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Abstrakt  
Bakgrund: Hjärtinfarkt har länge setts som en sjukdom som drabbar män, vilket 

resulterat till begränsad forskning gällande kvinnor och hjärtinfarkt. Att drabbas av 

en livshotande sjukdom kan leda till en kris. Att sedan återhämta sig från en så pass 

allvarlig sjukdom är en aktiv process där sjuksköterskan har ett stor ansvar för att 

kunna bedöma varje patients enskilda behov. För att uppnå hälsa måste individen ha 

hög känsla av sammanhang (KASAM). Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter hos 

kvinnor efter en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 

vetenskapliga originalartiklar hämtade från databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycInfo. Kvalitetsgranskningen skedde med hjälp av Fribergs granskningsfrågor. I 

analysen sammanställdes resultaten och metoderna i en översiktstabell, skillnader 

och likheter framkom med hjälp av färgkodning som sedan bildade relevanta 

rubriker. Resultat: I resultatet framkom två övergripande rubriker; erfarenheter av 

förändringar i kroppen och erfarenheter av att anpassa sjukdomen till vardagen. 

Fysiska och psykiska förändringar var dominerande under återhämtningsprocessen. 

Brist på information ledde till osäkerhet hos kvinnorna medan socialt stöd hade en 

stor betydande roll för att kunna återgå till vardagen. Erfarenheter av 

livsstilsförändringar och återhämtningsprocessen var svårare än förväntat. 

Diskussion: För att känna hög KASAM behövs god information och socialt stöd. 

Sjukdomen måste kunna accepteras för att kvinnorna ska kunna känna en 

meningsfullhet i situationen. Slutsats: En bättre medvetenhet om vad en hjärtinfarkt 

resulterar i för kvinnor behöver belysas ur alla aspekter för att möjliggöra för vidare 

forskning, vägledning samt utbildning för patienter, medborgare såväl som 

vårdpersonal. 
 

Nyckelord: Erfarenhet, hjärtinfarkt, KASAM, kvinnor, litteraturöversikt  
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1 Introduktion 

Hjärtats arbete är en förutsättning för liv, när hjärtat slutar slå är döden strax ett faktum. 

Enligt Socialstyrelsen (2018) är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i 

Sverige.   

År 2016 drabbades 8127 kvinnor av en hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2016) (se bilaga 1). En 

hjärtinfarkt definieras som en kronisk sjukdom, vilket medför ekonomiska konsekvenser för 

samhället och den enskilde individen (Socialstyrelsen 2015a).  

Behandlingen kring en hjärtinfarkt är idag effektiv och personen som insjuknat kan i teorin 

bli helt återställd. Frågan är om kvinnor kan känna sig lugna då det livsviktiga organ som 

hjärtat ändå är, en gång svikit.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Hjärtinfarkt 

En hjärtinfarkt orsakar syrebrist i hjärtats vävnad. Det sker på grund av spontan 

proppbildning i något av hjärtats kranskärl eller som följd av obalans i syre och blodtillförsel 

till hjärtmuskeln. En hjärtinfarkt som inte behandlas leder till hjärtstopp på grund av 

syrebrist i hjärtmuskeln (Vargas et al., 2018). De vanligast förekommande symtomen vid 

hjärtinfarkt hos kvinnor är fatigue/trötthet, andnöd, smärta, sömnstörningar, 

matsmältningsbesvär och ångest (Blakeman & Booker, 2016). Diagnos ställs framgångsrikt 

genom att undersöka hjärtmarkörer via blodprov, EKG och angiografi (Vargas et al., 2018).  

En hjärtinfarkt sker ofta till följd av någon annan sjukdom men en hjärtinfarkt kan också 

vara en bidragande faktor till andra sjukdomar (Plach, Heidrich, O. Wisconsin & M. 

Wisconsin, 2001). Enligt American Heart Association (2018) är högt blodtryck, höga 

kolesterolvärden och höga lipidvärden riskfaktorer som kan leda till en hjärtinfarkt. Fler 

bidragande orsaker är övervikt, hög ålder, diabetes mellitus, rökning, stress, fet mat och 

fysisk inaktivitet. Enligt Siri, Braaten, Jacobsen, Melhus och Eliassen (2018) är även 

blodtrycksbehandling en vanlig riskfaktor till en hjärtinfarkt. 

Dödligheten hos patienter med akut hjärtinfarkt kan minska med ökad användning av tidig 

blodtrycksbehandling och primär perkutan koronaringrepp (PCI) (Darling et al., 2013). 
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Användandet av antikoagulantia och blodfetthaltssänkande läkemedel spelar en viktig roll 

för att förbättra långsiktiga resultat hos patienter med akut hjärtinfarkt (Huber et al., 2019). 

 

Det finns inte tillräckligt med forskning på hur kvinnors välbefinnande påverkas av en 

hjärtsjukdom. Återhämtningen efter en hjärtsjukdom påverkar en persons fortsatta 

välbefinnande (Plach et al., 2001). Kvinnor har högre stressnivåer än män under de första 

tolv månaderna efter en akut hjärtinfarkt (Xu et al., 2017). 

Kvinnor står för fler nya fall av hjärt-kärlsjukdom än män. Vid en akut hjärtinfarkt har 

kvinnor högre dödlighet i tidigt skede och lägre överlevnad än män. Kvinnor med akut 

hjärtinfarkt är mer benägna att få symtom utan bröstsmärtor och kvinnor väntar längre, efter 

symtomstart innan de söker sjukvård eftersom symtomen kan vara diffusa (Wilkinson et al., 

2018).  

 

2.2 Konsekvenser av att drabbas av en livshotande sjukdom 

Kris är en livssituation där tidigare erfarenheter inte längre är tillräckliga för att klara av en 

aktuell situation. En okomplicerad traumatisk kris har ett naturligt läkningsförlopp som 

består av fyra faser: akut fas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Det kan 

uppstå komplikationer i krisen som stör det naturliga läkningsförloppet. En yttre händelse, 

vilken orsakar att en person upplever sin fysiska existens, sina livsmål, trygghet och sociala 

identitet allvarligt hotade kallas för komplicerad traumatisk kris. Tillgång till praktisk hjälp 

samt allmänt stöd av till exempel närstående och vänner är betydelsefullt under 

återhämtningen efter en traumatisk kris (Cullberg, 2003, s. 41-44). Det är välkänt att personer 

med erfarenheter av att ha varit kritiskt sjuka ofta har betydande fysiska och psykiska 

problem under återhämtningsfasen (Kelly & McKinley, 2010). Cullberg (2003, s. 44-45) 

beskriver att relaterade symptom till psykologiska störningar, såsom ångest, depression och 

posttraumatisk stresstörning (PTSD) påverkar återhämtningen. Dessa symtom kan kvarstå i 

månader upp till år. Ångest är en normal reaktion på stress som uppstår när en person 

upplever fara, hot och rädsla eller om miljön känns osäker. 
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2.3 Återhämtning och rehabilitering 

Återhämtning innebär att hälsan återställs till patientens tillstånd före sjukdomen och är en 

aktiv process som kräver att patienten tar eget ansvar och har sina egna mål för 

återhämtningen. Återhämtning efter intensivvård är en individuell process. Patienter som 

överlever ett livshotande tillstånd har behov av vård och stöd under hela 

återhämtningsprocessen och behöver en sammanhängande förklaring av vad som hände. 

Det finns flera dimensioner av återhämtning: existentiella, sociala, fysiska, kliniska och 

funktionella (Nelderup, Simonsson & Samuelsson, 2018). Vårdpersonal och 

familjemedlemmar är betydande för att den enskilda personen ska kunna återvända till 

vardagen (Egerod et al., 2015).  

Rehabilitering är inte densamma som att återhämta sig. Rehabilitering fokuserar på 

patientens symptom och problem, medan återhämtning innebär utveckling av en ny mening 

av livet i ett annat perspektiv. Många patienter beskriver att de inte når den status som de 

hade före sin livshotande sjukdom (Nelderup et al., 2018). Hjärtrehabilitering fokuserar på 

träning, hälsoutbildning, råd och stöd för att förändra sin livsstil och för att minska risken för 

kardiovaskulära följdsjukdomar. I rehabiliteringen ingår endast en liten mängd psykologisk 

rådgivning (West, Jones & Henderson, 2011). Gyberg, Björck, Nielsen, Määttä och Falk (2016) 

nämner rehabilitering som en viktig faktor i återhämtningsprocessen.  

 

2.4 Sjuksköterskans ansvar 

En sjuksköterska ska kunna bedöma patientens fysiska, emotionella, sociala, psykosociala 

behov, planera omvårdnad, utföra omvårdnadsåtgärder, identifierar förbättringsåtgärder, ge 

säker information och dokumentation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Sjuksköterskan är i de flesta fall ansvarig för den första vården som ges till patienter med en 

akut hjärtinfarkt. Sjuksköterskan bör identifiera hälsoproblem hos patienten genom att 

inhämta kunskap om symtom och kliniska tecken som kännetecknar hjärtinfarkt och 

motverka följder av tillståndet. Sjuksköterskan ansvarar för grundläggande mänskliga 

behov. Sjuksköterskan bör uppträda lugn, lyssna och visa förståelse. En sjuksköterska bör 

också inge trygghet och stärka patienten i situationen (Eikeland, Haugland & Stubberud, 

2011, s. 231-232). 
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Sjuksköterskor som arbetar med hjärtvård eller på återhämtningsavdelningar är väl lämpade 

att ge information till patienter med kroniska hjärtsjukdomar, eftersom de har tid och en 

nära kontakt med patienten. Dessutom finns det ett yrkesansvar att tillhandahålla 

information (Timmis, 2005). Det ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att bidra till 

att stärka egenvård, både för patient och närstående. Sjuksköterskan har även ansvar att 

samordna vården för patienten genom hela vårdprocessen, med hjälp av säker 

kommunikations- och informationsöverföring (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Huber 

et al. (2019) beskriver att många patienter som är förskrivna egenvård i form av dagliga 

mediciner endast tar hälften av rekommenderad dos. Anledningar till att inte ta mediciner 

kan bland annat vara biverkningar (Osterberg & Blaschke, 2005) eller att inte förstå 

kopplingen mellan att följa medicinbehandlingen regelbundet med fortsatt hälsa och 

välbefinnande (Marcum, Sevick & Handler, 2013). 

 

2.5 Känsla av sammanhang  

Antonovskys teori känsla av sammanhang (KASAM) innehåller tre komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar att hälsa uppkommer när 

personen har hög KASAM. För att få hög KASAM måste samtliga tre komponenter vara 

höga.  

Begriplighet innefattar hur en person kan begripa yttre och inre stimuli som till exempel 

information. Personer med hög begriplighet förväntar sig att stimuli de kommer möta i 

framtiden är förutsägbara eller går att finna en förklaring till. Med hög begriplighet finns en 

god förmåga att kunna bedöma verkligheten, och med erfarenheter är det därmed enklare 

att möta utmaningar.  

Hanterbarhet syftar till vilken grad personer upplever sig ha resurser att hantera stimuli som 

de ställs inför. En person med hög hanterbarhet kommer inte att känna sig som ett offer eller 

tycka att livet är orättvist vid konfrontation av nya omständigheter. Vid till exempel en 

olycka kommer en person med hög hanterbarhet kunna stå på egna ben så småningom, inte 

fastna i sorgearbetet och sörja för evigt.  

Meningsfullhet är i vilken grad en person upplever att livet har en känslomässig innebörd. 

Har en person hög KASAM så har den ämnen (intressen eller aktiviteter) i livet som innebär 
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mycket engagemang och betydelse. Om en person med hög meningsfullhet ställs inför 

problem försöker den söka en mening i situationen (Antonovsky, 2005, s. 42-46).  

 

2.6 Problemformulering 

Hjärtinfarkt har länge setts som en sjukdom som framförallt drabbar män, vilket bidragit till 

att det finns mindre forskning på kvinnor som drabbats (Banharak, Zahrli & Matsuo, 2018). 

Kvinnan har länge setts som det svagare könet och de flesta sjukdomar och behandlingar är 

forskade på män och inte kvinnor.  

En ökad förståelse för kvinnors erfarenheter av att leva efter en hjärtinfarkt kan ge viktig 

information om hur sjuksköterskan kan agera och bör tänka när de möter dessa personer 

som patienter för att kunna individanpassa vården. Det här arbetet förväntas ge mer 

förståelse för kvinnors erfarenheter om livet efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt i vetskap 

om att hjärtat kanske sviker än en gång.  

 

3 Syfte 

Syftet var att belysa erfarenheter hos kvinnor efter en hjärtinfarkt. 

 

4 Metod  

4.1 Design 

Litteraturöversikten formades genom att befintlig forskning samlades in inom ett visst 

område för att skapa en översikt och uppfattning om vad som skulle studeras. En 

litteraturöversikt kan ha olika syften beroende på vad som ska studeras eller belysas. Både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar kan ingå i en litteraturöversikt. Ställning ska kunna tas 

till resultaten som presenteras men även till metoder och teoretiska utgångspunkter. För att 

en litteraturöversikt ska gå att genomföra bör artiklar kunna sökas fram på ett korrekt sätt 

(Friberg, 2017, s. 141-142).  
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4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ, kvantitativ samt mixad metod inkluderades. 

Studierna skulle karakteristiskt handla om kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt. I studier 

där kvinnor och män inkluderades skulle männens erfarenheter exkluderas i denna 

litteraturöversikts resultat. Studierna skulle vara publicerade från och med tio år bakåt i tiden 

för att litteraturöversikten skulle spegla nutiden i så hög grad som möjligt. Kvinnor över 19 år 

och endast artiklar skrivna på engelska inkluderades. Ingen avgränsning gjordes på om 

kvinnorna drabbades av sin första, andra eller tredje hjärtinfarkt och så vidare. Artiklarna som 

ingick i litteraturöversikten skulle vara etiskt godkända av en etisk kommitté eller institution 

alternativt etiskt godkända enligt tidskrifternas krav. Artiklar söktes i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo. Även studier som ansågs vara av låg kvalitet vid kvalitetsgranskningen 

exkluderades.  

 

4.3 Litteratursökning   

Artiklar söktes fram i den omvårdnadsinriktade databasen Cinahl med hjälp av Cinahl 

headings och i den medicininriktade databasen PubMed med hjälp av MeSH termer. En 

fritextsökning gjordes även i den psykiatriinriktade databasen PsycInfo. Inga manuella 

sökningar gjordes. Söktermerna redovisas i tabell 1. Orden female, myocardial infarction och 

olika synonymer för erfarenheter utgjorde bas i samtliga sökningar. Dessa synonymer för 

erfarenheter användes för att få flera relevanta träffar. 

För att experimentera med sökorden användes boolesk sökteknik med operatorerna AND 

och OR (Östlund, 2017, s. 72).  

Avgränsningarna som användes var engelska, female, tio år, adults, alt 19+ i PubMed och 

peer reviewed i Cinahl och PsycInfo. Samtliga sökningar redovisas i bilaga 2. 

Tabell 1, Söktermer  

Ämnesord:  Kvinnor Hjärtinfarkt Erfarenheter  

Söktermer: “Female”  “Myocardial 

infarction” 

“Experience” “Patient Attitudes”. “Adaptation, Psychological”. 

“Attitude to Illness”. “Self Concept”. “Self-Efficacy”. “Perception”. 

“Emotions”. “Self Concept/psychology”.  
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4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

För att få fram ett relevant urval av artiklar påbörjades processen med att artiklarnas titel, 

syfte och nyckelord lästes. Om artikelns titel besvarade det valda syftet i denna 

litteraturöversikt lästes artikelns abstrakt. Om artikeln tycktes vara relevant efter läsning av 

abstrakt lästes texten ytligt med främst fokus på resultat och metoddelen. Om artikeln efter 

detta fortfarande var relevant och klarade samtliga inklusionskriterier, genomfördes nästa 

steg i processen: kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av 

Fribergs granskningsfrågor (se bilaga 3 & 4) (Friberg, 2017, s. 187-188). Frågorna är 

uppdelade för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. För att bedöma graden av 

kvaliteten skapades ett eget system. För de kvalitativa artiklarna skulle frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 

9, 12 och fråga 13 gå att besvara för att kunna ge artikeln medelhög kvalitet, för de 

kvantitativa artiklarna gällde frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 och 12. Om dessa frågor sedan kunde 

besvaras väldigt utförligt och att svaren var tydliga och enkla att hitta i artiklarna så 

bedömdes de vara av hög kvalitet. Frågorna 1, 4, 6, 7, 9 och 12 för de kvalitativa artiklarna 

och frågorna 1, 4, 6, 7, 9 och 11 för de kvantitativa artiklarna sattes som krav att kunna 

besvaras för att inkluderas som medel i kvalitet. Alla artiklar som inte uppnådde samtliga 

krav vid kvalitetsgranskningen bedömdes vara av låg kvalitet och exkluderades. Den 

mixade studien granskades genom en kombination mellan både de kvalitativa och 

kvantitativa granskningsfrågorna, där relevanta frågor från varje enskild del besvarades. 

Slutligen inkluderades 13 artiklar. Se urvalsprocessen i figur 1.  
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Figur 1: Urvalsprocess, artiklar 
 

4.5 Analys 

Som Friberg (2017, s. 148-151) rekommenderar påbörjades analysarbetet med att de utvalda 

artiklarna lästes enskilt på originalspråket och i detta fall på var sitt håll flertal gånger för att 

skapa en helhetsförståelse av innehållet. Sedan översattes artiklarna till svenska med hjälp av 

ett svenska-engelska lexikon för att kunna gå vidare och läsa artiklarna på svenska för 

ytterligare förståelse. Först sammanställdes alla artiklarnas hela resultat för att skapa en 

överblick om vad de handlade om, sedan sammanställdes enbart resultaten från kvinnorna. 

Då hade en överblick på relevanta rubriker redan bildats. Varje artikels resultat och metod 

skrevs in i en översiktstabell (se bilaga 5). 

Vid genomgång av artiklarnas resultat identifierades två huvudrubriker: Erfarenheter av 

förändringar i kroppen och Erfarenheter av att anpassa sjukdomen till vardagen. När samtliga 

artiklar lästes sorterades likheter in under rubrikerna och nya rubriker skapades under 

analysarbetets gång. Likheter och skillnader identifierades med hjälp av färgkodning, en färg 

stod för varje rubrik. När alla artiklar var analyserade kunde många rubriker flätas samman 

till underrubriker.  

Artiklar som inkluderade både kvinnor och män kodades ytterligare genom att utmärka de 

ställen där det gick att utläsa i resultatet vad som enbart beskrev kvinnors erfarenheter. 

Antal träffar sökningar: 277 

Antal lästa titlar: 267 Exkluderade efter läst titel, syfte och nyckelord: 194 

Valda artiklar efter läst abstrakt: 73 
Totalt 51 exkluderade efter läst abstrakt och första koll av artikel pga: 

-review artikel 
                       -svårt att identifiera hjärtinfarktpatienterna 

-enbart män som deltagare 

 

Antal artiklar som lästs i helhet samt granskats: 22 
Exkluderade efter kvalitetsgranskning: 8 

Antal utvalda artiklar: 13 
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Förändringar i kroppen delades upp i underrubrikerna Fysiska erfarenheter, Psykiska 

utmaningar och Livsstilsförändringar. Erfarenheter av att anpassa sjukdomen till vardagen 

delades upp i underrubriker som Återhämtning och rehabilitering, Socialt stöd och Information.  

Resultatet sammanställdes utefter dessa rubriker och fakta som inte var relevant till syftet 

plockades bort. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Alla artiklar lästes ett flertal gånger, de lästes på det skrivna språket samt översattes till 

svenska för att om möjligt undgå misstolkningar. Använda citat citerades på originalspråk 

ur aktuell artikel. Urvalet av artiklar skedde utan personliga värderingar av innehållet och 

analysen utfördes i så stor utsträckning som möjligt utan värderingar utifrån författarnas 

förutfattade meningar och erfarenheter.  

 

5 Resultat  

Resultatet har presenterats i två huvudrubriker: erfarenheter av förändringar i kroppen och 

erfarenheter av att anpassa sjukdomen till vardagen. Det sammanställdes utifrån 

erfarenheter efter en hjärtinfarkt från sammanlagt 545 kvinnor. Varav 102 kvinnor från nio 

kvalitativa studier, 309 kvinnor från tre kvantitativa studier och 134 kvinnor från en mixad 

studie. Tio av artiklarna är från Norden och tre är från övriga Europa.  

 

5.1 Erfarenheter av förändringar i kroppen 

5.1.1 Fysiska erfarenheter 

Perioden efter hjärtinfarkten präglades av en kamp med olika hälsorelaterade problem som 

till exempel dålig fysisk kondition (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011). 38% av 145 

kvinnor hade erfarenhet av minskad hjärtkapacitet efter hjärtinfarkt (Norekvål et al., 2010). 

Fem år efter hjärtinfarkten hade flera kvinnor fortfarande allvarliga problem med sin hälsa 

(Sjöström-Strand et al., 2011). Tiden efter hjärtinfarkten kunde kantas av följdsjukdomar 

såsom förhöjda värden av blodfetter (Petriček, Buljan, Prljević, Owens & Vrcić-Keglević, 

2015; Petriček, Buljan, Prljevic & Vrcic-Keglevi, 2017), arytmier (Sjöström-Strand et al., 2011), 
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diabetes och högt blodtryck (Alsén och Eriksson, 2016; Sjöström-Strand et al., 2011). Den 

äldre delen av kvinnorna kunde även, förutom tidigare nämnda följdsjukdomar, vara 

drabbade av samsjuklighet som njursjukdomar, stroke och reumatoid artrit (Sjöström-Strand 

et al., 2011).  

Kvinnornas erfarenheter av symtom på bröstsmärta påminde dem om hjärtinfarkten 

(Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a; Sjöström-Strand et al., 2011; Norekvål et al., 2010; 

Petriček et al., 2017). 53 av 145 kvinnor kände bröstsmärta minst en gång i månaden upp till 

att känna av det varje dag (Norekvål et al., 2010).  

Vissa kvinnor hade ökat sin fysiska aktivitet jämfört med före insjuknandet vilket förbättrade 

deras välbefinnande (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Løvlien, Mundal & Hall-

Lord, 2017). När man jämförde fysisk aktivitet (minst 30 minuter per tillfälle) före och efter 

hjärtinfarkten rapporterade 32 % (av 142 kvinnor) att de hade minskat sin fysiska aktivitet 

efter insjuknandet, 39 % hade behållit sin fysiska aktivitet och 28 % hade ökat sin fysiska 

aktivitet. Kvinnorna som rapporterade en minskning av sin fysiska aktivitetsnivå var mer 

benägna att ha lägre livskvalitet än kvinnorna som hade bibehållit eller ökat sin fysiska 

aktivitet (Løvlien et al., 2017). De äldre kvinnorna trodde att de hade en sämre fysisk 

återhämtnings kapacitet än de yngre (Sjöström-Strand et al., 2011).  

Ett stort problem bland kvinnorna var erfarenheter som utmattning (Junehag et al., 2014a; 

Sjöström-Strand et al., 2011), trötthet (Söderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013; Sjöström-

Strand et al., 2011; Petriček et al., 2017) och brist på energi (Sjöström-Strand et al., 2011). 

Kvinnorna sov och vilade mer än innan hjärtinfarkten (Kristofferzon et al., 2008). 12 av 22 

kvinnor upplevde generell fatigue ett år efter hjärtinfarkten (Alsén & Eriksson, 2016). 

Sjukdomen är inte synlig och det kändes svårt att förklara konsekvenserna som t.ex. trötthet 

för någon annan (Söderberg et al., 2013). Junehag et al. (2014a) fann att kvinnor kan känna 

utmattning även ett år efter hjärtinfarkten. Alsen och Eriksson, (2016) menar att hög 

stressnivå även kunde leda till förstärkt känsla av fatigue.  
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5.1.2 Psykiska utmaningar  

Kvinnorna kämpade för att anpassa sig till en ny livssituation där hjärtsjukdom var mycket 

närvarande för dem (Sjöström-Strand et al., 2011; Junehag, Asplund & Svedlund 2014b; 

Söderberg et al., 2013; Johansson- Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009). Enligt Norekvål et 

al. (2010) hade 41 av 141 kvinnor tankar kring sin hjärtinfarkt varje dag.  

Många tyckte det var svårt att känna tillit till sina kroppar efter hjärtinfarkten (Sjöström-

Strand et al., 2011; Junehag et al., 2014b; Petriček et al., 2017). Den känslan kunde följas av 

rädsla (Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 2014b; Sjöström-Strand et al., 2011; ). Rädsla för 

att drabbas igen (Junehag et al., 2014a; Petriček et al., 2017). Även rädsla för att behöva 

genomgå en operation om en ny hjärtinfarkt skulle inträffa (Sjöström-Strand et al., 2011). 

Kvinnorna använde olika strategier för att hantera sin rädsla. Vissa placerade en telefon 

bredvid sin säng. Andra kände sig säkra endast om de var nära ett sjukhus: “I had to know 

exactly where all hospitals were located . . . It became a crazy feeling” (Junehag et al., 2014a, s. 26). 

Att inte kunna lita på sin kropp var ett hinder för att försöka fortsätta med sitt liv. Fem år 

efter hjärtinfarkten var flera fortfarande influerade av deras hjärtinfarkt i deras dagliga liv 

och fann det som en börda. Kvinnorna ville leva länge för att kunna vara med sina familjer 

(Sjöström-Strand et al., 2011). De blev medvetna om att livet var ömtåligt (Sjöström-Strand et 

al., 2011; Alsén, Brink & Persson, 2008) och ändamålsenligt (Alsén et al., 2008). En kvinna 

uttryckte tacksamheten över att hon hade överlevt (Petriček et al., 2015). Kvinnorna tänkte 

och reflekterade mycket över döden och på hotet om en eventuellt återkommande 

hjärtinfarkt. Tankar på osäkerhet om framtiden var dominerande (Alsén et al., 2008). 

Återhämtningsprocessen var en komplex process som kunde kännetecknas av rädsla 

(Sjöström-Strand et al., 2011; Junehag et al., 2014b), osäkerhet (Sjöström-Strand et al., 2011) 

och ångest (Junehag et al., 2014b). Kvinnorna beskrev att det var viktigt för dem att veta att 

de hade någon att kontakta om de ville tala om deras förhållanden eller rädsla för framtiden 

(Sjöström-Strand et al., 2011).  

Kvinnorna oroade sig för att svårtolkade symtom skulle kunna röra sig om en ny 

hjärtinfarkt. Vidare sade kvinnorna att de var oroliga över alla biverkningar av medicinerna 

eftersom de kommer behöva ta medicinerna i resten av sina liv (Sjöström-Strand et al., 2011). 

De var mer uppmärksamma på fysiska förändringar och var osäkra på vilket som var 
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biverkningar från mediciner eller vad som var symtom på en ny hjärtinfarkt (Junehag, et al., 

2014a; Junehag et al., 2014b). Osäkerheten bidrog till att de på nytt sökte sig till 

koronarvårdsenheten (Junehag et al., 2014a). 

Kvinnorna kände sig förändrade efter hjärtinfarkten och trötthet påverkade deras sexuella 

mönster. Vissa kvinnor fick erfarenhet av mindre sexuell lust efter hjärtinfarkten, medan 

andra inte gjorde det. Ångest kunde påverka kvinnornas sexuella mönster. De tyckte det var 

svårt att uttrycka hur och när de skulle fortsätta sina sexliv efter hjärtinfarkten. Intimitet var 

komplicerat eftersom fysisk kontakt kunde bli en påminnelse om ett sexliv som inte fungerar 

tillfredsställande (Söderberg et al., 2013). Sexlivet kunde förändras, det kännetecknat av ett 

större behov av intimitet, ömhet och omsorg, snarare än samlag (Söderberg et al., 2013; 

Johansson-Sundler et al., 2009). Detta kunde leda till en obalans i relationerna eftersom deras 

partners sexuella lust förblev oförändrad (Söderberg et al., 2013). 

 

5.1.3  Livsstilsförändringar 

 Kvinnorna hade en önskan att leva sitt dagliga liv de hade före hjärtinfarkten, flera kvinnor 

hade gjort vissa livsstilsförändringar såsom kostförändringar och fysiska aktiviteter som 

krävs efter en hjärtinfarkt (Junehag et al., 2014a). Istället för att ignorera sin hälsa prioriterade 

kvinnorna den, för att uppnå detta riktade de mer fokus på sig själva och lät sig vara mer 

egoistiska (Johansson-Sundler et al., 2009). När kvinnorna hade accepterat diagnosen 

motiverades de tidigt i återhämtningsprocessen att själva ta ansvar för eventuella 

livsstilsförändringar. Några av kvinnorna genomförde förändringar i sin livsstil omedelbart 

och några behövde tid för eftertanke innan de kunde göra förändringarna (Sjöström-Strand 

et al., 2011). De som var i övrigt friska (fysiskt återställda efter hjärtinfarkten) men 

överviktiga hade utan framgång försökt att ändra sina vanor. Trots att de visste om behovet 

av att förändra sin livsstil trodde de att förändringarna skulle påverka deras liv negativt och 

vara svåra att upprätthålla (Junehag et al., 2014a). Även om kvinnorna var fast beslutna med 

att lyckas genomföra livsstilsförändringar var uppgiften svårare än förväntat (Sjöström-

Strand et al., 2011). Kvinnor nämnde att de hade gjort koständringar och börjat använda 

hälsosammare produkter och några av dem hade förlorat vikt. Att följa en strikt hälsosam 
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kost kunde emellertid ge känslor av begränsningar. Kvinnorna kände en säkerhet och 

uppmuntran att upprätthålla livsstilsförändringar när de deltog i 

hjärtrehabiliteringsprogram (Kristofferzon et al., 2008).  

Flera kvinnor hade stressat mycket innan hjärtinfarkten, både i arbetslivet och i privatlivet. 

Först efter insjuknandet kunde kvinnorna själva se behovet av att minska stressen, att det 

måste till en förändring i livet för att bibehålla hälsa och välbefinnande (Johansson-Sundler 

et al., 2009). Kvinnorna använde en rad strategier för att minska stress (Kristofferzon et al., 

2008; Fuochi & Foa, 2018) som att försöka acceptera sin situation och varva ned, lämna 

uppgifter till nästa dag, be om hjälp, lära sig stå emot självpålagda krav och inte 

skuldbelägga sig själva för att ta upp utrymme. I en studie med 20 kvinnor ledde rökning till 

stress för samtliga deltagare. Några av kvinnorna beskrev också att många 

livsstilsförändringar om kost och fysisk aktivitet ledde till stress (Kristofferzon et al., 2008). 

Cirka 3 av 22 kvinnor upplevde stress ett år efter hjärtinfarkten (Enligt Alsén & Eriksson, 

2016).  

Kvinnorna beskrev att de ibland befann sig i sjukdomen och ibland tog sjukdomen över 

kontrollen (Petriček et al., 2015). De lärde sig att acceptera sjukdomen som en del av sig 

själva (Petriček et al., 2015; JohanssonSundler et al., 2009; Petriček et al., 2017). Ibland var 

sjukdomen helt bortglömd och ibland var det svårt att tolerera (Petriček et al., 2015).  

När det gällde att glömma eller acceptera hjärtinfarkten ville kvinnor utan stöd från 

mentorer (sjukvårdspersonal som fanns till hands för att stötta efter hjärtinfarkten) bara göra 

kortsiktiga planer: “You never know what will happen tomorrow or tonight; it could happen very 

quick . . . there is no point in planning anything” (Junehag et al., 2014a, s. 26). De kvinnorna med 

stöttning från mentorer var överens om att det första året efter deras hjärtinfarkt hade varit 

tufft ibland, men nu hade de accepterat situationen (Junehag et al., 2014b). Dessutom hade 

deras hjärtinfarkt bidragit till en ny medvetenhet om livet (Junehag et al., 2014b; Johansson-

Sundler et al., 2009; Petriček et al., 2017). 
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5.2  Erfarenheter av att anpassa sjukdomen till vardagen 

5.2.1 Återhämtning och rehabilitering: 

Hjärtinfarkten ledde till en minskning av självupplevd hälsa bland kvinnorna (Fuochi et al., 

2018). Förtroendet för den egna förmågan att påverka återhämtningen var låg (Alsén et al., 

2008). Några kvinnor hade inte möjlighet att stanna hemma under återhämtningsprocessen 

på grund av sin ekonomiska situation (Sjöström-Strand et al., 2011). För att kvinnorna skulle 

kunna lyckas med återhämtningen krävdes engagemang i deras egna hälsorelaterade 

beteende (Alsén et al., 2008; Johansson-Sundler et al., 2009; Fuochi et al., 2018). Att inte 

engagera sig i återhämtningen utan använda undvikande copingstrategier (till exempel att 

inte ta tag i sina problem) kunde leda till upplevelse av lägre livskvalitet (Fuochi et al., 2018). 

Kvinnorna beskrev återhämtningen från hjärtinfarkten som en kamp att normalisera livet 

och få tillbaka sin tidigare aktivitetsnivå (Junehag et al., 2014b). 

De som var sjukskrivna uttryckte oftast en önskan att komma tillbaka till arbetet, men ville 

börja arbeta deltid för att undvika att överanstränga sig. Kvinnor lovade sig själva att 

begränsa de krav de ställde på sig själva, likaså krav från arbetsgivare och arbetskamrater, 

och att använda faciliteter på arbetet. Vissa av kvinnorna var rädda för att fastna i sin 

sjukdom vilket resulterade i att de ville arbeta heltid på en gång och fortsätta som före 

hjärtinfarkten (Kristofferzon et al., 2008). Kvinnorna hade önskemål om att stanna hemma 

längre efter hjärtinfarkten alternativt arbeta deltid. Detta på grund av att de kände trötthet 

och svaghet, men de var tvungna att börja arbeta heltid direkt. En bidragande faktor till att 

kvinnorna återvände till arbetet var deras ekonomi (Sjöström-Strand et al., 2011).  

I en studie av Sjöström-Strand et al. (2011) fick alla kvinnor (12 personer) genomgå 

hälsokontroller på sjukhus eller i primärvården det första året efter hjärtinfarkten. Hälften av 

dem (6 personer) erbjöds, och deltog i ett rehabiliteringsprogram. 

Rehabiliteringsprogrammet var anpassat för både kvinnor och män, kvinnorna ansåg dock 

att hjärtrehabiliteringen inte riktade sig till kvinnornas specifika behov. Fram till ett år efter 

hjärtinfarkten fick kvinnorna möjlighet att delta i rehabiliteringsprogram, de hade dock velat 

fortsätta över längre tid.  
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5.2.2 Socialt stöd 

 Socialt stöd uppfattades som en viktig resurs för majoriteten av kvinnorna. De äldre 

kvinnorna uttryckte att de skulle vilja ha mer stöd. Kvantitativa data tyder på att socialt stöd 

upplevs som viktigt i samtliga åldersgrupper bland kvinnorna. När mätningar gjorts på 

upplevelse av socialt stöd (på en skala 1-6, där ett var lågt socialt stöd och sex var högt 

socialt stöd) angav de yngre kvinnorna 4.58 i grad av upplevt socialt stöd, de äldre 

kvinnorna 4.85 och alla tillsammans i genomsnitt 4.74 (Fuochi & Foa, 2018).  

Många kvinnor beskrev aktiviteter med familj, barn, barnbarn, släktingar och vänner som 

viktiga. Efter hjärtinfarkten utfördes dessa aktiviteter med mer hänsyn till kvinnorna och på 

deras villkor. Kvinnor kände säkerhet, ömhet och praktiskt stöd från partners, barn, 

barnbarn, syskon och andra släktingar (Kristofferzon et al., 2008; Petriček et al., 2017). De 

beskrev stödet av hjälp med praktiska uppgifter som till exempel transport och hjälp med 

dagliga aktiviteter (Sjöström-Strand et al., 2011).  

Kvinnorna beskrev hur de ville förändra sin livssituation efter hjärtinfarkten men att de inte 

hade tillräckligt med stöd från familjen (Sjöström-Strand et al., 2011). Det var viktigt med 

stöd från familj och vänner i återhämtningsprocessen (Sjöström-Strand et al., 2011; 

Johansson-Sundler et al., 2009). En del kvinnor undvek det sociala livet de tidigare haft. De 

beskrev att vänner ändrade sitt beteende eller undvek att träffas för att de var rädda att tala 

om sjukdomen. Dock hade de flesta vänner varit stödjande (Junehag et al., 2014a; Johansson-

Sundler et al., 2009). Några kvinnor önskade att hantera konsekvenserna av sjukdomen på 

egen hand utan hjälp eller stöttning från andra (Alsén et al., 2008; Johansson-Sundler et al., 

2009). Att tala om sexuellt liv och problem i relationen med sina vänner var naturligt för 

vissa kvinnor, men inte för andra. Några tyckte även att det var ett svek mot deras partner 

att tala om sitt sexliv med andra (Söderberg et al., 2013). 

Kvinnorna tyckte det var svårt att fortsätta med alla förändringar. De behövde stöd från 

vårdpersonal och de skulle behöva fortsatt stöd en längre tid än ett år efter hjärtinfarkten, för 

att kunna arbeta med förändringar i sitt dagliga liv (Sjöström-Strand et al., 2011). 

Rehabiliteringsteamet och övriga deltagare i rehabiliteringsgrupperna bidrog till ökat stöd 

för kvinnorna (Kristofferzon et al., 2008). Uppföljning hos vårdpersonal var viktig för flera 
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kvinnor. En kvinna beskrev stödet såhär; “I would have broken down totally unless she, the nurse, 

had been there; I can say she is really terrific” (Junehag et al., 2014a, s. 26). Dock uttryckte 

kvinnor, oavsett om de hade haft mentorer, ett missnöje med uppföljning och brist på stöd. 

De hade trott att en hjärtinfarkt skulle innebära mer uppföljning (Junehag et al., 2014b).  

 

5.2.3  Information  

Enligt kvinnorna var informationen de fick omfattande men opersonlig. Den handlade om 

typiskt medicinska problem och motion. De hade inte fått information som förklarade att 

psykologiska konsekvenser kan uppstå eller att oro är en vanlig reaktion efter en hjärtinfarkt 

(Junehag et al., 2014b). Kvinnorna föreslog också att en läkare borde ha informerat dem på 

ett tydligare sätt om vikten av att ta alla mediciner som de blivit ordinerade (Sjöström-Strand 

et al., 2011; Petriček et al., 2017). Ingen verbal information gavs ut till kvinnorna under 

sjukhusvistelsen om hur de skulle hantera sitt sexuella liv efter en hjärtinfarkt. Kvinnorna 

förväntade sig dock ingen vägledning från sjukvårdspersonal vid sjukhusvistelse. Däremot 

uttryckte de att det skulle ha varit bra om vårdpersonal hade frågat om de ville ha 

information om hur de skulle relatera till sex efter en hjärtinfarkt. Vissa kvinnor tyckte att 

information om sex också skulle givits till deras partner. Detta eftersom kvinnorna fann det 

utmanande att förklara följderna av att ha drabbats av en hjärtinfarkt för sin partner 

(Söderberg et al., 2013)  

 

Diskussion 

5.3 Metoddiskussion 

Majoriteten av alla inkluderade artiklar är av kvalitativ ansats som enligt Friberg (2017, s. 

129) bidrar till en bättre förståelse gällande patienters erfarenheter. Vilket överensstämmer 

med föreliggande litteraturöversikts syfte. Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter efter en 

hjärtinfarkt. Syftet är brett men passar bra eftersom önskan var att belysa alla kvinnor, 

oavsett ålder, kultur, miljö, livsstil och så vidare. En helhetsbild skapades, vilket resultatet 

har gett svar på.   
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Ingen geografisk avgränsning i sökningarna gjordes, önskan fanns att lyfta fram kvinnors 

erfarenheter efter en hjärtinfarkt oberoende av levnadsvillkor och kultur. Det kan ha 

påverkat resultatet eftersom det eventuellt inte finns samma behandlingsmöjligheter i vissa 

delar i världen jämfört med andra. Finns inte möjlighet till tillräcklig behandling och 

rehabilitering kan det påverka välbefinnande och återhämtning efter en hjärtinfarkt, vilket 

har framgått i studierna. Dock är alla inkluderade artiklar från Europa vilket lett till att en 

geografisk avgränsning skulle kunna ha gjorts utan att påverka detta resultat.   

Tidsavgränsning på tio år valdes för att få träffar på aktuell forskning, dock kan medicinska 

förändringar ske under tio års tid vilket kan bidra till en förändring av kvinnornas 

erfarenheter. Eftersom denna litteraturöversikt började skrivas i slutet av 2018 blev års 

avgränsningen i databasen Cinahl och PsycInfo från år 2008. Vilket resulterade i att 

sökningar som gjordes år 2019 i Cinahl och PsycInfo har en årsavgränsning på 11 år (2008-

2019) och inte tio år som nämns i inklusionskriterierna. I PubMed avgränsas inte sökningar 

till årtal, utan till antal år. I sökningarna har inga avgränsningar gjorts till “efter en 

hjärtinfarkt”. Majoriteten av alla artiklar handlade just om efter hjärtinfarkten trots att ingen 

avgränsning gjordes. Artiklar som handlade om erfarenheter innan hjärtinfarkten eller i det 

akuta skedet sållades bort vid genomläsning av artiklarnas titel eller abstrakt. Förslagsvis 

kunde sökordet “after an acute myocardial infarction” använts istället för “myocardial 

infarction”.  

Ingen avgränsning gjordes till i vilken gång i ordningen kvinnorna drabbades av sin 

hjärtinfarkt. Det kan ha påverkat resultatet negativt eftersom erfarenheter kan tänkas vara 

annorlunda vid till exempel ett andra insjuknade än vid ett första insjuknande.  

Studierna varierar från att studera kvinnornas erfarenhet av en hjärtinfarkt två veckor efter 

insjuknandet upp till fem år efter. Det kan ha påverkat resultatet positivt eftersom det gav en 

inblick i hur lång återhämtningsprocessen är och att en person kan vara fortsatt påverkad 

även efter lång tid. Åldern på kvinnorna i alla artiklar varierade, det kan ha påverkat 

resultatet negativt eftersom en kvinna i till exempel 45-årsåldern kan tänkas ha en 

annorlunda livssituation, med småbarn och arbete, jämfört med en kvinna över 80 år. 

 

Tidigt i arbetet bokades träff med bibliotekarie för hjälp att hitta synonymer för sökorden i 

hopp om att bredda antal träffar på artiklar relevanta för syftet. Trots sökordet “female” och 
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avgränsningen “female” gav det många träffar på studier som också inkluderade män. 

Endast en sökning, som var en fritextsökning gjordes i databasen PsycInfo. Från en början 

exkluderades databasen men senare under arbetets gång gjordes en sökning för att inte 

missa eventuella relevanta artiklar. Eftersom det enbart skedde en fritextsökning kan 

relevant artiklar ha missats och därmed påverkat resultatet negativt. Några artiklar som från 

början ansågs vara av hög kvalitet och relevanta började sitt resultat med att skilja på 

kvinnor och män men efter resultatets gång så slutade de med det på grund av för få 

deltagande kvinnor. Vilket resulterade i att dessa artiklar nedgraderades till låg kvalitet och 

exkluderades. Många artiklar som kom med i första urvalet var tvungna att sållas bort när 

resultaten lästes på grund av de inte alls delade upp resultatet mellan kvinnor och män. 

Endast en av artiklarna som visar både kvinnor och män har ett högre antal kvinnor, alla 

andra artiklar med blandat resultat har en högre andel män och en mindre andel kvinnor. 

Detta har påverkat denna litteraturöversikt negativt eftersom det var svårt att hitta relevant 

fakta och urvalsprocessen tog längre tid än beräknat.  

Frågorna som valdes ut vid kvalitetsgranskningen valdes för att de handlar om ämnen som 

tycktes vara relevant för denna uppsats och synpunkter som tycks vara viktiga för 

författarna för föreliggande litteraturöversikt. Frågor som exkluderades gjorde det på grund 

av att de inte tycktes vara relevant för denna litteraturöversikt. Fribergs granskningsfrågor är 

öppna frågor som inte går att svara med ja eller nej, det är positivt för denna 

litteraturöversikt eftersom artiklarnas innehåll lästes och granskades noggrant. Då skapades 

en klar och tydlig bild av artiklarnas innehåll. Från en början var 22 studier inkluderade, när 

alla resultat kvalitetsgranskades så sållades åtta artiklar bort och 13 stycken kvarstod. 

 

Artiklarna översattes med försiktighet för att minska risken att förvränga studiernas resultat. 

Översättningen kan ändå ha förvrängt studiernas resultat trots att studierna lästes flertal 

gånger på engelska och på svenska med hjälp av svenska-engelska lexikon eftersom engelska 

inte är modersmål för författarna till denna litteraturöversikt. 

Flera studier har samma författare och även samma deltagare. Det kan vara en svaghet 

eftersom det inte blir lika många kvinnor inkluderade och inte heller lika många forskare. 

Det kan även vara en styrka eftersom forskarna har gått in djupare på deltagarnas 

erfarenheter då de är med i två olika forskningar. Forskarna kan dock ha förutfattade 
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meningar om deltagarna eftersom de redan har forskat på dem tidigare och risk finns att 

intervjufrågor formas efter specifika deltagare.  

Tillvägagångssättet i analysen var smidig och gav en överblick på rubriker vilket ledde till en 

snabb analysprocess. Arbetet med resultatets analys utfördes hela tiden med öppenhet för 

korrigeringar. 

 

5.4 Resultatdiskussion  

Resultatet handlar övervägande om behovet av information, osäkerhet om framtiden, socialt 

stöd, fysiska och psykiska konsekvenser som sjukdomen bidragit till, tacksamhet över att ha 

fått en ny chans och personlig utveckling. Detta kommer att diskuteras mot Aaron 

Antonovskys teori KASAM. 

 

5.4.1 Begriplighet 

I resultatet framkom det att kvinnornas tankar på osäkerhet om framtiden var dominerande. 

Detta har beskrivits tidigare av Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) som visar att 

erfarenheter om hur snabbt livet kan ta slut och vara medveten om döden väckte känslor av 

rädsla, ångest och en viss respekt för livet. Kvinnorna levde i osäkerhet om framtiden och 

det hade en stark inverkan på deras vardag. 

Apers et al. (2016) menar att patienter med hög KASAM lättare kunde sätta situationer i 

perspektiv och ha en positiv mentalitet medan patienter med låg KASAM hade en svår bild 

av sin framtid. 

 

Kvinnorna tyckte det var svårt att känna tillit till sina kroppar efter hjärtinfarkten. Det ledde 

till rädsla och stress. Kvinnorna använde olika strategier för att hantera sin rädsla och stress. 

Patienter med hög KASAM kände inte lika mycket stress som patienter med låg KASAM, 

dessa blev stressade och var inte lika bra på att hantera stressen (Apers et al., 2016). En 

person med hög KASAM är medveten om sina känslor och kan lättare beskriva känslorna 

(Antonovsky, 2005, s. 200).  
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Avgörande för vård av hög kvalitet är sjuksköterskor som uppmärksammar och skapar tid 

för mer än fysiska behov till exempel existentiell smärta. Att uppmärksamma andra problem 

stärker förtroendet patienten har för sjuksköterskan (Strandås & Bondas, 2018). 

 

Kvinnorna var mer uppmärksamma på fysiska förändringar och var osäkra på vilket som 

var biverkningar från mediciner eller vad som var symtom på en ny hjärtinfarkt. Kvinnorna 

som hade en bra förståelse för vad en hjärtinfarkt innebar när den inträffade hade mindre 

fysiska begränsningar vid uppföljning. 

Att personer som har varit kritisk sjuka känner fysiska och psykiska problem under 

återhämtningsfasen är väl känt (Kelly & McKinley, 2010). Sjuksköterskan bör lyssna på 

patienten och ta dennes problem och frågor på allvar. Detta är viktigt för att få en känsla när 

patienten är redo och mottaglig för information (Strandås & Bondas, 2018). I en nära relation 

till sjuksköterskan skapas möjlighet för patienten att vara ärlig och öppet prata om problem. 

Det är viktigt att skapa en atmosfär där det är okej att lyfta även det som kan kännas svårt 

för patienten att prata om. Det ska kännas tryggt att tala om både bra och mindre bra 

erfarenheter. 

 

Resultatet visar att informationen kvinnorna fick var omfattande men opersonlig. Den 

handlade om typiskt medicinska problem och motion. De hade inte fått information som 

förklarade psykologiska konsekvenser som kan uppstå eller att oro är en vanlig reaktion. 

Detta styrks av tidigare forskning som också beskriver att kvinnor och män fick generella råd 

och information om livsstilsförändringar, men informationen var standardiserad och inte 

individuellt anpassad. Den typen av information, tillsammans med existentiellt tryck, blir 

svår att begripa och i stället för att vara stödjande och till hjälp, blir sådan information 

lidande hos kvinnorna och kunde leda till ytterligare osäkerhet om hur de skulle hantera 

sina liv (Johansson et al., 2003).  

Apers et al. (2016) har studerat unga kvinnor och män som drabbats av hjärtinfarkt. De 

patienterna kände att de fick tillräcklig information om deras hjärtsjukdom från 

vårdpersonal, informationen uppfattades som en källa till stöd. Patienterna med låg KASAM 

hade trots detta dålig kunskap om deras hjärtfel. Personer med hög KASAM kunde ge en 
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detaljerad beskrivning och förklaring kring sin hjärtsjukdom och dess konsekvenser. Att 

förstå sin sjukdom är en del av att acceptera och integrera den i livet. 

Antonovsky (2005, s. 44) menar att en person med hög KASAM uppfattar information som 

ordnad, strukturerad och tydlig. Jämfört med en person som har låg KASAM de kan 

uppfatta information som oväntad, oförklarlig och slumpmässig.  

Enligt Timmis (2005) önskade patienterna (både kvinnor och män) få reda på "Vad man ska 

göra vid bröstsmärta" samt "tecken och symtom på hjärtinfarkt". Patienters behov av 

information kring medicinering varierade över tid och mellan individer. Patienter 

prioriterade information om till exempel diet och aktivitet som mindre betydelsefulla. 

Information kring att återuppta sexuell aktivitet visade sig vara lågt bland samtliga patienter 

under återhämtningsprocessen. 

Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2014) beskriver att det är viktigt för 

sjuksköterskan att individanpassa information och ta reda på vilken information patienten är 

mottaglig för. 

 

5.4.2 Hanterbarhet 

Resultatet visar att kvinnorna hade stöd från familj och vänner i återhämtningsprocessen. 

Dock beskrev några av kvinnorna att de inte hade tillräckligt med stöd. De var även i behov 

av stöd från vårdpersonal och de hade velat ha kontakt med sjukvården under längre tid. 

Det var viktigt för kvinnorna att veta att de hade någon att kontakta om de ville tala om 

deras förhållanden eller rädsla för framtiden. Socialt stöd uppfattas som en viktig resurs för 

majoriteten av kvinnorna. Dock kände vissa kvinnor ett mindre behov av socialt stöd men att 

de istället var i behov av andra hanteringsstrategier. 

Cullberg (2013 s. 41-44) menar att tillgången till praktisk hjälp samt allmänt stöd från t.ex. 

närstående och vänner är betydelsefullt under återhämtningsfasen under en kris. 

Detta styrks av studie som visat att patienterna med hög KASAM uppfattade sina vänner 

som en viktig källa till stöd medan patienterna med låg KASAM kände brist på stöd från 

deras partner. De med låg KASAM uppfattade också att deras vänner inte kunde förstå deras 

medicinska situation fullt ut. De med hög KASAM letade däremot aktivt efter lösningar på 

sina problem genom att söka socialt stöd genom att till exempel tala med sina vänner om sin 

situation (Apers et al., 2016; Baigi, Hildingh, Virdhall & Fridlund, 2008). 
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Sjuksköterskan har en viktig roll i att öka närståendes delaktighet i omvårdnaden. De bör 

sträva efter att skapa en icke-hierarkisk relation mellan sig och närstående. Då får alla en 

chans att bidra med sina styrkor och kunskaper. Detta kan bli terapeutiskt och leda till ökad 

hälsa för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Att kunna känna tillit till 

sjukvårdspersonalen kan leda till bättre hälsa (Antonovsky, 2005, s. 175).   

5.4.3 Meningsfullhet 

Att inte kunna lita på sin kropp var ett hinder för att försöka fortsätta med sitt liv. Fem år 

efter hjärtinfarkten var flera fortfarande influerade av deras hjärtinfarkt i deras dagliga liv 

och fann det som en börda. Kvinnornas förtroende för sin egen förmåga att påverka 

återhämtningen var låg och att följa en strikt hälsosam kost gav känslor av begränsningar.  

Johansson et al. (2003) menar även de att när kvinnor lever med en hjärtinfarkt har de 

svårigheter att förlita sig på sin kropp, vilket innebär att inte längre kunna förlita sig på sin 

existens. Livsvärlden hotas och osäkerhet uppstår om hur de ska leva sina liv. Erfarenheter 

av en hjärtinfarkt förändrar plötsligt allt i en patients liv. Att inte kunna lita på sin kropp var 

ett hinder när de försöker fortsätta sina liv. De var helt enkelt tvungna att lära sig att leva 

med en opålitlig kropp. 

En person med låg KASAM kan visa tecken på att det inte finns någonting i livet som 

betyder särskilt mycket för dem (Antonovsky, 2005, s. 45-46). 

Kvinnorna kämpade för att anpassa sig till en ny livssituation där hjärtsjukdom var mycket 

närvarande för dem. Det påverkade deras arbetsliv på grund av trötthet. Kvinnorna kände 

att de ibland befann sig i sjukdomen och ibland tog sjukdomen över kontrollen. De lärde sig 

att acceptera sjukdomen som en del av sig själva. 

 Enligt Apers et al. (2016) accepterade patienterna med hög KASAM sig själva och vem de är 

betydligt mer än patienterna med låg KASAM.  

 

När kvinnorna hade accepterat diagnosen motiverades de i den tidiga 

återhämtningsprocessen att ta ansvar för nödvändiga livsstilsförändringar. De var 

tacksamma över att de hade fått en andra chans, de ville gå vidare med sina liv. Deras 

hjärtinfarkt hade bidragit till en ny medvetenhet om livet. Återhämtningen innebar en 

utveckling av en ny mening av livet i ett annat perspektiv.  
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Tidigare forskning visar också att det finns en längtan efter försoning, det är avgörande för 

hälsa och välbefinnande. Det är genom försoning med sin sjukdom som välbefinnande och 

en ny känsla av harmoni kan uppnås trots sjukdom. Sådan försoning erbjuder nya 

möjligheter i det framtida livet. Kvinnorna beskrev hur de på grund av sjukdomen 

värderade sina liv på ett annat sätt än vad de tidigare gjort. Efter en hjärtinfarkt tas inget för 

givet och tiden får en ny dimension. Att värdera varje dag och att göra livet meningsfullt blir 

särskilt värdefullt. Att komma överens med att leva med en hjärtinfarkt är nödvändigt för att 

få en känsla av välbefinnande och hälsa. Kvinnorna var inte kapabla att hantera osäkerheten 

att leva med en hjärtinfarkt eller förberedda att göra deras liv meningsfullt tills försoningen 

hade uppnåtts. När försoningen uppnåddes kunde kvinnorna återigen skapa mening i sina 

liv. Då kunde de känna glädje och våga lita på livet, det öppnade nya möjligheter. 

Försoningen gjorde det möjligt för kvinnorna att känna att de kan lita på sig själva och ge 

dem modet att möta sina nya liv (Johansson et al. 2003). 

Patienter med hög KASAM beskrev att de kände sig berikade av sin hjärtsjukdom och hur de 

var tacksamma att de fortfarande levde. Patienter med låg KASAM hade svårare att 

acceptera sin sjukdom jämfört med patienter som hade hög KASAM. Patienterna betraktade 

omständigheten som en värdefull, lärande upplevelse som motiverade och förstärkte deras 

användning av hanteringsstrategier vilket ledde till personlig utveckling (Apers et al., 2016).  

 

Kvinnor som deltog i ett hjärtrehabiliteringsprogram kände säkerhet och en uppmuntran att 

upprätthålla livsstilsförändringar. Några kvinnor upplevde förbättringar jämfört med tiden 

före hjärtinfarkten. Kvinnorna hade positiva erfarenheter av förbättringar efter behandling. 

Vissa kvinnor hade ökat sin fysiska aktivitet jämfört med före insjuknandet vilket förbättrade 

deras välbefinnande. 

Patienter som utförde olika aktiviteter på sin fritid menade att detta var ett viktigt sätt att 

hålla kvar sociala kontakter (Apers et al., 2016). Personer med hög KASAM har intressen i 

livet som de anser viktiga och som de är engagerade i. Med hög KASAM kan personer känna 

att livet har en känslomässig innebörd, att motgångar är värda att lägga energi på 

(Antonovsky, 2005, s. 45-46). Kvinnor och män med hög KASAM hade en förbättring av 

regelbunden aktivitet efter hjärtinfarkten jämfört med de som hade låg KASAM (Myers, 

Drory & Gerber, 2011). När sjuksköterskan och patienten har en god relation och 
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sjuksköterskan skapat möjligheter för patienten att prata kring frågor om 

livsstilsförändringar har det visat sig att patienter blivit mer motiverade. De har kämpat mer 

för att uppnå sina mål med livsstilsförändringar till exempel rökstopp eller att motionera 

mer (Brobeck et al., 2014; Zrinyi & Horvath, 2003). Sjuksköterskan bör initiera till en 

diskussion om livsstilsförändringar som uppmuntrar i ett nytt sätt att tänka kring livsstil och 

där patientens egna initiativ uppmuntrades. Patientens egen vilja att förändra livsstil och 

sjuksköterskans lyhördhet i diskussionerna kan skapa förutsättningar för förändring 

(Brobeck et al., 2014). 

 

För att kvinnor ska ha hög KASAM efter en hjärtinfarkt bör sjukvårdspersonal bli bättre på 

att ge konkret information. Det borde finnas större tillgång till individanpassad 

rehabilitering samt socialt stöd gällande fysiska, existentiella, sociala, kliniska och 

funktionella behov. Även stöd för att möta de motgångar som uppkommer längs 

sjukdomens gång. Närstående spelar viktig roll för hur kvinnor hanterar sjukdomen.  

Resultatet i denna litteraturöversikt anses stämma bra överens till vald teori. Många delar 

som faller in under erfarenheter i resultatet överensstämmer med Antonovskys förklaring av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En hjärtinfarkt är trots allt en akut och även 

kronisk sjukdom, vilket gör att dessa tre komponenter spelar stor roll i hur kvinnor ställs 

inför sjukdomen.  

 

6 Slutsats 

Föreliggande litteraturöversikt belyser kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt. Två 

huvudrubriker identifierades; erfarenheter av förändringar i kroppen, och erfarenheter av att 

anpassa sjukdomen till vardagen. Kvinnornas erfarenheter var många. Fysiska och psykiska 

utmaningar var dominerande. Det uppfattades svårt att hantera återhämtningsprocessen, 

rehabiliteringen och att kunna fortsätta leva sitt liv som innan hjärtinfarkten inträffade. I 

båda aspekterna lyfts socialt stöd och sjuksköterskans roll som viktiga för den enskilde 

individen, dock framkom brist på information från vårdpersonalen. Information om 

kvinnors erfarenheter bör spridas till hjärtsjuksköterskor och rehabiliteringsteam för att 

effektivare kunna motverka negativa följder och känslor av sjukdomen.   
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För individer som drabbas av en hjärtinfarkt finns endast lite forskning på psykologiska och 

sociala konsekvenser som insjuknandet kan bidra till (Socialstyrelsen, 2015b).   

Sjukdomen länge har setts som en sjukdom som främst drabbar män (Banharak et al., 2018). 

Därför finns ett behov av mer forskning på enbart kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt  

Slutligen skulle en medvetenhet om vad en hjärtinfarkt resulterar i för kvinnor behöva 

belysas ur alla aspekter för att möjliggöra för vidare forskning, vägledning samt utbildning 

för patienter, medborgare såväl som vårdpersonal.  
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(sökning 
1) 
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"Myocardial Infarction") AND (MH 
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Peer rewied 
Female 
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Cinahl 
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(sökning 
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"Adaptation, Psychological") OR (MH 
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2016 
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sambandet mellan 
sjukdomsuppfattningar av 
utmattning, känsla av 
sammanhang och stress hos 
patienter ett år efter 
hjärtinfarkt. 

Tvärsnitt  
 

74 
Kvinnor: 22  

Frågeformulär 
 
Linjär regressionsanalys  
SOC 
MSUM 
COSUM 
MESUM 

Starka negativa föreningar hittades mellan sjukdomsuppfattningar 
av trötthet, känsla av sammanhang och stress. Av måtten av 
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sjukdomsuppfattning om 
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Kvinnor: 9 
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Grundad teori  
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ög 
 

Fuochi,  
Foa,  
2018 
Italien 
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ingående förståelse för hur 
hanteringsstrategier, 
självverkan, livskvalitet och 
socialt stöd formar kvinnors 
anpassning till hjärtinfarkt.  

Mixad metod 134 
kvan. del 77 
kval del 57 
 

Frågeformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer  
 
COPE-NVI-25 
WHOQOL 
MSPSS 
GSE  

Kvantitativa resultat indikerar statistiskt signifikanta skillnader 
mellan kvinnor som upplevde AMI och kontrollgruppen: den 
tidigare visade lägre självupplevd hälsa, upplevt socialt stöd och 
socialt stöd, men större självförmåga, användning av acceptans, 
undvikande och religiös coping.  

Hög  
 

Johansson-Sundler, 
Dahlberg, Ekenstam 
2009 
Sverig 

Syftet var att utforska, med 
hjälp av en 
fenomenologiskt 
livvärldsperspektiv, 
betydelsen av nära 
relationer och sexualitet mot 
kvinnors hälsa och 
välbefinnande efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 10 Semistrukturerade 
Intervjuer 
 
Fenomenologisk metod 

Resultatet presenteras under fyra teman: 
-nära relationer som ett tvetydigt och dynamiskt område. 
-sexualitet dimention för samhörighet, kärlek och beröring 
-den egna hälsan har tidigare varit prioriterad på andra plats 
-meningen med andra när hälsotillståndet förändras. 

Medel 



 

Junehag,  
Asplund,  
Svedlund,  
2014a 
Sverige  

Syftet med denna studie var 
att beskriva individernas 
uppfattningar av de 
psykosociala 
konsekvenserna av ett akut 
hjärtinfarkt och deras tillgång 
till stöd ett år efter 
händelsen. 

Kvalitativ  20 
Kvinnor: 6 

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Innehållsanalys 

Resultaten presenteras i tre teman: har ett annat liv, måste 
hantera situationen och ha tillgång till stöd, med 11 subteman. 
Under deras återhämtning upplevde deltagarna psykosociala 
konsekvenser, bestående av ångest och rädsla för att bli drabbade 
igen. 

Hög  

Junehag,  
Asplund,  
Svedlund, 
2014b 
Sverige  

Syftet var att beskriva 
individuella perceptioner av 
deras livsstil och stöd, 1 år 
efter en hjärtinfarkt, med 
eller utan mentorskap 

Kvalitativ  20 
Kvinnor: 6 

Semistrukturerade 
intervjuer  

 
Innehållsanalys 

De med och utan mentorer hade likheter och tendenser till 
variation i sina uppfattningar, med både en positiv och negativ 
livsuppfattning. Deltagarna var medvetna om behovet av att leva 
en hälsosam livsstil, men vissa motsatte sig det. De ville leva som 
tidigare, och alla såg framtiden positivt 

Medelh
ög 
 

Kristofferzon,  
Löfmark, Carlsson,  
2008 
Sverige  

 Syftet med studien var att 
beskriva erfarenheterna från 
dagens och kvinnors dagliga 
liv 4-6 månader efter en 
hjärtinfarkt och deras 
förväntningar på framtiden 

Kvalitativ  
Longitudinell  

39 
Kvinnor: 20 

Semistrukturerade 
intervjuer  
 
Innehållsanalys  

Resultatet visar att de flesta patienterna fortsatte och började 
återfå en balans i vardagen, men vissa patienter kämpade 
fortfarande hårt för att hitta denna balans. De patienterna hade 
stora svårigheter att hantera sitt vardagsliv och kände brist på stöd 
från sitt sociala nätverk 

Hög 
 

 

Løvlien, Mundal, Hall-
Lord,  
2017 
Norge  
 

Att undersöka förhållandet 
mellan fritidsaktivitet, 
hälsorelaterad livskvalitet 
och känslan av 
sammanhang hos kvinnor 
efter ett akut hjärtinfarkt och 
för att undersöka om dessa 
aspekter var associerade 
med ålder. 

Tvärsnitt 142(275) Frågeformulär  
 
MacNew Heart disease 
HRQL questionaire 
SOC scale with 13 items 
 

  

Respondenter som rapporterade åtminstone en typ av fysisk 
aktivitet hade betydligt högre hälsorelaterad livskvalitet jämfört 
med de som inte rapporterade någon form av fysisk aktivitet. En 
svag förening hittades mellan fysisk aktivitetsnivå och känsla av 
sammanhang. Minskning i fysisk aktivitet efter akut hjärtinfarkt var 
associerad med minskad hälsorelaterad livskvalitet och känsla av 
sammanhang. 

Medel 

Norekvål,  
Fridlund,  
Moons,  
Nordrehaug,  
Saevareid,  
Wentzel-Larsen,  
Hanestad,  
2010 
Norge 

Syftet var att bestämma 
relationerna mellan olika 
känslor av sammanhang och 
livskvalitet hos äldre 
överlevande av hjärtinfarkt. 
Och att undersöka hur 
sociodemografiska, kliniska 
egenskaper, känslan av 
sammanhållning 
självrapporterade symptom 
och funktion påverkar 
livskvaliteten; och för att 

Kvantitativ  145(7) Frågeformulär 
 
SOC-29 
five questions of 
symptoms and funktion 
WHOQOL-BREF 
 

 

Resultatet visar en signifikant skillnad i livskvalitet mellan svag, 
måttlig och stark känsla av koherensgrupper Kännetecken för 
sammanhållning bidrog till nivån på alla livskvalitetsdomäner. 
Flera kliniska egenskaper bidrog till livskvaliteten: (1) fysisk 
domän. (2) psykologisk domän. (3) miljöområde. På gruppnivå var 
både känslan av sammanhållning och livskvalitet stabil. 

Hög 
 



 

avgöra om känslan av 
sammanhållning och 
livskvalitet är stabil under en 
sexmånaders uppföljning. 

Petriček, Buljan, 
Prljević, 
Vrcić-Keglević 
2017 
Kroatien 

  

Syftet var att utforska MI-
patienters upplevelser av 
livet med MI, de utmaningar 
de möter under processen 
att acceptera sitt tillstånd 
och inställningen och 
återställandet av sina 
personliga mål. 

Kvalitativ 
 

30 
Kvinnor: 14  

Semistruktuerade 
intervjuer  

 
Innehållsanalys 

Tre huvudteman och förklarande modeller framkom av 
dataanalysen: en bra anpassning - den "nya normaliteten"; 
felanpassning - en kontinuerlig sökning efter en "ny normalitet" och 
upplevda behov i sökandet efter en ny normalitet. Patienter 
upplevde flera områden av behov som de kände måste uppfyllas 
innan de kunde nå en ny normalitet.  

Medelh
ög 

Petriček, Buljan, 
Prljević, Owens, Vrcić-
Keglević 
2015 

Kroatien 

Syftet var att utforska den 
första erfarenheten av 
patienter som möter en ny 
diagnos av hjärtinfarkt. 
 

Kvalitativ  30 
Kvinnor: 14 

Semistrukturerade 
intervjuer  
 
Innehållsanalys  

Tre mönster av MI diagnos erfarenhet hittades: ett nära möte med 
döden, svår smärta och "tyst" MI.  Sex faktorer underlättade 
patienterna att klara av en ny diagnos av MI: stanna på sjukhus, 
slutföra diagnostiska tester, lita på läkare, patientens tidigare 
förväntan att han/hon skulle kunna ha hjärtinfarkt, patientens 
personlighet och behovet av ensamhet. 

Medelh
ög 

Sjöström-Strand  
Ivarsson,  
Sjöberg,  
2011 
Sverige 

Syftet med studien var att 
utforska och beskriva hur 
kvinnor tänkte kring sin 
hälsa och vardag 5 år efter 
hjärtinfarkt.  

Kvalitativ 
 
utforskande 
och 
beskrivande 
design 
inspirerad av 
fenomenogr
afi  
 

12(2) Semistrukturerade 
intervjuer  
 
Fenomenografiskt metod  

Kvinnorna beskrev hur hjärtinfarkten orsakade begränsningar i 
sina liv, även 5 år efter insjuknandet. De upplevde fysiska 
restriktioner, trötthet och även andra hälsoproblem. Vissa kvinnor 
uppfattade inte att hjärtsjukdomen störde det dagliga livet. Många 
av kvinnorna hade tankar kring en eventuell ny hjärtinfarkt.  

Hög  
 

Søderberg,  
Johansen,  
Herning, 
Berg  
2013  
Danmark 

Syftet var att undersöka 
kvinnors erfarenhet av 
sexuella problem efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ  11(1)  Semistrukturerade 
intervjuer  
 
Tre stegs analys: Naiv 
läsning, Strukturerad 
analys och Kritisk 
tolkning och diskussion 
 

Det övergripande resultatet som uppstod när det gäller kvinnors 
sexuella hälsa var en angelägen återupptagning av sexuell 
aktivitet. Fyra teman uppstod: (1) partner, (2) stöd, (3) 
hjärtasjukdomens inflytande på kön och (4) förhållandet. 

Medel 
 

 


