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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är den dominerande dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas 

ungefär 11 000 kvinnor men tack vare forskningens framsteg och 

förbättrade behandlingsmetoder överlever cirka två tredjedelar av dessa 

kvinnor. Stress är en vanlig bakomliggande orsak till hjärtinfarkt hos 

kvinnor. Samhällets förväntningar på kvinnor, som omhändertagande och 

huvudansvariga för familjen kan ses som bidragande till detta. 

Omvårdnaden inriktar sig på att stötta och motivera till livsstilsförändringar 

och egenvård, i syfte att undvika ett nytt insjuknande och öka kvinnans 

hälsa och självständighet.  

Syfte:  Att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt. 

Metod: Litteraturöversikt användes som metod och baserades på tio kvalitativa 

artiklar hämtade från databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed.  

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades och sammanställdes utifrån 

resultatens likheter och olikheter. Resultatet redovisas genom en integrerad 

analys.  

Resultat: Kvinnor upplevde att livet efter en hjärtinfarkt förändrades. De erfor både 

fysiska och psykosociala problem. Familj, det sociala nätverket och 

vårdkontakter hade en avgörande betydelse för kvinnornas förmåga till 

återhämtning. Den information kvinnorna erhöll om sjukdomen upplevdes 

inte som anpassad till deras behov. Resultatet redovisas i tre 

huvudkategorier, ett förändrat liv, relationers betydelse och vägen tillbaka.  

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån kvinnornas upplevelser, Dorothea Orems 

omvårdnadsteori och tidigare forskning. Litteraturöversiktens resultat visar 

att kvinnor upplever en förändrad tillvaro och identitet. Brist på kunskap 

och motivation reducerar egenvårdskapacitet. Genom att planera 

omvårdnaden utifrån den enskilda kvinnans kunskap, behov och 

förutsättningar stärks hennes möjligheter till egenvård.   

Nyckelord: Hjärtinfarkt, upplevelser, kvinnor, fenomen, omvårdnad, egenvård 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Myocardial infarction is the dominant cause of death in Sweden. Each 

year approximately 11 000 women are affected, however due to advances 

in research and improved treatment methods, about two thirds of these 

women survive. Stress is a common underlying cause of myocardial 

infarction in women. The society's expectations of women, such as care 

and main responsibility for the family, can be seen as contributing to this. 

Nursing care is focused on support and motivation for lifestyle changes 

and self-care with the aim of avoiding a relapse and increasing the 

woman's health and independence.  

Aim: To illustrate womens´experiences after a myocardial infarction. 

Method: The method used was a literature review and based on ten qualitative 

articles retrieved from the CINAHL, PsycINFO and PubMed databases. 

All articles were quality-reviewed and compiled based on the similarities 

and differences of the results. The result is reported through an integrated 

analysis.  

Results: Women experienced a change in life after a myocardial infarction, with 

both physical and psychosocial problems. The family, social network and 

health care contacts played a crucial role in women's ability to recover. 

The information received regarding the disease was not experienced as 

adapted to their needs. The result is presented in three main categories, a 

changed life, meaning of relationships and the way back. 

Discussion: The result is discussed based on women´s experiences, Dorothea Orem's 

nursing theory and previous research. The results of the literature review 

show that women experience a changed existence and identity. Lack of 

knowledge and motivation reduces the self-care capacity. By planning 

nursing based on the individual woman's knowledge, needs and 

conditions, her opportunities for self-care are strengthened. 

Keywords: Myocardial infarction, perception, women, phenomenon, self-care, 

nursing  
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Inledning 

Hjärtinfarkt är en av våra stora folksjukdomar och tillsammans med cancer den vanligaste 

dödsorsaken i Sverige (Hjärt-Lungfonden, 2015). Varje dag drabbas cirka 77 personer av 

hjärtinfarkt men tack vare forskningens framsteg och nya behandlingsmetoder överlever ett 

stort antal av dessa. De utgör en stor patientgrupp som vi som sjuksköterskor sannolikt 

kommer att möta i olika vårdsammanhang. 

I dag har vårdtiden på sjukhus blivit allt kortare och en större del av återhämtningen efter 

en hjärtinfarkt sker i hemmet (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Att drabbas av en 

hjärtinfarkt innebär en traumatisk händelse och för många förändras livet drastiskt efteråt. För 

den drabbade kan återgången till vardagen hemma te sig skrämmande och oroande och vara 

svår att hantera både psykiskt, fysiskt och socialt. Livet kanske inte är som innan utan istället 

fyllt av existentiella funderingar och tankar på att drabbas igen. Idag finns en ökad kunskap 

och medvetenhet om att både symtom, riskfaktorer och upplevelser vid en hjärtinfarkt kan 

differentiera mellan kvinnor och män. Dessa skillnader behöver adresseras tydligare inom 

vården. Genom att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt är vår förhoppning att 

vårdpersonal ska få en större förståelse om vilka behov de drabbade kvinnorna har. Vår 

förhoppning är att denna studie kan påvisa delar som ökar vårdpersonalens kunskap kring 

bemötande, patientundervisning och eftervård av dessa kvinnor som drabbats. 

 

Bakgrund 

I Sverige är hjärtinfarkt den enskilt vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2017). Under 2015 insjuknade cirka 28000 personer i hjärtinfarkt, av dessa 

var ungefär 11000 kvinnor och 17000 män. Trots att hjärtinfarkt är den dominerande 

dödsorsaken i Sverige så har antalet dödsfall gått ner de senaste åren, av de 28000 personer 

som drabbades 2015 överlevde cirka 73 procent av kvinnorna och 76 procent av männen. 

Procentuellt sett är det fler kvinnor än män som dör i hjärtinfarkt men detta kan bero på att 

kvinnor generellt är äldre och har fler andra underliggande sjukdomar när de drabbas (Hjärt-

Lungfonden, 2015). 
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Definition av hjärtinfarkt 

En hjärtinfarkt är en skada på hjärtat som uppstår om blodflödet till hjärtat hämmas och det 

uppstår syrebrist i hjärtmuskeln (E. Ericson & T. Ericson, 2012). Detta beror oftast på att en 

blodpropp fastnar i kranskärlen eller att ateroskleros bildas och det uppstår en förträngning 

som medför ett delvis eller totalt stopp av blodflödet i hjärtats kranskärl. Skadan på hjärtat är 

irreversibel vilket innebär att uppkommen skada inte går att återställa. Vilka symtom som 

uppkommer vid en hjärtinfarkt är således beroende på hur mycket av blodets flöde som 

hämmas. 

 

Riskfaktorer och symtom 

Riskfaktorer som rökning, hypertoni, diabetes, övervikt och fysisk inaktivitet har varit väl 

kända sen länge men senare forskning visar att även psykosociala faktorer är starkt 

bidragande (Yusuf et al., 2004). Faktorer som stress, bristande kontroll och svåra 

livshändelser kan också vara orsaker till en hjärtinfarkt. 

Det klassiska symtomet vid hjärtinfarkt är bröstsmärta (E. Ericson & T. Ericson, 2012). 

Smärtan kan variera i intensitet och vara ihållande eller huggande. Ofta upplevs smärtan som 

ett tryck över bröstet men den kan också stråla ut i armarna. Andra symtom kan vara 

illamående, ångest, andfåddhet, yrsel och trötthet. 

 

Behandling och rehabilitering 

Vid en hjärtinfarkt är tiden avgörande, det tilltäppta kranskärlet måste öppnas upp igen så fort 

som möjligt (Socialstyrelsen, 2015). Ju längre tid hjärtmuskeln är utan syretillförsel ju större 

del av hjärtat blir skadat. Den viktigaste akuta behandlingen är att öppna upp det tilltäppta 

kärlet med primär perkutan coronar intervention (PCI). PCI ska göras inom cirka två timmar 

från att patienten har kontaktat sjukhus, om inte detta är möjligt kan istället en trombolytisk 

behandling vara ett bättre alternativ, då löses proppen upp på medicinsk väg. 

I efterförloppet av en hjärtinfarkt är sekundärprevention en viktig del för att minska risken 

för en ny hjärtinfarkt eller andra hjärtsjukdomar (Socialstyrelsen, 2015). Farmakologiska 

behandlingar sätts in för att stabilisera de faktorer som påverkar hjärtats funktion. En livslång 

behandling av blodförtunnande- och blodtryckssänkande läkemedel samt statiner blir ofta 

aktuellt. En rehabiliteringsplan utformas utefter patientens individuella riskfaktorer och 

förutsättningar. Då livsstilsfaktorer som rökning, övervikt och inaktivitet är starkt bidragande 

orsaker till hjärtinfarkt är information och undervisning om livsstilsförändringar en central del 
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i eftervården. Målet med rehabiliteringsåtgärderna är att patienten ska uppnå hälsa och 

självständighet, åtgärderna ska utformas utifrån individuella förutsättningar och tillsammans 

med patienten. Om patienten själv är delaktig i planeringen av sin rehabilitering uppnås en 

bättre följsamhet till livsstilsförändringar och medicinering. Även psykiska problem som oro, 

ångest och depression, som är vanligt förekommande efter en hjärtinfarkt, ses minska när 

patienten inkluderas i sin egen eftervård. 

 

Sjuksköterskans omvårdnad efter en hjärtinfarkt 

Sjuksköterskan ska planera och ge omvårdnad utifrån ett patientcentrerat perspektiv och med 

ett etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnadsåtgärder ska 

planeras och utföras i samarbete med patient och anhöriga, med utgångspunkt i den enskilde 

patientens situation och behov. En hjärtinfarkt kan ses som ett mångdimensionellt fenomen 

som berör en människa i flera olika perspektiv och för att kunna ge en adekvat omvårdnad 

behöver sjuksköterskan se patienten som en helhet och tillgodose såväl fysiska, psykosociala 

och existentiella omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2015).  

I omvårdnaden efter en hjärtinfarkt är stöd, vägledning och information centrala delar. För 

att kunna ge en personcentrerad omvårdnad och individanpassad information behöver 

sjuksköterskan inhämta kunskap om den enskilde patienten (Hildingh, Fridlund, Lidell & 

Zimmerman, 2006). Genom att lyssna till patientens egna unika berättelse kan sjuksköterskan 

få en bättre förståelse om patientens upplevelse av sin sjukdom och ge stöd och information 

utifrån den specifika situation patienten befinner sig i. Forskning visar att ett bra stöd och 

relevant information kan vara avgörande för patienters förmåga till återhämtning efter en 

hjärtinfarkt (Bergman, Årestedt, Fridlund, Karlsson & Malm, 2012). Patienter som förstår sin 

sjukdom, tar i större utsträckning ansvar för sin återhämtning och uppger en högre grad av 

hälsa och välbefinnande.   

 

Kvinnorollen 

Historiskt sett har kvinnans roll i samhället varit underordnad mannens (Hirdman, 2003). 

Mannens ansvar var att försörja kvinnan och arbetade således utanför hemmet medan 

kvinnans ansvar låg i att vara hemma och ta hand om barnen och sköta hemmet. När kvinnor 

senare fick tillträde till arbetsmarknaden var dessa arbeten av enklare karaktär och med låg 

status och låga löner. Även om kvinnorna arbetade förväntades det att de fortfarande skulle 

utföra hemmets sysslor och ta ansvaret för barnen. 
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I dag är kvinnor och män mer jämställda och en stor del av alla kvinnor yrkesarbetar 

(Evertsson, 2010). Dock är arbetsfördelningen i hemmet fortfarande skev. Kvinnor utför i 

högre utsträckning mer av sysslorna i hemmet och tar ett större ansvar för barn samt äldre 

föräldrar än vad män gör (Mayor, 2015). Denna arbetsbelastning sammantaget kan medföra 

en känsla av otillräcklighet och utgöra en källa till stress, ångest och depression. Kvinnor 

visar en högre grad av både fysisk och psykisk ohälsa kopplat till åtaganden efter arbetstid. 

Att vara mjuk, deltagande och omhändertagande omnämns ofta som typiska kvinnliga 

egenskaper och kvinnor förväntas ta ett mer övergripande ansvar för familjen. Ofta sätter 

kvinnor andras behov före sina egna vilket också kan märkas av att kvinnor senarelägger 

vårdbesök för sin egen del. Vid allvarligare tillstånd som vid en hjärtinfarkt bidrar detta till en 

sämre prognos och högre mortalitet (Gyberg, Björck, Nielsen, Määttä & Falk, 2016).   

 

Hjärtinfarkt hos kvinnor 

Globalt är medelåldern för kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt 68 år och motsvarande 

siffra för män är 61 år (Yusuf et al., 2004). Kvinnor drabbas i genomsnitt tio år senare än män 

och detta kan bero på att det kvinnliga hormonet östrogen har en skyddande effekt på hjärta 

och kärl (Meyer et al., 2014). Östrogen sänker framförallt det skadliga LDL-kolesterolet och 

ökar det ”goda” HDL-kolesterolet vilket är gynnsamt för hjärtat. Det har också en viss 

kärlvidgande-och blodförtunnande effekt, vilket minskar risken för blodproppar. När kvinnor 

kommer in i klimakteriet och halten av östrogen går ner ökar risken för hjärtinfarkt markant. 

De karakteristiska symtomen på hjärtinfarkt, stark bröstsmärta, tryck över bröstet och 

smärta som strålar ut i framför allt vänster arm, förekommer hos både män och kvinnor 

(Albarran, Clarke & Crawford, 2007: Arslanian-Engoren & Scott, 2017). Symtom vid en 

hjärtinfarkt är individuella men forskning visar att kvinnor oftare får symtom som andfåddhet, 

trötthet, illamående och kräkningar utan att stark bröstsmärta förekommer. Till följd av att 

symtom på hjärtinfarkt är så starkt sammankopplat med stark smärta och tryck över bröstet är 

det många kvinnor som inte söker vård i tid när de får andra mer diffusa symtom som inte är 

lika förknippade med hjärtinfarkt (Koning, Young & Bruce, 2016; Arslanian-Engoren & 

Scott, 2017). Detta gör att kvinnor i större utsträckning inte får vård i tid, även vårdpersonal 

kan missa dessa symtom vilket kan göra att diagnos och behandling försenas. 

Det har konstaterats att framför allt mental stress är en bidragande orsak till hjärtinfarkt 

(Xu et al., 2015). Undersökningar visar att kvinnor generellt känner sig mer stressade än män. 

Kvinnors stress och psykiska ohälsa grundar sig oftast i att de känner ett stort ansvar för 

familjen, oro för familjemedlemmar och ekonomiska bekymmer. Kvinnor har fortfarande en 
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mer övergripande roll i familjen och utför mer arbete i hemmet än män och detta kan vara en 

av orsakerna till att de upplever mer mental stress i livet.  

 

Problemformulering 

Historisk har hjärt-och kärlsjukdomar ansetts som ett manligt problem och forskningen har i 

stor utsträckning utgått från mannen som norm. I dag drabbas kvinnor i nästan lika stor 

utsträckning av hjärtinfarkt. År 2015 överlevde drygt 8000 kvinnor en hjärtinfarkt i Sverige 

och dessa kvinnor utgör en stor grupp inom vården. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan för 

många innebära att livet förändras dramatiskt. Livslånga behandlingar av läkemedel, 

livsstilsförändringar och frekventa kontakter med sjukvården kan bli en del av livet. Det 

behövs en förståelse för hur kvinnor upplever tiden efter en hjärtinfarkt och vilka faktorer som 

inverkar på deras hälsa. Kunskap om hur kvinnor upplever sin situation ökar vårdpersonalens 

möjlighet att på bästa sätt informera, undervisa och stötta dessa kvinnor i deras 

återhämtningsprocess. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I Dorothea Orems omvårdnadsteori om egenvårdsbalans är patientens förmåga till egenvård 

och sjuksköterskans uppgift att stödja patienten, central. En hjärtinfarkt kan efterföljas av en 

lång tid av återhämtning och eftervården hanteras i stor utsträckning av den enskilt drabbade 

individen, utifrån detta valdes Orems teori som teoretisk utgångspunkt i denna litteraturstudie. 

Orems teori användes också för att belysa hur sjuksköterskan på bästa sätt kan individanpassa 

omvårdnaden utifrån kvinnors unika upplevelser och behov. 

 

Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans 

Orem (1995) beskriver egenvård som de aktiviteter en person utför på eget initiativ för att 

uppnå hälsa och välbefinnande. Det kan dock uppstå situationer i en människas liv när denna 

inte förmår att utföra sin egenvård och då kan behöva stöd och hjälp. Orems teori om 

egenvårdbalans består av tre delar, teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin 

om omvårdnadssystem. Tillsammans utgör dessa tre delar en övergripande omvårdnadsteori 

där målet med omvårdnaden är att patienten ska återfå sin självständighet. 
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Människan har både fysiska, psykiska och sociala behov som måste uppfyllas för att uppnå 

hälsa (Orem, 1995). I sin teori om egenvård menar Orem att det finns åtta universella 

egenvårdsbehov som alla människor har, exempelvis adekvat syresättning, födointag och 

balans mellan ensamhet och sociala aktiviteter. Genom erfarenheter och kunskap utvecklar 

människan de förmågor som behövs för att identifiera och tillgodose sina egna behov och 

också sina anhöriga när så krävs. Dessa förmågor är vad Orem beskriver som 

egenvårdskapacitet och är föränderlig genom livet. En individs egenvårdskapacitet påverkas 

av den sociala och kulturella miljön personen befinner sig i, och även av individens fysiska 

och psykiska hälsotillstånd. 

Till följd av sjukdom eller en förändrad livssituation kan en människas förmåga till 

egenvård vara nedsatt (Orem, 1995). Om den egna kapaciteten till egenvård är mindre än 

behoven uppstår egenvårdsbrist. Orem menar att det ska råda en balans mellan 

egenvårdsbehov och egenvårdskapacitet. När denna balans är rubbad behövs omvårdnad, 

sjuksköterskans uppgift är att kompensera för patientens oförmåga till egenvård.    

I omvårdnadssystemet är det sjuksköterskans arbete som är centralt (Orem, 1995). Genom 

kunskap, erfarenhet och individuellt patientperspektiv kan sjuksköterskan identifiera 

patientens omvårdnadsbehov och omvårdnadskapacitet och därefter planera för relevanta 

omvårdnadsaktiviteter. Målet med omvårdnaden är att säkerställa att patientens behov blir 

uppfyllda och att individen i så stor utsträckning som möjligt ska återfå sin förmåga till 

egenvård. Omvårdnadssystem är den planering och omvårdnad sjuksköterskan utför för att 

kompensera för de egenvårdsbrister som patienten har. Orem beskriver tre olika nivåer på 

omvårdnadssystem, ett fullständigt kompenserande, ett delvis kompenserande och ett 

stödjande/undervisande system. Val av system gör sjuksköterskan utefter patientens förmåga 

till egenvård. Ett fullständigt kompenserande system innebär att sjuksköterskan fattar beslut 

och utför stor del av patientens omvårdnad i dennes ställe. Vid ett delvis kompenserande 

system utför sjuksköterskan den omvårdnad som patienten inte kan göra själv, men patienten 

medverkar och sköter vissa behov själv. I det stödjande eller undervisande systemet bidrar 

sjuksköterskan med stöd och vägledning och patienten förmår själv utföra sin egenvård. 

 

Metod 

För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes en litteraturöversikt med utgångspunkt från 

Friberg (2012) och Kristenssons (2014) metod om litteraturstudier. Vid en litteraturöversikt 

granskas befintliga forskningsstudier inom ett visst område för att påvisa det aktuella 
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kunskapsläget. Materialet till en litteraturöversikt ska granskas, analyseras och sammanställas 

på ett kritiskt och strukturerat sätt för att resultatet ska avspegla forskningsläget på ett så 

objektivt sätt som möjligt. Litteraturöversikt som metod lämpar sig väl inom hälso- och 

sjukvårdens kliniska områden. Genom att sammanställa och analysera tidigare forskning kan 

en ökad kunskap och förståelse uppnås om behandlingar, arbetsrutiner och patienters 

upplevelser av ett visst fenomen. 

 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en informationsinventering utifrån uppsatsens ämne. Information söktes 

fritt i olika databaser, via sökmotorn Google och litteratur, i syfte att få en övergripande 

förståelse för ämnet och för att identifiera lämpliga sökord till vidare sökningar. 

Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Dessa databaser valdes 

då de enligt Forsberg och Wengström (2016) innehåller ett stort antal vårdvetenskapliga 

artiklar. De sökord som betraktades som relevanta utifrån uppsatsens syfte kontrollerades i 

uppslagsverket Medical Subject Headings (Svensk MeSH) för att få en korrekt översättning 

från svenska till engelska och för att säkerställa att det tänkta sökordet var klassificerat som 

ett ämnesord. Initialt var sökordet ”experience” tänkt att användas men valdes i detta skede 

bort då det inte fanns med i MeSH, varken som ämnesord eller i den engelska ordlistan. 

Sökorden som slutligen användes var ”myocardial infarction”, ”qualitative”, ”perception”, 

”women” och ”phenom*”. Sökningar gjordes via respektive databas ämnesordslistor, 

CINAHL Heading, Thesaurus i PsycINFO och MeSH i PubMed. Vidare gjordes också en 

fritextsökning för att bredda sökområdet. För att få en så specifik sökning som möjligt, där 

sökorden relaterar till varandra bör sökorden kombineras med Booleska operatorer 

(Kristensson, 2014). I samtliga sökningar användes operatorn ”AND” för koppla samman 

sökorden. I fritextsökningarna användes även trunkering på sökordet “phenomen” för att få ett 

större sökningsresultat i det aktuella sökområdet.  

Upplevelser av ett visst fenomen kan ses som beständiga över tid men då forskningen har 

gått framåt och vården har utvecklats begränsades sökningarna till ett tidsspann mellan 2007-

2017, för att litteraturöversikten skulle innefatta aktuella studier. Samtliga sökningar hade 

även följande gemensamma begränsningar; free full text, abstract available, human, female 

och skrivna på det engelska språket. I databaserna CINAHL och PsycINFO användes även 

begränsningen peer reviewed. I databasen PubMed fanns inte denna valmöjlighet därför 

användes https://www.library.ucsb.edu/research för att säkerställa att även dessa artiklar var 

vetenskapligt granskade. Databassökningarna redovisas i bilaga 1. 

https://www.library.ucsb.edu/research
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Urval 

Urvalsprocessen utgick från Kristenssons (2014) beskrivning av kritisk granskning av 

artikelträffar vid databassökningar. Inledningsvis lästes alla artikeltitlar och irrelevanta 

artiklar sorterades bort. I nästa steg lästes artiklarnas abstrakts var för sig av författarna för att 

kunna bilda sig en egen uppfattning om artikeln. Författarna jämförde sen sina urval och de 

som bedömdes som relevanta lästes i fulltext. Vid genomläsningen av abstrakts och 

artiklarnas fulltext gjordes en bedömning av artikelns kvalitet och relevans utifrån dess syfte, 

metod och resultat. Utifrån sökresultatet valdes 23 artiklar som lästes och granskades ett 

flertal gånger, först enskilt sedan diskuterades varje artikel gemensamt. Av de 23 artiklarna 

exkluderades 13 på grund av bristande beskrivning av forskningsetiska överväganden eller att 

de inte överensstämde med uppsatsens syfte. Slutligen inkluderades tio kvalitativa artiklar 

vilka sammanställdes i bilaga 2. 

 

Analys 

För att analysera och sammanställa resultatet genomfördes en integrerad analys utifrån 

Kristenssons (2014) metod av resultatsammanställning i en litteraturöversikt. Inledningsvis 

lästes de valda artiklarna ett flertal gånger enskilt av båda författarna, för att undvika att 

påverka varandras åsikter. Likheter och olikheter i artiklarnas resultat identifierades och 

antecknades. Därefter diskuterades varje artikel och de enskilda noteringarna för att jämföra 

slutsatser och säkerställa en samsyn mellan författarna. Vidare sammanfattades artiklarnas 

resultat och kategoriserades under passande kategorier och underkategorier. Artiklar vars 

resultat berörde samma sorts upplevelser sorterades in under samma underkategori. Därefter 

färgkodades resultatet i artiklarna utefter dess likheter och olikheter, under respektive 

underkategori, för att visa hur de interagerade med varandra. Se matris i bilaga 3. Resultat 

med liknande upplevelser fick en färg och resultat med andra upplevelser fick en annan färg. 

Resultatet kunde innehålla både liknande och avvikande upplevelser och i dessa fall är dessa 

markerat med båda färgerna. Nödvändigtvis behöver inte de olika färgerna i färgkodningen 

säga emot varandra utan bara belysa olika aspekter.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning ska leda till förbättringar i samhället och för den enskilde individen 

(Vetenskapsrådet, 2015). Forskaren ska bedriva sin forskning med syfte att nå ett resultat som 



 
 9 (33) 

 

ger ny och evidensbaserad kunskap, som kommer människor till nytta.  Det är också 

forskarens ansvar att skydda de som medverkar i forskningsstudien från skada och lidande.  

Vid en litteraturöversikt undersöks befintlig forskning för att undersöka kunskapsläget 

inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2016). Tyngdpunkten av den etiska 

granskningen har i uppsatsen legat på att säkerställa att litteraturöversikten innehåller studier 

som har utförts utefter forskningsetiska principer. 

För att säkerställa ett högt forskningsetiskt värde på litteraturöversikten användes enbart 

artiklar som hade tagit hänsyn till deltagarnas konfidentialitet och självbestämmande. 

Samtliga artiklar hade också ett godkännande av en etisk kommitté. För att 

litteraturöversikten på ett objektivt sätt skulle återge det aktuella kunskapsområdet valdes de 

artiklar som passade arbetets syfte och problemformulering, oavsett författarnas egna åsikter 

och förförståelse. Vid en litteraturöversikt finns alltid en risk att författarnas egna tolkningar 

avspeglar resultatet. För att minimera denna risk har resultatartiklarna analyserats först enskilt 

och därefter diskuterats gemensamt för att säkerställa att artiklarnas resultat har uppfattats 

likartat. 

 

Resultat 

Ur de valda artiklarnas resultat framkom tre huvudkategorier; ett förändrat liv, relationers 

betydelse och vägen tillbaka. Under huvudkategorin ett förändrat liv identifierades två 

underkategorier; fysiska hälsoproblem och hantera vardagen. Huvudkategorin relationers 

betydelse delades upp i tre underkategorier; familjerelationer, partnerskap samt 

vårdrelationer, och den tredje huvudkategorin vägen tillbaka i två underkategorier; 

livsstilsförändringar och nya värderingar.     

      

Ett förändrat liv 

Att drabbas av en hjärtinfarkt är en traumatisk upplevelse och påverkade kvinnornas liv både 

fysiskt och psykiskt (Stevens & Thomas, 2012). Kroppsliga symtom och existentiella frågor 

om döden och livet blev en del av deras vardag. Kvinnorna uttryckte en oro över framtiden 

och över att livet inte skulle återgå till hur det var innan. Att ha varit nära döden innebar en 

insikt om hur skört livet är och flera av kvinnorna levde med en rädsla att drabbas av en ny 

hjärtinfarkt (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011; Stevens & Thomas, 2012).  Andra 

beskrev att de upplevde att de hade fått en andra chans i livet med nya värderingar och ett 

hälsosammare levnadssätt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). 
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Fysiska hälsoproblem 

Hjärtinfarkten innebar en förändrad kroppssyn och en misstro på kroppen och hjärtats 

förmåga (Stevens & Thomas, 2012). Kvinnorna upplevde en nedsatt fysisk kapacitet och en 

försämrad hälsa vilket medförde att de inte orkade göra saker som de gjort tidigare. Vanliga 

hälsoproblem som uppgavs var bröstsmärta, andfåddhet, arytmier och fatigue (Kristofferzon 

et al., 2008; Søderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013). Kvinnorna beskrev fatigue som det 

enskilt största problemet. Enkla sysslor i hemmet som de med lätthet hade utfört innan 

upplevdes nu som alltför ansträngande (Stevens & Thomas, 2012). Avsaknad av energi och 

ork medförde också en sämre möjlighet att delta i sociala aktiviteter och vissa av kvinnorna 

kände sig isolerade från omvärlden. Flera uppgav att de hade fått en helt ny medvetenhet om 

kroppen och var mer vaksamma på symtom som kunde indikera en ny hjärtinfarkt (Sjöström-

Strand et al., 2011; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b). Flera av kvinnorna hade haft 

diffusa symtom när de fick sin hjärtinfarkt och när de kände liknande symtom de hade upplevt 

vid insjuknandet skapade det en oro och rädsla över att drabbas av en ny hjärtinfarkt som de 

inte skulle överleva (Stevens & Thomas, 2012). 

Efter hjärtinfarkten litade inte kvinnorna längre på kroppens förmåga, de kände sig 

begränsade i vardagen och livet bestod av att hantera olika hälsorelaterade problem de inte 

hade upplevt tidigare (Sjöström-Strand et al., 2011). Vissa upplevde biverkningar av sin 

medicinska behandling, till exempel var svullna och värkande ben en vanlig bieffekt av 

blodtrycksmedicin. De oroade sig också över hur alla mediciner skulle påverka dem på längre 

sikt. En del upplevde att de inte vågade utföra fysiska aktiviteter då de inte visste hur mycket 

de vågade göra, de var oroliga att överanstränga hjärtat (Stevens & Thomas, 2012).  

Trots att hjärtinfarkten innebar fysiska funktionsnedsättningar för flertalet kvinnor, uppgav 

vissa att de efter tid mådde lika bra och till och med bättre än innan hjärtinfarkten (Junehag et 

al., 2014b). Det var framför allt de kvinnor som hade haft styrkan att göra 

livsstilsförändringar såsom att sluta röka och börjat motionera som upplevde en högre grad av 

hälsa och välbefinnande. Även de kvinnor som hade genomgått en kranskärlsoperation 

upplevde en påtaglig förbättrad hälsa än de hade haft innan de drabbades av hjärtinfarkten 

(Kristofferzon et al., 2008). 

 

Hantera vardagen 

Hjärtinfarkten förändrade kvinnornas liv, för de flesta helt utan förvarning (Stevens & 

Thomas, 2012). De upplevde en ny vardag där deras liv kretsade runt sjukdomen. Okunskap 
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om vad som hade orsakat hjärtinfarkten skapade oro, ilska och existentiella funderingar över 

varför hade just de blivit drabbade. En känsla av att ha mist kontrollen var påtaglig, de kände 

inte längre igen sig själva eller sina liv som innan hjärtinfarkten. 

Att leva med en kronisk sjukdom skapade osäkerhet och rädsla (Junehag, Asplund & 

Svedlund, 2014a). Rädsla för att dö, att inte återhämta sig och att inte återfå kontrollen över 

sina liv. Vissa uppgav att de innan hjärtinfarkten levt ett stressat liv och ignorerat sina egna 

behov vilket gav upphov till en ånger och ilska över att inte ha uppmärksammat detta mer och 

kanske då kunnat förhindra hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; 

Kristofferzon et al., 2008). En del kvinnor kunde genom att acceptera sin sjukdom och dess 

konsekvenser hitta tillbaka till sina liv (Junehag et al., 2014a). De upplevde att de efter kunnat 

acceptera sin sjukdom levde ett sundare liv och värdesatte både sig själva och sina relationer 

med familj och vänner.  

Flera av kvinnorna hade haft huvudansvaret för familj och hem och deras identitet var 

starkt förknippad med denna roll, att nu istället vara den som behövde stöd och hjälp var svårt 

att acceptera (Stevens & Thomas, 2012). Efter hjärtinfarkten upplevde flera av kvinnorna att 

de var mer emotionella (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008). Irritation, ilska, 

depressiva tankar och lätt till tårar var vanligt förekommande känsloyttringar och relaterades 

till brist på energi och rädsla att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Att acceptera de förändringar i 

livet hjärtinfarkten hade orsakat var svårt för flera av kvinnorna (Kristofferzon et al., 2008). 

Försämrad fysisk hälsa, vara beroende av andra och en konstant oro över att drabbas av 

ytterligare en hjärtinfarkt begränsade deras liv. En del upplevde att oron tog över deras liv, de 

hade ständiga tankar på hjärtat och kroppen och att drabbas igen (Junehag et al., 2014a). 

Andra kände tacksamhet för att de överlevt och försökte leva sitt liv som det var innan med 

arbete, aktiviteter, familj och vänner (Wieslander, Mårtensson, Fridlund & Svedberg, 2016; 

Junehag et al., 2014b). 

 

Relationers betydelse  

Tiden efter hjärtinfarkten präglades av oro, ensamhet och vilsenhet. Både det sociala 

nätverket och vårdrelationen var för många kvinnor avgörande hur de kunde gå vidare i livet 

(Junehag et al, 2014a). Stöd från familj, vänner och vårdpersonal ingav trygghet och 

förbättrade kvinnornas möjlighet till en god rehabilitering. Detta stöd var av största betydelse 

då kvinnorna upplevde en försämring i sin fysiska hälsa, vilket gjorde kvinnorna oroliga över 

att en ny hjärtinfarkt var nära. Relationer kunde både stärka och förminska kvinnan. En nära 

relation som erbjöd stöd och stöttning upplevdes som meningsfull och givande medan de 
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kvinnor som upplevde att vänner och familj inte förstod deras nedsatta förmåga kände sig 

ensamma och övergivna.   

 

Familjerelationer 

Hjärtinfarkten medförde ett behov av omvårdnad och stöd ur både ett fysiskt och psykiskt 

perspektiv (Junehag et al., 2014a; Johansson-Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009). För 

många av kvinnorna var stödet från familjen avgörande för deras återhämtningsmöjligheter. 

De kände tacksamhet mot familjen som underlättade deras vardag genom att ta ett större 

ansvar för hemmet (Junehag et. al., 2014a). Enkla fraser som peppade och stärkte kvinnornas 

självförtroende var viktigt. En del kvinnor kunde uppskatta sin familj än mer nu än innan 

hjärtinfarkten och närheten till dem gjorde dem starkare (Wieslander et al., 2016). Andra 

kvinnor uppfattade familjens omsorg som överbeskyddande och detta förstärkte deras känsla 

av otillräcklighet och skapade en känsla av att vara än mer sjuka (Junehag et al., 2014a: 

Stevens & Thomas, 2012). Vissa kvinnor kunde inte diskutera sjukdomen med sin familj, de 

ansåg det för intimt. Istället så önskade kvinnorna att få diskutera med någon som de inte 

kände, vilket kunde vara lättare för vissa. Det kunde handla om andra i liknande situation, 

personer de kände sig trygga med som hade en vårdprofession eller vårdpersonal med insikt i 

hjärtsjukdomar. 

 

Partnerskap 

Flera kvinnor uppgav att deras förhållanden påverkats av det faktum att de drabbats av en 

hjärtinfarkt (Johansson-Sundler et al. 2009; Søderberg, et al., 2013). I väl fungerande 

relationer, där kvinnorna kände sig trygga, kunde relationerna fungera som ett säkerhetsnät 

där transition från frisk till sjuk inte blev lika markant. Känslor av meningsfullhet, styrka och 

lycka beskrevs som väsentliga i deras förhållande och också hjälpte dem att klara av 

sjukdomsförloppet (Johansson-Sundler et al., 2009). Att känna en samhörighet med någon 

annan, att finnas i ett sammanhang och att vara betydelsefull var enligt kvinnor av yttersta 

vikt för deras hälsa, men också för att komma tillbaka till sig själv som person. Vissa 

relationer påverkades negativt av kvinnans sjukdom och istället för att stötta varandra 

skapades förvirring, ilska och bitterhet i relationen (Junehag et. al., 2014a; Johansson-Sundler 

et al., 2009; Søderberg et al., 2013). Dessa problem ledde ofta till brist på fysisk kontakt och 

intimitet vilket gjorde att avståndet mellan dem blev större och skapade en ensamhet i en 

tvåsamhet (Johansson-Sundler et al., 2009). En del av kvinnorna hade inte någon partner, 
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istället visade det sig att relationer med vänner eller andra anhöriga kunde ersätta detta behov 

av närhet från en partner (Johansson-Sundler et al., 2009; Søderberg et al., 2013).  

Att återuppta ett sexliv igen efter en hjärtinfarkt var problematiskt för många kvinnor, trots 

att de flesta kvinnorna ville detta (Abramsohn et al., 2013). En rädsla för vad som skulle 

kunna hända fanns där konstant, som handlade främst om att kvinnorna inte längre kunde lita 

på sin kropp. Istället för sexuella aktiviteter var andra saker mer viktigt för kvinnorna, som att 

hålla handen, känna en intimitet och trygghet hos sin partner medan andra kvinnor snabbt 

ville återfå ett sexualliv för att skapa känslan av normalitet. 

 

Vårdrelationer 

Kvinnorna upplevde en brist på kunskap om sin sjukdom och saknade information om vad de 

kunde förvänta sig tiden efter utskrivningen från sjukhuset (Stevens & Thomas, 2012; 

Kristofferzon et al., 2008; Abramsohn et al., 2013). Instruktionerna de fick från 

vårdpersonalen upplevdes som standardiserad och i huvudsak inriktad på fysiska symtom, de 

hade önskat mer information om vilka känslor och tankar som var vanliga efter en hjärtinfarkt 

och hur de kunnat hantera dessa (Stevens & Thomas, 2012).   

   Vissa kvinnor deltog i rehabiliteringsprogram och rehabiliteringsgrupper (Kristofferzon et 

al., 2008; Kristofferzon et al., 2007). I dessa grupper kunde de få svar på sina frågor och även 

få stöttning i att genomföra livsstilsförändringar. En kontinuerlig kontakt med sjukvården var 

avgörande för en god återhämtningsprocess (Wieslander et al., 2016). Hälsokontroller, 

information om sjukdomen men också att bli lyssnad på och få diskutera andra saker än 

hjärtinfarkten bidrog till en ökad känsla av välbefinnande. 

    Efter hjärtinfarkten fick vissa kvinnor en mentor tilldelad sig (Junehag et al., 2014a). 

Mentorn hade själv upplevt en hjärtinfarkt tidigare och kvinnorna upplevde att de kunde dela 

med sig av sina tankar och känslor. Detta gav dem trygghet och en känsla av att vara sedd och 

bekräftad. Att tappa sig själv under och efter sjukdomsförloppet var lätt, förmågan att veta 

vad som var bäst för en själv var under denna tid nedsatt. Sjukvården brast ofta i 

informationen till kvinnorna gällande sex och samlevnad efter en hjärtinfarkt (Abramsohn et 

al., 2013; Søderberg et al., 2013). En önskan om att sjukvårdspersonalen hade frågat dem om 

de behövde information om sex efter sjukhusvistelsen var påtaglig från samtliga kvinnor. 

Några få kvinnor valde själv att lyfta frågan, vilket tydde på ett mod och vilja att återfå 

kontroll över sin kropp och sexualitet (Abramsohn et al., 2013).  De vanligaste funderingarna 

kvinnorna hade handlade om tidpunkten för återgången till ett aktivt sexliv och hur hjärtat 
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skulle klara ansträngningen. Svaren kvinnorna fick var vaga, otydliga och oftast lämnades 

beslutet om återupptagandet av sexuallivet till kvinnorna själva.  

    Kvinnorna upplevde att läkare ofta enbart tog hänsyn till det fysiska måendet var 

frustrerande, ofta handlade informationen som gavs om medicinering och hjärtats funktion 

(Abramsohn et al., 2013). Ofta kände kvinnorna att läkaren inte såg hela deras tillvaro och 

kropp, ur ett holistiskt perspektiv. De kände sig nedgraderade i egenskap av att vara kvinna 

och läkarnas brist medkänsla och lyhördhet var frustrerande och förvirrande (Sjöström-Strand 

et al., 2011). Kontakten med sjuksköterskan uppgavs som mer lättsam och givande 

(Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008). Flera kvinnor menade att 

sjuksköterskan gav dem information de hade lättare att förstå och ta till sig. 

 

Vägen framåt 

Det fanns en stark önskan att få återgå till det normala livet och leva som innan hjärtinfarkten, 

dock fanns en insikt hos flera av kvinnorna att de behövde göra vissa förändringar i sitt 

levnadssätt för att må bättre och minska risken att drabbas av en ny hjärtinfarkt (Junehag et 

al., 2014b). Trötthet, brist på energi och andra fysiska problem hämmade kvinnorna i 

vardagen (Kristofferzon et al., 2008). Vissa upplevde att de var till besvär och en börda för 

familj och vänner och hade svårt att acceptera sin nya livssituation. Andra ansåg att de tog till 

vara på livet mer efter hjärtinfarkten och kände hopp om framtiden och att kunna leva ett bra 

liv trots vissa begränsningar. 

 

Livsstilsförändringar 

Livsstilsförändringarna handlade till stor del om att sluta röka, äta hälsosammare, vara fysiskt 

aktiv, stressa mindre och prioritera sig själva mer (Kristofferzon et al., 2008). Att sluta röka 

och stressa mindre var de åtgärder som oftast betonades som viktigast av kvinnorna, men 

också var svårast att utföra. Flera av kvinnorna hade en stark motivation att sluta röka men 

hade svårt att göra det på egen hand och kände sig misslyckade och rädda när de inte 

lyckades. För att lyckas med livsstilsförändringar behövde kvinnorna stöd från både familj 

och vårdpersonal. Vissa upplevde hjärtinfarkten som ett uppvaknande, ett tillfälle att införa en 

hälsosammare livsstil. De slutade röka, umgicks mer med vänner och stressade mindre, de 

upplevde att de mådde lika bra som innan eller till och med bättre (Wieslander et al., 2016). 

Andra hade svårare att mobilisera sin egen styrka att genomföra förändringar, de uppgav att 

de saknade kunskap om tillvägagångssätt och behövde information och stöd för att lyckas 

(Kristofferzon et al., 2007). Flertalet kvinnor uppgav att de innan hjärtinfarkten upplevt en 
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stor grad av stress i livet (Kristofferzon et al., 2008). En del menade att just stress och krav 

från både sig själva och omgivningen var själva orsaken till att de fått en hjärtinfarkt. Genom 

att dra ner på tempot, sätta gränser, be om hjälp vid behov och ta kontroll över sin situation 

upplevde de en högre grad av hälsa och välbefinnande. 

 

Nya värderingar 

Flera av kvinnorna upplevde att de hade fått en andra chans i livet och var tacksamma över 

detta (Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2011). Hjärtinfarkten medförde ett 

abrupt avbrott i deras liv och tid för reflektioner om den livsstil de hade haft (Johansson-

Sundler et al., 2009). Flera omvärderade sina liv, saker som de hade upplevt som viktiga 

tidigare kändes betydelselösa nu (Kristofferzon et al., 2008). De insåg att de tidigare hade 

ställt för höga krav på sig själva och hade efter hjärtinfarkten börjat leva ett lugnare och 

hälsosammare liv, med större fokus på sina egna behov. Vissa kvinnor hade svårt att gå vidare 

med livet (Sjöström-Strand et al., 2011). De insåg hur förgängligt livet är och kände oro över 

att de skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt, eller någon annan allvarlig sjukdom. Även flera år 

efter hjärtinfarkten hade kvinnorna kvar vissa fysiska hälsoproblem, utmattning och brist på 

energi var vanligt förekommande. Brist på ork medförde att de inte orkade arbeta eller bara 

arbetade halvtid vilket medförde en ansträngd ekonomi, något som var stressande för flera av 

kvinnorna. De kvinnor som hade lyckats göra livsstilsförändringar som att sluta röka och gå 

ner i vikt kände sig fysiskt starkare än tidigare, vilket gav dem en bättre självkänsla och en 

positiv syn på framtiden (Wieslander et al., 2016). 

 

Diskussion 

Diskussionen delas in i metod-och resultatdiskussion. Litteraturöversiktens tillvägagångssätt 

analyseras och bedöms under metoddiskussion. Där diskuteras även arbetets styrkor och 

svagheter och hur resultatet kan ha påverkats av författarnas tillvägagångssätt. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet sammanfattningsvis och utifrån Orems 

omvårdnadsteori som vald teoretisk utgångspunkt. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt. För att 

undersöka det aktuella kunskapsläget inom området har en litteraturöversikt gjorts utefter 

Friberg (2012) och Kristenssons (2014) metod vid litteraturstudier.  
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    Kristensson (2014) poängterar vikten av databassökningarnas stringens då detta ligger till 

grund för litteraturöversiktens slutliga kvalitet. Därav gjordes merparten av sökningarna via 

ämnesord i respektive databas, för att göra sökningen så specifik och exakt som möjligt.  En 

kompletterande fritextsökning gjordes för att få ett större utbud av artiklar. Sökningar gjordes 

i tre olika databaser, CINAHL, PsycINFO och PubMed och flera av sökningarna resulterade i 

dubbletter av artiklar i de olika databaserna vilket bör ses som en indikation på att relevanta 

sökord användes. Dessa databaser innehåller flest vårdvetenskapliga studier vilket uppsatsen 

också bygger på. Dock kan det ses som en begränsning att endast tre databaser användes och 

artiklar i andra databaser som även de passat syftet kan ha förbisetts.  

    Vid artikelsökningarna av resultatartiklar användes begreppen ”myocardial infarction”, 

”women”, ”perception”, ”qualitative” och ”phenom*”. Dessa sökord valdes då de var 

definierade som ämnesord i MeSH. Initialt var begreppet ”experience” ett tilltänkt sökord 

men då detta inte är ett ämnesord i MeSH valdes det bort, vilket potentiellt kan ha orsakat ett 

bortfall av intressanta artiklar. Vid artikelsökningarna sattes också en tidsbegränsning mellan 

åren 2007-2017. Denna begränsning gjordes i syfte att undersöka så aktuell forskning som 

möjligt då både medicinska behandlingsmetoder och omvårdnadsåtgärder har förändrats till 

stor del under det senaste årtiondet. Till exempel har Socialstyrelsen uppdaterat sina 

nationella riktlinjer för behandling och omvårdnad vid hjärtsjukdom både 2008 och 2015 

(Socialstyrelsen, 2015). Då upplevelser inte behöver stå i relation till sjukvårdens utveckling 

kan tidsbegränsningen ha medfört att relevanta artiklar publicerade före år 2007 har förbisetts. 

Alla artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha medfört en risk för feltolkningar, dock 

tolkades samtliga artiklar både enskilt och tillsammans vilket bör ha minskat risken för 

felöversättningar. 

    Då syftet med uppsatsen var att belysa upplevelser eftersöktes i första hand kvalitativa 

resultatartiklar. Kvalitativ forskning är enligt Friberg (2012) bäst lämpad för att förstå hur ett 

visst fenomen upplevs och erfars. Att välja artiklar med samma design ökar trovärdigheten för 

ett resultat (Wallengren & Henricson, 2012). Att använda sig av kvalitativa studier, där 

intervjumetod används, kan medföra en risk då det är personliga möten mellan intervjuledaren 

och intervjuobjekt. Intervjuledaren eller teamet bakom studien kan ställa frågor med inslag av 

förförståelse eller egna personliga vinklingar vilket gör att intervjuer lättare kan manipuleras. 

Detta kan då påverka svaren och i slutändan resultatet. Därför har den forskningsetiska 

prövningen och etiska innehållet i studierna som valts ut varit noggrant kontrollerade av 

författarna för att undvika detta. 

    Till resultatet valdes tio kvalitativa artiklar, sju stycken från Sverige, en från Danmark och 
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två från USA. Genom att välja artiklar med ett västerländskt perspektiv kan 

litteraturöversiktens resultat möjliggöra en tydligare överföring till den svenska 

hjärtsjukvården. Då syftet var att belysa kvinnors upplevelse av en hjärtinfarkt så kan det 

också vara problematiskt att endast länder liknande Sverige valdes då intressanta upplevelser 

från andra kulturer kan ha berikat litteraturöversikten. Upplevelser kan skilja sig åt mellan 

olika kulturer och detta kan ha gjort litteraturöversikten begränsad i sitt resultat. 

    En integrerad analys av resultatartiklarna genomfördes i enlighet med Kristenssons (2014) 

rekommendationer. Likheter och olikheter identifierades i samtliga resultatartiklar som sedan 

strukturerades i kategorier och underkategorier. Att färgkoda resultatets likheter och olikheter 

gav ett strukturerat och tydligt resultat där kvinnornas upplevelser kunde ses i relation till 

varandra.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att kvinnor som har överlevt en hjärtinfarkt inte 

känner igen sig själva, sin kropp eller sina liv. De är tvungna att anpassa sig till en ny 

situation och utveckla ett nytt förhållningssätt till livet. Att överleva en hjärtinfarkt innebär en 

transition som kvinnorna upplever som skrämmande men också som en möjlighet till en 

förändring till det bättre. Att drabbas av en hjärtinfarkt påverkar vardagen och saker som 

tidigare var enkla och självklara blir ett problem. Liknande upplevelser har skildrats av 

Bowers och Buchanan (2007). De beskriver hur kvinnor upplever att deras försämrade fysiska 

hälsa även påverkade deras identitet. De kände sig berövade på sitt liv och förminskade som 

individer. Flera av kvinnorna led av olika grader av fatigue vilket gjorde att de inte längre 

orkade delta i sociala aktiviteter eller ansvara för familjen. Detta orsakade stress och en känsla 

av att ha tappat kontrollen över sin situation. 

Att fysiska hälsoproblem är starkt sammankopplade med kvinnors psykiska ohälsa 

framkommer tydligt i litteraturöversiktens resultat. Kvinnor upplever tiden efter hjärtinfarkten 

som otrygg och osäker. De litar inte längre på sitt hjärta och oroas ständigt över att drabbas av 

en ny hjärtinfarkt. Att vara medveten om sitt hjärta och läsa av kroppsliga symtom blir en del 

av vardagen. Rädslan för återinsjuknande är gemensam för merparten av kvinnorna, detta 

framgår i denna litteraturöversikt och stärks även av andra forskningsresultat. Mendes, Roux 

och Ridosb (2010) tydliggör kvinnors oro över att få ytterligare en hjärtinfarkt. Rädslan att 

drabbas igen och inte överleva återspeglar sig i kvinnornas vardag. Vissa kvinnor uppgav att 

de inte längre vågar vara ensamma, inte vågar gå ut och har svårt att sova.  
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Orems egenvårdsteori anger att när sjukdomen tar över livet kan den egna förmågan till 

egenvård vara nedsatt (Orem, 1995). Fysiska problem så väl som oro och dödsångest kan 

försvåra möjligheten att ta till sig information därför krävs en god kommunikation mellan 

kvinnan och sjuksköterskan. För att kunna planera för adekvata omvårdnadsåtgärder måste 

sjuksköterskan se helheten. Kvinnans fysiska och mentala förutsättningar, förmåga att ta till 

sig kunskap och hennes livsstil måste tas i beaktning. Sjuksköterskan måste också se kvinnan 

i det sociala kontext hon befinner sig. Undersöka om det finns ett starkt familjestöd eller ett 

socialt nätverk som kan stötta henne eller om hon är ensam, och planera omvårdnaden utifrån 

detta. Litteraturöversiktens resultat visar att kvinnor upplever att de inte får tillräckligt med 

information om sin sjukdom eller att den är för medicinskt inriktad. Att de saknade 

information om de psykosociala bitarna tyder på en bristande helhetssyn på den drabbade 

kvinnan. Genom att aktivt lyssna och ställa frågor kan sjuksköterskan få en insikt om vilka 

resurser respektive hinder kvinnan har som påverkar hennes förmåga till egenvård, i enlighet 

med Orems omvårdnadsteori. 

Hjärtinfarkt är en sjukdom som är kopplad till livsstilsfaktorer vilket gör 

livsstilsförändringar till en viktig del av efterförloppet. I resultatet synliggörs att kvinnors 

förmåga, motivation och förutsättningar att lyckas förändra levnadssätt är varierande. Vissa 

kan genom att hitta en inre styrka klara av att genomföra livsstilsförändringar på egen hand, 

men de allra flesta vittnar om betydelsen av stöd i olika form för att lyckas. Återkommande 

uppger kvinnor stress som en bidragande orsak till att ha drabbats av hjärtinfarkt och därav 

ser nödvändigheten av ett lugnare livstempo. Denna insikt stärks även av tidigare forskning. 

Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av stressrelaterade hjärtinfarkter (Rokks et al., 

2017). Även tiden efter en hjärtinfarkt upplever kvinnor en högre grad av stress och oro. 

Studien visar att kvinnor jämfört med män, har en förhöjd mängd av det stressrelaterade 

hormonet Interleukin-6 i kroppen flera månader efter en hjärtinfarkt. 

Att tvingas behöva göra förändringar i sin livsstil kan uppfattas som orättvist och svårt att 

acceptera. Brist på sjukdomsinsikt och motivation är faktorer som kan påverka kvinnans 

egenvårdskapacitet (Orem, 1995). Det åligger den enskilda individen att ansvara för sin 

egenvård och en hjärtinfarkt kan försvåra detta. Sjuksköterskan måste se till den enskilda 

kvinnans kunskap och förmågor och planera omvårdnaden utifrån detta. Att inte lyckas 

genomföra nödvändiga förändringar kan medföra känslor av hopplöshet och skuldkänslor. 

Därför ska omvårdnadsåtgärder i detta skede inte bara inkludera allmän information om 

rökstopp, motion och diet utan även rikta in sig på att motivera och stötta kvinnan utifrån ett 

individuellt perspektiv. Genom en bra dialog kan sjuksköterskan inkludera kvinnan i sin 
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egenvård vilket medför att kvinnan får en bättre förståelse för de förändringar som krävs och 

tar ett mer aktivt ansvar för sin egen hälsa. Kvinnor behöver i stor utsträckning stöttning och 

hjälp av andra för att kunna genomföra nödvändiga livsstilsförändringar. Att utvecklas genom 

social interaktion är enligt Orem ett av de universella egenvårdsbehoven. En människa lever i 

samspel med andra där familj, vänner och arbetskamrater har en stor påverkan på livet, hälsan 

och välbefinnandet. Det är därför nödvändigt att sjuksköterskan ser kvinnan som en del i en 

social struktur. Det sociala nätverkets betydelse kan ses i litteraturöversiktens resultat och 

lyfts även fram i en studie av Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro och Paavilainen 

(2012). I studien framgår att kvinnor med starkt stöd från familj och vänner lyckades bättre 

med att genomföra livsstilsförändringar och bibehålla dessa över tid. Salminen-Tuomaala et 

al., (2012) beskriver också att vissa kvinnor väljer att inte prata om sin sjukdom med sin 

familj för att skydda dem och inte oroa dem. Dessa kvinnor drabbas i större utsträckning av 

depression och har svårt att planera för sin framtid. När någon insjuknar i en hjärtinfarkt så 

påverkar det även andra personer runt omkring den drabbade. Inom vården ses anhöriga som 

en viktig resurs för patientens möjligheter till hälsa och tillfrisknande något som bör 

poängteras är dock att detta inte får tas för givet. Sjuksköterskan kan genom att utbilda och 

informera familjemedlemmar och anhöriga ge dem bättre förutsättningar att stötta kvinnan i 

sin återhämtning 

Kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt upplever inte bara en livshotande situation utan 

även en livsomställning. I litteraturöversiktens resultat framgår kvinnornas enhetliga syn av 

ett förändrat liv där deras identitet som kvinna, mamma och partner har påverkats. Dock är det 

individuella perspektivet synligt i hur kvinnorna hanterade sin situation. Vissa kunde se 

hjärtinfarkten som en vändning i livet och ett tillfälle att börja prioritera sig själva och sin 

hälsa mer medan andra kände hopplöshet inför situationen. Kvinnors livssituation påverkar 

deras förmåga till att gå vidare i livet, där tillgång till familjestöd och vårdkontakter är 

bidragande faktorer. Även kvinnors personliga egenskaper och livsinställning är avgörande i 

deras återhämtningsprocess. Kvinnor med en stark inre vilja och positiv inställning till livet 

hanterar lättare omställningar efter en hjärtinfarkt (Brink, 2009). Vidare i studie framgår att 

kvinnor som besitter en egen inre kraft känner att de har kontroll över sin situation. De sätter 

upp mål och hittar strategier för att gå vidare efter hjärtinfarkten och uppnår på så sätt hälsa 

igen. 

Att delta i rehabiliteringsprogram och stödgrupper av olika slag hjälper kvinnor framgår i 

föreliggande litteraturöversikt. De upplever en gemenskap med andra i liknande situation och 

får möjlighet att prata om sina problem och farhågor. Dock visar forskningen att kvinnor är 
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underrepresenterade i rehabiliteringsprogram efter en hjärtinfarkt (Schou, Østergaard Jensen, 

Zwisler och Wagner, 2008). I studien framgår att färre kvinnor än män blir erbjudna 

hjärtrehabilitering och att kvinnor oftare själva väljer att inte delta. Detta trots att kvinnors 

fysiska och psykosociala problem efter en hjärtinfarkt är mer omfattande än hos män. Enligt 

Schou et al. (2008) var kvinnans roll som huvudansvarig för familjen en bidragande orsak. 

Kvinnorna valde att avstå rehabilitering för att skydda sin familj. De ville inte oro sin familj 

genom att uppmärksamma sjukdomen utan försökte leva på som tidigare.   

Vidare har andra forskningsresultat visat på att rehabiliteringsprogrammens utformning 

kan bidra till att inte kvinnor deltar eller väljer att avsluta programmet i förtid (Batten 2005). I 

studien påvisas att en del av kvinnorna upplevde rehabiliteringsprogrammet alltför inriktat på 

livsstilsförändringar och kände sig skuldbelagda över att de inte hade levt ett hälsosamt liv. 

Kvinnorna menade att vårdpersonal i rehabiliteringsprogrammet inte såg till deras 

individuella behov och inte gav de mentala stöd de behövde.  

Sammanfattningsvis visar detta arbete på att kvinnors upplevelser av tiden efter en 

hjärtinfarkt är likartade. Fysiska och psykiska besvär medför ett förändrat liv som kan vara 

förenat med känslor av hopplöshet och oro. Kvinnorna kunde i vissa fall se en möjlighet till 

att förändra sitt liv till det bättre och detta kunde framförallt ses hos kvinnor som upplevde ett 

bra stöd i eftervården. Det måste poängteras att trots likheterna framgår att kvinnors 

upplevelser är individuella och varje kvinna ska behandlas utifrån ett individuellt perspektiv 

och inte utifrån ett kvinnligt kollektiv. 

 

Kliniska implikationer  

Upplevelser efter en hjärtinfarkt är individuella, emellertid visar resultatet att kvinnorna ofta 

kände oro, ångest och saknade psykosocialt stöd. Kvinnorna upplevde att den information de 

fick från vårdpersonal övervägande handlade om fysiska besvär och de hade önskat mer 

information om de psykosociala konsekvenser en hjärtinfarkt kan föra med sig. Resultatet 

påvisar också att kvinnor upplever en förbättrad hälsa av att delta i rehabiliteringsprogram, 

men att de av olika anledningar inte alltid deltar. Antingen blir de inte erbjudna en plats eller 

så väljer de, av olika orsaker, själva att avstå. 

För att möta kvinnors behov av rehabilitering, information och omvårdnad måste 

sjuksköterskan utgå från den enskilda kvinnans förutsättningar och önskemål. Om 

rehabiliteringsprogram istället struktureras som en tjänsteportfölj med definierade 

omvårdnadstjänster från vilken patienten kan välja de tjänster som den anser att den behöver, 

kan patientens delaktighet och hälsa främjas. Att kunna skräddarsy och välja innehåll i 
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rehabiliteringsprogrammet bör kunna gynna kvinnor som uppger att de har andra behov av 

information än den de får av vården idag. Detta arbetssätt kan synliggöra, både för kvinnan 

och sjuksköterskan, ett individuellt omvårdnadsperspektiv och även uppmuntra kvinnor till 

delaktighet i sin egen eftervård. Exempel på omvårdnadstjänster kan vara stöd och 

uppmuntran till livsstilsförändringar, stresshantering och information om psykiska och fysiska 

konsekvenser av sjukdomen. Detta ställer höga krav på både kunskap och lyhördhet hos 

sjuksköterskan då denna måste ha förmåga att dels på ett pedagogiskt sätt förmedla vilka 

omvårdnadstjänster som finns att tillgå och dels kunna känna in kvinnans uttalade och 

outtalade behov. 

Vidare bör kvinnors behov av stöd tiden efter en hjärtinfarkt uppmärksammas. 

Sjuksköterskan, tillsammans med kvinnan, kan identifiera en eller flera stödpersoner i 

kvinnans närhet, som kvinnan känner trygghet i. Dessa stödpersoner bör erbjudas 

undervisning om sjukdomen och dess efterförlopp för att kunna stötta kvinnan. Om det inte 

finns en naturlig stödperson i kvinnans sociala kontext, kan en sjuksköterska utses under den 

tiden kvinnan anser sig behöva det. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Detta resultat såväl som tidigare forskning visar att det finns en diskrepans mellan den 

information som kvinnor eftersöker och den som ges av vårdpersonal. Vidare forskning 

behövs om vilken sorts information kvinnor efter en hjärtinfarkt behöver. Både vad 

informationen ska innehålla men även på vilket sätt den bör förmedlas. Detta kan ske genom 

enkäter eller formulär som kvinnan får fylla i innan utskrivning från sjukhuset eller i samband 

vid återbesök. Denna kunskap kan bidra med en ökad förståelse och kunskap om drabbade 

kvinnors behov tiden efter en hjärtinfarkt. Då den information som eftersökt kan ses som en 

spegling av de behov kvinnor har kan forskning inom detta område även ses ur ett större 

samhällsperspektiv. Att tydliggöra kvinnors behov av stöd och hjälp efter en hjärtinfarkt, kan 

hjälpa familj, anhöriga och andra människor i dessa kvinnors närhet att bättre stötta dem och 

få en ökad förståelse för deras situation. 

 

Slutsats 

Resultat visar att efter en hjärtinfarkt är kvinnors upplevelse av hälsa varierande, utifrån grad 

av fysiska besvär, tillgång till sociala kontakter samt vårdkontakternas kvalitet. Att de rent 

kroppsliga besvären medförde stor påverkan på kvinnorna psykiskt och socialt framgår tydligt 
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i litteraturöversikten. Genomgående i resultatet ses vikten av ett förstående socialt nätverk och 

sjukvårdens professionella stöd. Dock visar resultatet att merparten av kvinnorna upplever att 

den information de får från vårdpersonalen är otillräcklig, missriktad och standardiserad. Om 

kvinnor istället skulle få information anpassad utifrån deras individuella förutsättningar och 

behov skulle, framför allt deras psykiska hälsa kunna förbättras. Utifrån föreliggande resultat 

borde den information och omvårdnad sjuksköterskan ger vara mer personcentrerad och mer 

fokuserad på kvinnors psykiska hälsa. Om kvinnor i större utsträckning får vetskap om 

känslor och upplevelser som kan uppkomma efter en hjärtinfarkt kan de känna sig mer trygga 

och förberedda på hur vardagen kan komma att te sig. 
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