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Abstrakt: Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är bland de vanligaste dödsorsakerna i 

Sverige, kvinnor insjuknar ungefär fem till sju år senare i livet än män. Kvinnor ignorerar ofta 

tidiga symtom på bröstsmärtor och väntar ofta för länge med att söka vård. Syfte: Att belysa 

kvinnors upplevelse av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. Metod: metoden var en 

litteraturöversikt baserad på artiklar från 2003-2013. I studien inkluderades 18 vetenskapliga 

artiklar som motsvarade syftet och stämde med inklusionskriterierna, dessa bearbetades och 

analyserades. Resultat: Kvinnor upplever; ”Osäkerhet i tillvaron” och ”Ett behov av stöd” 

tiden efter att de har drabbats av hjärtinfarkt. För kvinnorna blir det en stor omställning i livet 

och det får en helt annan betydelse. Diskussion: Kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt 

känner stark oro och ångest inför framtiden och det är viktigt med ett personligt stöd för att 

hitta en stabilitet i det dagliga livet från såväl vänner och familj som från hälso- och 

sjukvården. Slutsatser: Hälso- och sjukvården behöver bistå med tydlig information, hjälp 

och stöd till kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt. Ett sätt att organisera sådant stöd kan vara 

att anordna träffar med andra kvinnor som befinner sig i samma situation.  
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Introduktion  
 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, bland både kvinnor 

och män. Uppfattning finns om att hjärtinfarkt är en manlig sjukdom vilket ofta 

uppmärksammas i media (Higginson, 2008). Kvinnor insjuknar ungefär fem till sju år senare 

än män vilket beror på det kvinnliga hormonet Östrogen. Ju äldre kvinnor blir ju mindre 

Östrogen produceras vilket leder till en ökad risk att drabbas av en hjärtinfarkt (Hambraeus, 

2012).  

 

Den som drabbas av hjärtinfarkt kan vara allt från fullt frisk till svårt cancersjuk. Oavsett så 

kommer det som en chock då varningstecken sällan visar sig. Närmast anhöriga beskriver 

ibland situationen som att personen beter sig lite annorlunda, men kan inte identifiera hur. 

Trötthet före infarkten har var ett observandum som kvinnor uppmärksammade (Thorén, 

Danielson, Herlitz & Axelsson, 2010). Det finns studier som påvisar att kvinnors dagliga liv 

påverkas negativt av sjukdoma. För kvinnor som nyligen har opereras för bröstcancer tar det 

normalt upp till ett år att orka komma tillbaka till att arbeta och få tillbaka sin livslust. Många 

mår dåligt en längre tid på grund av att självkänslan är låg när de har tagit bort ett av brösten, i 

kombination av kemoterapin de behandlas med efter operationen. De som drabbas av 

bröstcancer i ung ålder har större risk att få ångest och depressioner som följd (Johnsson, 

Fornander, Rutqvist & Olsson, 2009).  

 

 

Bakgrund  
 

Hur en person upplever sin livsvärld förklaras utifrån personens upplevelser av kropp, tid och 

rum i samband med sjukdom. I vården innebär livsvärldsperspektiv att personen själv är 

expert på sina egna upplevelser. När en persons upplevelser av att kroppen förändras, 

förändras också personens dagliga liv. Hur detta upplevs av personen och hur det orsakar 

lidandet är i hur hög grad förknippat med hur personen upplever sin sjukdom (Flensner, 2010. 

s. 110-115). Enligt omvårdnadsteoretikern Doris Carnevali hör begreppen dagligt liv och 

funktionellt hälsotillstånd ihop och dessa är beroende av varandra. Hur en individs liv 

fungerar påverkas av det dagliga livet vilket också ställer krav på den funktionella förmågan. 

Som i sin tur påverkar individens möjlighet att leva det dagliga livet. Enligt denna modell 
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samverkar det dagliga livet och det funktionella hälsotillståndet. Genom att tillgodose dessa 

krav blir det en balansgång mellan det dagliga livets krav samt inre och yttre resurser. 

(Carnevali, 1996. s. 22-23). 

 

Hjärtinfarkt är ett begrepp som ingår i akut kranskärlsjukdom. Hjärtinfarkt innebär plötslig 

syrebrist i hjärtmuskeln som orsakar nekros (vävnadsdöd) av hjärtmuskelcellerna. Hjärtinfarkt 

börjar med en liten skada på kärlväggen. När det blir en skada på kärlväggen lockas 

trombocyter dit och startar en reparationsprocess och bildar en förträngning av kärlet och det 

blir en åderförkalkning. Trombocyterna frisläpper vasoaktiva substanser som utlöser spasm i 

det lokala kranskärlet. Kärlspasmen försämrar kranskärlets blodflöde och orsakar lokalt 

syrebrist i hjärtmuskeln. Syrebristen orsakar celldöd i hjärtmuskeln och det blir en 

hjärtinfarkt. Förträngningen i kärlet kan täppas igen helt eller en stor del av kärlet och detta 

leder till att vissa delar av hjärtmuskeln inte får något syre. Ju större kärl som täpps igen desto 

större utbredning av hjärtmuskulaturen dör, dvs. större infarkt (Ericson & Ericson, 2008. s. 

94-97). Det finns många olika typer av behandlingar, däribland Angioplastik som är en teknik 

där man går in med en tunn metalltråd i ljumsken och följer artären till det åderförkalkade 

kärlet i hjärtat och vidgar det med en ballong, så kallad stent. Det har visats att personer som 

genomgått primär angioplastik anser att detta haft positiv effekt. De upplever sig känna sig 

mycket sjuk till återställd på några timmar. Återhämtningsprocessen gick snabbt och de som 

genomgått behandlingen imponerades av hur bra behandlingen var. Vårdpersonal upplevde 

patienterna som glada och positiva efter behandlingen, vilket tyder på hög 

patienttillfredsställelse (Sampson, O´Cathain & Goodarse, 2009). I en kvalitativ studie av 

Higginson (2008) påvisades att kvinnor ofta ignorerar tidiga symtom på bröstsmärtor. En 

rädsla infinner sig vid uppkomst av bröstsmärtor, trots detta väljer de ofta att självmedicinera 

framför att söka hjälp. Kvinnor förväntar att symtom på hjärtinfarkt ska uttryckas med de 

traditionella symtomen, med kraftig smärta på vänster sida av bröstet som strålar ut i armen. 

Istället kan symtomen hos kvinnor ofta vara diffusa och uppfattas som ofarliga övergående 

symtom. Det kan lätt förväxlas med magåkommor eller influensa (Herning, Hansen, Bygbjerg 

& Lindhardt, 2011). Genom deras förnekande av denna allvarliga sjukdom försöker de att 

bota sig själva genom att lägga sig att vila och medicinera bort värken, trots att det är en 

genomgående hjärtinfarkt de känner vid det tillfället (Alsén, Brink & Persson, 2008).  
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Sjukvårdspersonal möter ofta människor i en krisdrabbad situation, det kan vara de som 

drabbats av en allvarlig sjukdom (Cullberg 2006, s. 156). En psykisk kris innefattar en 

upplevelse av övergivenhet, självförkastelse och eller kaos. Övergivenhet är den mest centrala 

upplevelsen vid en akut separation. Kaos kan innebära känsla av ångest och panik. Den 

traumatiska krisen kan beskrivas med fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Under den närmsta tiden efter en händelse upp till 

några dygn befinner man sig i chockfasen, karaktäristiskt för denna fas är att man stöter ifrån 

sig verkligheten, man ser lugn ut men på insidan befinner man sig i kaos. Under 

reaktionsfasen tar man in vad som inträffat, vidare i bearbetningsfasen ca ½-1 år efter traumat 

börjar man bearbeta händelsen. Under nyorienteringsfasen börjar man blicka framåt och det 

inträffade är en del av ens liv, vilket ofta ger ett avtryck för ens framtid (Cullberg, 2006. s. 

141-154).  

Efter en hjärtinfarkt tar det tid att bearbeta det man har varit med om. Man måste få insikt om 

sin nytillkomna diagnos. Ofta behövs ett bra stöd av sjukvården för att lära sig vilka nya 

levnadsvanor som krävs. I dagens sjukvård finns det rehabiliteringsteam och andra vård 

personalgrupper som hjälper till att komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt efter en 

hjärtinfarkt (Rindforth & Gillgren, 2012). Hjärthabilitering innebär att man försöker hjälpa 

hjärtpatienten att optimera sina fysiska, psykiska och sociala funktioner. Man försöker på kort 

och lång sikt att minska insjuknad i hjärtinfarkt och dödsantalet. Det har visats att det finns ett 

antal åtgärder mot hjärtsjukdomar, så som livsstilsförändringar, mediciner och invasiva 

behandlingar av kranskärlstenos (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Många kvinnor känner en osäkerhet inför behandling av sjukdomen. De känner osäkerhet i 

hur de kommer att kunna behandlas och vilken vård de får på sjukhuset (Wang Thompson & 

Twinn, 2007).  
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Problemformulering  
 

Allt fler kvinnor drabbas av hjärtinfarkt, sjukdomen är svårare att upptäcka hos kvinnor än 

hos män eftersom de ofta inte får några tydliga symtom. Det är en allvarlig sjukdom som kan 

vara livshotande, därför bör den uppmärksammas mer. Det är av stor vikt att få mer kunskap 

om hur kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt upplever sitt dagliga liv.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. 

 

Design  
 

Studiens design är en litteraturstudie vilket innebär att man systematiskt söker , sammanställer 

och kritiskt granskar  vetenskapliglitteratur inom det valda problemområdet för studien.. Det 

centrala i en litteraturöversikt är att sammanfatta och kritiskt utvärdera det insamlade 

materialet för att visa ett aktuellt kunskapsområde och inte bara beskriva tidigare forskning. 

Vissa studier kan beskrivas mer detaljerat än andra (Polit & Beck, 2012, s. 120-121). Det 

finns inga bestämmelser kring hur många vetenskapliga artiklar som ska ingå i en studie, man 

bör inkludera all relevant forskning inom det området man valt att studera (Forsberg & 

Wengström, 2008. s. 34-35). 

Etiska överväganden 
 

I studien har endast vetenskapligt granskade och etiska accepterade artiklar använts. Utifrån 

riktlinjer om god medicinsk forskning markeras hur fusk och ohederlighet inte får 

förekomma. Endast studier med tillstånd från en etisk kommitté eller med etiska övervägande 

valdes ut (Forsberg & Wengström, 2008. s. 77).  
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Metod 
 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier innebär de kriterier som är specifika egenskaper för den populationen man 

vill studera, i vårt fall kvinnor som tidigare genomgått en hjärtinfarkt.  Kvalitativa granskade 

artiklar från 2003-2013 har använts, skrivna på engelska (c.f: Polit & Beck, 2012, s. 274). 

Endast kvalitativa artiklar inkluderades eftersom dessa bättre beskriver upplevelser och 

känslor. Exklusionskriterier, dvs. kriterier som utesluter människor från att ingå i studien var i 

detta fall kvantitativa artiklar och artiklar som handlade om män (c.f: Polit & Beck, 2012, s. 

274).  

 

Litteratursökning 

Utifrån det valda problemområdet formulerades sökord vilket utgjorde en grund för 

litteratursökningen. En litteratursökning kan göras manuellt eller genom datasökning, i detta 

fall gjordes både en manuell sökning och sökning i databaser. Forskning inom vård och 

omsorg kan bland annat hittas i databaserna Cinhal och PubMed/Medline, vilka användes i 

denna studie. Utifrån problemformuleringen/frågeställningarna bestämdes kriterierna för 

sökningen. Den manuella sökningen gjordes genom att referenslistan till en artikel gicks 

igenom för att hitta relaterade artiklar (Forsberg & Wengström, 2008. s. 80-85). 

 

En litteratursökning har gjorts i Cinahl och PubMed/Medline 2013-08-28 till -2013- 09-11 

(tabell 1). 

  

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval.1. Urval.2. Urval.3. Urval.4

. 

PubMed 

 

9/9-2013 

Myocardial 

infarction”[Me

sh] AND Daily 

life 

10 years 

Female 

86 38 25 10 2 

PubMed 

 

11/9-

2013 

Myocardial 

Infarction"[Me

sh] AND 

Qualitative 

Research 

10 years 

Female 

104 83 30 8 2 
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Databas Sökord Avgränsningar Antal 

Träffar 

Urva.1. Urval.2. Urval.3. Urval.4. 

Cinahl 

28/8-

2013 

Acute 

myocardial 

infarction AND 

experiences 

2003-2013 

Female 

44 35 22 11 3 

Cinahl 

2/9-

2013 

Myocardial 

infarction AND 

life experience 

2003-2013 

Female 

49 39 20 8 5 

Cinahl 

5/9-

2013 

Myocardial 

infarction AND 

lifestyle 

changes 

2003-2013 

Female 

57 47 15 7 5 

Manuell 

sökning 

11/9-

2013  

      1 

 

 

 

Urval och bearbetning  
 

Urval 1  

Vid den första bedömningen av artiklarna lästes artiklarnas titlar för att urskilja vilka som 

skulle kunna passa ihop med studiens syfte och problemformulering. Dubbletter från 

sökningarna sållades ut, vilket var 15 st.   

 

Urval 2  

Utifrån de titlar som var intressanta lästes de artiklarnas abstrakt, de som verkade relevanta 

för studien gick vidare till urval 3 för att läsas igenom.   

 

Urval 3  

Artiklarna som stämde överens med vad vi ville få ut av sökningen lästes noga igenom i sin 

helhet. Samtliga av valda artiklar är uppsökta i Ulrisch så att de är vetenskapligt granskade.  

 

Urval 4 

De som uppfyllde studiens syfte och inklusionskriterier granskades noggrannare genom att 

utföra en kvalitetsgranskning och klassificering enligt SBU:s (Bilaga 5) ”Mall för 
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kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” version 

2012: 1,4. Slutligen efter att noga granskat dessa återstod 18 artiklar som inkluderades i 

studien, dessa är sammanställda i en tabell, Bilaga 1. Dessa artiklar var av hög/medel kvalitet. 

 

Analys 
 

I denna studie har innehållsanalys använts som analysmetod. Studien består av 18 kvalitativa 

artiklar. Dessa lästes och analyserades flertalet gånger och under processens gång 

diskuterades artiklarnas kvalitet och hur de skulle klassificeras. Artiklarnas resultat 

sammanställdes och utifrån detta plockades relevanta delar ut. Utifrån detta blev resultatet två 

huvudkategorier och fem subkategorier. Målet med innehållsanalys var att nå djupet i texten 

och identifiera det specifika fenomenet. För att kunna identifiera olika mönster och teman 

som svarade på syftet analyserades data på ett systematiskt sätt. (Forsberg & Wengström, 

2006. s. 150-151).  
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Resultat 
 

Som underlag för resultatet har 18 vetenskapligt granskade artiklar använts, samtliga av 

kvalitativ design. Utifrån dessa arbetades två huvudkategorier fram och fem subkategorier.  

 

Kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt upplevde i sitt dagliga liv en osäkerhet i tillvaron och 

ett behov av stöd. I Kategorin ”Osäkerhet i tillvaron” beskrivs hur kvinnorna ofta känner en 

osäkerhet inför framtiden, rädsla för att återinsjukna och drabbas av följdsjukdomar. I 

studierna framkom att det upplevs som en stress att tänka på hur de ska leva och vad de hade 

kunnat göra för att förhindra sjukdomen. Kvinnorna uttrycker hur de känner en oro att lämna 

sjukhuset för att på hemmaplan klara sig själva. I den andra huvudkategorin, ”Ett behov av 

stöd” beskrivs hur kvinnorna behöver stöd från likväl partner och familj som från Hälso- och 

sjukvården. Det var viktigt för kvinnorna att känna att de hade någon att luta sig mot då de 

skulle återhämta sig efter sjukdomen. Detta stöd skulle bestå av både fysiskt och psykiskt 

stöd.  

 

Osäkerhet i tillvaron  
 

Under huvudkategorin ”Osäkerhet i tillvaron” beskrivs kvinnornas upplevelser i tre 

underkategorier: Sjukdomskänsla, Oro och ångest samt Livsstilsförändringar.  

Sjukdomskänsla  
 

I en kvalitativ studie av Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2010) beskrivs hur kvinnor 

känner en rädsla och osäkerhet inför framtiden efter en hjärtinfarkt. De hade en annan syn på 

livet och hur det snabbt kunde förändras, rädsla för en ny hjärtinfarkt och stroke fanns. Många 

av de äldre kvinnorna som fått diagnosen drabbades ofta av följdsjukdomar. En del av 

kvinnorna deltog efter insjuknande i en hjärtrehabiliteringsgrupp, vilket de uttryckte som 

positivt. Flera år efter sjukdomen uppmärksammades fortfarande olika hälsoproblem såsom 

arytmi, trötthet och försämrad fysisk kondition. De ansåg att det behövdes mer än ett års 

uppföljning efter sjukdomen. Ett annat problem som fanns var ekonomin, bland kvinnorna i 

arbetsför ålder kände sig vissa tvungna att gå tillbaka till jobbet tidigare än de ville trots att de 

kände sig trötta och utmattade. I en kvalitativ studie av Wann-Hansson, Hallberg, Klevsgård 

och Andersson (2008) visade det sig att de som lever med arteriella sjukdomar som till 
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exempel kärlkramp, var stort medvetna om att de hade en kronisk sjukdom. Att leva med en 

kronisk sjukdom resulterade att dessa människor var tvungna att anpassa och acceptera 

begränsningar av det vardagliga livet. Personer som var drabbade ville behålla sitt nuvarande 

tillstånd och att det inte skulle förvärras. Många kvinnor beskrev att de fått permanenta 

problem med minnet och koncentrationen efter hjärtinfarkten. Besvär som förvirrat 

sinnestillstånd, postoperativa hallucinationer och att delar av minnet försvinner. Vissa fick lära 

sig att leva med dessa problem ständigt efter hjärtinfarkten och vissa upplevde dessa i bara 

några få dagar. Kvinnorna beskrev också den ständiga oron de hade efter hjärtinfarkten, deras 

personliga hälsa, oro för återfall och deras bristande kunskap om sjukdomen. Dessa besvär 

bleknade dock efter en tid (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). 

 

Oro och ångest 
 
Oro och ångest förekommer hos kvinnor som haft hjärtinfarkt. Detta visade sig bland annat i 

en studie av Johansson, Dahlberg, och Ekebergh (2003) där kvinnor kände en stor osäkerhet i 

sin kropp när de drabbades av hjärtinfarkt. Deras liv förändrades på grund av osäkerheten, de 

fick leva med den sjuka kroppen de inte kunde lita på och då bryttes kopplingen till deras 

livsvärld bort. Deras vardag handlade bara om den ständiga oron de hade kring att deras 

kroppar skulle svika dem. Kvinnorna var osäkra på hur de skulle leva sina liv och deras 

livsvärld blev hotad på grund av den stora osäkerheten. De hade ingen frihet längre att kunna 

leva som de ville ostörda. För att kunna gå vidare var kvinnorna tvungna att försona sin kropp 

med sjukdomen för att kunna känna välbefinnande och hälsa. I en kvalitativ studie av 

Eriksson, Asplund och Svedlund (2009) beskrevs kvinnors upplevelser av att komma tillbaka 

hem efter en akut hjärtinfarkt efter en tid på sjukhus. De beskrev att deras dagliga liv den 

första tiden efter hemkomsten upplevdes som både positivt och negativt. Det positiva 

kvinnorna beskrev var att det var skönare att komma hem och att de inte kände sig tillräckligt 

sjuka för att fortsatt vara inlagd på sjukhuset. Tiden gick mycket snabbare när de hade 

kommit hem där de kunde finna en trygghet hos sin partner. Det negativa med att lämna 

sjukhuset var att de var rädda för att komplikationer skulle uppkomma och tvingas åka 

tillbaka till sjukhuset. Detta beskrevs ofta som en ständig oro. Kvinnorna uppgav att de fick 

svårare att sova på nätterna vilket berodde på de mardrömmar de fick. Den dåliga nattsömnen 

medförde att de kände de sig utmattade och trötta under dagen (Eriksson et al., 2009). I en 

studie av Stevens och Thomas (2012) uttryckt deltagarna ovisshet om vad de fick göra och 

inte efter hemkomsten från sjukhuset gällande vardagliga rutiner, arbete och hemmasysslor. 
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Denna osäkerhet skapade kraftig oro, ångest och stress. På grund av kvinnornas psykiska och 

känslomässiga reaktioner efter hjärtinfarkten kunde detta leda till svåra komplikationer så som 

hjärtsvikt, arytmier eller i värsta fall en återkommande hjärtinfarkt.  

 

Många kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt beskrev att de alltid hade tankar kring döden. 

Deras sjukdom var kronisk och livet skulle aldrig bli detsamma igen. Sjukdomen var alltid en 

påminnelse om att livet inte var oändligt. En stor rädsla vilade hos dessa patienter att ett 

återfall skulle komma. Personerna som drabbades tyckte att det var deras eget fel då de t.ex. 

inte gått på regelbundna hälsokontroller och skyllde på sig själva när hjärtinfarkten hade 

inträffat. Dessa negativa tankar efter en hjärtinfarkt ledde ofta till att människorna med tiden 

blev deprimerade och ängsliga vilket många av deltagarna uttryckte. En osäkerhet fanns inför 

vad som skulle hända med livet och hur deras familjer skulle hantera situationen. Meningen 

med livet var tankar som uppkom i dessa situationer och allt i livet handlade kanske inte bara 

om jobb och karriär. Energin skulle även räcka till för att göra roliga saker som berikade livet 

(Bergman & Berterö, 2003). De flesta har innan sin hjärtinfarkt upplevt känslomässig stress 

och känt att de borde ha gjort mer för att förebygga sin hjärtinfarkt. När kvinnor möter 

sanningen i sin diagnos konfronteras de med sin egen dödlighet, som de fruktade för (Mendes, 

Roux & Ridosh, 2010). Det har även visats i en studie av White, Hunter och Holttum (2007) 

att rädslan och ångesten kommer direkt när kvinnorna har lämnat sjukhuset där de upplevde 

säkerhet. När de lämnar den säkerheten kommer en oro för framtiden. Kvinnorna tycker att de 

är överdrivet uppmärksamma på eventuella fysiska symtom så som t.ex. andnöd, att inte 

känna sig överansträngd för att inte få ett återfall vilket de är rädda för. De kände även stor 

ilska och frustration över att kännas tvingad vara så överbeskyddande mot sig själva. Även en 

stor nervositet över att människor de kände sa åt dem att hela tiden ta det lugnt och sitta ned 

och vila. Det kvinnorna tyckte hjälpte bäst mot oron var att träna på avkoppling och 

avslappning. I hjärthabiliteringsgruppen fick de lyssna på andras erfarenheter och framgångar 

för att lyckas komma över oron, vilket var lugnade och gav kvinnorna motivation.  
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Livsstilsförändringar  
 

Behovet av livsstilsförändring efter hjärtinfarkt var för många förenat med osäkerhet i 

tillvaron. För många kvinnor var kostförändringar och att äta hälsosammare mat en anledning 

till osäkerhet. I denna studie av White, Bissell och Anderson (2011) visade det sig att patienter 

som var villiga att ändra på sin kost efter hjärtinfart var dem som trodde infarkten berodde på 

en osund kost som de var vana vid samt rökning. Trots all information från sjukhuset att äta 

en balanserad kost, så var inte alla patienter villiga att byta ut vissa livsmedel. I en studie av 

Doyle, Fitzsimons, McKeown och McAloon (2010) har det visats att kvinnor som haft en 

hjärtinfarkt ansåg att osunda matvanor var den enklaste preventionen att ändra på då de hade 

en stor rädsla att insjukna eller att dö om en infarkt skulle inträffa igen. De som ingick i denna 

studie berättade: ”det fanns inget annat val än att ändra på sina matvanor, jag vill bara äta 

hälsosamt, jag måste äta hälsosamt”. Motivation fanns för de allra flesta att byta matvanor på 

grund av rädslan för framtida hjärtproblem. Enligt en studie av Sjöström-Strand et al. (2010) 

var livsstilsförändringar ett måste, men det var svårare än kvinnorna trodde att ändra på vanor 

sina liv, däribland att sluta röka. 

 

En studie av Eriksson, Asplund och Svedlund (2010) visade att tilltron till livet påverkade hur 

man hanterade de livsstilsförändringar som var nödvändiga att göra. Kvinnor och deras 

partners förväntningar på det framtida livet efter att en av partnerna drabbats av en hjärtinfarkt 

kan beskrivas i två kategorier; att ha ett aktivt förhållningssätt till framtiden och en ”vänta och 

se strategi”. Vilket betyder att paret tillsammans skulle ha en tro på livets fortsättning, genom 

att ta ansvar för sitt liv t.ex. genom att byta till en sundare livsstil och att försöka ha en positiv 

syn på livet, att man har planer och drömmar för framtiden. Ett framtida mål var att deras liv 

skulle återgå till hur det var innan hjärtinfarkten. Det var lika viktigt att båda partnerna fick 

uttrycka sina åsikter av situationen, som kunde leda till en ökad förståelse för sjukvården på 

deras liv och relationer. Vissa såg sjukdomen som ett tillfälligt avbrott i livet och hade en 

positiv syn på återhämtningen och att fortsätta livet som vanligt efteråt. En del ansåg att de 

mådde bättre efter hjärtinfarkten och att deras hälsa hade förbättrats. Deltagare såg det 

inträffade som en tankeställare i livet och en andra chans inför framtiden. Ett behov av att 

göra prioriteringar beskrevs som viktigt och nödvändigt för att kunna uppskatta vad som är 

viktigt i livet och inte. Den andra strategin handlar om att inte planera långsiktigt inför 

framtiden, istället vänta och se vad som händer. Denna strategi indikerar en osäkerhet och oro 

efter hjärtinfarkten vilket avspeglades i såväl arbetsliv som privatliv. Många var beredda på 
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det värsta och medvetna om att en ny infarkt skulle kunna uppträda. Återhämtningen var en 

lång process som medförde otålighet. Några uttryckte sig som att de ville glömma det 

inträffade och blicka framåt.  

Det kvinnorna uttryckte vara svårt med livsstilsförändringarna var att de upplevde sig vara 

beroende av någon annan och att de hade dålig kunskap om hur de skulle leva upp till de 

rekommenderande livsstilsförändringar som skulle göras men även motivationen att ändra 

något. Det bästa de kunde göra var att acceptera situationen, att acceptera behandlingen och 

att förlita på sig själv och sina egna förmågor att testa sig själv (Kristofferzon et al., 2007). 

Efter en hjärtinfarkt vill många kvinnor ändra sin livsstil framför allt genom att undvika 

stress. Det är viktigt att inte utsätta sin kropp för stressiga situationer, då de är rädda att 

bröstsmärtor ska uppkomma. Kvinnor som röker slutar ofta direkt eftersom de tror att det är 

den största riskfaktorn för hjärtinfarkt. Kvinnorna fick lära sig att leva med att livet förändrats 

så som deras hälsa, livsstil och förändringar i arbete (Kristofferzon, Löfmark & Karlsson, 

2008). Kvinnor identifierar sin rädsla under förloppet av sina erfarenheter från starten av 

deras symtom och under hela återhämtningen. När kvinnor beskriver sina erfarenheter 

kommer de i osämja med varandra på grund av rädsla blir de oroliga av osäkerheten att leva 

med en kronisk sjukdom och risken för framtida komplikationer. Det kvinnor kämpar för är 

förändringen av sitt gamla jag och till sin nya personlighet efter en hjärtinfarkt (Mendes et al., 

2010). Enligt Coyle (2009) är egenvård viktigt för patienter för att förebygga och minimera 

risken för andra hjärtkomplikationer efter en hjärtinfarkt. Att använda den nyordinerade dieten 

som innehåller mindre fett tyckte många patienter var bra eftersom det kände sig mycket 

piggare med dem kosten. Motion tyckte deltagarna gjorde att de fick mycket mer energi på 

dagarna. Många av dem hade dessutom tappat mycket i vikt. Stresshantering ingick också i 

egenvårds beteende, eftersom många av patienter lider av stress vid hemkoms från sjukhuset. 

Patienterna var alltid rädda att en ny hjärtinfarkt skulle komma och att den skulle vara 

allvarligare, därför var det viktigt att träna på stresshanteringen. Att hela tiden justera 

livsstilsförändringar gör att personer känner att de lever under en stor process som hela tiden 

ska ge nya förändringar. Det är då viktigt att förklara för patienterna att de ska ta ett steg i 

taget för att slutligen tillfriskna och att små delmål är viktigt för att undvika stress.  
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Ett behov av stöd  
 

I denna kategori beskrivs hur kvinnorna hade ett behov av stöd från partner och familj samt 

från hälso- och sjukvården efter genomgången hjärtinfarkt.  

 

Partner och familj  

 

I en artikel av Hildingh, Fridlund och Lidell (2006) visade det sig att de patienter som 

drabbats av en hjärtinfarkt återhämtar sig bättre om det har ett större socialt nätverk runt om 

sig så som släkt, vänner och arbetskollegor. Att dela med sig av sina erfarenheter är mycket 

viktigt och att ha ett ömsesidigt förhållande till andra människor, där man kan vara öppen med 

sina bördor. Detta leder till en bättre attityd till sin sjukdom vilket i sin tur ger en bättre 

livskvalitet hos den hjärtsjuke. I en studie av Johansson-Sundler, Dahlberg och Ekenstam 

(2009) beskrivs att kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt följer en osäkerhet om hur deras 

livsvärld och hur deras vardag påverkas. Lidandet efter en hjärtinfarkt skapade en stor 

nedtrappning i de nära relationer som fungerade som ett säkerhetsnät för att hjälpa kvinnan. 

Om detta säkerhetsnät slutar fungera riskerar dessa kvinnor att falla. De nära relationerna 

kvinnor har till någon hade en stor förmåga att ge en känsla av välbefinnande, vilket gav 

kvinnorna en större livsglädje. Nära förhållande och sexualitet är sammanflätade till den 

levande kroppen och på så sätt upplever kvinnan i relation till någon annan att hon kan se sig 

själv och synas. Kvinnans egen hälsa kan ofta komma i andra hand och livet rullar på i 

hektiskt tempo. Efter en hjärtinfarkt kan detta faktum ändras och sjukdomen blir en drivande 

kraft till förändring där hälsan sätts i fokus. Efter en hjärtinfarkt är det viktigt med nära 

relationer för den drabbades välmående. Denna söker ofta närhet och ett stöd i bearbetning av 

sjukdomen men även någon att ta ut ilska och bitterhet på. Dessa relationer kan även brista i 

den här typen av livskris. Den kanske viktigaste relationen är ens partner som vid bra 

relationer kan vara en stor tillgång i situationen. De kvinnor som saknade en nära relation till 

någon beskrev en känsla av ensamhet vilket kunde leda till ökat lidande efter hjärtinfarkt. 

 

Kvinnor upplevde trygghet och praktiskt stöd från sin partner och familj, men kände även att 

dessa inte hade full förståelse att för att de var trötta och inte längre hade lika mycket energi 

som förut (Kristofferzon et al., 2008). Genom att de hade accepterat sjukdomen och de 

erfarenheter de skapat uttryckte sig kvinnorna som att de utvecklat en inre styrka. De kände 

sig som en bättre människa och uppträdde generösare gentemot vänner och familj. De fick 
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mer energi och lust att ta hand om sig själva genom att äta bättre och motionera samt sköta 

sina mediciner. Genom kontakt med andra kvinnor ville de finna stöd och social kontakt 

(Mendes et al., 2010).  

Enligt Bergman och Berterö (2003) krävdes ett stöd från vänner och familj, men även från 

hälso- och sjukvården i den tidskrävande fasen kring bearbetningen av sjukdomen. 

 

Hälso- och sjukvård  
 

 

Behovet av stöd från sjukvårdspersonal anses vara jätteviktigt för patienter när det gäller 

livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. När det gällde livsstilsförändringar behövde många 

kvinnor stöd från hälso- och sjukvården med att bl.a. sluta röka (Sjöström-Strand et al., 2010). 

Vikten av stöd från Hälso- och Sjukvården påvisades också i en studie av   

Wingham, Dalal, Sweeney och Evans (2006). I studien visade det sig att patienterna som var 

inneliggande på sin vårdavdelning efter hjärtinfarkt kände sig bekväma eftersom det alltid 

fanns personal som var experter i det ämne. De fanns också andra patienter som låg på 

avdelning som drabbats av hjärtinfarkt vilket gjorde att man kunde dela med sig av sina 

liknande erfarenheter och ömsesidigt ge stöd till varandra. I hemmet var de ensamma och 

hade ingen att fråga som hade kunskap om deras nya diagnos. Sjukvården upplevdes därför 

extra viktigt då kvinnorna kommit hem. Patienterna förlitade sig på vårdpersonalens 

vägledning i rehabiliteringen eftersom de visade sig mest kunniga. Enligt studien ansåg man 

att många som drabbats av en hjärtinfarkt hade dålig självdisciplin och orkade inte göra något 

åt sina livsstilsförändringar, det var då personalen som är expert på detta område skulle finnas 

där och pusha den hjärtsjuke att orka med alla förändringar som behövde göras. 

 

Enligt Johansson et al. (2003) är det av stor vikt att kvinnorna har ett bra stöd för orka med att 

möta sin vardag efter hjärtinfarkt. Får inte kvinnorna det stödet de behöver gör det att de 

känner sig otrygga som leder till många psykiska besvär. Studien visade att 

sjukvårdspersonalen måste vara följeaktiga så att patienten aldrig ska känna sig bortglömd.   
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En studie påvisade vikten av att kvinnorna får en bra utbildning om hur återhämtningen ska 

ske när de blir utskrivna från sjukhuset. Många kvinnor tyckte de har fått dåligt med 

instruktioner hur återhämtningen skulle vara i hemmet. De tyckte att hela hälso- och 

sjukvården var dåliga på att uttrycka hur allvarligt deras tillstånd varit (Stevens & Thomas, 

2012) 

Diskussion  
 

Metoddiskussion 

Detta vetenskapliga arbete baseras på en litteraturöversikt av artiklar som sökts fram i 

databaserna Cinahl och PubMed/Medline. Även en manuell sökning gjordes utifrån 

inkluderade artiklars referenslistor. Sökning i fler databaser kan ses som en styrka då fler 

artiklar går att söka fram. Artiklar från 2003 och framåt inkluderades för att få den mest 

aktuella forskningen. Endast kvalitativa artiklar inkluderades eftersom de bättre passar studier 

som beskriver upplevelser, vilket var vårt syfte. Flera av sökningarna gav dubbletter av redan 

valda artiklar vilket visar på en mättnad av sökning. Några av artiklarna fanns inte i full text 

och behövde beställas. Istället valde vi att exkludera dessa vilket kan ses som en svaghet då de 

hade kunnat innehålla relevant forskning. Exklusionskriterierna var studier gjorda på män och 

artiklar upp till 10 år gamla eftersom endast kvinnors upplevelser skulle belysas och så ny 

forskning som möjligt skulle studeras. En nackdel i artikelsökningen var att det var svårt att 

hitta studier som endast handlade om kvinnor, då många studier behandlade både män och 

kvinnors upplevelser. I dessa har endast forskning som handlar om kvinnorna plockats ut ur 

studien. Efter att ha valt ut relevanta artiklar och granskat dessa kvarstod 18 studier som 

valdes att inkludera i arbetet. Dessa valdes eftersom de var av hög eller medelhög kvalitet.  
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Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. 

Resultatet visade att kvinnorna i studien uppmärksammar flera år efter hjärtinfarkten olika 

hälsoproblem såsom arytmi, trötthet och försämrad fysisk kondition (Sjöström-Strandet al., 

2010). Detta har man även kommit fram till i en studie av Kärner, Tingström, Abrandt-

Dahlgren och Bergdahl (2005) där man sett att kvinnor och män under 

återhämtningsprocessen upplevde flera olika hälsoproblem så som arytmi, dålig fysisk 

kondition, högt kolesterolvärde, bröstsmärtor, magont och andnöd. Trots detta upplevdes 

tröttheten som det mest besvärande problemet. Detta beskrevs med en varierande grad av 

utmattning och energibrist. Med detta menas behov av vila efter fysisk ansträngning och mer 

sömn.  

 

 

Studien av White et al. (2011) visar att kvinnor behövde hjälp med livsstilsförändringar. Detta 

visades även i en studie av Ahlin och Billhult (2012) då det ställs stora krav på 

livsstilsförändringar för kvinnor med diabetes typ 2 då de hela tiden måste tänka på kost och 

motion. Vidare i studien beskrivs att kvinnorna ser sjukdomen som en inre kamp. Kvinnorna 

ser sig själva som offer för sjukdomen samt att de upplever sig själva som orättvist 

behandlade av livet. 

När en hjärtinfarkt inträffar beskriver många att man bli påmind att livet inte är oändligt. 

Ängslan finns där hela tiden att återinsjukna igen. Många blir deprimerande att tänka negativa 

tankar och oroa sig över hur framtiden blir, arbetets fortsättning, vad man ska klara av 

hädanefter (Bergman & Berterö, 2003). I en studie av Hutton och Perkins (2008) har man 

studerat mäns upplevelser av att drabbas av en hjärtinfarkt, för dem kommer det som en 

chock. Efter en hjärtinfarkt känner även män en stor rädsla och osäkerhet. De blir förvirrade 

om vad de borde göra för att förhindra att bli sämre men de är också osäkra på hur mycket 

man kan försöka ändra på. De vet att rökningen och alkoholkonsumtionen i stor grad påverkar 

och att det inte är bra. Även den emotionella stressen har nämnts att inte vara bra för hälsan. 

Män hade i stora drag haft en bra självbild, trott på sig själva och att de orkade med det mesta 

i livet. Det var svårt för dem att förstå att de hade börjat bli gamla och fått ett svagare hjärta. 

På grund av det kände dem ilska och frustration av de inte ska klara av de fysiska 

funktionerna som innan. Nu gällde det bara att sakta ner på tempot, att försöka ta mindre 

ansvar och inte fokusera på arbetet, även om det var jätte jobbigt. Men det viktigaste för dem 

var att komma tillbaka till det normala livet efter hjärtinfarkten.  



17 

 

I en studie av Mendes et al. (2010) visades att den känslomässiga stressen kvinnan upplevde 

innan de drabbades av hjärtinfarkt har haft en inverkan på varför den inträffade. Kvinnor 

kände skuld över sitt stressiga beteende och anser att de kunde gjort något sin livsstil för att 

förhindra infarkten. Efter infarkten lever kvinnor med en osäkerhet och rädsla för framtida 

komplikationer med hjärtat, och den rädslan kvinnan bär på kan leda till en stor stress som 

inte är hälsosam. Detta har man även sett i en studie av Sjöström-Strand och Fridlund (2007) 

där visade det sig att stress efter en hjärtinfarkt berodde på ångesten man upplevde efter att ha 

drabbats av en kronisk sjukdom. Fick man smärta eller symtom som liknade infarkten fick 

man ofta ångest som kunde leda till stress. Denna stress ledde till att kvinnorna ofta fick 

uppsöka akutmottagningen i tron att de drabbats av en andra hjärtinfarkt, de var oroliga att de 

skulle insjukna igen. Stressen förklarade många kvinnor som de jobbigaste de led av efter 

hjärtinfarkten och detta tog över det dagliga livet. Stressen förstörde saker och de inte orkade 

tillslut inte att gå utomhus, kvinnorna stängde sig själv inne, vilket ledde till att de slutligen 

blev deprimerad.  

 

Ett socialt stöd från vänner och familj var viktigt efter sjukdomen och att kunna prata om 

känslor och tankar kring den nya livssituationen (Hildingh et al., 2006). Det är viktigt att ge 

ett bra omhändertagande till en person som befinner sig i chockfasen, samt att personen inte 

behöver vara ensam i den mest chockartade perioden. Att hålla personen i handen ger känsla 

av trygghet. Målsättningen med krisbehandling är att hjälpa människor med att använda sina 

egna läkningsresurser, alltså stötta personen till att på ett naturligt sätt genomgå 

krissituationen. Att bearbeta det som har hänt är viktigt för att sedan övergå i 

nyorienteringsfasen och se framåt. Den som genomgår en kris kan behöva ett stöd för att 

kunna uttrycka känslor av t.ex. sorg, smärta och ilska. Genom att uttrycka känslorna uppfattas 

dessa som en naturlig reaktion på krissituationen (Cullberg, 2006, s. 157-158, 165).  

 

Många kvinnor tycker att de har fått för dålig information när de blir hemskickad från 

sjukhuset speciellt när de handlar om hur återhämtningsprocessen ska vara när de kommer 

hem. Osäkerheten att inte veta vilka begränsningar man har när man kommer hem leder till en 

kraftig oro (Stevens & Thomas, 2012). Enligt Carnevali (1996) påverkar inre och yttre 

resurser stöd från andra människor för att till exempel hantera oro och stress i 

återhämtningsprocessen. I en studie av Hanssen, Nordrehaug och Nanestad, (2005) anses att 

det viktigaste vid utskrivning från sjukhuset var att tillgodose patientens informationsbehov. 

Man skulle vara noggrann med uppföljning av de patienter som blivit hemskickade. När 
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patienterna blivit hemskickad skulle de känna till att det finns öppna telefonlinjer att ringa om 

de har några funderingar eller känner sig oroliga. Vårdpersonal skulle erbjuda uppföljning i 

form av personliga möten eller telefonuppföljning. Många patienter ansåg att de fick för 

mycket information på samma gång vilket gjorde att de blev förvirrade och glömde den 

viktigaste informationen och frågor de tänkt ställa. Andra patienter uppgav att de var rädda att 

ställa frågor eftersom de kunde uppfattas som dumma. Depressioner och nedstämdhet ansågs 

enligt studien vara något vanligt som personer led av efter en hjärtinfarkt. Många levde själva 

och hade ingen i hemmet att prata med vilket gjorde att de kände sig otrygga. På grund av 

detta var det extra viktigt från vårdpersonalens sida att vara noga med information och 

uppföljning av de drabbade patienterna.  

 

Sammanfattningsvis har studier i resultatet visat att det är viktigt med ett personligt stöd för 

dessa kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt, likväl från vänner och familj som från hälso- 

och sjukvården. Detta stöd är viktigt för att hitta en stabilitet i det dagliga livet. Kvinnorna 

behöver gå igenom de fyra faserna som ingår i bearbetningen av en krissituation för att kunna 

behandla det som inträffat. Detta för att sedan kunna återvända till det liv de hade före 

hjärtinfarkten och se positivt på framtiden med nya erfarenheter och som en starkare 

människa. Att drabbas av en hjärtinfarkt kommer som en chock. Under chockfasen har 

patienten svårt på att motta information från sjukvårdspersonal, därför bör de vara säkra på att 

informationen nått fram innan de skickar hem patienter. Tydliga exempel på detta var kvinnor 

som blev hemskickade från sjukhuset som inte fått den informationen de behövde eller de 

som fått för mycket information så att de blev förvirrade och glömde det viktigaste. När 

kvinnan övergår från chockfas till reaktionsfas börjar kvinnan förstå vad som hänt, kroppen 

regerar på detta genom att t.ex. känna depressioner och ångest som är symtom som ingår i den 

fasen. När kvinnor kommit hem från sjukhuset efter en hjärtinfarkt inser många av dem att 

livet inte är evigt. De inser att de ska leva med en kronisk sjukdom resten av livet. Att tänka 

negativt kan leda till andra psykiska påfrestningar som ångest och depressioner. 

För att en kvinna ska kunna gå vidare i livet måste hon försona sin kroniska sjukdom med sin 

kropp för att åter kunna känna hälsa och välbefinnande. I bearbetningsfasen handlar det om 

att kunna gå vidare att lära sig leva med sin sjukdom, denna fas kan ta upp till ett år innan 

man är redo att gå vidare med livet. När kvinnan inte längre känner någon smärta eller 

upplever obehag av det som har hänt och har allt under kontroll igen har hon uppnått 

nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006, s. 157-165). 
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Slutsats 
 

Denna litteraturstudie gjordes i syfte att beskriva kvinnors upplevelse av det dagliga livet efter 

en hjärtinfarkt. Det har visat sig att kvinnor efter en hjärtinfarkt känner en stark oro och ångest 

inför det fortsatta livet och har ett starkt behov av stöd från människor runt omkring dem. Det 

är viktigt att dessa kvinnor får rätt hjälp från hälso- och sjukvården med information och stöd 

för att uppfylla kvinnornas behov. Det är även viktigt att kvinnorna får en möjlighet att träffa 

andra kvinnor som befinner sig i samma situation. Genom att uppmärksamma denna sjukdom 

som för kvinnor ofta kan vara svår att upptäcka, kan man minska komplikationer och förbättra 

det dagliga livet genom att snabbare kunna ge rätt vård.   
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Bilaga 1 

Artikelpresentation.  

Författ

are 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/Interve

ntion 

Instrument 

Deltaga

re 

(/bortfa

ll) 

Analysme

tod 

Huvudresultat Studiekval

itet 

1. 

Bergman,  

& 

Berterö, 

(2003) 

Sweden. 

Att få ökad 

kunskap och 

förståelse vad 

drivkraften är 

och hur den 

påverkar 

individens 

rehabilitering och 

återgång till en 

fungerande 

vardag. 

Kvalitativ metod. 

Inbjudningskortskic

kades till 32 st. 

6 kvinnor och 7 

män deltog och 

intervjuades som 

inledde med öppna 

frågor. 

Skillnader och 

likheter jämfördes 

och kategorier 

skapades. 

n=13 

(32 

tillfrågad

es, men 

bara 13 

acceptera

de att 

delta i 

studien). 

 

(N=/19) 

Studien var 

induktiv och 

metoden 

Grounded 

theory. 

 

Patientens egen 

autonomi, att få ha 

ett eget 

beslutsfattande har 

en stor betydelse 

för deras livslust. 

Vårdpersonalens 

viktiga del är att 

identifiera varje 

individs behov av 

stöd, så att inte 

patienten hamnar i 

negativa banor. 

Hög 

 

(uppnått 

datamättnad) 

2. Coyle, 

(2009) 

Washingt

on. 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

egenvårds 

beteende efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod. 

Tålmodiga 

intervjuer 

personligen på 

sjukhuset och per 

telefon efter 

utskrivning från 

sjukhuset. 

Intervjuerna pågick 

14-13 dagar för att 

kunna förklara 

fenomenet 

egenvård. 

n=62 

(Från 

början 80 

inneligga

nde 

patienter 

där 18 

deltagare 

inte 

fullföljde  

studien). 

 

(N=/18) 

 

Fenomenolo

gisk analys. 

Egenvård är 

viktigt när 

personen måste 

tänka på 

vardagliga 

livsstilsförändring

ar efter en 

hjärtinfarkt. Egen 

vårds beteende 

hjälper personen 

att förebygga 

risken för 

kommande 

hjärtsjukdomar. 

Hög 

3. 

Doyle et 

al. (2010) 

United 

Kingdom. 

 

Denna studie 

syftade till att 

undersöka de 

frågor som 

påverkar kostval 

som görs av 

patienter som 

deltar i en 

sekundär 

preventions 

klinik efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Ändamålsenligt 

urval. 

Semistrukturerande 

intrevvjuer. 

N=9, 

13st 

tillfrågad

es. 9 st 

valdes ut 

 

(N=/4) 

Fenomenolo

gisk analys. 

Resultatet visade 

sex centrala teman 

som bidrar till 

patienters 

beslutsfattande. 

Resultaten visar att 

patientens 

motivation och 

förmåga att göra 

hållbara 

kostomläggningar 

kan minska rädsla 

för 

återinsjuknande i 

hjärtinfarkt. 

Medel 



25 

 

4. 

Eriksson 

et al. 

(2009) 

Sweden. 

 

 

 

  

Syftet var att 

beskriva 

patientens och 

hans/hennes 

partners 

upplevelser efter 

utskrivning från 

sjukhus efter en 

akut hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod. 

Longitudinell. 

N=15, 

par. 

Innehållsanal

ys 

Huvudresultatet 

visade att den 

drabbade hade ett 

behov av trygghet 

och att återgå till 

ett normalt liv 

efter hjärtinfarkt. 

 

Hög 

5. 

Eriksson 

et al. 

(2010) 

Sweden. 

Att beskriva och 

tolka pars tankar 

och förväntningar 

på deras framtida 

liv efter 

patientens 

tillfrisknande av 

en  

akut hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ 

Longitudinell 

N=15, 

par, där 

den ena 

fått 

diagnose

n 

hjärtinfar

kt. 

Innehållsanal

ys 

 

Två strategier 

analyserades; ett 

aktivt 

förhållningssätt till 

framtiden och en 

”vänta-och-se” 

strategi. Båda 

beskriver 

deltagarnas 

relation till 

framtiden. 

Hög 

6. 

Hildingh 

et al. 

(2006) 

Sweden. 

Att belysa 

återhämtnings 

mönstret efter en 

hjärtinfarkt med 

hänsyn av 

patienternas 

upplevelser. 

Deskriptiv design 

och en kvalitativ 

metod. 

16 kvinnor och 

män rekryterades 

från hälsocentral. 

8-9 mån efter deras 

hjärtinfarkt & 

intervjuades. 

 

 

N=16 Tematisk 

innehållsanal

ys. 

Återhämtningspro

cessen har ett 

mönster av 

förmåga, 

begränsningar och 

omorientering. 

Genom självhjälp 

och hjälp från 

andra, delar bördor 

ömsesidigt och 

klargöra 

begränsningar om 

återhämtande. 

 

Medel 

7. 

Johansson

et al. 

(2003) 

Sweden 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser efter 

en hjärtinfarkt 

Kvalitativ metod. 

Kvinnorna 

intervjuvades. 

 

N=8 Fenomenolo

gisk. 

Kvinnornas kropp 

är viktig för deras 

livsvärld. Efter en 

hjärtinfarkt, har 

inte kvinnorna 

samma koppling 

till deras kropp 

och deras levda 

värld avbryts. 

Kvinnors tillvaro 

präglas av förlust 

av sammanhang. 

Genom försoning 

av deras kroppar 

och livsvärld 

skapar kvinnor en 

harmoni som gör 

att dem kan 

återupprätta sig 

själva. 

Hög. 
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8. 

Johansson

-Sundler 

et al. 

(2009) 

Sweden. 

Syftet var att 

undersöka nära 

relationer och 

sexualitet för 

kvinnors hälsa 

och 

välbefinnande 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod. 

Privata intervjuer 

om intima ämnen. 

En forskar grupp 

som bestod av en 

barnmorska med 

klinisk erfarenheter 

av att diskutera 

sexualitet. 

N=10 Fenomenolo

gisk 

kunskapsteor

i. 

Innebörden av 

kvinnors nära 

relationer efter en 

hjärtinfarkt 

integrerar 

tillsammans med 

den långsiktiga 

hälsoprocessen 

och båda påverkas. 

Lidandet kan 

jämföras med 

nedgång i nära 

relationer. 

Hög 

9. 

Kristoffer

zon et al. 

(2008) 

Sweden. 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

erfarenheter av 

den nuvarande 

vardagen av 

kvinnor och män 

lever i. 4-6 

månader efter en 

hjärtinfart. 

Kvalitativ, 

longitudinell 

metod. 

Semistrukturerande 

intervjuer gjordes 

från januari 2000 

till november 2001. 

Studien ägde rum 

på ett sjukhus i 

mellersta Sverige. 

N=39. 

(N=/1) 

 

20 

kvinnor 

& 19 

män. 

Innehållsanal

ys 

Det visar att 

många patienter 

inte har etablerat 

ett stabilt 

hälsotillstånd även 

om den 

känslomässiga 

nöden och symtom 

hade minskat. Det 

är nu tvungen att 

tänka på sina 

hälsoproblem och 

tänka på 

livsstilsförändring

ar. Stödet från de 

sociala nätverket 

uppmuntrar dem 

att gå vidare. 

Hög. 

10. 

Kristoffer

zon et al. 

(2007) 

Sweden. 

Syftet är att 

beskriva 

upplevelser av 

det dagliga livet 

för kvinnor och 

män under de 

första fyra till sex 

månader efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod. 

Beskrivande 

retrospektiv design. 

Semistrukturerande 

intervjuer gjordes 

från januari 2000 

till november 2001. 

Intervjuerna 

handlade om 

familjen, arbetet, 

rehabilitering,  

hälsoproblem och 

stödet av social 

nätverk 

N=39. 

(N=/1) 

 

20 

kvinnor 

& 19 

män. 

Innehållsanal

ys. 

Fysiska symtom 

och känslomässigt 

lidande var de 

vanligaste 

problemen de 

upplevde efter en 

hjärtinfarkt. De 

hanterade sina 

problem genom att 

förlita på sig själv 

och sin egen 

förmåga, förändra 

attityder och 

beteende och att 

lära sig ta egna 

beslut. 

Hög. 

 

11. 

Mendes et 

al.  

(2010) 

USA. 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

faktorer som är 

förknippade med 

den inre styrkan 

hos kvinnor som 

genomgått en 

stent behandling 

efter en akut 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerande 

Intervjuer som 

genomfördes i 

privat miljö.  

Deltagarna 

rekryterades från en 

Hälsocentral. 

Deltagarna var 

frivilliga. 

Intervjuarna 

N=12 Grounded 

theory. 

 

Omvårdnad för att 

främja hälsan hos 

kvinnor som 

upplevt ett 

livshotande infarkt 

och stent 

placering. 

Omvårdnad som 

sträcker sig in i 

rehabiliteringen 

ska förbättra 

Hög 

 

(uppnått 

datamättnad). 

 

(överstämmer 

med tidigare 

forskning). 
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bandinspelades och 

transkriberades. 

livskvaliteten hos 

kvinnor. 

12. 

Sjöström-

Strand & 

Ivarsson,  

(2010) 

Sweden 

Att utforska och 

beskriva hur 

kvinnor uppfattar 

sin hälsa och 

vardagsliv, 5 år 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod. 

Intervju. 

N=14 

(N=/2) 

Fenomenogr

afisk metod 

Kvinnorna beskrev 

hur hjärtinfarkt 

orsakat 

begränsningar 

i deras liv även 5 

år efteråt. De 

upplevde fysiska 

begränsningar, 

trötthet och även 

andra hälsobesvär. 

Dessutom 

drabbades de äldre 

kvinnorna av olika 

följdsjukdomar. 

Hög 

13. 

Stevens., 

& 

Thomas,  

(2012) 

USA. 

 

Syftet med denna 

studie var att få 

fram erfarenheter 

av 

medelålderskvinn

or som överlevt 

en hjärtinfarkt 

och sedan 

återvänt hem för 

att återhämta sig. 

Kvalitativ metod. 

Där åtta 

medelålders 

kvinnor 

intervjuades i 

hemmet. 

Datamättnad 

uppnåddes redan 

när den 5:e kvinnan 

hade intervjuats. 

Intervjuerna varade 

en timme. 

N=8 Fenomenolo

gisk metod. 

Kvinnor som 

lämnar sjukhusen 

måste få bättre 

utbildning i vad de 

får göra eller inte 

när de kommer 

hem. Många som 

kommer hem lever 

i en ovisshet och 

rädsla som kan 

leda till 

komplikationer. 

Hög 

 

14. 

Svedlund.

, & 

Danielsso

n,  

(2003) 

Sweden. 

Att belysa den 

levda 

erfarenheten i det 

dagliga livet efter 

en akut 

hjärtinfarkt. Som 

berättas av 

kvinnor och 

deras drabbade 

partner. 

Kvalitativ metod. 

Nio kvinnor 

tillsammans med 

deras partner 

intervjuades 12 

månader efter deras 

Hjärtinfarkt. 

N=12 

 

Fenomenolo

gisk 

hermeneutisk 

metod. 

 

Resultatet visar att 

par som lever 

tillsammans får en 

förändrad 

livssituation. 

Partnern visar stor 

hänsyn till sin 

hjärtsjuka för att 

skydda henne. Pga 

den bristande 

verbala 

kommunikationen 

känner partnerna 

en stor ensamhet 

och det blir en 

obalans i 

förhållandet. 

Hög 

15. 

Wann-

Hansson 

et al. 

(2006) 

United 

Kingdom. 

Att belysa den 

långsiktiga 

erfarenhen av att 

leva med  atriell 

sjukdom och 

återhämtningen 

efter 

revaskularisering. 

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuvades 6 

mån efter 

revaskulering. 

N=24. 

(N=/10) 

Innehållsanal

ys 

Lång erfarenhet av 

att leva med 

arteriell sjukdom 

innebär gradvis att 

bli medveten om 

att ha en kronisk 

sjukdom. Detta 

tolkades genom 

teman, som 

representerar 

övergången från 

att vara i en akut 

Medel 
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fas av en arteriell 

sjukdom till 

återhämtning efter 

revaskularisering. 

16. 

White et 

al. 

(2011) 

Nottingha

m. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

patienter som 

ingick i hjärt- 

rehabiliteringspro

gram deras 

perspektiv på att 

underhålla 

kostförändringar. 

Kvalitativ metod. 

15st intervjuades 

som ingick i ett 

hjärt- 

rehabiliteringsprogr

am och av dem 

intervjuades 10 st 9 

månader senare för 

att se hur deras 

perspektiv hade 

förändras. 

N=15 Tematisk 

innehållsanal

ys. 

Patienterna 

tenderade bara att 

göra 

kostförändringar 

om deras 

hjärtinfarkt 

berodde på den 

tidigare kosten. De 

enda 

kostförändringar 

patienterna gjorde 

var att ”klippa ut” 

vissa saker ur 

deras diet. Men 

om de tyckte att de 

inte behövde, tog 

dem inte bort nått 

från deras kost. 

Hög 

17. White 

et al. 

(2007) 

London. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

kvinnors 

uppfattningar om 

deras hjärtinfarkt, 

påverkan på 

relationer och 

copingstrategier. 

Kvalitativ metod. 

De andvände sig av 

semistrukturerande 

intervjuver och 

hade öppna frågor 

för att kunna 

fokusera på 

upplevda effekten 

av deras 

hjärthändelse. 

Uppföljning på 

telefon 2 mån 

senare för att få 

kvinnornas 

uppfattning av 

pågående 

anpassning. 

N=5 Fenomenolo

gisk analys. 

Genom coping 

strategier och stöd 

från andra visar att 

dessa kvinnor 

tycker att deras 

symtom på oro, 

rädsla, 

depressioner och 

ångsten minskat. 2 

mån senare tycker 

kvinnorna att de 

hade börjat gå 

tillbaka till de 

”normala”, fast 

oron och rädslan 

fanns kvar då det 

gäller återgång till 

arbete, 

sjävförtroendet 

och minskning av 

stress. 

Hög 

18. 

Wingham 

et al. 

(2006) 

United 

Kingdom 

Syftet var att 

utforska 

patienters 

erfarenheter av 

hjärtinfarkt och 

de faktorer som 

påverkar valen av 

rehabilitering 

från sjukhuset 

eller hemmet? 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerande 

intervjuer. 

Deltagarna valdes 

slumpmässigt. 

N=17. Fenomenolo

gisk analys. 

Tio stycken 

föredrog 

rehabilitering från 

hemmen istället 

för från sjukhuset. 

Alla hade en stark 

önskan om 

livsstilsförändring

ar med hjälp från 

experter i 

sjukvården, 

rådgivning, 

specifik 

vägledning och 

stöd. Många tyckte 

Hög. 
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om att jobba i 

grupp med andra 

som hade samma 

diagnos. 

 


