
 

 

 

Abstrakt 

Den vanligaste orsaken till att uppsöka akut sjukvård i Sverige idag är på grund av 
akut kranskärlssjukdom. Man har sett att miljö- och sociala faktorer som ekonomi, 
utbildningsnivå, arbetssituation och socialt nätverk har ett direkt eller indirekt 
samband med kranskärlssjukdom. Syfte: Denna litteraturstudies syfte var att 
belysa kvinnors upplevelser och erfarenheter tiden efter att ha drabbats av 
hjärtinfarkt, samt hur de hanterar sin livssituation. Metod: En systematisk 
litteraturstudie gjordes där artiklarna (n=21) analyserades med hjälp av 
innehållsanalys. Resultat: Hos kvinnorna fanns ett stort behov av socialt stöd och 
relevant information för en tillfredsställande återanpassning. Gemensamma 
emotionella upplevelser var oro, osäkerhet, förlust och stress. Copingstrategier 
kunde vara fysiska aktiviteter, läsning och samtal.  Slutsats: Behov finns av en 
mera individanpassad uppföljning och en ökad kunskap om den psykosociala 
rehabiliteringen. 
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Bakgrund  

Att drabbas av hjärtinfarkt innebär att autonomin i avseende den egna hälsan går 

förlorad. Det vardagliga livet präglas av kroppsbunden osäkerhet, kvinnorna kan 

inte styra över sin situation eller kropp. Kvinnorna har nu oftast svårt till att själva 

se hur de kan forma sina liv och påverka sin hälsa (Johansson, 2005, s. 33-34). 

 
Hjärtinfarkt innebär plötsligt försämrat blodflöde i en kransartär, vilket medför 

skadlig ischemi i myokardiet. Situationer som orsakar detta kan vara ökat 

hjärtarbete vid stress, feber, grav anemi eller plötsligt blodtrycksfall (Ericson & 

Ericson, 2002, s. 38-39). Idag är akut kranskärls-sjukdom den vanligaste orsaken 

till akutsjukvård i vårt land (Socialstyrelsen, 2004, s.14). År 2004 inträffade 480 

fall av akut hjärtinfarkt per 100 000 kvinnor och 690 fall per 100 000 män 

(Socialstyrelsen, 2007, s. 5). Symtomen som kännetecknar en hjärtinfarkt är 

tryckkänsla över bröstet, ont i bröstet, värk som strålar ut mot ryggen, vänster arm 

eller upp i vänster käke. Ibland kan också smärtan förläggas neråt magen, 

illamående, kallsvett och påverkat allmäntillstånd. Grundregeln är att alla med 

symtom från hjärtat och misstänkt hjärtinfarkt omgående ska till sjukhus (Lööf-

Johansson, 1999, s. 250-251). Att lindra smärta och få igång blodflödet till den del 

av hjärtmuskeln som ej får syre är de huvudsakliga behandlingsmålen. Kvalitén på 

vården är beroende på personalens kompetens, den utrustning man har till 

förfogande och fortlöpande utbildning (Socialstyrelsen 2004, s. 14-15). Rapporter 

visar att många av de klassiska riskfaktorerna saknas vid hjärtinfarkt hos en stor 

del kvinnor. Trots den ökade kunskapen kring detta används samma 

riskberäkningsfaktorer som för 40 år sedan (Schenk-Gustafsson, 2007). 

Man har sett att miljöfaktorer och sociala faktorer såsom ekonomi, 

utbildningsnivå, arbetssituation, socialt nätverk har ett direkt eller indirekt 

samband med kranskärlssjukdom. Livsstilsfaktorer som mat, fysisk aktivitet, 

tobak, alkohol och stress påverkar även det. De biologiska faktorerna som arv, 

ålder, kön är opåverkbara, men kan ha betydelse (Socialstyrelsen, 2004, s. 32).  

 

Kvinnor deltar inte i samma utsträckning som män i hjärt-kärlrehabiliteringen 

efter en hjärtinfarkt och avbryter den oftare än männen. Hjärtsjuka kvinnor har 

visat sig ha mer ångest, vara mer utmattade och socialt reserverade än män med 

hjärtsjukdom. Dessa känslomässiga tillstånd kan vara en anledning till att det är 
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svårt att ta till sig de förändringar som krävs i rehabiliteringen. Uppföljningen 

måste upplevas som meningsfull, teman som relationsstress och problemlösnings-

teknik tycks kännas relevanta för kvinnor att diskutera. I och med att det varit brist 

på kvinnor i tidigare studier är det ännu inte utforskat vad som bör ingå i en 

tillfredsställande psykosocial rehabilitering för hjärtsjuka kvinnor (Schenk-

Gustafsson, 2003, s. 225-227). Behovet av att bättre anpassa hjärtrehabiliteringen 

för kvinnor har uppmärksammats. Föreslagna åtgärder för att öka upptaget av 

kvinnor har varit; enbart kvinnogrupper, strategier för att förbättra det sociala 

stödet och varierande motionsalternativ (Beswick et al., 2005). Rehabilitering är 

en viktig del som Socialstyrelsen (2004, s. 12-13) poängterar starkt. Denna delas 

in i tre faser, där den första omfattar tidig mobilisering och riskbedömning. Den 

andra fasen avser de följande tre till sex månaderna med fysisk träning, eventuell 

rökavvänjning, dietråd, psykosocialt stöd och återgång till arbetet. Den tredje och 

sista fasen, underhållsfasen, är en livslång uppföljning och behandling av 

riskfaktorer samt bevarandet av ett aktivt liv. 

 

I en studie av Benson, Arthur och Rideout (1997) där kvinnor intervjuades i grupp 

en till sex månader efter insjuknandet framkom upplevelser av brist på stöd, 

trygghet, bekräftelse, att ingen lyssnade till deras behov, känslor av utanförskap 

och att tillvaron upplevdes som overklig. Svedlund och Axelsson (2000) fann 

känslor av sårbarhet, oro och ständig kamp mot rädslan efter en akut hjärtinfarkt 

bland kvinnor. Det framkom även i studien att kvinnorna kände skuldkänsla över 

att vara svaga, de upplevde en förlust av styrka i det dagliga livet. Några av 

kvinnorna menade att de inte längre var samma person och att livet inte var värt att 

leva. Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2003) beskriver de strategier som 

kvinnorna använde sig av för att hantera det nya livet. Dessa var att söka hjälp och 

stöd från familj och vänner, de var tvungna att acceptera vad som hade hänt för att 

kunna gå vidare. Det framkommer även att kvinnor oftare än män drar sig undan 

sitt sociala umgänge, kvinnor fick också mindre information kring sin sjukdom 

och rehabiliteringsprogram än män. Omvårdnadsfilosofen Katie Eriksson 

(Kirkevold, 2000, s. 225) menar att människan inte kan förstås som en isolerad 

individ, utan måste ses som en som ingår i en relation, hon existerar enbart i 

relationer med andra. 
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Antonovsky (1991, s. 37-44) menar att för att klara påfrestningarna i livet krävs att 

vi upplever en känsla av sammanhang. I upplevelsen av sammanhang ingår de tre 

komponenterna: känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, men om 

man inte upplever någon mening så har det inte så stor betydelse om man begriper 

och kan hantera sin situation, vilket visar att känslan av mening är den mest 

grundläggande. 

 

Eriksson (1994, s. 93-95) beskriver begreppet lidande. Sjukdom, ohälsa och 

situationen att vara patient berör hela människans livssituation, det självklara i 

livet rubbas eller tas ifrån en. Att känna eller tro att man ska dö, men inte veta när 

innebär ett lidande. Vårdpersonalen bör sträva efter att eliminera det onödiga 

lidandet och lindra det som inte kan elimineras. Till detta krävs en vårdkultur där 

den sjuke känner sig välkommen, respekterad och vårdad och därutöver upplever 

sig ha rätten och utrymmet att vara patient.  

 

Studier har visat att kvinnor uppvisar större emotionella svårigheter än män efter 

hjärtinfarkt. På grund av detta vill vi undersöka hur kvinnor upplever sin 

livssituation och sin uppföljning tiden efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser tiden efter att 

ha drabbats av hjärtinfarkt, samt hur de hanterar sin livssituation. 

 

Frågeställningar 

• Hur upplever kvinnorna återanpassningen till det dagliga livet efter en 

hjärtinfarkt? 

• Hur upplever och hanterar kvinnorna sin livssituation efter en hjärtinfarkt? 

 

Metod  
Denna litteraturstudie har gjorts enligt SBU:s/SSF:s riktlinjer (1999), där målet 

varit att följande kriterier uppfyllts: klart formulerade frågeställningar, tydligt 

redovisat tillvägagångssätt vid sökning och val av artiklar och ett resultat 

bestående av kvalitetsbedömda relevanta studier.  
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Vår litteraturstudies mål har varit att beskriva kunskapsläget inom ett visst område 

(jmfr. Backman, 1998, s. 26; Forsberg & Wengström, 2003, s. 25; Polit & Beck, 

2004, s. 88). Litteraturstudien har en tydligt formulerad fråga som besvaras genom 

att välja, värdera, analysera och kritiskt granska relevanta resultat från forskning 

(jmfr. Forsberg & Wengström, 2003, s. 27).  

 
Inklusions – och exklusionskriterier 

Litteraturstudien baseras på vetenskapliga originalartiklar skrivna på engelska, 

publicerade mellan år 2000- 2007. Dessa fokuserar på kvinnor som drabbats av 

hjärtinfarkt, deras upplevelser, erfarenheter och återanpassning, samt deras eget 

sätt att hantera livssituationen. Studier där resultatet för män och kvinnor inte 

bearbetades var för sig exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Sökning har skett i databaserna PubMed, Cinahl och Academic Search Elite.  

Sökningen begränsades med enbart artiklar publicerade mellan år 2000 – 2007. 

För att få rätt ämnesinriktning på sökningen användes MeSH-termer som sökord. 

De sökord och sökkombinationer som gav det slutliga resultatet av artiklar 

redovisas i tabell 1.   

 

Tabell 1.  Sökord och antal träffar 071105. 
Sökord PubMed Cinahl Academic Search Elite 

Myocardial infarction 38062 3639 6505 

Women 1290745 43186 184082 

Experience 97100 27022 107173 

Rehabilitation 63044 30051 33489 

Coping 26909 7926 7002 

Gender differences 16177 3747 8583 

Nursing 92011 143844 80252 

Myocardial infarction  

And women 

And experiences  

And rehabilitation  

40 (8) 10 (1) 4  

Myocardial infarction 

And coping  

And women 

And nursing 

42 (4) 3 (2) 6 (1) 

Myocardial infarction 

And gender differences 

And coping 

8 3 (1) 2 
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Antal studier använda i 

resultatet från varje databas. 

12 4 1 

 

Sökningen gav 17 artiklar som redovisas i vårt resultat. 

 

Andra sökord som prövats är heart disease, infarction, female, gender, recovery 

process, attitude och caring. Dessa uteslöts då de artiklar vi fann ej matchade vårt 

syfte.  

 

Manuell sökning 

I PubMed användes funktionen ”related articles” på sökningen myocardial 

infarction and women and coping and nursing, vilket efter titel och abstraktläsning 

samt granskning gav ytterligare fyra artiklar till resultatet. 

 

Klassificering och värdering 

Vi har följt SBU:s/SSF:s (1999, s.14-16) riktlinjer för klassificering och 

utvärdering och delat in studierna i följande grupper: 

• RCT - randomiserad kontrollerad studie: en prospektiv studie där man 

slumpmässigt fördelat patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

• CCT – kontrollerad klinisk studie: en studie där experimentgrupp 

jämförs med en kontrollgrupp eller en tidigare kontrollgrupp, ingen 

slumpmässig fördelning. 

• DS - deskriptiv studie: beskriver händelseförlopp, samband och 

förekomst hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

• K – kvalitativ studie: en studie där data insamlats genom intervjuer, 

berättelser eller observationer för att sedan analyseras i syfte att 

fördjupa förståelsen för exempelvis en viss grupps upplevelser och 

erfarenheter. 

Studiernas vetenskapliga kvalitet har värderats utifrån en tregradig skala: hög 

kvalitet (I), medelkvalitet (II) och låg kvalitet (III)  (se bilaga 1). 
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Etisk granskning 

I litteraturstudien har endast studier som godkänts av etisk kommitté eller där man 

gjort etiska överväganden valts. I de studier där det etiska resonemanget ansetts 

svagt har kvalitetsomdömet sänkts. Den etiska granskningen har även innefattat att 

alla artiklar som ingår redovisas (jmfr. Forsberg & Wengström, 2003, s.73-74).  

 

Bearbetning  

En systematisk litteraturgranskning har gjorts i tre steg enligt SBU/SSF (1999, s. 

16-17). Under steg ett lästes 227 titlar och/eller abstrakt med syfte att välja ut 

studier som var relevanta för vår litteraturstudie. Här exkluderades studier 

publicerade innan år 2000, dubletter, reviewer samt studier som inte berörde 

kvinnor och deras upplevelser och/eller hur de hanterar sin livssituation efter en 

hjärtinfarkt. Efter detta steg återstod 45 studier som ansågs vara relevanta och som 

uppfyllde inklusionskriterierna, dessa gick till vidare granskning. Steg två innebar 

ytterligare läsning av dessa studiers syfte och resultat för att bedöma om de 

passade in i litteraturstudien. Här exkluderades studier på grund av att de ej skilde 

på män och kvinnor i resultatet eller att de ej ansågs relevanta. Sjutton studier gick 

på detta sätt vidare till steg tre, samt fyra studier som hittats via manuell sökning. 

Dessa studier, totalt 21 stycken, granskades och lästes separat och tillsammans av 

författarna med hjälp av granskningsmall, se bilaga 2. Redovisning av dessa 

studier ses under resultatdelen.  

 

Analys 

Innehållsanalys har använts för att på ett systematiskt sätt kunna bearbeta och 

analysera resultatet i datainsamlingen (jmfr. Forsberg & Wengström, 2003, s. 146;  

Olsson & Sörensen, 2007, s. 129). Dataanalysen har varit kvalitativ där texten 

brutits ned i mindre enheter och sedan delats in i kategorier respektive 

subkategorier. Till detta har krävts en finkänslig och noggrann läsning där man 

identifierat olika underliggande mönster i texten (jmfr. Polit & Beck, 2004, s. 

573). Studiernas resultat har lästs flera gånger, både separat och av författarna 

tillsammans för att därigenom få en mer varierad och trovärdig tolkning.  

Fortlöpande hölls studiens syfte och frågeställningar i fokus. 
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Resultat  
Här redovisas resultatet från 21 stycken kvalitetsgranskade studier. Tolv av dessa 

är utförda med kvalitativ metod, åtta med kvantitativ metod och en studie använde 

sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. Av dessa är nio stycken gjorda i 

Sverige, respektive tre vardera från Australien, USA, Canada och Storbrittannien. 

Efter noggrann resultatanalys av dessa studier fann vi två kategorier. Den första 

kategorin återanpassning, med efterföljande subkategorierna socialt stöd, 

information, hjärtrehabilitering, livsstilsförändringar och copingstrategier, den 

andra kategorin emotionella upplevelser med subkategorierna nedstämdhet, 

oro/osäkerhet, stress och förlust.  

 

Återanpassning 

 - socialt stöd 

 - information 

- hjärtrehabilitering 

- livsstilsförändringar 

- copingstrategier 

 

Emotionella upplevelser 

  - nedstämdhet 

 - oro/osäkerhet 

 - stress 

 - förlust 

Efter varje kategori redovisas i tabellform de studier som ingår. I resultatet 

förkortas hjärtinfarkt med HI och hjärtrehabiliteringsprogram med HR. 

 

Återanpassning 
Tabell 2. Studier som berör kategorin återanpassning. 

Författ-
are, år, 
land 

Studiens syfte Design/inter-
vention 

Deltagare Analys-
metod 

Huvudresultat Design 
kvalitet 

1.Varvaro
, 2000, 
USA. 

Avgöra om 
fam. – och 
yrkesroller 
ändras e. att 
kvinnan 
drabbats av HI. 

Kvantitativ, 
randomiserad, en 
interventions 
grupp. 

N= 122 
Kvinnor, 
bortfall ej 
redovisat. 

Cron-
basch`s 
alfa, chi-
square. 

Behandlingsgruppen 
återanpassades bäst 
till att umgås med 
familj och vänner, 
detta  stärkte 
kvinnornas 
självkänsla. 

RCT-II 
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2. 
Wickholm 
& 
Fridlund, 
2003, 
Sverige. 

Undersöka hur 
kvinnor själv- 
skattade sin 
hälsa efter en 
första HI, under 
en 4-års period. 

Kvantitativ, 
frågeformulär vid 
HI samt 1 och 4 år 
efter. 

N=200, 
kvinnor, 
bortfall 
=40. 

Deskriptiv 
statistik. 
Friedman 
Mean 
Rank test. 

Det professionella 
stödet förbättrades, 
ökad medvetenhet 
kring kost, motion 
och rökvanor. 

DS-I 

3. Jackson 
et al. 
2000,  
Australien 

Utforska 
erfarenheterna 
av 
återanpassning 
hos kvinnor de 
tre första 
veckorna efter 
en första HI. 

Kvalitativ, 
explorativ, 
deskriptiv. Öppna 
semi-strukturerade 
intervjuer en , två 
och tre veckor e. 
HI. 

N=10, 
kvinnor. 

Innehålls-
analys 

Första tiden präglas 
av rädsla,oro och 
osäkerhet. Stöd från 
familjen upplevdes 
viktigt. Alla 
kvinnorna upplevde 
brist på information. 
Endast en kvinna 
deltog i HR 

K-II 

4. 
Svedlund 
& Daniel-
sson, 
2004, 
Sverige. 

Belysa 
erfarenheter av 
dagligt liv efter 
HI, beskrivet av 
kvinnor och 
deras partners. 

Kvalitativ, 
deskriptiv. 
Narrativa 
intervjuer med 
klargörande 
frågor. 

N= 18, 
kvinnor 
som levde 
med en 
partner. 

Fenomeno
logisk- 
hermeneut
-isk 
metod. 

Kvinnorna och deras 
partners upplevde att 
man inte delade 
erfarenheterna av att 
leva med HI med 
varandra, känsla av 
överbeskyddande och 
förlust upplevdes.  
Hos kvinnor fanns 
uppfattningen att HI 
påverkade relationen. 

K-I 

5. Kamm-
Steigel-
man et al. 
2006, 
USA. 

Belysa vikten 
av stöd från 
vänner/anhöriga 
och den 
mentala hälsan 
hos kvinnor 
som drabbats av 
HI. 

Kvantitativ, 
deskriptiv. 

N= 59, 
kvinnor, 
bortfallet 
=11. 

Innehålls- 
analys 

Merparten 
rapporterade lägre 
tillfredställelse i 
livet(p=<0.05). 
Religion, familj och 
vänner gav kvinnorna 
styrka och stöd tiden 
efter HI. 

DS-II 

6. 
Worrall-
Carter et 
al. 2005,     
Australien   

Utforska 
kvinnors 
erfarenheter e. 
deras första HI 
och de 
nödvändiga 
anpassningar  
under återhämt-
ningsprocessen. 

Kvalitativ,  
semi-strukturerad 
intervju. 

N=6, 
kvinnor, 
inget 
bortfall. 

Innehålls-
analys. 

Kvinnor upplevde 
förlust av något e. 
HI. Viktigt med stöd 
från anhöriga. 

K - II 

7. 
Wieslan-
der et al. 
2005, 
Sverige. 

Beskriva och 
jämföra det 
sociala stödet 
under en 4-
årsperiod bland 
kvinnor som 
deltog resp. inte 
deltog i HR 
efter HI. 

Kvantitativ, icke 
randomiserad. Pre- 
och posttest. 
Interven-
tionsgrupp. Enkät 
besvarades i 
samband med HI 
samt 1 och 4 år 
efteråt. 

N=200, 
kvinnor, 
bortfall 
=40 

Chi-
square, t-
test. 

Kvinnor som deltog i 
HR var beroende av 
prof.stöd ett år efter 
HI, medan kvinnorna 
som ej deltog var i 
behov av prof.stöd 
under hela 4-års-
perioden (p<0.007). 

CCT-I 

8. 
Kristoff-
erzon et 
al. 2005, 
Sverige. 

Beskriva 
könsskillnader i 
coping, socialt 
stöd och livs-
kvalitet 1, 4 och 
12 månader 
efter HI. 

Kvantitativ, 
prospektiv, 
beskrivande, 
jämförande. 

N=74, 
kvinnor, 
bortfall  
=14. 
N=97, 
män, 
bortfall 
=11. 

Chi-
square, 
t-test, 
McNemar 

Det sociala stödet var 
viktigt, trots det 
deltog en tredjedel av 
deltagarna mindre i  
det sociala livet ett år 
efter HI. Kvinnor 
använde sig av mer 
copingstrategier än 
män, man såg ingen 
skillnad vad gällde 
livskvalitet (p<0.01). 

DS-I 

9. Doiron-
Maillet & 
Meagher-
Stewart, 
2003, 
Canada. 

Belysa yngre 
kvinnors 
erfarenheter 
kring 
återhämtnings-
processen e. HI. 

Kvalitativ, 
deskriptiv, semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N=8, 
kvinnor, 
alla yngre 
än 61 år. 

Innehålls- 
analys. 

Stor osäkerhet 
upplevdes bland 
kvinnorna under 
återanpassningen, 
stöd fr. andra kvinnor 
som haft HI 
upplevdes viktigt. 

K -II 
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10. 
Kristoff-
erzon et 
al. 2007, 
Sverige. 

Beskriva det 
dagliga livet för 
män och 
kvinnor efter en 
HI. 

Kvalitativ, 
deskriptiv, 
semi-strukturerade 
intervjuer. 
 

N=20, 
kvinnor. 
N=19, 
män. 

Innehålls-
analys 

Kvinnor hade det 
svårt med livsstils-
förändringar, stöd 
från anhöriga var 
viktigt. Det 
upplevdes svårt att få 
rätt info. 

K-I 

11. 
Rushford 
et al. 
2007, 
Australien 

Undersöka 
kvinnors 
minnen av 
första 
informationen 
som gavs efter 
ankomst till 
sjukhus efter 
HI. 

Kvantitativ/ 
kvalitativ – 
triangulering med 
frågeformulär och 
uppföljande 
intervju.   

N= 224, 
kvinnor, 
bortfall 
=36. 

Chi-
square, t-
test. 

Majoriteten mindes 
info. kring 
medicinering, motion 
och rökstopp. 
Kvinnor med 
övervikt, diabetes s k 
riskgrupper upplevde 
att de fick begränsat 
med info. om diet 
och motion. De äldre 
kvinnorna fick sämst 
info. rörande 
vardagliga sysslor 
och HR. Hälften 
valde att delta i HR 
efter info. 

DS-II 

12. Tobin, 
2000, 
Canada. 

Definiera 
kvinnors 
återanpass-
ningsprosess till 
ett normalt liv 
e. HI. 

Kvalitativ,  
öppna intervjuer. 

N=12, 
kvinnor. 

Grounded 
theory. 

Fyra processer kunde 
urskiljas: 
accepterande, strävan 
att veta vad man kan 
och inte, våga göra 
förändringar och 
uppnå 
oberoende/säkerhet. 
Ingen av kvinnorna 
fick info. om HR. 

K - II 

13. 
Winberg 
& 
Fridlund, 
2002, 
Sverige. 

Jämföra hur 
kvinnor som 
deltog resp. inte 
deltog i HR 
själva upplevde 
sitt beteende 
och eventuella 
medicinska 
förändringar. 

Kvantitativ, icke 
randomiserad. Pre- 
och posttest. 
Interven-
tionsgrupp. Enkät 
besvarades i 
samband med HI 
samt 1 och 4 år 
efteråt. 

N=200, 
kvinnor, 
bortfall 
=40. 

Chi-
square, t-
test. 

Kvinnor i HR var i 
snitt yngre och 
arbetade. De 
upplevde mer stress. 
Kvinnor icke 
deltagande i HR hade 
högre blodtryck. 

CCT-I 

14. 
Fridlund, 
2000, 
Sverige. 
 

Jämföra 
kvinnor som 
deltog resp. inte 
deltog i HR hur 
de självskattade 
sin hälsa e. 
deras första HI. 

Kvantitativ, icke-
randomiserad. Pre- 
och posttest. Enkät 
besvarades i 
samband med HI 
samt 1 år efteråt. 

N=200, 
kvinnor. 
Bortfall 
=40. 

Chi-
square, 
McNemar 
test. 

Kvinnor som deltog i 
HR rapporterade mer 
medicinska problem 
(p<0.05), men 
lyckades dock bättre 
med livsstilsföränd-
ringar (p<0.001).  

CCT - I 

15. 
MacInnes, 
2005, 
Storbritt-
annien. 

Belysa kvinnors 
erfarenheter 
efter deras 
första HI. 
Identifiera 
anpassningar i 
kvinnornas liv. 

Kvalitativ, semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N= 10, 
kvinnor. 

Innehålls-
analys. 

Stress är den 
utlösande faktorn till 
HI. Kvinnorna led 
brist på själv-
förtroende första 
tiden efter HI. Sju av 
tio valde att delta i 
HR. 

K-II 

16. White 
et al. 
2007, 
Storbritt-
annien. 

Utforska 
kvinnors 
anpassnings-
förmåga efter 
HI, 
copingstrategier
. 

Kvalitativ, semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N= 18, 
kvinnor. 

Inehålls-
analys. 

Känslor av osäkerhet, 
oro och förlust av 
självständighet. 
Copingstrategier 
användes i stor 
utsträckning. 

K-II 
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17. 
Sjöström-
Strand & 
Fridlund, 
2006, 
Sverige. 

Beskriva och 
utforska hur 
kvinnor 
hanterar stress 
vid tiden för 
och efter HI. 

Kvalitativ, 
deskriptiv och 
fenomenografisk. 
Intervjuer m. 
öppna och 
klargörande 
frågor. 

N=20, 
kvinnor. 
Vid andra 
intervjun 
var bort-
fallet= 6. 

Innehålls-
analys. 

Följande områden 
hjälpte kvinnorna att 
hantera stressen: 
reflekterande, 
accepterande, 
planering, social 
tillhörighet och 
känslomässig 
avledning. Vikten av 
livsstilsförändringar. 

K - I 

18. Crane 
& Mc-
Sweeney, 
2003, 
USA. 

Utforska äldre 
kvinnor som ej 
deltog i HR e. 
HI och deras 
livsstilsföränd-
ringar. 

Kvalitativ, 
deskriptiv, semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N=15, 
kvinnor. 

Innehålls-
analys. 

Osäkerhet/oro, 
överlämnade av 
sysslor. Faktorer som 
underlättade var 
familjen och 
andlighet. Ekonomi 
var en faktor som 
både kunde 
underlätta och 
hämma 
livsstilsförändringar 
beroende på soc. 
situation. 

K-II 

 

 

Socialt stöd 

Under denna subkategori redovisas resultatet från nio studier. Här beskrivs 

betydelsen av det sociala stödet under kvinnornas återanpassning efter HI. 

 

Ett starkt stöd påskyndade återanpassningen i kvinnornas liv och stärkte deras 

självkänsla (Varvaro, 2000) [1]. Kvinnor upplevde att det professionella stödet 

med tiden förbättrades (Wickholm & Fridlund, 2003) [2]. Jackson et al. (2000) 

 [3] fann att under den första tiden var kvinnorna oroliga över hur sjukdomen 

skulle påverka deras roll i familjen, de upplevde ett stort behov av stöd från sin 

partner, övrig familj och grannar. Svedlund och Danielsson (2004) [4] kom fram 

till att varken kvinnorna eller deras partner delade erfarenheter av denna tid med 

varandra, kvinnorna ville inte oroa sin partner. Kamm-Steigelman (2006) [5] 

beskriver stödet från vänner och familj som viktigt samt att styrka och trygghet 

från dessa minskade risken för depression efter en hjärtinfarkt (HI). I studien gjord 

av Worrall-Carter, Jones och Driscoll (2005) [6] kom det fram att stöd från make 

och övrig familj betydde mycket. Detta stöd kunde bestå i känslan av att någon 

brydde sig. Worrall-Carter et al. (2005) [6] och Svedlund och Danielsson (2004)  

[4] kom i sina studier även fram till att kvinnorna kunde känna sig över- 

beskyddade, vilket ökade känslan av förlust, samt att när kvinnorna återvände hem 

från sjukhuset förvånades de över att de fick så mycket hjälp av sin familj. De var 

dock tvungna att planera vad som skulle göras. Wieslander, Baigi, Turesson och 
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Fridlund (2005) [7] fann att kvinnorna upplevde brist i stödet från närstående som 

lyssnade och var införstådda i deras situation. Det viktigaste stödet var att känna 

sig bekräftade och uppskattade. Studien visade att kvinnorna var i behov av stöd 

mer än ett år efter HI. Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2005) [8] kom fram 

till att en tredjedel av deltagarna i studien deltog i det sociala livet mindre under 

det första året. En fjärdedel av kvinnorna ansåg sig ha lågt emotionellt stöd. De 

personer som ansågs stötta mest för både män och kvinnor var barnen, partnern 

och vännerna. Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003) [9] fann att det 

emotionella stöd som upplevdes mest inflytelserikt var möten med andra kvinnor 

som drabbats av HI. 

 

Information 

Under denna subkategori redovisas resultatet från fem studier där betydelsen av att 

få god information under återanpassningen beskrivs. 

 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) [10] kom fram till att det ansågs 

viktigt att både få muntlig och skriftlig information. Informationen och dialogen 

med sjuksköterskan upplevdes betydelsefull och det var lätt att få tag på 

honom/henne efter utskrivningen till skillnad från psykologen som många av 

kvinnorna upplevde som stressad och gav sämst information. Även från dietisten 

erfor kvinnorna problem att få relevant information. Generellt informerades det för 

lite från vårdpersonalen om vem/vilka kvinnorna kunde kontakta när problem 

uppstod. Vissa informerades inte om HR och några önskade snabbare och tätare 

kontakt med sjukgymnast. I Jackson et al. (2000) [3] upplevde alla kvinnorna ett 

otillgodosett behov av information. Bristen på information kretsade kring ämnen 

som hjärtinfarktens inverkan på det vardagliga livet, diet, alkoholvanor och 

motion. I Rushford et al. (2007) [11] mindes kvinnorna att de på sjukhuset 

mottagit information kring medicinering, motion och rökstopp, men mindes inte 

att de fått information kring vardagliga saker som kunde ha betydelse efter 

utskrivning såsom trädgårdsarbete, sexliv, bilkörning och sportsliga aktiviteter. I 

studien framkom även att kvinnor som led av obesitas i större grad upplevde att de 

fick begränsad information kring kostråd och fysisk aktivitet. I Tobin (2000) [12] 

fick ingen av kvinnorna information om HR, trots att ett sådant program fanns att 

erbjuda. Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003) [9] beskriver hur en kvinna 
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kände sig utlämnad vid det akuta omhändertagandet och upplevde att hon inte fick 

någon information alls kring vad som pågick. Flera kvinnor i samma studie 

upplevde fortfarande en tid efter HI brist på kunskap och undrade varför 

personalen inte förde en dialog och informerade dem mer. En kvinna uttryckte en 

önskan om att sjuksköterskan skulle satt sig ned och samtalat med henne kring 

hjärtinfarkten. 

 

Hjärtrehabilitering  

Under denna subkategori redovisas resultatet från sex studier där vikten av HR 

beskrivs. 

 

I tre svenska studier där man utgått från samma grupp av kvinnor (Fridlund, 2000 

[14]; Wieslander et al., 2005 [7]; Winberg & Fridlund, 2002 [13]) jämförde man 

skillnader mellan en grupp som deltog i HR med en grupp som inte deltog. 

Oavsett om man deltog i HR eller inte så förbättrade kvinnorna sina rök-, kost- 

och motionsvanor. En fördel man kunde se av att delta i programmet var att över 

en fyraårsperiod behövde kvinnorna i HR- gruppen professionellt stöd under första 

året efter HI medan de som inte deltog var i behov av detta under hela 

fyraårsperioden. En annan fördel var att kvinnorna i HR – gruppen återgick 

snabbare till arbetet. Kvinnorna i HR - gruppen var yngre och de upplevde större 

tidsstress än icke-deltagargruppen, denna stress bestod under hela fyraårsperioden.  

I två brittiska studier beskrivs i den ena (MacInnes, 2005) [15] att av de tio 

kvinnor som erbjöds HR valde sju att delta. Tilltron till att rehabiliteringen kunde 

vara en hjälp till att återgå till ett normalt liv och återuppnå självständighet var 

större bland de yngre kvinnorna och bland kvinnorna som levde i ensamhushåll. 

De tre kvinnor som tackade nej till programmet var äldre än sjuttiosex år. I den 

andra studien (White, Hunter & Holttum, 2007) [16] deltog fyra av totalt fem 

kvinnor i ett HR och de var alla positiva till det. I Doiron-Maillet och Meagher-

Stewarts (2003) [9] studie blev hälften av kvinnorna erbjudna HR. Flera av 

kvinnorna som inte blev erbjudna HR sökte på egen hand upp ett sådant program, 

de uppskattade att få dela erfarenheter med andra kvinnor i samma situation. 

 

 

 

 14



Livsstilsförändringar 

Under denna subkategori redovisas sex studier som rör livsstilsförändringar.  

 

I Sjöström-Strand och Fridlund (2006) [17] och Wickholm och Fridlund (2003) 

[2] beskrivs hur kvinnorna var tvingade att göra radikala livsstilsförändringar och 

bli mera hälsomedvetna. Vissa slutade röka, rädslan över att misslyckas med detta 

ökade stressen för kvinnorna. När de väl accepterat ett rökstopp, blev kvinnorna 

fokuserade och motiverade att göra andra livsstilsförändringar. MacInnes (2005) 

[15] fann i sin studie att livsstilsförändringarna var relaterade till vad kvinnorna  

ansåg vara den utlösande faktorn till HI. Crane och McSweeney (2003) [18]  

utforskade i sin studie äldre kvinnors livsstilsförändringar. Fjorton av de 15 

kvinnorna upplevde fortfarande ett år efter HI minskad energi som uttryckte sig i 

andfåddhet vid vardagssysslor, yrsel och sömnighet. Detta medförde att man mera 

höll sig nära hemmet, undvek längre sträckor. Elva av kvinnorna ändrade sina 

kostvanor i form av minskat fettintag, reducering av salt och ökat intag av 

grönsaker. Kvinnorna upplevde hälsan som oförutsägbar vilket ledde till osäkerhet 

och begränsningar i olika livssituationer. En kvinna ville inte vara ensam med sitt 

barnbarn utifall hon skulle drabbas av ännu en HI. Hälften av kvinnorna i studien 

omhändertog och vårdade en nära anhörig, det kunde vara maken, ett handikappat 

barn eller barnbarn. De flesta ansåg stödet från familj och vänner som viktigt, men 

fyra av kvinnorna upplevde familjen som en barriär till att kunna ändra livsstil. Att 

ta hand om familjen var kostsamt och en tidsbörda. Ekonomisk support upplevdes 

som en stor hjälp till att kunna ändra sin livsstil i form av bättre kostvanor och 

mediciner. Ingen av kvinnorna deltog i HR. I Kristofferzons et al. (2007) [10]  

studie uttryckte kvinnorna att det var svårt att genomföra livsstilsförändringar 

därför att de var beroende av stödet från familjemedlemmar. Även bristen på 

kunskap var ett problem när det kom till hur man praktiskt skulle gå till väga för 

att genomföra en förändring i synnerhet kring matvanor.  

 

 

 

 

 

 

 15



Copingstrategier 
Under denna subkategori redovisas sju studier som berör kvinnornas hantering av 

sin livssituation efter HI. 

 

Kvinnorna ansåg att stress var den utlösande faktorn till HI, vilket gjorde att de tog 

det lugnare och lyssnade mer på sin kropp än tidigare (Kristofferzon et al. 2007 

[10]; MacInnes, 2005 [15]; Sjöström-Strand & Fridlund, 2006 [17]; Wickholm & 

Fridlund, 2003 [2]). Att prata med sjuksköterskan, kolleger, vänner och familjen 

reducerade stressen. Det upplevdes stressfullt att vara ensam, för att hantera denna 

stress använde sig kvinnorna av olika strategier såsom fysiska aktiviteter, läsning 

och trädgårdsarbete. Detta gjorde att de kunde slappna av (Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2006 [17]; Crane & McSweeney, 2003 [18]). Crane och McSweeney 

(2003) [18] visar också  i sin studie att kvinnorna omvärderade hushållsarbetet, 

som inte längre ansågs lika viktigt. 

 

Tobin (2000) [12] hade i sin studie till syfte att genom intervjuer definiera 

kvinnors återhämtningsprocess efter en HI. En del i processen var att identifiera 

begränsningarna när de dök upp och därefter acceptera dem. Att acceptera var 

viktigt för återhämtningen och för att kunna hantera sin livssituation. Efter 

hemkomsten från sjukhuset prövade kvinnorna enklare uppgifter för att se vad de 

klarade av, gick det bra gick de vidare till tyngre uppgifter. Klarade de inte av en 

viss aktivitet var det en indikation på att en förändring måste göras och här 

upplevde kvinnorna att stödet från familjen var viktigt. Kristofferzon et al. (2007) 

[10] beskriver hur stöd från anhöriga gav kvinnorna styrka att testa de 

begränsningar de såg och att prioritera sig själva. Kvinnorna i en studie av White 

et al. (2007) [16] påpekade värdet av att dela erfarenheter med andra som gått 

igenom samma sak och att få en slags förståelse. Att se andra lyckas med att 

anpassa sig till ett nytt liv efter en hjärtinfarkt uppmuntrade och motiverade 

kvinnorna.  

 

 

 

 

 

 16



Emotionella upplevelser 

Tabell 3. Studier som berör kategorin emotionella upplevelser. 
Författ-
are, år, 
land 

Studiens syfte Design/inter-
vention 

Deltagare Analys-
metod 

Huvudresultat Design 
kvalitet 

19. Norris 
et al. 
2007, 
Canada. 

Undersöka ev. 
könsskillnader 
kring 
depressiva 
symtom 
relaterade till 
akut HI. Hur 
påverkas 
livskvaliteten? 

Kvantitativ,  
frågeformulär vid 
HI och 1 år efter. 

N=384, 
män. 
N=102, 
kvinnor. 
Samman-
slaget 
bortfall 
=101 

Chi-
square, t-
test. 

Kvinnor uppvisade 
signifikant mer 
(p=0.01) depressiva 
symtom ett år e. HI. 

CCT – II  

20. Bogg 
et al.  
2000, 
Storbritt-
annien. 

Identifiera 
inflytandet och 
variationen  
bland män och 
kvinnor kring 
den psykiska 
hälsan e. första 
HI. 

Kvantitativ, 
prospektiv. 

N=220, 
män         
=169, 
kvinnor 
=51, 
bortfall 
=11. 

T-test. Kvinnorna upplevde 
mera känslomässiga 
problem, skattade sin 
livskvalitet lägre och 
använde sig i större 
utsträckning av 
copingstrategier 
(p=0.05, p=0.01) än 
männen. 

DS - II 

12. Tobin, 
2000, 
Canada. 

Definiera 
kvinnors 
återhämtnings-
process till ett 
normalt liv e. 
HI. 

Kvalitativ,  
öppna intervjuer. 

N=12, 
kvinnor. 

Grounded 
theory. 

Fyra processer kunde 
urskiljas: 
accepterande, strävan 
att veta vad man kan 
och inte, våga göra 
förändringar och 
uppnå 
oberoende/säkerhet.  

K - II 

21. 
Johansson 
et al. 
2003, 
Sverige. 

Fånga essensen 
av hur det är att 
som kvinna 
leva med 
erfarenheter av 
att ha drabbats 
av HI. 

Kvalitativ, 
deskriptiv. 
Fenomenologiska 
intervjuer med 
klargörande 
frågor. 

N=8, 
kvinnor. 

Fenomen-
ologisk 
hermen-
eutisk 
metod. 

Livet efter en HI 
förändras, attityden 
till den egna kroppen 
förändras. Oro inför 
ny HI. 

K-II 

18. Crane 
& Mc-
Sweeney, 
2003, 
USA. 

Utforska äldre 
kvinnor som ej 
deltog i HR e. 
HI och deras 
livsstilsföränd-
ringar. 

Kvalitativ, 
deskriptiv, semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N=15, 
kvinnor. 

Innehålls-
analys. 

Osäkerhet/oro, 
överlämnade av 
sysslor. Faktorer som 
underlättade var 
familjen och 
andlighet. Ekonomi 
var en faktor som 
både kunde 
underlätta och 
hämma 
livsstilsförändringar 
beroende på soc. 
situation. 

K-II 

4. 
Svedlund 
& Daniel-
sson, 
2004, 
Sverige. 

Belysa 
erfarenheter av 
dagligt liv efter 
HI, beskrivet av 
kvinnor och 
deras partners. 

Kvalitativ, 
deskriptiv. 
Narrativa 
intervjuer med 
klargörande 
frågor. 

N= 18, 
kvinnor 
som levde 
med en 
partner. 

Fenomeno
logisk- 
hermeneut
-isk 
metod. 

Kvinnorna och deras 
partners upplevde att 
man inte delade 
erfarenheterna av att 
leva med HI med 
varandra, hos kvinnor 
fanns uppfattningen 
att HI påverkade 
relationen. Känsla av 
oro/osäkerhet, 
förlust. 

K-I 

16. White 
et al. 
2007, 
Storbritt-
annien. 

Utforska 
kvinnors 
anpassnings-
förmåga efter 
HI, coping-
strategier. 

Kvalitativ, semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N= 18, 
kvinnor. 

Inehålls-
analys. 

Känslor av osäkerhet, 
oro och förlust av 
självständighet. 
Copingstrategier 
användes i stor 
utsträckning. 

K-II 
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9. Doiron-
Maillet & 
Meagher-
Stewart, 
2003, 
Canada. 

Belysa yngre 
kvinnors 
erfarenheter 
kring 
återhämtnings-
processen e. HI. 

Kvalitativ, 
deskriptiv, semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N=8, 
kvinnor, 
alla yngre 
än 61 år. 

Innehålls- 
analys. 

Stor osäkerhet 
upplevdes bland 
kvinnorna under 
återhämtningen. 

K -II 

10. 
Kristoff-
erzon et 
al. 2007, 
Sverige. 
 
 
 
 

Beskriva det 
dagliga livet för 
män och 
kvinnor efter en 
HI. 

Kvalitativ, 
deskriptiv.  
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 

N=20, 
kvinnor. 
N=19, 
män. 

Innehålls-
analys 

Kvinnor hade det 
svårt med livsstils-
förändringar, stöd 
från anhöriga var 
viktigt. Det 
upplevdes svårt att få 
rätt info. Upplevelse 
av oro/osäkerhet. 

K-I 

17. 
Sjöström-
Strand & 
Fridlund, 
2006, 
Sverige. 

Beskriva och 
utforska hur 
kvinnor 
hanterar stress 
vid tiden för 
och efter HI. 

Kvalitativ, 
deskriptiv och 
fenomenografisk. 
Intervjuer m. 
öppna och 
klargörande 
frågor. 

N=20, 
kvinnor. 
Bortfall 
= 6. 

Innehålls-
analys. 

Följande områden 
hjälpte kvinnorna att 
hantera stressen: 
reflekterande, 
accepterande, 
planering, social 
tillhörighet och 
känslomässig 
avledning. 

K - I 

15. 
MacInnes, 
2005, 
Storbritt-
annien. 

Belysa kvinnors 
erfarenheter 
efter deras 
första HI. 
Identifiera 
anpassningar i 
kvinnornas liv. 

Kvalitativ, semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N= 10, 
kvinnor. 

Innehålls-
analys. 

Stress är den 
utlösande faktorn till 
HI. Kvinnorna led 
brist på själv-
förtroende första 
tiden efter HI. 

K-II 

6. 
Worrall-
Carter et 
al. 2005,     
Australien   

Utforska 
kvinnors 
erfarenheter e. 
deras första HI 
och de 
nödvändiga 
anpassningar  
under återhämt-
ningsprocessen. 

Kvalitativ,  
semi- 
strukturerad 
intervju. 

N=6, 
kvinnor, 
inget 
bortfall. 

Innehålls-
analys. 

Kvinnor  upplevde 
förlust av något e. 
HI. Viktigt med stöd 
från anhöriga. 

K - II 

 

 

Nedstämdhet   

Under denna rubrik redovisas två studier som berör den nedstämdhet kvinnor kan 

känna efter att ha drabbats av HI. 

 

I en studie utförd i Canada framkom att kvinnor i högre utsträckning än män 

upplevde depressiva symtom ett år efter HI (Norris, Hegadoren & Pilote, 2007) 

[19]. I en studie utförd i Storbritannien av Bogg, Thornton och Bundred (2000) 

[20] visade det sig att kvinnor upplevde större känslomässiga problem än männen 

ett halvår efter att de drabbats av HI och att kvinnorna även skattade sin 

livskvalitet lägre. 
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Oro/osäkerhet 

Under denna subkategori redovisas resultatet från åtta studier som berör den 

oro/osäkerhet kvinnorna kan känna efter HI. 

 

Oro, osäkerhet och rädsla är de känslor som tydligast framkommer i flertalet 

kvalitativa studier med kvinnor som drabbats av HI. Oron över att drabbas av ännu 

en HI och oron inför att planera framtiden (Crane & McSweeney, 2003 [18]; 

Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003 [9]; Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 

2003 [21]; Kristofferzon et al., 2007 [10]; Svedlund & Danielsson, 2004 [4]; 

Tobin, 2000 [12]; White et al., 2007 [16]), rädslan och känslan av osäkerhet när 

man är ensam utifall något skulle hända (Crane &McSweeney, 2003 [18]; 

Johansson et al., 2003 [21]; Sjöström-Strand & Fridlund, 2006 [17]). 
 

Stress 

Under denna subkategori redovisas tre artiklar som berör den stress kvinnor kan 

känna efter HI. 

 

I MacInnes (2005) [15] och Kristofferzon et al. (2007) [10] beskrev kvinnorna att 

orsaken eller en av de bidragande orsakerna till att ha drabbats av HI var 

emotionell eller fysisk stress. I Sjöström-Strand och Fridlund (2006) [17] framkom 

att  kvinnorna upplevde stress när de tänkte på vilken skada deras hjärta hade tagit, 

samt tanken på att drabbas av ännu en HI. Att vara ensam beskrevs som stressfullt. 

 

Förlust 

Under denna subkategori beskrivs resultatet från sju studier som belyser den 

förlust kvinnorna upplevde efter HI. 

 

White et al., (2007) [16] beskriver hur kvinnorna kände en förlust av 

självständighet och av den fysiska förmågan. I två studier gjorda av MacInnes 

(2005) [15] och Crane och McSweeney (2003) [18] beskrev kvinnorna hur 

förlusten av självsäkerhet och kontroll påverkade deras sociala aktiva liv, den 

fysiska förmågan saknades även här. Crane och McSweeney’s (2003) [18] studie 

beskriver förlusten av ärlighet inför anhöriga, man höll känslorna inom sig. I 

Worral-Carter et al. (2005) [6] upplevde kvinnorna känslan av förlust när man inte 
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kunde arbeta eller var tillåten att köra bil. Beroendet av andra ökade känslan av 

förlust. I Svedlund och Danielsson (2004) [4] framkom att kvinnorna kände 

hopplöshet över den förlust som drabbat dem. Kvinnorna var inte säkra på att de 

kunde bemästra den nya situationen, de såg sjukdomen som ett misslyckande. En 

del av kvinnorna menade att de inte längre var samma person som innan 

hjärtinfarkten. Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003) [9] kom i sin studie 

fram till att förlust av kontroll fick kvinnorna att ifrågasätta sin identitet, de var 

osäkra på om de skulle klara av att återgå till livet de hade innan hjärtinfarkten. 

Johansson et al. (2003) [21] beskriver hur kvinnorna i studien upplevde att livet 

svikit dem, kroppen hade förlorat sin vitalitet och styrka. Kvinnorna hade en inre 

önskan för större saker än vad deras kropp klarade av. Glädjen i livet var inte 

längre detsamma.  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser tiden efter att ha 

drabbats av hjärtinfarkt, samt hur de hanterade sin livssituation. Vi upplever att vi 

fått svar på våra frågeställningar. Resultatet uppvisar många gemensamma fynd i 

de olika studierna oberoende av vilken metod man använt sig av. 

 

Metoddiskussion  

De styrkor denna litteraturstudie har är dels mängden relevanta studier (21) som är 

lästa och granskade separat och tillsammans av författarna, dels aktualiteten när 

tio av studierna är publicerade under 2005-2007. Flertalet av studierna 

representeras sedan under mer än en kategori i resultatet, vilket visar att de är 

relevanta. Tillvägagångssättet vid sökningen var mycket noggrant. Andra sökord  

som heart disease, infarction, female, gender, recovery process, attitude och caring 

prövades för att  kunna utesluta vilka sökkombinationer som gav de bästa 

sökträffarna. De artiklar vi fann med dessa sökord  matchade ej vårt syfte. Utöver 

sökning i tre olika databaser har även manuell sökning gjorts, detta för att utröna 

att någon intressant studie inte missats. Svagheter i arbetet var den knappa 

tidsplanen och det stora material som analyserades. Det fanns ej möjlighet att göra 

en så pass djugående analys som vi hade önskat och därmed blivit mer trovärdiga. 

De kvantitativa studierna kunde ibland upplevas som svåra att kvalitetsbedöma när 
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djupgående kunskap inte fanns kring vissa analysmetoder. De studier vi fann var 

alla gjorda i västerländska länder vilket man bör ha i åtanke när man tolkar 

resultatet. Om tid funnits hade det även varit intressant att göra samma 

litteraturstudie fast med fokus på män för att se om eventuella skillnader eller 

likheter mellan könen framgått tydligare. 

 

Resultatdiskussion  

Kring kvinnors upplevelser efter HI, så visade många av studierna att det sociala 

stödet och fullgod information var viktigt för en tillfredsställande återanpassning 

till det dagliga livet. Gemensamma nämnare kring emotionella upplevelser var 

oro, osäkerhet, förlust och stress. 

 

Jackson (2000), Varvaro (2000), Kamm-Steigelmann et al. (2006), Worrall-Carter 

et al. (2005), Kristofferzon et al. (2005) visar i sina studier att den viktigaste 

faktorn i kvinnornas återanpassning var det sociala stödet och då i synnerhet från 

den närmsta familjen och vänner. Samtidigt visar Worrall-Carter et al. (2005) och 

Svedlund och Danielsson (2004) på den negativa aspekten att stödet kunde leda 

till att kvinnorna upplevde sig vara överbeskyddade vilket ökade känslan av 

förlust. Kvinnorna i Wieslanders et al. (2005) och Kristofferzons et al. (2005) 

studier upplevde att de hade ett större behov av det emotionella stödet än vad de 

fick. Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003) avvek ifrån de övriga studierna 

på så vis att kvinnorna ansåg att det viktigaste stödet var från andra kvinnor som 

drabbats av hjärtinfarkt. Trots behovet av stöd från närstående så framkom i 

Kristofferzon et al. (2005) att en tredjedel av kvinnorna drog sig undan det sociala 

livet under det första året efter HI. Winberg och Fridlund (2002), Wieslander et al. 

(2005) och Fridlund (2006) fann att kvinnor som deltog i HR var i behov av 

professionellt stöd ett år efter HI, medan jämförelsegruppen som ej deltog 

behövde professionellt stöd under fyra år. Många kvinnor upplevde 

hjärtrehabiliteringen som något positivt (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 

2003; MacInnes, 2005; White et al., 2007). Kvinnor lägger extra stor vikt vid 

relationer vilket gör att det sociala stödet blir en viktig stressdämpare (Schenk-

Gustafsson, 2003, s. 222). Stödet från anhöriga får inte leda till överdrift, anser vi, 

utan det gäller att finna en balans. Sjöström-Strand och Fridlund (2007) beskriver i 
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en kvalitativ studie hur  kvinnor (n=20) upplevde anhöriga som överbeskyddande 

och detta ansågs som stressande eftersom det medförde begränsningar i det 

dagliga livet. Benson et al. (1997) menar att det finns en anspänning i rollen som 

mor, hustru, arbetare och vårdnadshavare, samtidigt som man själv är i behov av 

stöd, men vill vara oberoende. Kristofferzon et al. (2003) skriver att kvinnor kände 

skuld och skam över att vara svaga. Kvinnorna förminskade den faktiska inverkan 

som sjukdomen hade i deras liv, man förnekade och höll inne med sina känslor 

(Svedlund & Axelsson, 2000; Kristofferzon et al., 2003). Eriksson (1994, s.78) 

menar att för att omvandla lidande till en positiv kraft förutsätts att vi kan delge en 

annan människa vår berättelse. Här anser vi att sjuksköterskan har en viktig roll 

utöver de närstående i att agera som ett stöd för kvinnan. Genom att finnas 

tillgänglig kan sjuksköterskan minska oron och därmed lidandet som kvinnan kan 

uppleva. Enligt ICN:s etiska kod (International Council for Nurses, 2000) är att 

lindra lidande en av fyra grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskan har. 

 

Många av studierna visade att kvinnorna led brist på information första tiden efter 

HI (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Jackson et al., 2000; Kristofferzon 

et al., 2007; Rushford et. al., 2007). Bristen på information till kvinnorna kan 

förstärka känslan av att inte vara lyssnad till, att det inte tas någon hänsyn till den 

livssituation man befinner sig i och att man upplever brist på stöd. I uppföljningen 

av kvinnor bör hela familjen informeras för att kunna hjälpa dem att lösa de 

begränsningar som kan uppkomma i vardagslivet. Schenk-Gustafsson (2003, s. 

226) påpekar vikten av att rehabiliteringen känns meningsfull för kvinnan, att 

exempelvis diskussioner kring hur problemen konkret ter sig i hennes vardag ska 

kunna ingå. 

 

Många studier visar att oro, osäkerhet och rädsla är de känslor som kvinnorna 

oftast upplevde tiden efter HI (Tobin, 2000; Johansson et al., 2003; Crane et al., 

2003; Svedlund & Danielsson, 2004; White et al., 2007; Doiron-Maillet & 

Meagher-Stewart, 2003; Kristofferzon et al., 2007). Kvinnor beskriver sina 

upplevelser av förlust. Förlust av självständighet och kontroll över det dagliga 

livet (Crane & McSweeney, 2003; Doiron-Maillet & Meagher–Stewart, 2003; 

Johansson et al.,  2003; MacInnes, 2005; Svedlund & Danielsson, 2004; Warroll-

Carter et al., 2005; White et al., 2007). Svedlund och Danielsson (2004) och 
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Doiron-Maillet och Meagher–Stewart (2003) fann att kvinnorna ifrågasatte sin 

identitet i samband med denna känsla av förlust. Att upplevelsen av förlust är svår 

att hantera för kvinnorna framkommer tydligt i flera av studierna. De behöver stöd 

för att återgå till ett normalt liv, men vet inte alltid var de kan söka stöd. Inom 

vården är det lätt, tror vi, att bara se till en diagnos, istället för att se till kvinnornas 

hela livssituation för att på bästa sätt kunna hjälpa dem tillbaka i livet. Johansson 

(2005, s. 34) menar att kvinnor upplever sig reducerade till en diagnos när 

vårdarna förbiser deras upplevelser och erfarenheter och tillägger att kvinnornas 

livsvillkor måste tas i beaktning för att de ska kunna medverka i sin egen 

hälsoprocess. Kvinnors livssituation och det sammanhang de befinner sig i 

påverkas av deras upplevelse av hälsa och välbefinnande.  

 

Kvinnorna ansåg att stress var den utlösande faktorn till HI (Kristofferzon et al., 

2007; MacInnes, 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2006). Sjöström – Strand och 

Fridlund (2006), Wieslander et al. (2005) och Winberg och Fridlund (2002) fann 

att kvinnorna som deltog i HR upplevde större tidsstress än kvinnor som ej deltog, 

denna stress bestod under hela fyraårsperioden som studierna pågick. Många 

kvinnor, tror vi, har huvudansvaret eller ensamt ansvar för familj och vet inte hur 

de ska orka framåt i tiden. Att helt plötsligt ändra sin roll i familjen måste 

upplevas känsligt, stressfyllt och svårt. Man förvirras kring sin identitet. Stress är 

något som återkommer i många av studierna och som bör beaktas när hjärtsjuka 

kvinnors uppföljning planeras. Hinder som dålig ekonomi gör att många måste 

återgå tidigare till arbetet än vad de själva vill. Schenk-Gustafsson (2003, s. 222) 

menar att låg socioekonomisk status fördubblar risken för hjärtsjukdom, detta 

samband syns tydligare bland kvinnor än män. Sjöström-Strand och Fridlund 

(2007) skriver att stress var närvarande i kvinnornas liv innan HI som ett resultat 

av att ha ett stort ansvar för familj och arbete och att det var en anledning till att de 

drabbats av HI. Vistelsen på sjukhuset var stressande eftersom man kände att man 

borde vara på arbetet därför att ingen annan kunde ersätta kvinnans 

arbetsuppgifter. Vidare framkom att innan HI hade många av dem finansiella 

problem, särskilt ensamstående mammor och studerande med barn som tvingades 

arbeta extra vid sidan av studierna. Efter HI bidrog detta till att många återgick till 

arbetet tidigare än vad man själv önskade. 
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De strategier som framkom för att hantera sin nya livssituation var att 

kvinnorna lyssnade mera på sina kroppar än tidigare (Kristofferzon et al., 2007; 

MacInnes, 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2006; Wickholm & Fridlund, 

2003). Olika aktiviteter användes i stressreducerande syfte (Crane & McSweeney, 

2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2006). Att dela erfarenheter med andra 

kvinnor som gått igenom samma sak gav en slags förståelse. HR erbjöd olika 

tekniker som underlättade livsstilsförändringar (White et al., 2007). Att acceptera 

nya  begränsningar i livet var viktigt för återhämtningen (Tobin, 2000). Att 

acceptera och försöka finna en orsak, mening och förståelse varför man drabbats 

framstår som viktiga begrepp för kvinnornas återhämtning. Antonovsky (1991, s. 

41) menar att om man ser och känner en innebörd i livet och det sammanhang man 

befinner sig i är det lättare att konfrontera olyckliga upplevelser och finna en 

mening i dem.  

 

Slutsats 

Fynden ger indikationer på att många kvinnor lever i en stressfylld vardag. Även 

om begreppet stress inte används i alla studier så framgår tydligt att kvinnorna ofta 

bär på ett stort ansvar för familjen och dess problem, exempelvis: familje-

relationer, vård av sjuk make eller barn och ansvar för hushållsplaneringen. 

Känslan av att inte klara av lika mycket som innan HI leder till oro/osäkerhet och 

ett stort behov av stöd. Fynden uppvisar också ett behov av en mera individ-

anpassad uppföljning, där varje enskild kvinnas livssituation bör tas i beaktning 

och att hela familjen får information kring detta (om kvinnan så önskar). 

Studiens resultat visar att sjuksköterskan kan tillföra mycket i kvinnornas 

återanpassning i form av samtalsstöd och bli mer medveten om sin pedagogiska 

funktion genom att ge god information till hela familjen. Ytterligare forskning 

behövs inom den psykosociala rehabiliteringen för att få ökad kunskap i vad 

hjärtsjuka kvinnor behöver för en tillfredsställande återanpassning. 
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Bilaga 1 
 

I=Hög kvalitet II=Medel III=Låg kvalitet 
RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. 

_______ Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger 
otillräckligt med statistisk 
styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall. 

CCT Väl definierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

_______ Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder. 
Lång uppföljning 

_______ Begränsat patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet, allt för 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder. 

 

K Väldefinierad frågeställning. 
Relevanta och tydligt 
beskrivna urval. Tydligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Logiskt och 
begripligt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. God 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

_______ Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. 
Otillräckligt beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Vagt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

Från SBU/SSF (1999, s.14-16).
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