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Abstrakt  

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en sjukdom som drabbar många kvinnor och som kan leda till att 
livsförändringar sker. Sjuksköterskan ska kunna ge god information till dessa kvinnor samt 
kunna stödja de vid dessa livsförändringar. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser 
av livsförändringar efter en hjärtinfarkt. Metod: Denna litteraturöversikt är en analys av 
femton vetenskapliga originalartiklar som svarade på syftet. Analys av artiklarnas resultat 
gjordes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där olika meningar klassificerades, 
kondenserades och kodades för att få fram likheter och skillnader. Den klassificeringen 
utvecklades till olika kategorier. Resultat: Kvinnorna upplevde livsförändringar i form av att 
behöva göra annorlunda prioriteringar och hitta olika hanteringsstrategier för att hantera 
psykiska och fysiska hinder som tillkommit efter en hjärtinfarkt. Och att få socialt stöd kan 
göra en stor skillnad i dessa livsförändringsprocesser. Diskussion: Sjuksköterskan spelar en 
viktig roll för att stötta dessa kvinnorna genom sina livsförändringar. Detta gör 
sjuksköterskan genom att ledsaga kvinnorna att hitta egna verktyg för förändringen såsom 
att involvera kvinnan i aktiviteter som inriktar sig på att kvinnans förmåga utnyttjas, eller 
genom att förstärka kvinnans egenvårdskapacitet. Slutsats: Genom att sjuksköterskan ser 
personen som en helhet där dennes bakgrund, motivation samt nuvarande stöd tas i 
beaktning, kan sjuksköterskan ge en bättre personcentrerad och individanpassad vård till 
dessa kvinnor. Det behövs därför vidare forskning om ämnet för att kunna förhindra onödigt 
lidande.  

 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, litteraturöversikt, livsförändringar, personcentrerad vård, 
upplevelser.   



2 
 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

2 Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
2.1 Hjärtinfarkt ....................................................................................................................... 4 
2.2 Sjuksköterskans roll ........................................................................................................ 5 
2.3 Livsförändring ................................................................................................................. 6 
2.4 Känsla av sammanhang .................................................................................................. 7 
2.5 Problemformulering ........................................................................................................ 8 

3 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

4 Metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
4.1 Design ................................................................................................................................ 8 
4.2 Inklusions- och exklusionskriterier ............................................................................... 8 
4.3 Litteratursökning ............................................................................................................. 9 
4.4 Urval, Relevansbedömning & kvalitetsgranskning ................................................. 11 
4.5 Analys ............................................................................................................................. 11 
4.6 Etiska överväganden ..................................................................................................... 12 

5 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  
5.1 Upplevelser av psykiska förändringar ....................................................................... 13 
5.2 Upplevelser av fysiska förändringar .......................................................................... 14 
5.3 Upplevelser av att prioritera annorlunda .................................................................. 15 
5.4 Upplevelser av att hantera livet annorlunda ............................................................. 16 
5.5 Upplevelser av stöd: en nyckel för förändring ......................................................... 17 

6 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  
6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 19 
6.2 Resultatdiskussion ......................................................................................................... 20 
6.3 Slutsats ............................................................................................................................ 25 

7 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

Bilaga 1  

Bilaga 2  
 

  



3 
 

Biokemiska markörer  Indikerar ökad risk eller försämring av sjukdom vid analys av blodet  

Patologisk Sjuklig, abnorm  

Ischemi  Otillräckligt blodflöde i en del av kroppen ex. i hjärtats kranskärl  

NSTEMI Icke akut hjärtinfarkt  

STEMI  Akut hjärtinfarkt  

Elektrokardiogram 

(EKG) 

Registrerar hjärtats elektriska aktiviteter  

Troponin  Kalciumbildande protein som finns i muskelceller  

Ekokardiografi  Undersökning av hjärtats rörelse med hjälp av ett ultraljud  

Syrgasbehandling  Betyder att personen får inandas syrgas eller luft med höjd syrgashalt  

Nitroglycerin  Läkemedel som gör att blodkärl vidgas  

Morfin    Opioid med smärtstillande effekt  

Antiemetika  Läkemedel mot kräkningar och illamående  

Trombocythämmare Används för att förhindra trombocyternas förmåga att binda sig till 

varandra.  

ASA Läkemedel med trombocythämmande verkan  

Revaskulisering Operation av kärl där blodcirkulationen återställs 

Reperfusionsbehandling Återställning av kranskärlsblodflöde som varit ockluderade eller 

stenoserade 

Trombolys Kroppens egna förmåga att lösa en blodpropp 

Trombolysbehandling Injektion eller infusion som framkallar trombolys effekt 

PCI (Perkutan coronary 

intervention)  

Behandling som görs genom att det sätts in en ballong som vidgar de 

obstruerade kranskärl som täpper blodflöden till hjärtat  

Figur 1 definition av begrepp (Malmquist & Lundh, 2016) 
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1  Introduktion 

I Sverige fick ungefär 25 300 personer akut hjärtinfarkt under år 2017 där 40 procent av de 

var kvinnor (Socialstyrelsen, 2018). Enligt tidigare studier söker kvinnor vård för sent på 

grund av att de tolkar sina symptom som godartade (Davis et al., 2013). Tiden efter en 

hjärtinfarkt kan vara full av förändringar i livet, därför behöver sjuksköterskan mer kunskap 

och förståelse för att kunna förklara vad dessa förändringar kan innebära för kvinnor. 

 

2  Bakgrund 

2.1  Hjärtinfarkt 

Enligt Antman et al. (2000) definieras hjärtinfarkt utifrån olika perspektiv som EKG 

förändringar, biokemiska markörer och patologiska egenskaper. Vid hjärtinfarkt sker en 

förlust av hjärtmuskelceller, så kallad nekros, som är orsakad av en långvarig ischemi. Enligt 

Eikeland, Haugland och Stubberud (2011, s. 215–216) kan ischemin vara orsakad av en 

blodpropp som bildas och blockerar hjärtats kranskärls blodtillförsel delvis, det vill säga en 

NSTEMI (Non ST Elevation Myocardial Infarction), eller som blockerar blodtillförseln helt, 

det vill säga STEMI (ST elevation myocardial infarction). 

 

Psykosocial stress, rökning, bukfetma, kostintag, högt blodtryck, diabetes, dålig fysisk 

aktivitet, alkoholanvändning, tidigare rökning och onormala lipider, framförallt kolesterol, 

är riskfaktorer för hjärtinfarkt hos både män och kvinnor (Anand et al., 2008). Typiska 

symtom på hjärtinfarkt är kraftig och ihållande bröstsmärta som strålar ut mot arm och 

nacke, kramper i arm, nattliga svettningar (Davis, 2017), smärta i axlar och käken, ångest, 

trötthet, yrsel illamående, dyspné, ovanlig eller obehaglig svaghet samt andfåddhet 

(Isaksson et al. 2013). Men det finns även atypiska symtom hos kvinnor som kan vara svåra 

att koppla till hjärtinfarkt, såsom ont i ben, svullna anklar och händer (Lichtman, 2015), 

magsmärta och smärta i höger revben (Isaksson et, al. 2013). Vaccarino, Krumholz, Yarzebski, 

Gore & Goldberg (2001) visar i sina tidigare studier att det finns större risk för dödsfall hos 

kvinnor framför allt hos unga i förhållande till män. Davis et al. (2013) anger att det kan bero 

på att kvinnor tolkar sina symtom som godartade tillstånd, såsom matsmältningsbesvär, 

förkylning, influensa, rökarens hosta eller lunginflammation. Isaksson et al. (2013) beskriver 
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att på grund av detta samt att kvinnorna förväntar sig att symtomen ska gå över söker de 

vård för sent. 

 

Vid diagnos av hjärtinfarkt krävs det att personen uppfyller minst två av tre kriterier. Dessa 

är symtom såsom smärta, tryck eller sveda i bröstet, 12-avlednings-EKG- förändringar och 

stigande hjärtskademarkörer i blodet (Rydberg & Holst, 2016, s. 230). Antman et al. (2000) 

beskriver att vid hjärtinfarkt visar EKG-förändringar tecken på ischemi i hjärtmuskeln, dessa 

tecken syns i EKGt:s ST-segment och T-vågsförändringar. En ST- sänkning eller T-

negativisering i ett EKG tyder på att personen har en NSTEMI medan en ST-höjning tyder på 

att personen har en STEMI. Dessutom beskriver Antman et al. (2000) att vid en hjärtinfarkt 

släpps olika proteiner ut i blodet, såsom hjärtmarkörer Troponin I och T. En förhöjning i 

nivåerna av hjärtmarkörerna indikerar att personen har en hjärtinfarkt. Och för att få reda på 

hur stor skadan är och var i hjärtat den sitter kan en ekokardiografi användas. 

 

Enligt Rydberg och Hols (2016, s. 232) behandlas hjärtinfarkt i första hand med syrgas, 

nitroglycerin och smärtlindring med morfin. Om personen blir illamående ges då 

antiemetika intravenöst. I samband med dessa läkemedel ges även trombocythämning med 

ASA. Dessutom anger Rydberg och Holst (2016) att om man begränsar infarkten med 

läkemedel och revaskulisering ger det en bättre prognos för att rädda hjärtat. Och för att 

minimera vävnadsskador används en reperfusionsbehandling med trombolys eller Perkutan 

Coronary Intervention (PCI).  

 

2.2  Sjuksköterskans rol l  

International Council of Nurses (ICN) anger i deras kod fyra grundläggande 

ansvarsområden som sjuksköterskor bör arbeta utifrån, dessa är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska ge omvårdnad på ett 

respektfullt sätt oavsett ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, 

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller 

social ställning. I omvårdnaden ska sjuksköterskan ansvara för att ge information till 

patienter och familjer på ett korrekt och anpassat sätt som gör att de kan medverka i sin vård 

och behandling (ICN Code of Ethics, 2012). 
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Sjuksköterskans roll, framförallt inom hjärtrehabiliteringen, består av att ha ett 

tidsperspektiv, ett livsperspektiv samt ett personligt perspektiv vid vården av hjärtpatienter, 

såsom hjärtinfarktpatienter, framförallt tiden efter. Det innebär att sjuksköterskan ska kunna 

beskriva sjukdomen och hälsan med fokus på utbildning och stödja livsstilsförändringar, 

kunna förstå när patienten har en dålig dag eller en bra dag för att lättare kunde stödja och 

motivera till en förändring. Sjuksköterskan ska även kunna tolka patienten utifrån olika 

perspektiv som bland annat människans intellektuella, emotionella, existentiella och 

sociokulturella utsträckning, samt känna och förstå sig själv som sjuksköterska ur ett 

personligt perspektiv (Fridlund, 2002). 

 

En legitimerade sjuksköterskan ska arbeta utifrån en personcentrerad vård. Det innebär att 

se personen bakom patienten och att inte reducera eller förminska personen som enbart en 

person som söker vård, utan att se personen som en människa med strävan, känslor och 

behov, för att kunna engagera personen i sin egen vård och behandling. Utgångspunkten för 

en personcentrerad vård bygger på ett partnerskap, där samarbete och jämställdhet 

uppmuntrar och ger befogenhet till patienter att tillsammans med vården hitta lösningar på 

problem (Ekman et al., 2011). Sjuksköterskan ska även kunna arbeta utifrån en 

evidensbaserad vård. Det innebär att utnyttja tillvägagångssätt som är av evidens och som är 

baserad på bästa tillgängliga forskning samt på tillförlitlig kunskap. Detta för att kunna möta 

patientens behov och önskan på ett fördelaktigt vis (Rosén, 2013, s. 201–202). 

 

2.3  Livsförändring 

I denna litteraturöversikt kommer begreppet livsförändringar att belysa de psykiska 

förändringarna, fysiska förändringarna och de sociala aspekterna i en människas liv. Att ta 

sig igenom en livsförändring kan förklaras med begreppet transition som 

omvårdnadsforskaren Afaf Meleis utvecklade. Det begreppet innebär att ändra, gå över eller 

passera och används ofta för att beskriva förändringsprocesser och förändringar i hälsan 

(Kralik, Visentin & van Loon, 2005). 
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Det finns tre olika typer av transition, dessa är utvecklingsrelaterad, situationsrelaterad och 

hälso- och sjukvårdsrelaterad transition. Den tredje är den som är mest relevant till sjukdoms 

övergång, som exempelvis att drabbas av en hjärtinfarkt och hur en människa genomgår den 

förändringen. Universella egenskaper för transition är förändringar i en människas identitet, 

roller, relationer, förmågor och beteenden, men även relaterad till en människas hälsa och 

välmående. Övergångsvillkor som har inflytande inkluderar faktorer i en människas 

förväntningar på sig själv och andra, nivåer av kunskap för att hantera den nya situationen, 

underlättande resurser i ens miljö som socialt stöd i form av familj, partner och vänner. 

Likaså hantering av en människas planeringsnivå för att skapa en smidig och hälsosam 

transition, men även en människans emotionella och fysiska välmående som inkluderar ett 

brett spektrum av känslor (Schumacher & Meleis, 1994). 

 

2.4  Känsla av sammanhang 

I denna litteraturöversikt kommer Aaron Antonovskys teori användas som teoretisk 

referensram. Antonovsky skapade den hälsofrämjande teorin som är döpt till KASAM. 

Teorin fokuserar på hur väl en människa möter prövningar i livet, främst inom hälsa och 

sjukdom. De tre olika centrala komponenterna som Antonovsky talade om var begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. För att en människa ska kunna klara av prövningar i livet 

mer lyckosamt, som att exempelvis drabbas av en hjärtinfarkt, bör hon ha alla dessa tre 

komponenter (Antonovsky, 1991, s. 37–56). 

 

Dessutom beskriver Antonovsky (1991, s. 37–56) att begriplighet redogör för hur väl en 

människa har förståelse för prövningar som drabbar honom eller henne. Hur en människa 

manövrerar prövningar och händelser i livet avspeglar en människas hanterbarhet. 

Antonovsky (1991, s. 40) skriver att “har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man 

inte att känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en 

orättvist”. Meningsfullhet beskriver hur mycket drivkraft och engagemang en människa har 

för att klara av prövningar som sker i livet, en så kallad motivationskomponent, som anses 

vara den viktigaste komponenten av dessa tre. 
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2.5  Problemformulering 

Enligt tidigare studier får kvinnor mer diffusa symptom på hjärtinfarkt vilket leder till en 

senare sjukvårdskontakt och längre återhämtningsprocessen. Detta kan leda till att 

kvinnornas fysiska och psykiska hälsa förändras efter en hjärtinfarkt. Det behövs öka 

kunskap om hjärtinfarkt hos dessa kvinnor och hitta samband mellan kunskapsbehov, 

planering och hantering av livsförändringar som kan ske efter hjärtinfarkten för att på det 

viset kunna förhindra onödigt lidande. Detta arbete vill ge mer kunskap till sjuksköterskan 

för att kunna personcentrera sjukvården mer gynnsamt som kan vara till hjälp för dessa 

kvinnor. 

 

3  Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av livsförändringar efter en hjärtinfarkt. 

 

4  Metod 

4.1  Design 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt kännetecknas av att vara 

en sammanfattning av ett specifikt ämne som är omvårdnadsrelaterat eller som beskriver 

sjuksköterskans kompetensområde. Intentionen med en litteraturöversikt är att få fram 

eventuella lösningar och svar på problem som kan uppstå, i detta fall inom vården. 

Datainsamling och innehåll från vetenskapliga artiklar samt viss kurslitteratur förs samman 

och summeras för att redogöra för det valda och specifika ämnet. Det kan användas både 

kvantitativ och kvalitativ forskning som är väsentligt för ämnet, allt för att få ett så noggrant 

svar som möjligt på problemet i litteraturöversikten (Friberg, 2017, s. 141–143). 

 

4.2  Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för de artiklar som valdes var att de skulle vara kvalitativa 

originalartiklar och inte vara äldre än tio år. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

svenska där innehållet skulle handla om kvinnors livsförändringar efter en hjärtinfarkt, samt 

att kvinnorna skulle vara äldre än arton år. Artiklarna skulle ha ett eget etiskt resonemang 

för att inkluderas i resultatet. Det inkluderades artiklar som handlade om kvinnor som hade 
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haft akut hjärtinfarkt och icke akut hjärtinfarkt. Alla artiklar som handlade om 

livsförändringar efter hjärtinfarkten inkluderades, oavsett hur lång tid sedan hjärtinfarkten 

hade ägt rum. Artiklar där både män och kvinnor fanns inkluderades endast kvinnornas 

upplevelser. Ett kriterium var dock att det skulle gå att urskilja kvinnors svar från dessa 

artiklar.  

 

Artiklar som inte gick att koppla till syftet såsom sjuksköterskans perspektiv eller 

närståendes upplevelse exkluderades samt om artiklarna inte gick att få fram i fulltext 

genom Mittuniversitet. Artiklar som handlade om kvinnor som hade haft fler än en 

hjärtinfarkt exkluderades. 

 

4.3  Litteratursökning 

De vetenskapliga artiklarna som användes i studien var sökta i två databaser, Cinahl och 

PubMed. Sökorden skulle vara relevanta till syftet. Sökord som användes i sökningarna var 

av Mesh termer samt Cinahl Headings, och dessa sökord var ”Myocardial Infarction”, ”Life 

experiences”, “Life Style Changes”, ”Life Change Events”, “Attitude to health” och 

“Qualitative Research“. Sökorden kombinerades genom att använda AND som boolesk 

operatör för att hitta artiklar som var relevanta till syftet. Det användes även en manuell 

sökning som innebar att använda en referenslista i en tidskrift för att spåra artiklar (Backman, 

2018, s. 164). Förutom dessa sökningar gjordes en fritextsökning i Cinahl med sökorden 

“Myocardial infarction” AND “heart experiences or perceptions or attitudes or views attack” 

AND “women”. Det gjordes även två sökningar i PsycInfo där ingen av sökningarna var av 

relevans. Se tabell 1 för översikt av sökningar. 

 

Tabell 1  

Översikt av sökningar  

 
Databas  Sökord  Avgränsning  Antal   Urval*   Urval*   Urval*   Urval*   Antal    Artikel  
Datum  relevanta         1         2            3           4           valda 
 träffar    

 
Cinahl  
2019-09-13 

(MH "Myocardial Infarction") 
AND (MH "Life Style 
Changes") 

2009-2019 
English, 
Swedish 

22 18 15 4 3 1 Junehag, 
Asplund & 
Svedlund 
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All adult  
Female 
 

(2013) 
 

Cinahl  
2019-09-13 

(MH "Myocardial Infarction") 
AND (MH "Life 
Experiences") 

2009-2019 
English, 
Swedish 
All adult  
Female 

15 12 8 5 2 2 Fredriksson-
Larsson, 
Alsen & 
Brink 
(2013): 
Sjöström-
Strand, 
Ivarsson, & 
Sjöberg, 
(2011) 
 

PubMed  
2019-09-13 
 

("Life Change Events"[Mesh]) 
AND "Myocardial 
Infarction"[Mesh] 

2009–2019 
English,  
Swedish 
All adult  
Female 

24 19 15 10 
 

6 4 Groleau et 
al. (2010); 
Mendes et 
al. (2010); 
Nicolai et al. 
(2018); 
Stevens & 
Thomas 
(2012)  
 

PubMed 
2019-09-16 

(("Attitude to Health"[Mesh]) 
AND "Myocardial 
Infarction"[Mesh]) AND 
"Qualitative Research"[Mesh] 

2009–2019 
English, 
Swedish 
All adult  
Female 
 

22 20 15 10 4 1 Abramsohn 
et al. (2013) 
 

Fritext i 
Cinahl 
2019-09-17 

Myocardial infarction AND 
heart experiences or 
perceptions or attitudes or 
views attack AND women.   

2009–2019 
English, 
Swedish 
All adult  
Female 

86 20 13 7 5 3 Jones (2019); 
Junehag, 
Asplund, & 
Svedlund 
(2014); 
Sundler, 
Dahlberg & 
Ekenstam 
(2009); 
Søderberg 
(2013) 
 

Manuell 
Sökning 
2019-09-17 

       4 Jones (2019); 
Brink 
(2009); 
Petric ̌ek 
(2017); 
Wieslander 
et al. (2016) 

 
*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna 
kvalitetsgranskades, valda artiklar  

 



11 
 

4.4  Urval,  Relevansbedömning & kval itetsgranskning 

Val av artiklar gjordes i fyra steg. I första steget lästes alla titlar som sökningen gav och de 

artiklar som var relevanta med syftet valdes ut. I steg två lästes artiklarnas abstrakt för att 

sedan välja ut de som stämde med syftet. I steg tre lästes hela artiklarna och det gjordes ett 

urval. I steg fyra kvalitetsgranskades och relevans bedömdes alla artiklar för att till sist välja 

ut de artiklar som var av hög eller medelhög kvalitet och totalt blev det femton artiklar (se 

tabell 1). För att kontrollera att artiklarna hade en vetenskaplig tidskrift användes databasen 

Ulrichsweb (http://ulrichsweb.serialssolutions.com/) som är en tidskrifts godkänd databas. 

För att vara säkra på att artiklarna var av hög eller medelhög kvalitet kvalitetsgranskades de 

med hjälp av SBU:s granskningsmall av studier med kvalitativ forskningsmetodik (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014, s. 5:1–5:4). Artiklarna som hade mindre än 

tre svar som var “nej” eller “oklar” klassades som av hög kvalitet, medan artiklar som hade 

mindre än tre till fem svar klassades som av medelhög kvalitet. Se bilaga 1 för exempel på 

kvalitetsgranskning. För översikt av inkluderade artiklar, se bilaga 2. 

 

4.5  Analys  

En innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004), där först artiklarna lästes 

tillsammans och var för sig för att kunna få en helhetsbild och en förståelse för innehållet. 

För att förbättra och utveckla kvalitet på analysen inkluderades en triangulering. Enligt Polit 

och Beck (2017, s. 512) innebär triangulering att kodning och analys delas upp hälften mellan 

två eller flera forskare för att få ett trovärdigt resultat som möjlig. Sedan skapades en tabell 

med olika rubriker, dessa var meningsenheter, kondenserad meningsenhet, koder samt 

kategori. De meningar i artiklarna som svarade på syftet markerades och skrevs på engelska 

under rubriken meningsenheter. Därefter översattes dessa meningar till engelska med hjälp 

av ett lexikon för att sen göra en kondensering av dem. Enligt Graneheim och Lundman 

(2014) innebär en kondensering att reducera en text i sin storlek utan att dess kvalitet 

förändras. Efter kondenseringen fick varje kondenserad meningsenhet en kod som bestod av 

ett ord som beskrev kärnan av meningen. De koderna som matchade med varandra sattes 

tillsammans för att på det tillvägagångssättet bygga olika kategorier samt subkategorier. 

Dessa kategorier är grunden till resultatet i denna litteraturöversikt. Se tabell 2 för exempel. 
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Tabell 2  

Exempel på analys  

Meningsenheter  Kondenserad 
meningsenhet  

Koder  Kategorier  Subkategorier 

To feel well, the women 
attempted to reflect on and 
work with themselves. 
They tried to become 
aware of what had not 
been good, and tried to 
change things in life that 
might have contributed to 
the MI 
 

Kvinnorna reflekterade 
över sig själva, blev 
mer medvetna om 
saker som inte hade 
varit bra och försökte 
förändra detta. 

Prioriteringar Upplevelser av att 
prioritera annorlunda 

Att prioritera sig 
själv 

The women had a changed 
feeling about themselves, 
and did not feel secure. 
Many women could not 
rely on their bodies any 
more, which was a 
hindrance when trying to 
carry on with their lives. 

En förändrad känsla, 
känner sig inte säker 
och hade svårt att lita 
på sina kroppar, blev 
ett hinder. 

Kroppsförändring  Upplevelser av 
psykiska förändringar 

Negativa 
psykiska 
förändringar 

 

4.6  Etiska överväganden  

Artiklarna lästes noggrant var för sig och översattes med hjälp av ett lexikon för att 

översättningen skulle bli korrekt samt att inget skulle misstolkas. Sedan diskuterades 

artiklarna för att säkerställa att båda parterna hade tolkat likadant. Och för att få ett mer 

trovärdigt etiskt övervägande lades den egna förförståelsen åt sidan. De vetenskapliga 

artiklarna skulle dessutom ha ett eget etiskt resonemang. Citat som har tagits med i resultatet 

har skrivits på sitt originalspråk för att inte felaktigt återge innebörden.  

 

5  Resultat 

Resultatet från denna litteraturstudie är en analys av femton kvalitativa vetenskapliga 

artiklar som genomfördes i Sverige, USA, Kanada, Tyskland, Kroatien och Danmark. Syftet 

var att belysa kvinnors upplevelser av livsförändringar efter en hjärtinfarkt. Dessa 

upplevelser av livsförändringar beskrivs i olika kategorier och subkategorier. Se figur 2.  

 

Figur 2  

Kategorier och subkategorier  



13 
 

 

 

5.1  Upplevelser av psykiska förändringar  

Det framkom att några av kvinnorna i studierna upplevde olika psykiska förändringar i form 

av känslor såsom negativa upplevelser och positiva upplevelser.    

 

5.1.1 Negativa psykiska förändringar  

Att inte kunna utföra aktiviteter som tiden innan hjärtinfarkten såsom familjeaktiviteter 

(Stephens & Thomas, 2012), sociala aktiviteter (Mendes, Roux & Ridosh, 2010) samt sexuellt 

samliv (Mendes et al., 2010; Søderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013; Abramsohn et al., 

2013; Johansson Sundler et al., 2009) på grund av rädsla för en ny hjärtinfarkt (Junehag, 

Asplund & Svedlund, 2013; Stephens & Thomas, 2012; Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 

2011; Mendes et al., 2010; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014; Søderberg et al., 2013) eller 

rädsla för döden var stor (Groleau, Whitley, Lespérance & Kirmayer, 2010; Mendes et al., 

2010; Petric ̌ek, Buljan, Prljević & Vrcić-Keglević, 2017). En av kvinnorna beskrev den rädslan 

som:  

 

I’m scared to do things that I used to do. This past week, like, we went on vacation. A lot of 

family they went parasailing, they went on amusement rides, different things, and I was 

scared to go because of my heart condition, afraid that I would have a heart attack the whole 

time, or something would happen (Stephens & Thomas, 2012, s. 1107).  

 

Andra psykiska förändringar som kvinnorna upplevde efter hjärtinfarkten var att behöva 

övergå från sitt gamla jag till en ny roll och ny identitet, som att de måste bygga ett nytt liv 

för sig själva som kvinnor som lever med hjärtsjukdomar (Mendes et al., 2010). Men även 

förändringar av känslor som osäkerhet (Stephens & Thomas, 2012; Johansson Sundler et al., 

Upplevelser av 
psykiska 

förändringar 	

Negativa 
psykiska 

förändringar 	

Positiva 
psykiska 

förändringar 	

Upplevelser av 
fysiska 

förändrimgar 	

Att vara fysisk 
begränsad 	

Att vara 
beroende av 

andra 	
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att prioritera 
annorlunda 	

Att prioritera 
sig själv 	

Att prioritera 
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Upplevelser av 
att hantera livet 

annorlunda 	

Hanteringsstra
tegier 	

Hantering av 
livstilsförändri

ngar 	

Upplevelser av 
stöd: en nyckel 
för förändring 	

Att ha stöd 	

Att inte ha 
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2009), ensamhet (Johansson Sundler et al., 2009), stress (Sjöström-Strand et al., 2011; 

Johansson Sundler et al., 2009), skuldkänslor (Mendes et al., 2010) samt depression (Mendes 

et al., 2010; Stephens & Thomas, 2012). 

 

5.1.2 Positiva psykiska förändringar  

Positiva psykiska förändringar var att kvinnorna uppskattade vännerna (Wieslander, 

Mårtensson, Fridlund & Svedberg, 2016) och familjen mer (Johansson Sundler et al., 2009), 

fick mer empati för andra människor (Groleau et al., 2010) och upplevde mer medkänsla 

(Groleau et al., 2010; Mendes et al., 2010) samt inre styrka och kontroll i livet (Brink, 2009). 

Andra kvinnor blev mer närvarande i livet och i sig själva (Johansson Sundler et al., 2009) 

och några av kvinnorna fick upp ögonen för nya saker i livet som de tidigare hade blundat 

för (Junehag et al., 2013; Johansson Sundler et al., 2009).  

En kvinna berättar:  

 

Or you get on the bus for example, and there’s a man there looking at you, and you know he’s 

looking, and perhaps you meet his eyes and get one of those little smiles. That can make you 

warm. You would have ignored it before. “Men!” I would have thought [laughs and blushes] 

(Johansson Sundler et al., 2009, s. 381). 

 

5.2 Upplevelser av fysiska förändringar  

De framkom att kvinnorna upplevde fysiska förändringar i form av vara fysisk begränsad 

och att bli beroende av andra människor.  

 

5.2.1 Att vara fysisk begränsad  

Vissa av kvinnorna upplevde att fysiska förändringar i form av trötthet och brist på energi 

gjorde att det var svårt att kunna lita på sina kroppar (Sjöström-Strand et al., 2011; Stephens 

& Thomas, 2012; Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink, 2013). Att utföra aktiviteter såsom 

återupptagande av sitt sexuella liv, att delta i sociala tillställningar eller gå till jobbet var 

svårt på grund av tröttheten (Søderberg et al., 2013) samt att det begränsade deras livsvärld 

jämfört med någon som är frisk (Johansson Sundler et al., 2009).  

En kvinna berättar: 
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I’m slower, more tired. I actually don’t want to live, but I don’t want to hurt myself either. I 

want to live like normal, that’s all. Before the MI, I could do three things at the same time, 

now I have to force myself to take a shower and go out... even if I have to crawl (Fredriksson-

Larsson et al., 2013, s. 6).  

 

5.2.2 Att vara beroende av andra  

En annan fysisk förändring var att några av kvinnorna blev beroende av andra människor i 

situationer som de tidigare hade klarat av självständigt vilket de inte var vana vid (Stephens 

& Thomas, 2012; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Johansson Sundler et al., 2009). En kvinna 

berättar att hon inte längre går på stegen och klipper sina träd i trädgården utan låter någon 

annan göra det (Stephens & Thomas, 2012). Men det fanns även positiva fysiska förändringar 

som att några av kvinnorna sökte mer kroppskontakt och närhet till sin partner, vilket gav 

glädje i livet och verkade minska kvinnornas lidande (Abramsohn et al., 2013; Johansson 

Sundler et al., 2009; Søderberg et al., 2013).  

 

5.3  Upplevelser av att prioritera annorlunda  

Kvinnorna började prioritera annorlunda genom att sätta sig själva först samt familjen.  

 

5.3.1 Att prioritera sig själv  

För att hitta orsaken om varför de hade fått en hjärtinfarkt började några av kvinnorna 

reflektera mer och prioritera annorlunda i livet, vilket gav en livsförändring. Deras hälsa tog 

tidigare andra plats men efter hjärtinfarkten började de prioritera och förändra sitt tankesätt 

och sätta sig själva först (Wieslander et al., 2016; Groleau et al., 2010; Fredriksson-Larsson et 

al., 2013; Brink, 2009; Johansson Sundler et al., 2009; Junehag et al., 2013; Sjöström-Strand et 

al., 2011; Søderberg et al., 2013). De blev mer egoistiska och tänkte mer på sig själva 

(Johansson Sundler et al., 2009; Wieslander et al., 2016; Groleau et al., 2010), som att 

städningen kunde vänta till dagen efter (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Brink, 2009) eller 

att inte bli upprörda på andra människor (Groleau et al., 2010). En kvinna berättar hur hon 

blev bättre på att säga nej till människor efter hjärtinfarkten, att hon insett att det inte var på 

liv eller död bara för att hon inte kan hjälpa de (Wieslander et al., 2016). Andra kvinnor 

började uppskatta livet mer och de små stunderna (Junehag et al., 2013) och lärde sig att inte 

ta livet för givet utan njuta av det istället (Wieslander et al., 2016). 
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5.3.2 Att prioritera famil jen  

Prioritering gällde även familjen. Några av kvinnorna valde att umgås med sin familj såsom 

att ta ett glas vin med sin man på kvällen eller hämta sitt barnbarn på förskolan, istället för 

att spendera sin tid på andra onödiga saker (Wieslander et al., 2016). Andra kvinnor hade det 

svårt att hitta balansen mellan att umgås med familjen och att ta sig tid för sig själv och 

sjukdomen, och därför hade det tagit längre tid att inse att sjukdomen och hälsan borde 

prioriteras och förändras (Petric ̌ek et al., 2017). 

En kvinna berättar:  

 

So it took me about a year and a half to adjust to the disease, to realize that disease is an 

inseparable part of me, but something that I can handle. I gained the ability to realize when I 

have to slow down, if I overdid it with my business or family activities, that I needed to think 

about the recommendations…. (Petric ̌ek et al., 2017, s. 39).  

 

5.4  Upplevelser av att hantera l ivet annorlunda  

För att kunna göra livsförändringar samt ha möjlighet att leva ett hälsosammare liv behövde 

kvinnorna utveckla hanteringsstrategier samt hantera livsstilsförändringar.  

 

5.4.1 Hanteringsstrategier  

Kvinnorna behövde bland annat hantera sina nytillkomna känslor. Känslor som rädsla 

(Junehag et al., 2013; Wieslander et al., 2016; Junehag et al., 2014; Fredriksson-Larsson et al., 

2013) och osäkerhet (Nicolai et al., 2018) hanterades bland annat genom att placera en telefon 

bredvid sängen eller att ha vetskap om var närmaste sjukhus var (Junehag et al., 2014).  

En annan kvinna berättar:  

 

It went around in my head, but then it became apparent for me... “no, wait a minute, should I 

go and worry about something that I do not know?” Because I know nothing [about what is 

going to happen] (Junehag et al., 2013, s. 293).  

 

Kvinnorna fick finna nya strategier för att kunna hantera vardagen (Sjöström-Strand et al., 

2011; Wieslander et al., 2016; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Brink, 2009; Junehag et al., 2013; 
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Petric ̌ek et al., 2017; Johansson Sundler et al., 2009; Jones, Williams, Bydalek, Elkins & Fruh, 

2019). Några av dessa hanteringsstrategier var att utöka sin inre styrka, göra små 

förändringar i vardagen samt utföra aktiviteter som distraherade de från svåra tankar 

(Wieslander et al., 2016; Johansson Sundler et al., 2009) som trädgårdsskötsel (Wieslander et 

al., 2016). Det visades även att vissa kvinnor kunde hantera sina livsförändringar bättre än 

andra. Detta var relaterad till kvinnornas bakgrund såsom att ha haft en svår barndom eller 

haft ett missbruk som gjort att de byggt upp en inre styrka sen tidigare (Mendes et al., 2010).  

 

Andra strategier var att planera sin dag noggrant som att vila innan aktiviteter (Fredriksson-

Larsson et al., 2013; Jones et al., 2019; Brink, 2009) eller använda sig av andningstekniker 

(Nicolai et al., 2018). Andra kvinnor ansåg att acceptera sjukdomen, ta kontroll över 

sjukdomen (Petric ̌ek et al., 2017; Junehag et al., 2013) samt ta ansvar för sin hälsostatus var 

den viktigaste av alla strategier (Wieslander et al., 2016; Brink, 2009).  

 

5.4.2 Hantering av l ivssti lsförändringar  

Men för att kunna göra en livsförändring behövde även kvinnorna förändra sin livsstil. Detta 

gjorde de genom att börja motionera (Wieslander et al., 2016; Jones et al., 2019; Nicolai et al., 

2018; Petric ̌ek et al., 2017; Brink, 2009; Fredriksson-Larsson et al., 2013), äta hälsosammare 

(Brink, 2009; Jones et al., 2019; Junehag et al., 2013; Wieslander et al., 2016) och sluta med 

skadliga saker som rökning (Jones et al., 2019; Brink, 2009; Junehag et al., 2013; Wieslander et 

al., 2016; Sjöström-Strand et al., 2011). Några kvinnor upplevde det positivt att göra dessa 

förändringar (Wieslander et al., 2016; Jones et al., 2019; Junehag et al., 2013) medan andra 

kvinnor upplevde att det var negativt och svårt (Jones et al., 2019; Sjöström-Strand et al., 2011; 

Nicolai et al., 2018; Stephens & Thomas, 2012; Junehag et al., 2013). En kvinna berättar att ”I 

am not allowed to eat what I like, I am not allowed to smoke. Is there still something I am 

allowed to do? What am I living for?” (Nicolai et al., 2018, s. 32). 

 

5.5  Upplevelser av stöd: en nyckel för förändring  

I studierna visade det sig att stöd var en viktig del för att kunna gå igenom en livsförändring. 

Det visade sig även att stödet medförde något positivt och negativt i kvinnornas liv.   
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5.5.1 Att ha stöd   

Stöd från en partner gav tålamod och stabilitet, känslomässigt och praktiskt stöd (Petric ̌ek et 

al., 2017), uppmuntran (Junehag et al., 2014) samt tillgång till kamratskap och närhet som 

skapade meningsfullhet och säkerhet i livet (Johansson Sundler et al., 2009; Stephens & 

Thomas, 2012). En kvinna berättar hur hennes partner uppmuntrade henne till att gå en 

vandring med honom och hur hon tyckte det var svårt i början men med tiden blev det 

lättare tack vare partnerns uppmuntran och tålamod, efter det upplevde hon att hon var en 

ny människa (Petric ̌ek et al., 2017). Att kunna dela sina tankar och känslor med vännerna, 

arbetskamraterna, familjen (Wieslander et al., 2016; Nicolai et al., 2018; Petric ̌ek et al., 2017; 

Junehag et al., 2014), syskon och barn (Jones et al., 2019; Wieslander et al., 2016; Petric ̌ek et al., 

2017) bidrog även till upplevelser av stöd för att kunna gå igenom en förändring efter 

hjärtinfarkten (Wieslander et al., 2016; Nicolai et al., 2018; Jones et al., 2019). En annan kvinna 

beskriver hur stöd från familjen och vännerna förmedlade en känsla av säkerhet vilket gjorde 

det lättare att återgå till vardagen (Nicolai et al., 2018). En kvinna berättar att “my daughter 

and her family live right beside me and it feels secure to know that she can come over 

quickly and help me if I need it” (Sjöström-Strand et al., 2011, s. 463).  

 

Andra kvinnor beskrev att hjärtinfarkten till om med hade sina praktiska fördelar som att 

familjen hjälpte till mer än vad de gjorde innan (Petric ̌ek et al., 2017), barnen tog mer hand 

om sin mamma (Wieslander et al., 2016) eller hjälpte till med att promenera runt huset för 

träning (Jones et al., 2019). En del beskrev stödet som hjälp med transporter och andra 

dagliga aktiviteter (Sjöström-Strand et al., 2011). Annat stöd som var till hjälp för kvinnorna 

var tron. Tron hjälpte kvinnorna att må bättre som att gå till kyrkan, meditera och be 

(Groleau et al., 2010; Mendes et al., 2010).  

 

5.5.2 Att inte ha stöd   

Kvinnorna som inte hade stöd upplevde ett större behov av närhet eller kamratskap som var 

viktigt för att kunna förändra sin livssituation (Johansson Sundler et al., 2009; Sjöström-

Strand et al., 2011). Några kvinnor upplevde att deras vänner tog avstånd ifrån de på grund 

av rädsla att en ny hjärtinfarkt skulle uppstå vilket påverkade relationerna negativt och 

gjorde det svårare att åstadkomma en livsförändring (Johansson Sundler et al., 2009).  
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En kvinna berättar:  

 

Yes, they are affected. Unfortunately, negatively, I must say. Well, they no longer ask if I want 

to go to a concert, for example, or if I want to go here or there, or anywhere. . .. They probably 

think it’s hard, because they are afraid something will happen to me, and that they will be 

responsible. . .. They don’t say it, but it’s there between the lines anyway (Johansson Sundler 

et al., 2009, s. 380).  

 

6  Diskussion  

6.1  Metoddiskussion 

Syftet med den här litteraturöversikten var att belysa kvinnors upplevelser av 

livsförändringar efter en hjärtinfarkt, därför valdes en kvalitativ ansats med enbart 

kvalitativa vetenskapliga artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 54) passar 

kvalitativa metoder bättre när fenomen, upplevelser och erfarenheter vill beskrivas. Detta 

ansågs vara en styrka då syftet var att få fram upplevelser och då det kan vara svårare att få 

fram vad människor upplever i kvantitativa artiklar exkluderades dessa.  

 

Att artiklarna inte var äldre än tio år gav en trovärdighet till arbetet och ansågs vara en 

styrka då tio år ger den mest aktuella forskningen. Att fokus låg på både akut och icke akut 

hjärtinfarkt gav arbetet ett bredare synsätt på vad kvinnor upplever för livsförändringar, 

vilket visar på att det är överförbart till olika typer av hjärtinfarkt. En svaghet var att det inte 

beställdes eller köptes några artiklar vilket gjorde att eventuellt väsentliga artiklar missades. 

Några av artiklarna hade upplevelser från både män och kvinnor, men eftersom syftet 

handlade om kvinnors upplevelser togs endast delarna där kvinnorna beskrev sina 

upplevelser. Detta gjorde att det missades viktig information som hade varit relevant i 

arbetets resultat, därför ansågs det här som en svaghet för arbetet.  

 

Användning av Mesh termer och Cinahl Headings gjorde att arbetet blev mer pålitligt 

eftersom det säkerställdes att relevanta och viktiga artiklar fanns med i sökningarna. Det 

skulle ha blivit en svaghet att använda sökordet “Qualitative research” i några av 

sökningarna eftersom att det minskade antal artiklar för mycket. Exempelvis i den första 
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sökningen i PubMed där antal träffar var tjugofyra, med sökordet “Qualitative research” 

minskade sökningen till enbart fem träffar där relevanta artiklar försvann. Med hjälp av 

fritextsökning samt manuell sökning hittades ännu fler relevanta artiklar som gav arbetet en 

större trovärdighet vilket var en styrka för resultatet. Att inte använda databasen PsycInfo 

kan ses som en svaghet. Men eftersom att det redan hade hittats bra med artiklar i Cinahl 

och PubMed samt i den manuella sökningen, ansågs det inte relevant att göra mer än två 

sökningar i databasen PsycInfo eftersom de två sökningarna inte gav några nya artiklar.  

 

Att analysen gjordes enligt Graneheim & Lundman (2004) underlättade klassificeringen och 

sorteringen av artiklarnas resultat därför att det gav ett mer strukturerat tillvägagångssätt att 

arbeta igenom denna litteraturstudiens resultat. Detta ansågs som en styrka som gav 

reliabilitet för arbetet. Att tillföra triangulering för analysen var en till styrka som gjorde 

resultatet mer trovärdigt och tillförlitligt. Att artiklarna som valdes ut kom från olika länder 

gjorde att resultatet förstärktes genom att det gav en vision av olika nationaliteters 

upplevelser och gav en validitet för litteraturöversikten.  

 

6.2  Resultatdiskussion 

De huvudfynd som hittades var upplevelser av psykiska och fysiska förändringar, 

upplevelser av att prioritera annorlunda, upplevelser av att hantera livet annorlunda samt 

upplevelser av stöd som var en nyckel för förändring.  

 

I en tidigare studie om kvinnors återhämtning efter hjärtinfarkt av Jackson et al. (2000) 

beskrevs att kvinnorna upplevde olika sortens känslor såsom stress, osäkerhet, rädsla för en 

ny hjärtinfarkt eller döden. Detta förstärker resultaten i denna litteraturöversikt, där 

kvinnorna upplevde överensstämmande känslor. För att dessa kvinnor ska känna sig trygga 

och börja berätta om sina känslor såsom rädsla och osäkerhet, bör sjuksköterskan bygga en 

relation med patienten där kvinnan känner sig trygg för att berätta öppet om sina emotioner. 

Detta gör sjuksköterskan genom att börja lära känna personen. Att lära sig hur personen 

reagerar vid vissa frågor kan göra att sjuksköterskan inser vilka delar i konversationen är 

mer eller mindre känsliga för att på det viset kunna ställa rätt fråga vid rätt tidpunkt. Enligt 

Sahlsten, Larsson, Sjöström, och Plos (2009) att lära känna personen stimulerar patientens 



21 
 

deltagande i omvårdnaden. Sjuksköterskan ska visa att hen är nyfiken på patienten genom 

att lägga sitt total uppmärksamhet på patienten och dess berättelse samt observera 

patientens kroppsspråk. För att på det sätt uppfinna stimulerande frågor som kan göra att 

patienten delar sin egen erfarenhet av situationen och sätter ord på sina egna känslor. 

Sjuksköterskans roll är även att informera kvinnorna inför upplevelser efter en sjukdom 

samt förbereda dem för kommande känslor. Sjuksköterskan ska guide kvinnorna för att 

skapa egna verktyg för hantering av dessa känslor. Men för att kunna göra det behöver 

sjuksköterskan anpassa vården efter varje kvinnas tolkning av sina egna upplevelser av 

känslor. Ekman et al. (2011) menar att sjuksköterskan ska ge en individanpassad vård och se 

hela människan ur ett holistiskt synsätt. Det gör hon eller han genom att utgå från varje 

enskild människas egen upplevelse av hälsa, med detta menas att sjuksköterskan ska arbeta 

utifrån en personcentrerad vård.  

 

I en studie om kvinnors återhämtning efter en hjärtinfarkt av Jackson et al. (2000) beskrivs att 

kvinnorna hade olika fysiska förändringar såsom trötthet som gjorde att de hade svårt att 

hantera vardagen. Detta stämmer överens med denna litteraturöversiktens resultat där 

kvinnorna upplevde överensstämmande fysiska begränsningar. Somliga personer kan ha 

svårt att prata om sina fysiska upplevelser och av den orsaken kan viktig information döljas. 

Om sjuksköterskan skulle titta på klockan eller vissa att hen har bråttom för att göra andra 

saker skulle det ge ett dåligt intryck inför patienten och då skulle hon eller han inte känna sig 

trygg för att berätta om sina fysiska svårigheter. Därför är det viktig att sjuksköterskan visar 

personen att hen har tid för att lyssna och att hen finns där för patienten. Att sjuksköterskan 

visar uppmärksamhet till patienten leder till att relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten förstärkas. Ekman et al. (2011) menar att om personen får möjlighet att kunna 

presentera sig som hon eller han själv är och inte som en sjukdom ger det sjuksköterskan en 

utgångspunkt för att bygga en närmare relation med patienten där jämlikhet och 

samarbetsvilja äger rum. Detta ger personen delaktighet och möjlighet att aktivt kunna delta 

i sin återhämtning, samt att både sjuksköterskan och patienten vågar prata om svåra saker 

rörande exempelvis sexuellt samliv efter en hjärtinfarkt. På grund av trötthet upplevde några 

kvinnor i resultatet att det var svårt att återuppta sitt sexliv. I en tidigare studie gällande 

sjuksköterskors kunskap om hur de pratar om återupptagande av sex hos patienter efter en 
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hjärtinfarkt, visade det sig att flera av sjuksköterskorna undvek och förbisåg ämnet för att de 

inte hade tillräckligt med kunskap om det (O ̈zdemir & Akdemir, 2008). Det vill säga att det 

behövs mer kunskap om detta och det skulle kunna förbättras genom att det tas upp ämnen 

som rör sexuell hälsa i sjuksköterskans grundutbildning.  

 

I resultatet beskrevs att kvinnorna började förändra sitt tankesätt och prioritera sig själva, sin 

hälsa samt sin familj. Detta hittades även i en studie som handlade om kvinnors upplevelser 

några månader efter en hjärtinfarkt av Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008). Den 

prioriteringen som kvinnorna gjorde kan kopplas till Aaron Antonovskys teori om KASAM 

och framförallt meningsfullhet. Enligt Antonovsky (1991, s. 37–56) är meningsfullhet en 

motivationskomponent för att personen ska kunna börja intressera sig i sin hälsa. Kvinnorna 

hittade en motivation genom att börja engagera sig i sin egen hälsa och detta ledde till 

positiva livsförändringar i kvinnornas liv. Positiva livsförändringar upplevde även andra 

kvinnor i en tidigare forskningsstudie av White et al. (2007). Sjuksköterskan behöver hitta 

vilken motivation och engagemang kvinnor har för att gå igenom livsförändringar. 

Sjuksköterskan kan använda sig av kvinnors grad av meningsfullhet för att skapa en plan 

som kan hjälpa kvinnorna att utveckla de olika prioriteringarna. Miller och Rose (2009) 

beskriver att detta kan utföras genom att använda motiverande samtal. Där personen 

stimuleras att göra en förändring genom att sjuksköterskan ställer frågor till personen som 

rör problemet för att genom detta motivera personen att själv komma fram till orsaken för 

förändring. 

 

Enligt Antonovsky (1991, s. 37–56) kan en persons begriplighet yttra sig varierande utifrån 

hur personen uppfattar sin omgivning vid olika händelser, såsom att gå från strukturerad till 

kaotisk. Att några av kvinnorna försökte hantera sina rädslor kan tolkas som att kvinnorna 

förstod att de hade ett problem som de behövde manövrera och därför skapade de olika 

verktyg för att kunna hantera sina rädslor. Detta har även beskrivits i en tidigare studie av 

Jackson et al. (2000) samt White et al. (2007) där kvinnor pratade om hantering av känslor 

efter en hjärtinfarkt. Sjuksköterskan kan i det här fallet lägga fokus på kvinnans berättelse av 

sina rädslor. Genom att använda kvinnornas berättelser kan sjuksköterskan hitta kvinnors 

egen förmåga att se sina problem och på det viset uppmuntra kvinnor till att hitta en egen 
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lösning, såsom att placera en telefon vid sängen eller ta reda på vad alla nära 

vårdinrättningar ligger som beskrivs i resultatet. Sahlsten et al. (2009) beskriver att 

uppmuntra handlar om att upprätthålla och förstärka eller utveckla patientens 

självförtroende genom att diskutera och se bortom problem och osäkerhet. Samt att patienten 

ska uppmuntras mot realistiska mål såsom små delmål som gör att patienten upptäcker sina 

egna framsteg som kan öka patientens egen kraft. Som sjuksköterska är det viktigt att skapa 

förtroende för personens egen förmåga och vilja, genom att skapa ett samarbete som 

avspeglar förtroende och ärlighet. 

 

Resultatet beskriver även att det fanns några kvinnor som kunde hantera situationen efter 

hjärtinfarkten bättre än andra, eftersom att de tidigare i livet gått igenom svåra händelser 

som gjort att de byggt upp en starkare inre styrka i sig själv. Detta nämns även i äldre 

forskning av Wieslander, Mårtensson, Fridlund och Svedberg (2013) som studerade kvinnors 

upplevelser efter hjärtinfarkt. Att några av kvinnorna hade gått igenom svåra händelser 

tidigare i livet kan göra att de har en högre grad av KASAM, och detta är något som kan vara 

en fördel för kvinnor och som borde lyftas fram mer av sjuksköterskan under samtal med 

dessa kvinnor. Antonovsky (1991, s. 37–56) beskriver att personens förmåga att ta sig igenom 

olika situationer beror på personens grad av KASAM. Denna grad betyder inte att personen 

är en bra eller mindre bra människa eller att personen är lyckligare än andra som upplever 

ohälsa. Antonovsky (1991) menar även att om personen har en hög grad av KASAM kan det 

beskrivas utifrån att en person som upplever ohälsa kan ha bättre välbefinnande än en frisk 

person. Detta på grund av att dessa tidigare erfarenheter har förändrat kvinnornas 

livsperspektiv och gjort att de skapat fler verktyg och strategier för att ta sig igenom den nya 

situationen, i detta fall en hjärtinfarkt. Det är viktigt att sjuksköterskan lyfter fram kvinnors 

styrkor och tidigare erfarenheter för att bättre kunna hjälpa henne att gå igenom och möta 

stora livsförändringar. Sahlsten et al. (2009) menar att sjuksköterskans roll är att förstärka 

kvinnors egenvårdskapacitet. Detta gör han eller hon genom att stödja kvinnor att hitta 

metoder samt identifiera och använda sina egna resurser och styrkor. Sjuksköterskan ska 

involvera patienten i aktiviteter som inriktar sig på att personens egen förmåga utnyttjas.  
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Livsförändringarna underlättades när kvinnorna accepterade, tog kontroll samt ansvar över 

sin sjukdom och hälsa. Detta hittades även i tidigare forskning gjord av Kristofferzon et al. 

(2008), där kvinnorna upplevde att när de tog kontroll och ansvar över sjukdomen blev det 

lättare att möta det nya livet med att ha drabbats av en hjärtinfarkt, kvinnorna upplevde då 

mindre oro och rädsla. Att kvinnan tar ansvar över sin sjukdom kan hjälpa sjuksköterskan 

att försöka hitta en motivation hos kvinnan, med avseende på att det kan leda till att en 

livsförändring upplevs lättare. Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) anger att när 

en person får förståelse för vad problemet är med hjälp från sjuksköterskan, styr det 

personen mot förändring. Som sjuksköterska är det viktigt att ge personen uppmuntran och 

bekräfta dennes framgång med ett problem, för att få personen att upptäcka sina egna 

framsteg (Sahlsten et al., 2009), som att erfara livsförändringar.   

 

En del av förändringarna som kvinnorna behövde göra för att kunna uppnå en bättre hälsa 

var att fokusera mer på motion, hälsokost och att sluta röka. Det upplevde även andra 

kvinnor i tidigare studier som handlade om livs anpassningar efter en hjärtinfarkt, gjorda av 

Kristofferzon et al. (2008) samt White et al. (2007). En av sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa (ICN Code of Ethics, 2012). Därför bör sjuksköterskan 

även fokusera på personens resurser och vilja till hälsoförändring, såsom att hitta vad som 

motiverar personen till en livsstilsförändring samt skapa en medvetenhet hos personen. I 

resultatet upplevde även några kvinnor att det var svårt att göra en livsstilsförändring. Det 

är som tidigare nämnt viktigt att som sjuksköterska kunna motivera en person till 

livsstilsförändringar, men även väsentligt att kunna se till själv och ha vetskap om att det är 

svårt att göra de förändringarna. Brobeck et al. (2011) menar att det är viktigt att patienten 

förstår att de har ett problem, men det är även viktigt att sjuksköterskan förstår att det tar tid 

att göra en förändring. Vidare beskriver Brobeck et al. (2011) att om alla människor skulle 

studera sig själva och tänka på hur lång tid det egentligen tar att förändras skulle de flesta 

komma på att det kan ta flera år att uppnå ett mål. Detta är något som sjuksköterskan bör ha 

i åtanke när hon möter dessa kvinnor, genom att se till sig själv och förstå att alla är vi 

människor och att det inte alltid är lätt att göra förändringar. Det gör att det blir lättare för 

patienten att identifiera sig med sjuksköterskan och eventuellt mer obekymrat kan göra en 

förändring.  
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Några av kvinnorna i resultatet berättar att stöd från en partner, barn, närstående och vänner 

var en stor hjälp vid återhämtningen och för att kunna gå igenom livsförändringarna. I 

tidigare studier av Jackson et al. (2000), Kristofferzon et al. (2008) och White et al. (2007) 

beskrev andra kvinnor på liknande sätt att stödet var det viktigaste för de tiden efter 

hjärtinfarkten. Deras tro var även en nyckel för återhämtning och livsförändring, som även 

förstärks av andra kvinnor som likväl upplevde detta i en tidigare studie av Momennasab, 

Moattari, Abbaszade, & Shamshiri (2012). Det är viktigt att kvinnan har ett stort stöd efter en 

hjärtinfarkt för att lättare kunna hantera livet och dess fördänringar. Detta kan kopplas till 

Antonovsky (1991, s. 37–56) som beskriver att hanterbarhet innebär att de resurser personen 

har tillgång till, som man kan lita på och alltid kan räkna med, gör att personen aldrig 

känner sig som ett offer eller att livet upplevs oförtjänt. Att kvinnorna hade detta stödet kan 

kopplas till att kvinnorna hade en högre grad av hanterbarhet jämfört med de som inte hade 

ett lika stort stöd. Att ha stöd från olika personer eller en tro ledde till en bättre hantering och 

övergång efter hjärtinfarkten. Eftersom sjuksköterskan är den som spenderar mest tid med 

en patient, är det viktigt att han eller hon gör en kulturell, andlig eller religiös bedömning för 

att kunna möta personens holistiska behov (Ledger, 2005). Genom detta kan sjuksköterskan 

uppmuntra personen till sin tro som kan leda till en bättre övergång efter en hjärtinfarkt.  

 

6.3  Slutsats 

I denna litteraturöversikt framkommer det att kvinnor upplever livsförändringar i form av 

olika psykiska, fysiska och sociala förändringar, att de börjar prioritera och tillämpa nya 

hanteringsstrategier med hjälp av stöd från utomstående. Sjuksköterskan har som roll att 

tillsammans med dessa kvinnor hitta verktyg som kan vara till hjälp för att gå igenom 

livsförändringar. Dessa verktyg hittar sjuksköterskan genom att använda olika teorier i detta 

fall Antonovskys teori samt varierande tekniker såsom motiverande samtal för att på det 

viset kunna hjälpa patienten innan, under och efter en hjärtinfarkt, men också för att 

förhindra onödigt lidande. Men framför allt behöver sjuksköterskan se personen som en 

helhet där personens bakgrund, motivation samt nuvarande stöd tas hänsyn till, för att 

genom det tillvägagångssättet kunna skapa en plan och ge en bättre personcentrerad och 
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individanpassad vård. Vidare forskning behövs för att uppmärksamma dessa kvinnor och 

för att kunna ge sjuksköterskan mer kunskap.  
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Bilaga 2  

Översikt av inkluderade artiklar  

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte  

 

Typ av 
studie  

 

Deltagare 
(bortfall)  

 

Datainsamling 
Analys  

 

Huvudresultat  

 

Kvalitet 

Abramsohn 
et al. (2013) 
USA 

Att mer förstå 
kvinnlig 
sexuell 
återhämtning 
efter en 
hjärtinfarkt och 
att informera 
om en 
evidensbaserad 
strategi för att 
förbättra 
kvinnors 
sexuella hälsa 
efter en 
hjärtinfarkt 

Kvalitativ 
TRIUMPH-
studiedesig
n 

17 Semistrukturera
de individuella 
telefonintervjuer, 

Sexuella 
problem och 
bekymmer var 
vanligt bland 
kvinnorna samt 
rädsla för att få 
en ny 
hjärtinfarkt 
under sex. 
Upplevelser av 
undermålig 
information från 
vårdpersonal 

Medelhög 

Brink 
(2009) 
Sverige 

Att utforska 
hjärtinfarktpati
enters 
upplevelser av 
anpassning av 
sjukdomskonse
kvenser ett år 
efter händelsen  

Jämförande 
metod för 
grundad 
teori 

19 Öppna 
intervjuer, 
grundad teori 
analys 

Fyra olika 
anpassningsposi
tioner 
identifierades, 
att anpassa sig 
till hälsan, att 
ignorera 
sjukdomen och 
kämpa mot 
sjukdomen. 
Dessa var 
relaterade till 
självförmedling 
och hantering av 
sjukdomskonsek
venserna 

Medelhög  

Fredriksso
n-Larsson, 
Alsen & 
Brink 
(2013) 
Sverige 

Att utforska 
människor 
upplevelser av 
konsekvenser 
av trötthet och 
deras strategier 
för att hantera 
den 2 månader 
efter 
hjärtinfarkten 

Kvalitativ 
metod 
grundad på 
konstruktiv
istisk 
grundad 
teori metod 

18 Individuella 
intervjuer, 
konstruktivistisk 
grundad teori 
analys 

Upplevelser av 
en känsla av 
minskad 
förmåga att 
hantera det 
dagliga livet på 
grund av 
upplevelser av 
trötthet 

Hög 

Groleau, 
Whitley, 
Lespérance 
& Kirmayer 
(2010) 
Kanada 

Att undersöka 
frågor 
relaterade till 
andlighet och 
återhämtning 
som är en 

Kvalitativ 
design 

51 Inspelade 
intervjuer, 
dataprogram för 
kodning 

Resultatet 
illustrerar hur 
plats och kultur 
interagerar för 
att forma 
sjukdomsupplev

Hög  
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central del i 
patienters 
sjukdomsberätt
elser 

elser efter ett 
livshotande 
hälsoevenemang 

Johansson 
Sundler, 
Dahlberg & 
Ekenstam 
(2009) 
Sverige  

Att utforska 
betydelsen av 
nära relationer 
och sexualitet 
för kvinnors 
hälsa och 
välbefinnande 
efter en 
hjärtinfarkt 

Reflekteran
de 
livsvärldsgr
und 
baserad på 
fenomenolo
gisk 
epistemolog
i 

10 Semistrukturera
de 
fenomenologiska 
intervjuer, 
fenomenologisk 
analys  

Deltagarna 
upplevde att 
nära relationer 
blev ett 
säkerhetsnät och 
hade ett stort 
inflytande på 
de. Relationerna 
gav kraft och 
styrka till 
kvinnornas 
hälsoprocesser, 
men även 
orsaka lidande 
och förlust av 
energi 

Hög 

Jones, 
Williams, 
Bydalek, 
Elkins & 
Fruh (2019) 
USA 

Att utforska 
livserfarenhete
r av afro-
amerikanska 
kvinnor, 50 år 
eller äldre, som 
hade haft en 
hjärtinfarkt 
under de 
senaste fem 
åren 

Kvalitativ 
fenomenolo
gisk studie 

10 (3) Semistrukturera
de intervjuer, 
tolkande 
fenomenologisk 
analys  

Deltagarna 
upplevde att de 
var mer 
medvetna om 
sina liv efter 
hjärtinfarkten, 
en del gjorde 
livsstilsförändri
ngar. Deltagarna 
upplevde att en 
hjärtrehabiliteri
ng var viktigt 
men även 
familjestödet 

Hög 

Junehag, 
Asplund, & 
Svedlund 
(2014) 
Sverige 

Att beskriva 
individers 
uppfattning 
om de 
psykosociala 
konsekvensern
a av en 
hjärtinfarkt och 
deras tillgång 
till stöd ett år 
efter händelsen 

Kvalitativ 
beskrivande 
design 

20 Individuella 
intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarna 
upplevde 
psykosociala 
konsekvenser, 
bestående av 
ångest och 
rädsla för att 
drabbas igen. De 
flesta 
uppskattade sin 
mentor och 
några av dem 
utan mentorer 
önskade att de 
hade fått mer 
organiserat stöd 

Hög  

Junehag, 
Asplund & 
Svedlund 
(2013) 
Sverige  

Att beskriva 
individuella 
uppfattningar 
om kvinnors 
livsstil och 
stöd, 1 år efter 
en hjärtinfarkt, 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie 

20 Individuella 
halvstrukturerad
e intervjuer, 
innehållsanalys 

Deltagarna 
upplevde 
känslor av att 
vara i en annan 
kropp i form av 
att ha 
kroppsliga 

Hög 
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med eller utan 
mentorskap 

begränsningar 
och att inte 
kunna lita på sitt 
hjärta. Känslor 
av att ha en vilja 
att förändra 
vardagen samt 
tacksamhet och 
villighet att 
kämpa för deras 
framtid  

Mendes, 
Roux & 
Ridosh 
(2010) USA 

Att undersöka 
faktorer 
associerade 
med inre 
styrka hos 
kvinnor efter 
en hjärtinfarkt 

En grundad 
teori design 

12 Semistrukturera
de intervjuer, 
analys för 
metodisk Rigor 

Resultatet visar 
olika faktorer 
såsom att 
förändra sina 
mönster av 
rädsla samt 
kunna leva ett 
nytt normalt liv  

Hög  

Nicolai, 
Müller, 
Noest, 
Wilke, 
Hendrik-
Schultz, 
Gleißner, 
Eich & 
Bieber 
(2018) 
Tyskland 

Att undersöka 
viktiga faktorer 
relaterade till 
livsstilsförändr
ingar efter en 
akut 
hjärtinfarkt 

Kvalitativ 
design 

21 Semistrukturera
de intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Livsstilsförändri
ngar efter 
hjärtinfarkt 
påverkas av 
individuella 
(fysiska och 
psykologiska) 
och sociala 
faktorer. 
Deltagarna 
upplevde att det 
behövdes mer 
personlig 
information om 
orsaker och 
riskfaktorer och 
att det var 
viktigt med stöd 
från andra som 
också hade haft 
en hjärtinfarkt   

Hög  

Petric ̌ek, 
Buljan, 
Prljević & 
Vrcić-
Keglević 
(2017) 
Kroatien 

Att utforska 
patienters 
upplevelser av 
livet efter en 
hjärtinfarkt, de 
utmaningar 
som de står 
inför under 
processen att 
acceptera deras 
tillstånd 

En grundad 
teori metod 

30 Semistrukturera
de intervjuer, 
kvalitativ 
dataanalys 

Deltagarna 
upplevde att 
flera 
behovsområden 
behövde 
uppfyllas innan 
de kunde nå en 
ny normalitet. 
Dessa var bland 
annat att 
övervinna 
ångesten för 
eventuellt en ny 
hjärtinfarkt, 
förvärva 
kunskap om 
hjärtinfarkt i 

Hög  
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allmänhet, 
förbättring av 
hälsostatus för 
att ta kontroll 
över sjukdomen 
samt att leva 
inom stödjande 
sammanhang 

Søderberg, 
Johansen, 
Herning & 
Berg (2013) 
Danmark 

Att undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
sexuella 
problem efter 
en hjärtinfarkt 

Kvalitativ 
intervjustu
die 

11 Kvalitativa 
intervjuer, 
analys enligt 
Ricoeur's 
tolkningsteori 

Deltagarna 
upplevde att 
deras sexuella 
hälsa var orolig 
att återuppta på 
grund av 
sjukdomens 
påverkan på 
partnern, stöd, 
kön samt 
förhållande   

Medelhög  

Sjöström-
Strand, 
Ivarsson & 
Sjöberg 
(2011) 
Sverige 

Att utforska 
och beskriva 
hur kvinnor 
upplevde sin 
hälsa och sitt 
dagliga liv 5 år 
efter en 
hjärtinfarkt 

Kvalitativ 
beskrivande 
design 

14 (2) Individuella 
intervjuer, 
fenomenografisk 
analys 

Kvinnorna 
upplevde rädsla 
och ångest för 
framtiden samt 
trötthet och 
andra 
hälsoplågor. 
Rädsla för en 
annan 
hjärtinfarkt samt 
att behöva 
anpassa sig till 
en ny 
livssituation var 
andra 
upplevelser 

Hög 

Stevens & 
Thomas 
(2012) USA 

Att få fram 
upplevelser 
från kvinnor i 
mittlivet som 
överlevt en 
hjärtinfarkt och 
återvänt hem 
för 
återhämtning 

Kvalitativ 
existentiell 
fenomenolo
gisk studie 

8 Individuella 
intervjuer, 
hermeneutisk 
analys 

Deltagarna 
upplevde att 
deras kroppar 
inte längre var 
densamma, att 
hjärtinfarkten 
hade stört deras 
livförlopp. Att 
det var en 
ständig kamp 
och att många 
upplevde stor 
rädsla inför livet 

Medelhög 
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Wieslander
, 
Mårtensson
, Fridlund 
& Svedberg 
(2016) 
Sverige 

Att undersöka 
hur kvinnors 
återhämtnings
processer 
främjas efter en 
första 
hjärtinfarkt 
 

Kvalitativ 
beskrivande 
design 

28 (2) Öppna 
intervjuer, 
innehållsanalys 

Kvinnorna hade 
en längtan att 
närma sig ett 
nytt perspektiv 
på livet. Detta 
genom 
hantering, 
socialt stöd samt 
psykologiska 
aspekter och 
tankar 

 

 


