en viktig del för att 

kvinnor ska kunna återfå en balans i vardagen.  

 

Även Stewart et al. (2000) visar att genom att ha ett socialt nätverk och stöd från sin 

omgivning påverkas hälsan och återhämtningen positivt. Stöd från familj, vänner, kollegor 

och vårdpersonal hjälper i kampen om att uppnå välmående igen. Detta överensstämmer 

med Mendes, Roux och Ridosh (2010), där kvinnor genom stöd och kärlek från andra 

människor kunde koncentrera sig på att finna en inre styrka för att klara av de utmaningar 

en hjärtinfarkt innebär. På samma sätt som Audulv et al. (2011) fann i sin studie var det av 

stor vikt att hitta strategier för att kunna göra det man ville trots en kronisk sjukdom. De 

visade att det var den sjukes egna val, hur mycket sjukdomen skulle få påverka livet. Genom 

att fokusera på de positiva aspekterna i livet och undvika att fokusera på det som gått 

förlorat på grund av sjukdomen, ansåg även kvinnorna i resultatet att deras egna tankar 
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påverkar deras välmående, varför de sågs tänka positivt och tänka på annat än sjukdomen. 

De beskrev att de fokuserar på saker som ökar deras välmående och intalar sig själva att de 

har en god förmåga att hantera situationen. 

Enligt Antonovsky (2005, s. 42-46) har KASAM en avgörande betydelse för hur individen 

upplever hälsa. Personer som upplever en låg känsla av sammanhang har svårt att se 

möjligheter i livet vilket även återspeglas i resultatet. 

 

Sjuksköterskor kan använda denna kunskap som ett verktyg i patientutbildning och 

kommunikation, även om det krävs ytterligare forskning för att fastställa de mest optimala 

insatserna för hjärtinfarktspatienter. 

 

SLUTSATS 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt 

upplever en traumatisk händelse med en stor påverkan på det vardagliga livet. Att leva med 

en kronisk sjukdom innebär stora förändringar och kräver mycket av individen själv och 

omgivningen för att återfå hälsa. Att drabbas av en kronisk sjukdom ger minskat förtroende 

för kroppens förmåga att fungera och livet stannar upp vilket leder till ett lidande som 

begränsar de drabbade i deras vardag. Återhämtningen har visat sig vara en komplex 

process som tar tid. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har 

förståelse för den situation en kroniskt sjuk person ställs inför och kan hjälpa till att bidra till 

en större grad av känsla av sammanhang. Genom stöd och gott omhändertagande kan 

sjuksköterskor bidra till god hälsa och välmående. Vidare forskning bör därför titta närmare 

på sjuksköterskans roll gentemot dessa patienter för att synliggöra hur en kroniskt sjuk 

individ kan få den bästa stöttning och hjälp tillbaka till ett gott välmående. Det kan ge 

vårdpersonal mer kunskap i hur man på bästa sätt bemöter, ger stöd och information till 

dessa patienter.  
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod  

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Bergman & 

Berterö 

(2001) 

Sverige 

Syftet var att få ökad 

kunskap och förståelse 

för vad det innebär att 

ha en 

kranskärlssjukdom och 

hur det påverkar 

individens liv och 

eventuella 

livsstilsförändringar. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

 

8 (ej 

angivet). 

 

Intervjuer. 

Hermeneutisk 

analys. 

Efter hjärtinfarkten insåg deltagarna 

att livet aldrig skulle bli detsamma. De 

upplevde att de hade förlorat sin hälsa 

och blev tvungna till att göra 

livsstilsförändringar och anpassa sig 

till ett nytt liv. Det var genom stöd 

utifrån och med sitt eget agerande 

som deltagarna kunde återfå hälsa. 

Medelhög 

kvalitet. 

 

Bergman & 

Berterö 

(2003) 

Sverige 

Syftet var att få ökad 

kunskap och förståelse 

för vad drivkraften är 

och hur det påverkar 

individens rehabilitering 

för att återgå till en 

fungerande vardag. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

 

13 (ej 

angivet). 

 

Grounded 

theory metod. 

Individuella 

intervjuer. 

Jämförelse 

analys.  

 

 

Hjärtinfarkten påverkade deltagarna 

genom att de fick en djupare förståelse 

för att livet inte längre kunde tas för 

givet. Deras liv och hälsa blev värt att 

kämpa för och genom detta skapades 

en stor livslust och viljan att fortsätta 

leva. Den egna motivationen och stöd 

från andra hjälpte dem till 

förändringar och att ta vara på livet 

efter hjärtinfarkten. 

Hög 

kvalitet. 

Clark  

(2003) 

Skottland 

Syftet var att undersöka 

patientens syn på stress, 

dess funktion och 

förhållande till deras 

hjärtinfarkt.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

14 (2). Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

Patienterna använde ord som rädsla, 

oro och skräck för att förmedla sina 

känslor av hjärtinfarkten. Patienternas 

upplevelse av stress sågs som en risk 

för att drabbas av en ny hjärtinfarkt. 

Hög 

kvalitet. 
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Fredriksson-

Larsson, 

Alsen & 

Brink  

(2013) 

Sverige 

Syftet var att undersöka 

upplevelser av fatigue 

och dess konsekvenser, 

och strategier för att 

hantera fatigue två 

månader efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

18 (ej 

angivet). 

Grounded 

theory metod. 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor 

och följdfrågor. 

Innehållsanalys. 

Studien visade att fatigue efter en 

hjärtinfarkt har betydande 

konsekvenser på hälsan eftersom det 

begränsar möjligheten att fungera i 

det dagliga livet. Deltagarna beskrev 

det som att de hade brist på energi och 

upplevde att de hade förlorat den 

person som de tidigare varit. Att 

hantera fatigue är en personlig 

utmaning som kräver motivation och 

stöd av omgivningen. 

Hög 

kvalitet. 

Hildingh, 

Fridlund & 

Lidell (2006) 

Sverige 

Syftet var att belysa 

mönster under 

återhämtningen efter en 

hjärtinfarkt med 

avseende på 

patienternas 

upplevelser. 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

 

16 (ej 

angivet). 

 

Individuella 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Återhämtningen efter en hjärtinfarkt 

påverkades av den personliga 

förmågan, egna begränsningar och 

motivation till förändring. Deltagarna 

utvecklade ett nytt sätt att se på livet. 

De försökte finna balans i livet igen 

med hjälp av stöd utifrån och sin egen 

motivation till förändring.  

Hög 

kvalitet. 

 

Jackson, 

Daly, 

Davidson, 

Elliott, 

Cameron-

Traub, Wade, 

Chin & 

Salamonson 

(2000) 

Australien 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av 

återhämtning bland 

kvinnor efter deras 

första hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

beskrivande 

explorativstudie. 

10 (ej 

angivet). 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Återhämtningen efter hjärtinfarkten 

var en komplex process som 

påverkades av känslor som rädsla och 

osäkerhet. Deltagarna visade att ju 

mer tid som gick desto mer positiva 

känslor uppstod och de kunde se 

positivt på framtiden. 

Medelhög 

kvalitet. 
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Johansson, 

Dahlberg & 

Ekebergh 

(2003) 

Sverige 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelse 

efter en hjärtinfarkt 

genom ett 

livsvärldsperspektiv. 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

 

8 (ej 

angivet). 

 

Fenomenologisk 

metod. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

Upplevelsen hos kvinnorna var att de 

inte längre kunde lita på sina kroppar 

och existens. Deras livsvärld var hotad 

och osäkerheten inför framtiden var 

stor. Genom att lita på sin kropp och 

försonas med sjukdomen kunde de 

finna mening med livet och uppnå 

hälsa och välmående. 

Hög 

kvalitet. 

 

Junehag, 

Asplund & 

Svedlund 

(2014) 

Sverige 

Syftet var att beskriva 

patienternas enskilda 

upplevelser om deras liv 

och stöd ett år efter en 

hjärtinfarkt, med eller 

utan mentorskap. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

20 (ej 

angivet). 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Deltagarna upplevde att oro, fatigue 

och fysiska begränsningar påverkade 

deras hälsa efter hjärtinfarkten.  De 

fick kämpa för att återfå hälsa och 

balans i livet.  

Hög 

kvalitet. 

Kazimiera 

Andersson, 

Borglin & 

Willman 

(2013) 

Sverige 

Syftet var att belysa 

betydelsen av 

upplevelser hos yngre 

personer (<55 år) under 

deras första år efter en 

hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

 

19 (2). 

 

Narrativa 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermenuetisk 

analys. 

 

Studien visade att deltagarna 

upplevde hjärtinfarkten som en 

traumatisk händelse som påverkade 

dess existens, psykiska, fysiska och 

sociala förmåga negativt. De 

uppskattade sin andra chans i livet 

men upplevde en kamp varje dag för 

att återfå balans i livet.  

Hög 

kvalitet. 

 

Kristofferzon, 

Löfmark & 

Carlsson 

(2007) 

Sverige 

Syftet var att undersöka 

upplevelser av det 

dagliga livet där fokus 

låg på problem, 

problemlösning och 

socialt stöd under de 

första 4-6 månaderna 

efter en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

 

Del av 

longitudinell 

studie.  

 

40 (ej 

angivet). 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Hjärtinfarkten påverkade kroppen 

fysiskt och psykiskt. Genom stöd från 

andra och att våga lita på sig själva, 

göra förändringar och ta sina egna 

beslut försökte de hantera de fysiska 

och psykiska problemen och kämpade 

för att återfå en balans i livet. 

Hög 

kvalitet. 
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Kristofferzon, 

Löfmark & 

Carlsson 

(2008) 

Sverige 

Syftet var att beskriva 

upplevelser av det 

vardagliga livet fyra till 

sex månader efter en 

hjärtinfarkt, och 

förväntningar inför 

framtiden. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

 

40 (1). 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys.  

Det dagliga livet efter en hjärtinfarkt 

begränsades av känslor som fatigue 

och depression. Deltagarna upplevde 

att de hade fått en andra chans i livet 

och kunde därmed finna mening och 

motivation till förändring. Genom att 

prioritera dem själva och sin hälsa 

kunde de återfå sitt välmående och 

återgå till vardagen. 

Hög 

kvalitet. 

 

Kärner, 

Tingström, 

Abrandt-

Dahlgren & 

Bergdahl 

(2005) 

Sverige 

Syftet var att utforska 

hur personer i 

rehabiliteringsfasen av 

en hjärtsjukdom 

upplevde positiva och 

negativa faktorer 

relaterade till 

livsstilsförändringar av 

betydelse för 

välbefinnande och 

prognos. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

 

113 (ej 

angivet). 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

analys.  

Efter hjärtinfarkten upplevde 

deltagarna att det var viktigt med stöd 

från sina anhöriga för att genomföra 

nödvändiga livsstilsförändringar för 

att återfå en god hälsa.  

Hög 

kvalitet. 

MacInnes 

(2005) 

England 

Syftet var att utforska 

kvinnors syn på 

sjukdomen efter att ha 

genomgått en 

hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

10 (ej 

angivet). 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys.  

 

Den största konsekvensen av 

sjukdomen var minskat 

självförtroende och kontroll. Detta 

ledde till att de inte längre upplevde 

att de klarade av sina hushållssysslor 

vilket skapade ångest. Insikt om att 

levnadsvanor hade medfört 

sjukdomen fanns ej, varför 

livsstilsförändringar inte ansågs vara 

nödvändiga. 

Medelhög 

kvalitet. 
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Ostergaard 

Jensen & 

Petersson 

(2003)  

Danmark 

Syftet var att undersöka 

patienters upplevelse av 

sjukdomen efter en 

hjärtinfarkt med fokus 

på livssituationen och 

återhämtningsprocessen. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

30 (7). Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Den huvudsakliga upplevelsen var 

osäkerhet kring livssituationen. Men 

att känna att man kunde hantera hotet 

mot sin existens hjälpte patienterna 

att lösa sina problem. 

Medelhög 

kvalitet. 

Salminen-

Tuomaala, 

Åstedt-

Kurki, 

Rekiaro & 

Paavilainen 

(2012) 

Finland 

Syftet var att beskriva 

faktorer som påverkar 

patienternas förmåga att 

hantera en akut 

hjärtinfarkt under 

sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

28 (ej 

angivet). 

 

Grounded 

theory metod. 

Individuella 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

 

Deltagarna upplevde att känslan av 

sammanhang var viktigt för att återfå 

kontrollen och hantera den nya 

situationen.  

Hög 

kvalitet. 

Sjöström-

Strand, 

Ivarsson & 

Sjöberg 

(2011) 

Sverige 

Syftet var att utforska 

och beskriva upplevelsen 

av kvinnors hälsa och 

dagliga liv fem år efter 

en hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

explorativstudie. 

 

12 (ej 

angivet). 

 

Fenomenologisk 

metod. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

 

Hjärtinfarkten påverkade deltagarnas 

hälsa med fatigue och rädsla inför 

framtiden. Rädslan gjorde att de blev 

påmind om sin sköra hälsa, vilket 

medförde en medvetenhet om att 

livsstilsförändringar var nödvändiga 

för att återfå god hälsa. 

Medelhög 

kvalitet. 

 

Søderberg, 

Johansen, 

Herning & 

Berg 

(2013) 

Danmark 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelse av 

sexuella problem efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

11 (ej 

angivet). 

Fenomenologisk 

hermenuetisk 

metod. Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Deltagarna kämpade med att anpassa 

sitt sexuella liv till deras nya 

livssituation. Ångest och fatigue var 

faktorer som påverkade den sexuella 

hälsan negativt. 

Medelhög 

kvalitet. 

 

 


