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Abstrakt 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av sin 
livssituation efter hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är ett livshotande tillstånd, som föder 
tankar om ens egen dödlighet. Kvinnans symtombild vid hjärtinfarkt kan vara 
svårare att tolka och skiljer sig från mannens. För att fördjupa förståelsen för 
kvinnors livssituation, efter genomgången hjärtinfarkt, analyserades 11 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ innehållsanalys. Dessa resulterade i fyra 
kategorier: att kunna acceptera en förändring och omvärdera sitt liv, att lida brist 
på information och kontroll, att ha behov av stöd från omgivningen och andra 
hjärtsjuka kvinnor samt att känna skuld, begränsning och beroende. Att vara 
beroende av andra, för att klara sitt dagliga liv, föranledde känslor av 
hjälplöshet, skuld och begränsning. Litteraturstudien kan hjälpa sjuksköterskor 
att få en fördjupad förståelse för kvinnors upplevelser, och medverka till att 
omvårdnadsbehoven bättre tillgodoses.  
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys, 
litteraturstudie.  
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Kvinnor och mäns beskrivning av sina symtom vid hjärtinfrakt framkommer i en studie av 

Zuzelo (2002) som olika. Kvinnor beskrev symtomen som värkande, brännande smärta med 

tryck över bröstet samt andningsrelaterad smärta. Kvinnor beskrev också smärtor i ryggen och 

tandvärk men relaterade inte smärtorna till hjärtat. Män däremot beskriver sina symtom som 

smärtor mitt i bröstet, tyngd/tryckkänsla över bröstet ibland med utstrålning främst i vänster 

arm eller båda armarna, och/eller mot nacke och käkar. Männen upplevde även yrsel medan 

kvinnorna istället beskrev trötthet och utmattning. 

 

Hjärtsjukdomar är en av de största dödsorsakerna i världen. Världs hälso- organisationen 

uppskattar att det är cirka 3,8 miljoner män och 3,4 miljoner kvinnor i världen, som årligen 

dör till följd av hjärtsjukdom (Emslie, 2005). I Sverige insjuknar uppskattningsvis 30 000 

personer årligen i akut hjärtinfarkt. Av dessa är 68 % män och 32 % kvinnor (Svedlund, 

Danielson & Norberg, 2001). Kvinnor drabbas 10-20 år senare än männen, något som man 

tror beror på östrogenets skyddande inverkan hos kvinnor (Jamison, 1997). 

 

Socialstyrelsen (2004a) beskriver hälso- och sjukvården ur ett könsperspektiv, och visar på 

förekomst av skillnader i hälsa och nyttjande av sjukvård mellan könen. Efter en hjärtinfarkt 

har kvinnor större problem med att psykiskt och fysiskt återhämta sig, än vad män har (Clark, 

2003). I jämförelse med män så återvänder inte kvinnor lika ofta till sitt arbete efter en 

hjärtinfarkt. Kvinnor upplever också mer symtom från hjärtat och har en minskad känsla av 

tillfredställelse, än vad män har under rehabiliteringsfasen. Kvinnor uppger att de har större 

svårighet att hantera stressen som är relaterad till hjärtinfarkten, eftersom de har flera roller i 

livet, så som hemmet och arbetet. Kvinnor deltar inte lika ofta i rehabiliterings grupper, och 

om de börjar så har de en större benägenhet än män att avbryta programmet (Socialstyrelsen, 

2004a; 2004b). 

 

Att insjukna i hjärtinfarkt upplevs som skrämmande och är ett livshotande tillstånd som leder 

till stark rädsla, oro och ångest (Zuzelo, 2002). Insjuknandet för kvinnor börjar ofta med 

kärlkramps besvär, beroende på att kärlspasm är vanligare bland kvinnor, än arterioskleros 

vilket är vanligare hos män. Hos kvinnor förekommer det större grad av icke symtomgivande 

hjärtinfarkter och överlevnadsgraden är lägre än hos män. Symtomen är ofta mer diffusa och 

diagnostiken, exempelvis EKG, är svårare att tolka. Förebyggandet under den symtomfria 

perioden fokuserar sig på, att tidigt upptäcka riskfaktorer (Jamison, 1997). Enligt Oterhals, 

Harnestad, Eide och Hanssen (2006) så är återhämtning och hjärtrehabilitering viktigt efter en 
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hjärtinfarkt, för att snabbt kunna återgå till det normala. Rehabilitering är en aktiv 

problemlösare och undervisnings process, med fokus på patientens välbefinnande och hans 

eller hennes deltagande i samhället, samtidigt som man minskar stressen .  

 

Studier av kvinnors psykologiska upplevelser i samband med hjärtsjukdom har varit 

knapphändiga, eftersom studier oftast har utförts med endast manliga deltagare. Forskare som 

studerat hjärtsjukdom hos kvinnor har fokuserat på psykologiska skillnader mellan könen, 

utan att verkligen inrikta sig på effekterna av psykosociala faktorer, som är beroende av 

diagnosen och effekterna av medicinsk behandling. Tidigare studier bland kvinnor, har varit 

mera inriktad på den akuta fasen av hjärtinfarkten, och det är fortfarande lite forskat utifrån 

patientens egen berättande upplevelse, av att vara sjuk (Svedlund, et al. 2001). I jämförelse 

med kvinnors livssituation efter stroke, så beskriver kvinnor att de upplevde hemkomsten från 

sjukhuset med blandade känslor. De upplevde lycka och lättnad av att ha överlevt, men 

samtidigt en rädsla över att bli drabbad igen, och ångest över hur framtiden skulle komma att 

bli. Kvinnor beskrev även hur de kände sig förändrade efter stroken, att de inte var samma 

person som återvände hem till familj, vänner och bekanta. Stöd från omgivning beskrevs som 

en viktig del i återhämtningen. Kvinnorna fick lära sig att acceptera sin nya situation, och 

kroppsliga funktioner som tidigare varit självklara hade försämrats eller gått förlorade. Vissa 

beskrev hur de tog ansvar över sina liv och hittade egna lösningar, som de tränade in och 

uppnådde bra resultat, vilket gjorde att självkänslan ökade och de kände sig tryggare ( 

Olofsson, Andersson & Carlberg, 2005). 

  

Sjuksköterskor behöver en ökad kunskap och djupare förståelse för de konsekvenser som 

kvinnor med genomgången hjärtinfarkt lever med. Den kunskapen och förståelsen kan vara ett 

stöd, för att på ett bättre sätt kunna bemöta och planera adekvat vård riktad till kvinnor med 

hjärtsjukdom och deras familjer (Svedlund, et al. 2001). Arnold (1997) menar att trots 

alarmerande och bestående fynd relaterade till ökad sjukdom och dödlighet beroende på 

hjärtsjukdom, så kvarstår kvinnorna som en underrepresenterad grupp inom hjärt- och kärl 

forskningen och klinisk forskning.    

 

I denna litteraturstudie, valde vi att fokusera på kvinnors egna synpunkter och tankar om sin 

tid efter hjärtinfarkten. Syftet med studien var, att beskriva hur kvinnor som genomgått 

hjärtinfarkt upplever sin livssituation. 
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Metod  

Detta är en systematisk litteraturöversikt där en syntes av resultatet gjorts med manifest 

innehållsanalys. 

 

Litteratursökning  

För att finna vetenskaplig litteratur till denna studie, använde vi oss av databaserna 

Medline/PubMed, Academic Search, och Cinahl. Inom omvårdnadsforskning anses 

Medline/Pubmed och Cinahl vara de mest användbara databaserna (Polit & Beck, 2004, s. 

92). De sökorden som användes var: women, MI (Myocardial infarction), qualitative, support, 

heart disease och recovery. Sökorden kombinerades med orden AND och OR. Sökningen av 

artiklarna begränsades med hjälp av följande inklusionskriterier: Kvinnor som genomgått 

hjärtinfarkt, kvalitativa studier, peer-revied (granskade), publicerade efter år 1996 och skrivna 

på engelska. Exklusionskriterier: andra hjärtsjukdomar än hjärtinfarkt. Av de 40 artiklar som 

svarade mot sökningen, lästes rubriker och abstrakt. I analysen användes endast de artiklar 

som beskrev återhämtningsfasen. I analysen ingick 11 artiklar som svarade mot syftet. 

 

Utifrån Willman och Stoltz (2002, s.92, 122-123) metod för kvalitetsgranskning av kvalitativ 

vetenskaplig litteratur studerade vi kritiskt dessa delar: typ av studie, huvudfynd, syfte, 

deltagare, metoder för datainsamling och analys, resultatredovisning och etiska aspekter. 

Artiklar ingående i resultatet och deras kvalitetsbedömning presenteras i tabell 1. 

 

Analys 

För att analysera dessa artiklar, så valdes manifest kvalitativ innehållsanalys. Med denna 

analysmetod inriktar sig forskaren på människans subjektiva upplevelse och är en vanlig 

metod inom omvårdnadsvetenskapen för att ge ökad förståelse och kunskap hos dem som 

forskar inom detta ämnesområde. Den kvalitativa innehållsanalysen hjälper forskaren att finna 

kärnan i analysens innehåll, vilket kan ge forskaren teoretiskt användbara förklaringar, utan 

att förlora för mycket av det verkliga innehållet i den insamlade datan (Downe-Wamboldt, 

1992). Enligt Graneheim och Lundman (2003) ska forskaren bestämma innan 

datainsamlingen påbörjas, om analysen ska grunda sig på ett manifest eller latent innehåll. Det 

manifesta innehållet speglar det faktiska, synliga och grundläggande beskrivningarna i 

intervjumaterialet. Det är en textnära skildring där forskaren inte tolkar eller drar slutsatser. 

Den latenta innehållsanalysen fokuserar på vad som berättas, här försöker forskaren tolka den 

underliggande meningen i texten (Downe-Wamboldt, 1992).  
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Innehållsanalys beskrivs av Burnard (1991) som en strategisk process med 14 steg, där varje 

steg är viktigt för att få en så trovärdig analys som möjligt. Stegen är till för att föra samman 

olika teman i litteraturen under ett grundligt och rimligt kategorisystem. Downe- Wamboldt 

(1992) menar att kodning eller tematisering är ett sätt för forskaren att grovsortera de 

kondenserade texterna till hanterbara enheter. Burnard (1991) menar att vid detta moment är 

syftet är att kunna fördjupa sig i datamaterialet och få en förståelse för den intervjuades 

livsvärld. 

 

Analysen har genomförts systematiskt och stegvis, med inspiration av Burnards (1991) 

beskrivning av innehållsanalys. Analysen inleddes med att läsa igenom 

analysenheten/artiklarna upprepade gånger för att finna ett sammanhang i materialet. Därefter 

markerades textenheter ut som svarade mot syftet, och kondenserades genom att ta bort 

onödiga ord och bara behålla kärnan. Därefter kodades de kondenserade textenheterna och 

fördes samman till en första kategorisering. Dessa lästes noggrant igenom och kontrollerades 

att de överensstämde med ursprungskällan. Sedan fördes de samman till kategorier med 

liknande innehåll, tills de inte längre gick att föra samman och uteslöt varandra. Analysen 

resulterade i fyra slutkategorier. Originalartiklarna lästes igenom efter att analysen var 

slutförd, och kontrollerades att innehållet i kategorierna överensstämde med originaltexten, så 

att innehållet återspeglade verkligheten, detta för att kontrollera att ingen tolkning gjorts utan 

att man bevarat den manifesta ansatsen.  
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Tabell 1 översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare 
(år) 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlings- 
och analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

  
Caldwell et 
al.,      
(2005) 

Kvalitativ 12 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer. 
Etnografisk 
textanalys 

Tystlåtenhet, att vara 
överlämnad åt andras 
”spelregler”, rådighet 
och känslan av 
samhörighet påverkar 
kvinnors val och 
möjligheter.   

Hög 

 
Dingley et 
al.,      
(2001) 

Kvalitativ 8 kvinnor, 
67-83 år 

Semistrukturerade 
intervjuer Tematisk 
analys 

Att återhämta sig efter 
hjärtinfarkt, leder till 
psykosociala problem 
såsom att finna inre 
styrka och att leva med 
ett nytt jag. 
 
 

Hög 

 
 

Doiron-
Maillet & 
Meagher-
Stewart, 
(2003) 

Kvalitativ 8 kvinnor, 
33-61 år 

Semistrukturerade 
intervjuer Tematisk 
analys 

Att kämpa med känslan 
av osäkerhet efter en 
hjärtinfarkt.  Sanningar 
lärda av andra, våldsamt 
uppvaknade, lösryckt 
vetande och att 
återförenas med jaget.  

Hög 

 
Fleury et 
al.,      
(2001) 

Kvalitativ 13 kvinnor, 
42-78 år 

Gruppsessioner. 
Konstant 
jämnförande metod.

Kvinnors upplevelse av 
att leva med 
hjärtsjukdom. Att söka 
efter mening, att återta 
sin självkänsla och att 
acceptera sitt nya jag.  

Hög 

 
Helpard & 
Meagher-
Stewart, 
(1998) 

Kvalitativ 8 kvinnor, 
61-87 år 

Semistrukturerade 
intervjuer Grounded 
theory analys 

Att bli hörda, lyssnade 
på och att bli förstådda 
av sin omgivning. Att 
leva med förlust, kämpa 
för att få respekt och 
fylla i tomrummen, 
ingick i processen att 
finna sig själv igen.      

Hög 

 
Jackson et 
al.,      
(2000) 

Explorativ 
deskriptiv 

10 kvinnor, 
43-77 år 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Textanalys i tre 
steg. 

Kvinnor beskriver 
återhämtningsperioden 
efter en hjärtinfarkt. 
Rädsla och osäkerhet 
som med tiden minskar 
och ersätts av förtröstan 
inför framtiden. 

Hög 

 
Lisk & 
Grau, 
(1999) 

Kvalitativ 41 kvinnor, 
medelålder 
68 

Fokus grupper 
Grounded theory 
analys 

Återhämtningen efter 
hjärtsjukdom beskrivs, 
med att tiden läker, hur 
stress påverkar,  att inte 
kunna känna igen 
riskfaktorer. Svårigheter 
att släppa taget som 
vårdare.   

Hög 
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Författare 
(år) 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlings- 
och analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

  
Murray et 
al.,      
(2000) 

Kvalitativ 17 kvinnor, 
38-80 år 

Fokus grupper 
Grounded theory 
analys 

Jfr yngre och äldre 
kvinnors upplevelse av 
hjärtinfarkt. behov och 
upplevelser skilde sig åt. 
Svårigheter att få rätt 
diagnos vid 
insjuknandet, kvinnor 
upplevde känslor av 
överraskning, förvirring 
och oro. 

Hög 

 
Svedlund 
& 
Axelsson, 
(2000) 

Kvalitativ 9 kvinnor, 
47-57 år 

Öppna intervjuer 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 

Hur kvinnor upplever 
rehabilitering efter akut 
hjärtinfarkt. Att inte vilja 
vara beroende av andra 
och känna sig svag och 
utmattad. 

Hög 

 
Svedlund 
& 
Danielson, 
(2003) 

Kvalitativ 9 kvinnor, 
47-57 år 

Öppna intervjuer 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 

Kvinnor beskriver 
erfarenheter i sitt dagliga 
liv efter akut hjärtinfarkt. 
Hur de ser på framtiden, 
känslor av osäkerhet, 
kraftlöshet och 
begränsningar 
framträder.  

Hög 

 
Tobin, 
(2000) 

Kvalitativ 12 kvinnor, 
60-80 år 

Öppna intervjuer 
Grounded theory 

Återhämtningen beskrivs 
i fyra steg. Att acceptera 
det som hänt genom att 
konfrontera sin 
dödlighet, inse 
sjukdomen. Upptäcka 
begränsningar och 
anpassa sig till dem, och 
tillslut att återgå till det 
normala 

Hög 

 
 

 

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier, som redovisas i tabell 2. 

Därefter beskrivs dem i löpande text och styrks med citat tagna ur originalartiklarna. 

 

Tabell 2: Översikt av kategorier (n=4)           
Kategorier                 
Att kunna acceptera en förändring och omvärdera sitt liv.     
Att lida brist på information och kontroll.   
Att ha behov av stöd från omgivningen och andra kvinnor med hjärtsjukdom.   
Att känna skuld, begränsning och beroende.    
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Att kunna acceptera en förändring och omvärdera sitt liv. 

Kvinnor som genomgått hjärtinfarkt, insåg att det skulle bli förändringar i deras liv, vilket de 

också accepterade (Caldwell, Arthur & Rideout, 2005; Dingley, Bush & Roux, 2001; Doiron-

Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Fleury, Sedikides & Lunsford, 2001; Helpard & Meagher-

Stewart, 1998; Tobin, 2000). I sökandet efter mening med sin hjärtinfrakt, granskade kvinnor 

sina potentiella riskfaktorer för hjärtsjukdom. De ställde detta i relation till hur deras 

levnadsvanor hade varit före hjärtinfarkten. Kvinnor förstod att deras tidigare leverne inte 

kunde fortsätta utan detta motiverade dem till att acceptera livsstilsförändringar (Fleury, et al., 

2001). I försöken att bearbeta sin sjukdom och kämpa för att komma tillbaka till sitt dagliga 

liv, kom kvinnor till insikt med att det berodde på dem själva om deras återhämtning skulle 

lyckas.  För att de bättre skulle kunna hantera sin sjukdom, läste kvinnor allt vad de kunde 

hitta som handlade om hjärtsjukdom (Svedlund & Axelsson, 2000). De tog till sig 

informationen som de hade fått om sin hjärtsjukdom och anpassade den på ett sätt som var 

realistiskt för dem i sitt dagliga liv (Helpard & Megaher-Stewart, 1998). När kvinnor hade lärt 

sig vilken kapacitet de hade, kunde de återskapa en normal tillvaro, och de ansåg sig då vara 

återhämtade från sjukdomen (Tobin, 2000). 

 

I don´t like it, but if I get tired I just sit down for a few minutes. Then I get up 

and go again. (Tobin, 2000, s, 15) 

 

Kvinnor i en studie av Fleury, et al., (2001) beskrev hur de hade blivit medvetna om sin egen 

dödlighet, och de tog inte längre något förgivet, vilket hade fått dem att omvärdera vad de 

ansåg vara viktigt. I studier av Fleury, et al., (2001); Lisk och Grau, (1999); Dingley et al., 

(2001) och Tobin, (2000) beskrev de hur de omvärderade synen på sig själv och de frågade 

sig vilka de var och vad de kunde göra för sig själva. En del kvinnor uttryckte en tacksamhet 

för att ha överlevt, och beskrev sin överlevnad och sin återhämtning som ett mirakel. En del 

kvinnor ansåg att de hade fått en andra chans i livet.  

 

När kvinnor vågade vara mer aktiva och mindre rädda för döden, fick de ett nytt 

självförtroende som gjorde att de kunde omvärdera sin framtidstro (Jackson, et al., 2000; 

Svedlund & Danielsson, 2003). Kvinnor som insjuknat i hjärtinfarkt beskrev att både de och 

deras partners ville planera inför framtiden och att de såg på framtiden med tillit och trygghet. 
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De strävade efter ett normalt liv och trodde att allt skulle bli bättre i framtiden (Svedlund & 

Danielsson, 2003). 

 

 Now I think that there are only positive things to cope with… there is no reason 

to look back… it has opened my eyes and I realise that one should not take 

things for granted (Svedlund & Danielson, 2003, s, 442). 

 

 

 

Att lida brist på information och kontroll. 

Kvinnor beskrev att de saknade information om sin hjärtsjukdom, och att de oftast hade fått 

en för kortfattad information (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). De hade dock inte 

kunnat ta till sig informationen på ett tillfredställande sätt, eftersom de befann sig i ett akut 

skede och därför inte varit mottaglig (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). I studier av 

Lisk och Grau (1999) och Doiron-Maillet och Meagher-Stewart, (2003) beskrev kvinnor att 

de inte fick full förståelse för sjukdomen dels för att informationen var för svår eller inte 

passade in i deras livssituation. 

 

Nothing here addressed having children, or going back to work and balancing it 

all. (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003, s, 17) 

 

Att inte ha tillräckliga kunskaper om symtomen på hjärtinfarkt, och även att 

sjukvårdspersonal hade svårigheter att ställa korrekt diagnos, väckte känslor av osäkerhet hos 

kvinnor. Många kvinnor uttryckte också ilska över att de hade fått göra flera besök på 

sjukhuset innan de hade fått rätt diagnos, detta gav dem känslan av brist på information 

(Murray, O´Farrell & Huston, 2000; Helpard & Meagher-Stewart, 2003; Lisk & Grau, 1999).  

 

My doctor told me women don´t get heart attacks. ( Murray, et al., 2000, s, 101) 

  

Kvinnor beskrev hur de kämpat med känslan över att ha förlorat kontrollen över sitt liv, 

många av dem kände sig frågande om deras självkänsla och identitet hade förändrats. Några 

av dem var osäkra på om de skulle kunna återgå till sina roller och sitt ansvar som de hade 

före hjärtinfrakten (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). I en studie av Svedlund och 

Danielson (2003) beskriver kvinnor att de inte vågade planera så mycket som de önskade 
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inför framtiden, eftersom de inte visste hur de skulle må nästa dag. De levde också med en 

konstant fruktan och rädsla för döden, vilket ledde till en känsla av osäkerhet och att inte ha 

kontroll över sitt liv. I en studie av Caldwell, Arthur och Rideout (2005) beskrev kvinnor, att 

de hade fått rådet att vara mer fysiskt aktiva, men detta gav dem känslor av rädsla och 

osäkerhet, eftersom de hade en oberäknelig sjukdom som ledde till känslan av brist på 

kontroll. De visste inte hur de skulle kunna tillkalla hjälp, om något akut skulle inträffa.  

  

Att ha behov av stöd från omgivningen och andra kvinnor med hjärtsjukdom 

I två studier beskrev kvinnor vikten av att ha stöd från både sin familj men även från andra 

kvinnor med hjärtsjukdom (Svedlund & Danielsson, 2003; Dingley, et al., 2001). Det stöd 

som var högst värderat, var känslomässigt stöd, som de fick från unika relationer med 

personer i deras närhet (Helpard & Meagher-Stewart, 1998; Jackson et al., 2000). Kvinnor i 

studier av Fleury, et al. (2001) och Jackson, et al., (2000) beskrev hur de, sökte meningsfull 

kontakt med andra för att få sitt behov av känslomässigt stöd tillgodosett. De ville dela sina 

upplevelser med andra, för att bättre kunna förstå omfattningen av sina livsstilsförändringar.  

De utvecklade personliga nätverk, genom att kommunicera med sina anhöriga om känslor, 

rädslor och oro angående diagnosen hjärtinfarkt, försökte de bilda och anta ett nytt jag.  

 

I need more than just having people do stuff for me....Women need 

conversations and caring and not just necessities. (Helpard & Meagher-Stewart, 

1998, s. 17)  

 

I Svedlund och Danielson (2003) och Dingley, et al., (2001) studie framkom att stödet från 

anhöriga anpassades till vad kvinnor ville göra, eller vad de själva klarade av att göra för 

tillfället. De beskriver stödet från vänner och familj som en källa till att klara av sin situation. 

För kvinnor i studien av Svedlund och Danielsson (2003) gav mannen mera stöd åt kvinnan i 

det dagliga livet under återhämtningen, och tog ett större ansvar för hushållsarbetet. Trots 

detta, så ville de ändå var med och planera och organisera hushållsarbetet. Ibland gjorde de 

hushållsarbete i smyg, bara för att de ville känna att de klarade av att göra det själva. Kvinnor 

beskrev att de själva ville fatta sina beslut. Och de tyckte att deras partner borde stödja dem 

och inte uppföra sig på ett krävande eller överbeskyddande sätt, som att bestämma över deras 

dagliga liv.   
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Att möta andra kvinnor med erfarenheter av hjärtinfarkt beskrevs som viktigt (Fleury, et al., 

2001; Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Murray, et al., 2000; Lisk & Grau, 1999 ). 

För en del kvinnor handlade det om att klara av att leva med sin egen hjärtsjukdom (Murray et 

al., 2000) och för att de kände sig missförstådda och isolerade (Lisk & Grau, 1999). Genom 

att i undervisningsklasser på sjukhuset få prata med andra kvinnor som också hade 

hjärtsjukdom, beskrevs av kvinnor som en hjälp att hantera sina känslor av oro och förtvivlan 

(Murray, et al., 2000). Behovet att få träffa någon med samma sjukdomserfarenhet, fanns 

oavsett ålder (Murray et al, 2000). Att få en meningsfull kontakt och känslomässigt stöd 

hjälpte dem att förstärka sin självkänsla (Fleury, et al., 2001; Doiron-Maillet & Meagher-

Stewart, 2003). 

 

Especially at the beginning, feeling like you´re the only one going through this. 

Even though you might not need support....just being with other women....it just 

makesyou feel better. (Lisk & Grau, 1999, s. 41) 

 

Alla kvinnor i en studie gjord av Murray, et al. (2000) kände sig överraskade, förvirrade och 

oroade av att ha fått diagnosen hjärtinfarkt. De talade om att dela med sig av sina känslor, som 

ett sätt att minska på stressen som uppkommit. Genom att själv ge stöd åt andra i liknande 

situation, beskriver kvinnor att de fann en inre tillfredställelse och en känsla av styrka 

(Dingley, et al., 2001). De sökte stöd hos varandra och de delade med sig av sina erfarenheter, 

för att därigenom försöka få kontroll på sitt liv (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). 

Stödgrupper kändes speciellt hjälpsamt för att man kunde känna trygghet i att veta att även 

andra hade problem, och att de gick igenom samma sak. Kvinnor som inte ville belasta sina 

familjemedlemmar, betonade vikten av att ha någon som lyssnade på vad man hade att berätta 

(Lisk & Grau, 1999). Genom att söka och etablera relationer, med andra drabbade skapade 

kvinnor ett forum för diskussion (Fleury, et al., 2001).  

 

Att känna skuld, begränsning och beroende. 

Kvinnor beskrev att de gick igenom en process, med känslor av skuld och ilska på sig själv 

för att ha orsakat hjärtinfarkten (Fleury, et al., 2001; Helpard & Meagher-Stewart, 1998). 

Andra kände dåligt samvete och skämdes för att vara svaga (Svedlund & Axelsson, 2000) 

eller för att de varit tvungna att använda sig av sin invaliditetsförsäkring (Murray, et al. 2000). 

De blev genom sitt dagliga medicinintag, påminda om att vara en sjuk person. Några kvinnor 

kände sig skyldiga för att inte klarat av att sluta röka i smyg. De kände att de hellre ville 
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umgås med sjuka människor, för att därigenom slippa mycket frågor (Svedlund & Axelsson, 

2000). 

 

  I was made to feel I was milking the system. (Murray, et al., 2000, s. 101) 

 

Första tiden efter hjärtinfarkten upplevdes som en tid av känslomässig begränsning, med 

psykisk utmattning, nedstämdhet, depression och känslomässig labilitet (Doiron-Maillet & 

Meagher-Stewart, 2003; Murray, et al, 2000). Två veckor efter utskrivningen så hade dessa 

känslor börjat avta (Jackson, et al., 2000). Några kvinnor i Murray, et al. (2000) studie 

berättade att de hade haft problem med depression, upp till ett år efter hjärtinfarkten. Kvinnor 

konfronterades med känslan av att ha en inre rädsla och osäkerhet, ibland så överväldigande 

att det gjorde dem immobila (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). 

 

My problems are more psychological than physical. I just find a lot of anger and 

frustration. I´m finding it very difficult to cope. (Murray, et al., 2000, s. 101) 

 

I en studie av Svedlund och Danielsson (2003), så beskriver kvinnors berättelser, hur de 

kände krav på sig, att till exempel delge sina anhöriga om vad de hade gjort under dagen, och 

ibland kände de sig överbeskyddade. De kunde förstå att familjemedlemmarna var oroade 

över deras hälsa, men kände sig frustrerade över att bli övervakade. Detta gjorde att de kände 

sig hjälplösa och begränsade (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003).  

 

Många av dem berättade att de alltid tenderade att ta hand om, och oroa sig för alla andra, 

utom för sig själv (Lisk & Grau, 1999; Caldwell, et al., 2005; Jackson, et al., 2000). Kvinnor 

ville inte vara beroende av andra, på grund av detta identifierade de sig som vårdare. Kvinnor 

som vårdare ville vara starka och kände att de inte hade rätt att visa sina känslor, behov och 

önskningar. Ju starkare de identifierade sig med vårdarrollen, desto svårare hade de att följa 

regler och riktlinjer för återhämtningsperioden. Tre av dessa gifta kvinnor fick inte så mycket 

stöd av sin make, och offrade därför sina egna behov framför mannens. Tidigare erfarenheter, 

sträng uppfostran och känslan av skyldighet och skuldkänsla, var orsaker till varför man 

återgått till rollen som husmoder och vårdare, endast några veckor efter utskrivning. De ansåg 

att återtagandet av husmodersuppgifter var ett sätt att få personlig kontroll över familjen och 

dess aktiviteter. Förmågan att utföra denna roll, stärkte deras stabilitet och identitet (Helpard 

& Meagher-Stewart, 1998).  
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Kvinnor ville inte oroa, påverka eller utgöra en belastning för sin familj, och höll därför sina 

känslor och symtom för sig själva (Svedlund & Danielson, 2003; Lisk & Grau, 1999) och 

undanhöll känslor av ångest för sjukdomen, för att de inte ville vara en ”lipsill”, eller trötta ut 

sina anhöriga med negativa tankar om sin sjukdom (Svedlund & Danielson, 2003; Svedlund 

& Axelsson, 2000). Kvinnor ansåg att deras sjukdom hade en negativ inverkan på deras 

relation, de upplevde sig vara i beroendeställning till partnern (Svedlund & Danielson, 2003; 

Svedlund & Axelsson, 2000). 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor som genomgått hjärtinfarkt 

upplever sin livssituation. I vår studie använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys metod. 

Studien resulterade i fyra kategorier, dessa är: att kunna acceptera en förändring och 

omvärdera sitt liv, att lida brist på information och kontroll, att ha behov av stöd från 

omgivningen och från andra hjärtsjuka kvinnor, och att känna skuld, begränsning och 

beroende. 

 

I kategorin att kunna acceptera en förändring och omvärdera sitt liv berättade kvinnor hur de 

lärde sig att acceptera sin sjukdom och dess följder. Resultatet visar att plötsligt bli 

livshotande sjuk, födde tankar om ens egen dödlighet och planer inför framtiden 

omvärderades. Resultatet i vår studie visar att kvinnor var tacksamma för att ha överlevt 

hjärtinfarkten, och fått en andra chans. Att ha överlevt ökade motivationen och viljan att 

genomgå livsstilsförändringar. Liknande fynd beskrivs av kvinnor och män med hjärtinfarkt i 

studie av Walton (2002), där de uttrycker uppskattning av livet och att varje dag kändes mer 

värdefull än innan hjärtinfarkten. Jämförande fynd finns i studie av Hjelmblink och 

Holmstrom (2006), som beskriver att stroke är en signal till den drabbade personen om att hon 

eller han kunde ha dött, och att ett återfall kan komma, detta medför att den drabbade känner 

sig stressad. De som drabbats av stroke lider alltså inte enbart av fysiska åkommor utan även 

en försämring av det psykologiska välbefinnandet. Stroke patienterna måste klara av att leva 

med en förändrad livssituation med oro och rädsla inför en oviss framtid. I vår studie 

framkom att kvinnor upplevde rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt, som de inte skulle 

överleva. Sjöström-Strand och Fridlund (2006) beskriver att kvinnor efter en hjärtinfarkt 

reflekterar över händelsen, och måste ibland fatta viktiga beslut om hur hon ska fortsätta leva 

sitt liv.   
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Behovet att bli normal igen fanns där som en motivation för många kvinnor i litteraturstudien. 

Det stod klart att efter hjärtinfarkten uppstod känslor av ångest, men man såg ändå hoppfullt 

på framtiden. Liknande upplevelser beskrev kvinnor och män med diagnosen stroke, i studie 

av Olofsson, et al. (2005) där de uttryckte en känsla av osäkerhet i relation till hur det fortsatta 

livet och framtiden skulle gestalta sig. I en studie om hjärtinfarkter, av Walton (2002) 

beskrivs skillnader mellan mäns och kvinnors syn på döden, när kvinnor fick kraftiga 

bröstsmärtor gav detta dem dödsångest och fruktan eller känslan av fridfullhet eftersom de 

förlitade sitt öde till Gud. Hos männen gav bröstsmärtorna oftare fruktan och ångest, männen 

beskrev oftare hur de fick dödsångest och att de hade ouppklarade affärer vilket var något som 

de trodde, skulle bli en börda för deras anhöriga. 

I litteraturstudien sökte kvinnor mening med sin sjukdom, genom självrannsakan och med att 

kritisera sin tidigare livsstil. Kvinnor förstod att deras tidigare beteende inneburit en risk för 

hjärtinfarkt och genomförde livsstilsförändringar. Att tro på sina egna förutsättningar hjälpte 

dem att uppnå sina mål. I studie av Walton (2002) har man funnit att kvinnor och män kände 

att de hade överlevt hjärtinfarkten, och att de nu hade en uppgift att fylla. Detta gav dem 

hopp, inre styrka och en framtidstro.  

 

I kategorin att lida brist på information och kontroll, berättade kvinnor om känslan av att 

sakna information. Detta berodde enligt kvinnor i resultatet antingen på att de fått information 

i ett akut skede och därför inte kunnat ta till sig informationen, eller att informationen varit 

irrelevant. Resultatet visade på att informationen varit kortfattad, och inte passade in på 

livssituationen. Kvinnor beskrev att de upplevde att de hade förlorat kontrollen över sitt liv, 

viket ledde till känslor av osäkerhet. Liknande berättelser framkommer i Olofsson, et al 

(2005) studie att även strokepatienter har dessa upplevelser, att komma hem upplevdes av 

deltagarna med blandade känslor. Deltagarna beskrev känslor av lycka och lättnad att få 

komma hem, men även känslor av ångest, oro och osäkerhet inför den nya situationen. Efter 

att ha kommit hem uppkom även flertalet obesvarade frågor. I en studie av Widar, Ek och 

Ahlström (2007) beskriver strokepatienter, hur de upplever att de inte blivit tillräckligt 

informerade, eller att informationen varit motsägande eller obegriplig. Några hade inte fått 

någon annan information än den broschyr om stroke som tilldelats dem. Andra hade velat ha 

mer specifik information, om bland annat sjukdomen och prognosen. I Olofsson, et al. (2005) 

beskriver kvinnor och män med stroke att de fick information på sjukhuset som de ansåg var 

svår att ta till sig eftersom den var generell. Deltagarna tyckte att informationen var viktig, 
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men hade svårt att veta vad som var relevant och användbart just för dem. Några deltagare 

beskrev att de själva tagit en aktiv roll och ställt frågor och deltagit i undervisningsgrupper. 

Annan forskning visar att när kvinnor och män med hjärtsjukdom, fått en adekvat information 

kan de ta till sig kunskap om sin sjukdom. På detta sätt reduceras ångest och därigenom en 

ökad självläkning och en större tillfredställelse med vården. En adekvat information ger också 

patienten en ökad egenvård, så som bättre kostvanor, fysisk aktivitet och stress hantering. På 

detta sätt kan patienten tidigare återgå till normala aktiviteter efter sin hjärtinfarkt (Oterhals, 

et al. 2006). 

 

Både i studier av Richards, Reid och Watt (2002) och Arslanian-Engoren (2005) framkommer 

det att kvinnor inte blivit tagna på allvar när de sökt sjukvård för sina symtom på hjärtinfarkt. 

Även i studien framkommer det att kvinnor som inte uppvisade symtom på stark bröstsmärta 

vid ankomsten till sjukvårdsinrättningen, blev de bemötta med misstro och personalen 

avfärdade tankar på hjärtinfrakt. Kvinnor i studie av Arslanian- Engoren (2005) beskriver hur 

de ofta, väntat upp till tre timmar innan de sökt hjälp för sina symtom. Många gånger 

beroende på att de inte själva insett allvaret i sina symtom, eftersom de förknippat hjärtinfarkt 

med starkt utstrålande bröstsmärtor. 

 

I kategorin att ha behov av stöd från omgivningen och andra kvinnor med hjärtsjukdom, 

framkom det att kvinnor insåg värdet av att få stöd från andra, för att kunna dela med sig av 

sina känslor, ett sätt att minska på stressen och öka den egna styrkan i återhämtningen.  

 

I litteraturstudien framkom att undervisningsgrupper för hjärtinfarktspatienter på sjukhuset, 

gjorde det möjligt för kvinnor att samtala med andra hjärtsjuka kvinnor. Det är nyttigt att 

träffa andra i liknande situation, och höra deras berättelse. Detta kändes som en stor lättnad, 

av att veta att de inte är ensamma om att uppleva problem efter en hjärtinfarkt. I studie av 

Paquet, Bolduc, Xhignesse och Vanasse (2005) så framhåller hjärtsjuka kvinnor och män 

vikten av att delta i stödgrupper som ett led i återhämtningsfasen. Stödgruppen kan hjälpa till 

att öka deltagarnas säkerhet, hjälpa till vid stressbearbetning, professionell personal kan där 

ge mera information och svara på frågor.  

Kvinnor i resultatet värderade det känslomässiga stödet, som de fick från nära relationer i sin 

omgivning, som mycket värdefullt. Detta stöd behövdes för att kunna kommunicera med sina 

anhöriga om känslor, rädslor och oro angående sin sjukdom. Kvinnor kände också styrka och 

fann en tillfredsställelse genom att själv kunna ge stöd åt andra kvinnor med hjärtsjukdom.  
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Även kvinnor och män med stroke beskriver i studie av Widar, et al (2007), att känslomässigt 

stöd upplevdes som viktigt, speciellt att få vara tillsammans med sin partner. Medan ensamhet 

i nära relationer och brist på stöd, upplevdes av deltagarna i situationer när deras partner var 

oförmögen att visa känslor och att vara stödjande. 

 

I kategorin att känna skuld, begränsning och beroende, beskrev flera kvinnor som insjuknat i 

hjärtinfarkt att de kände skuld, för att själv ha orsakat hjärtinfarkten och skämdes för detta. 

Kvinnor berättade att de inte ville belasta sin omgivning med negativa tankar om sin sjukdom.   

Att vara begränsad i sitt dagliga liv, innebar att de behövde hjälp, och de ansåg sig vara 

beroende av omgivningen. Begränsningar beskrevs även av män med hjärtsjukdom, i studie 

av Mårtensson, Karlsson och Fridlund, (1997) och hur detta påverkade deras dagliga liv. 

Begränsningarna innebar sociala restriktioner med svårigheter att fortsätta arbeta, inskränka 

fritidsaktiviteter och fysiska restriktioner med dagliga begränsningar som måste anpassas efter 

de försvagade kroppsliga funktionerna. Män beskriver att de lider av brist på energi. De 

känner inget hopp inför framtiden, de funderar på döden, och kände sig hjälplösa eftersom de 

inte kunde påverka sin situation. I studie av Paquet, et al (2005) så tycker deltagarna att det 

var viktigt att lära sig vilka begränsningarna var och att respektera dessa.  

 

I resultatet beskriver kvinnor känslor av hjälplöshet eftersom familjen överbeskyddar dem. 

Liknande resultat framkom i studie av Condon (2006) där man intervjuat kvinnor och män 

efter en hjärtinfarkt. Innan hjärtinfarkten hade de varit aktiva personer något som nu var 

inskränkt på grund av familjens oro. Detta resulterar i motstånd och spänningar i hemmet. Att 

förpassa deltagaren till en roll som sjuk gjorde att de blev mer beroende av andra. Kvinnor 

och män med hjärtsjukdom i studien av Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2005) beskriver 

också att deras anhöriga behandlade dem som sjuka och betedde sig överbeskyddande mot 

dem, trots att de kände sig rätt så friska. Hanssen, et al (2005) och Paquet, et al (2005) 

beskriver att kvinnor och män trodde att detta överbeskydd berodde på att deras anhöriga led 

av brist på information.  

Resultatet i studien visar att kvinnor identifierar sig som vårdare, något som gjorde det svårare 

för dem att följa regler och riktlinjer under återhämtningsperioden. De ansåg att återtagandet 

av husmoderuppgifter var ett sätt att få kontroll över familjen och dess aktiviteter, vilket 

stärkte deras självkänsla. Emslie (2004) menar att efter en hjärtinfarkt så måste personen 

förändra sina roller i sitt dagliga liv, som partner, förälder och arbetstagare. Kvinnor känner 

sig obekväma när deras barn försöker hjälpa dem och förminskar sina symtom så att de inte 



 18

ska utgöra en börda för familjen. Kvinnorna engagerar sig i hushållsuppgifter trots att 

medicinsk expertis avrått dem, istället för att be andra om hjälp. Kvinnor som arbetar utanför 

hemmet, fann det lättare att stanna hemma från arbetet än att låta bli hushållsarbete. Detta 

beteende härstammar från den kulturella uppfattningen om att det är oacceptabelt för mammor 

att sitta när det finns arbete att göra. Kvinnor som var inlagda på sjukhus oroade sig för hur 

deras make och familj klarade det där hemma. Litteraturstudien visar också på att kvinnor ofta 

sätter sina egna behov och sin egen hälsa i andra hand och istället oroar sig för alla andras 

välmående.  

 

Litteraturstudien visar att kvinnor efter en hjärtinfarkt besväras av psykisk utmattning, 

nedstämdhet och depression som följd. Vissa kvinnor hade depression upp till ett år efter sin 

hjärtinfarkt. Paralleller funna i studie av Hansen, et al (2005) som visar att vid jämförelse av 

kvinnor och män, beskriver dessa att de den första tiden i hemmet besvärats av fysiska och 

psykiska bakslag. Kvinnor och män med hjärtsjukdom upplevde obehag, trötthet, utmattning 

och illamående. Vid försök att återgå till det normala så upplevde de ett psykiskt bakslag, och 

kände sig ensamma och osäkra, utan någon att prata med. Många erkände att de varit 

deprimerade och haft känslor av ångest. För några så varade det bara i några få dagar, medan 

det för andra fortsatte längre.    

Stödet från anhöriga var viktigt för att tillfrisknandet skulle kännas hoppfullt, men ändå så 

fanns rädslan för bakslag alltid närvarande. I Roebuck, Furze och Thompsson, (2001) studie 

kände hjärtsjuka kvinnor och män känslor av isolering, oro inför framtida välbefinnande och 

säkerhet framkallade känslor av ångest. Kvinnor och män uttryckte också känslor av irritation 

och depression orsakad av hjärtinfarkten och dess konsekvenser. 

 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson, (2003) menar i sin studie att man som sjuksköterska 

kan hjälpa kvinnliga patienter och deras familjer, att utarbeta en plan för hur skötseln av 

hemmet ska utföras. Att dela upp kvinnans hemarbetsuppgifter i delar som hon kan klara av, 

och se till att hon har någon i hemmet som kan hjälpa till att utföra resten av hennes uppgifter. 

Vidare menar författarna att sjuksköterskan ska vara lyhörd, och hjälpa kvinnan att känna igen 

symtom på hjärtsjukdomen både de psykiska och fysiska symtomen, så att hon kan lära sig 

tyda sina kroppsliga signaler. Kvinnan behöver stöd av både sjuksköterskan och sin familj för 

att lättare klara av det dagliga livet efter hjärtinfarkten. Thompson och Bowman (1998) 

beskriver i sin studie vikten av att hjärtpatienterna får träffa en hjärtsjuksköterska efter 

utskrivning, de är i behov av konsultation något som kan minska ångest och depression. Och 
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kan öka tillfredställelsen hos hjärtpatienterna och deras familjer, att behålla en kontinuerlig 

kontakt ger en ökar livskvalitet. 

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa analysmetoden sätter människan i centrum och ger ett holistiskt perspektiv. 

Människans upplevelse ses ur ett inifrånperspektiv, och ger förståelse hur andra kan uppleva 

det i sitt kulturella sammanhang (Hollway & Wheeler, 2002, s. 2-4). Holloway och Wheeler 

(2002, s. 254-255) beskriver att trovärdighet, bekräftbarhet, pålitlighet och överförbarhet är 

kriterier för ett effektivt kvalitativt forskningsarbete. Trovärdigheten handlar om hur väl data 

och analysprocess anknyter till syftet med studien (Graneheim & Lundman 2004). Holloway 

& Wheeler (2002, s. 245-255) menar att om en kvalitativ studie ska vara trovärdig så krävs 

det att studien är exakt och konsekvent, vilket innebär att läsaren ska kunna följa författarnas 

tankegångar och olika steg i analysarbetet. För att få trovärdighet i sin studie menar 

Graneheim och Lundman (2003) att den första frågan uppstår när man som forskare ska 

besluta hur man ska fokusera sig på studien, hur man ska välja innehåll, deltagare och hur 

datainsamlingen ska gå till väga. Väljer forskaren deltagare med olika erfarenhet i ämnet får 

man problemställningen, belyst från flera olika synvinklar. Detta är något som vi inte kan 

påverka i vår studie eftersom vi gjort en litteraturstudie då man analyserar andras resultat. 

Datainsamlingen bestod av att välja vetenskapligt publicerade studier. Dessa är både 

nationella och internationella, vilket stärker resultatets sannolikhet. Genom att analysen har 

utförts av två personer, minskar risken för personliga tolkningar och antaganden. Vid 

översättning av engelsk text kan sakinnehållet ha ändrats och feltolkningar gjorts. 

 

Insamlad data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, 

som Downe-Wamboldt (1992) beskriver ger teoretiskt användbara slutsatser utan att förlora 

realiteten i insamlad data. Vidare beskriver författaren att kondensering är en process där 

råmaterialet förkortas och onödig information gallras bort så att endast kärnan blir kvar.  

Under arbetets gång återgick vi hela tiden till originalartiklarna, för att var textnära och 

undvika tolkning (Burnard, 1991). Analysen baseras på 11 vetenskapliga artiklar, och 

resultatet skulle kunna förändras om antalet artiklar utökades, eftersom man då skulle få fram 

fler upplevelser.  

 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) och Burnard (1991) så är extern validitet viktig. Detta kan 

göras på flera olika sätt, bland annat genom att låta någon som inte är insatt i studien men 
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kunnig inom analysmetoden, läsa och granska materialet och komma med förslag på 

ändringar (Burnard, 1991). För att styrka validiteten i vår analys, så har den granskats vid 

seminarier av andra studenter och handledare, som inte är insatta i ämnet, men som är bekanta 

med kvalitativ innehållsanalys.  
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Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie ger oss en bild av hur hjärtsjuka kvinnors dagliga liv kan se 

ut, och vad de kan tänkas uppleva efter en hjärtinfarkt. Könsskillnader är ännu inte helt 

uppmärksammade inom omvårdnadsforskning. Könsskillnader behöver tas med i beräkningen 

när man utvecklar omvårdnadsåtgärder, för hur omvårdnad ska utföras i relation till sjukdom 

och återhämtning. Denna studie visar att hjärtinfarkt har stort inflytande på det dagliga livet 

hos kvinnor och det är en erfarenhet som skiljer sig från det dagliga livet som frisk. Friska 

människor kan finna det svårt att förstå vad de sjuka upplever, även vårdpersonal bör ta detta i 

beaktande, när de bemöter kvinnor med hjärtinfarkt. Att bli sjuk är en obehaglig upplevelse 

och innebär ett hot mot jaget och den egna identiteten, en stor del av livet påverkas och så 

även familj och arbete. Många människor upplever rädsla och osäkerhet när deras normala liv 

störs och de tvingas finna nya vägar till en ny livssituation. Många behöver stöd och hjälp för 

att lära sig att klara av det dagliga livet och återhämta sig från sjukdom.  Det är viktigt att 

lyssna till patienten och värdera och uppskatta deras livserfarenheter och uppmärksamma 

deras expertkunskap om sig själv och sin sjukdom. 

  

Vi vet idag att det fortfarande finns brister i kunskap och information, om hur 

hjärtinfarktsymtomen yttrar sig hos kvinnor. Bland sjukvårdspersonalen finns ofta en 

okunskap om kvinnors symtombild, eftersom den inte liknar mannens. Detta är ju ett relativt 

nytt fenomen, och den nya kunskapen om kvinnors annorlunda anatomi och symtombild har 

inte riktigt hunnit nå ut. Många gånger får kvinnorna inte rätt bemötande, diagnos och 

behandling, eftersom sjukvårdspersonalen och kvinnorna själva inte kan tyda symtomen. Vi 

tror att om man kunde öka medvetenheten bland befolkningen, så skulle troligtvis fler kvinnor 

söka vård tidigare, och många skulle få den hjälp de behöver i tid. Detta skulle undvika 

lidande hos många kvinnor. 

Denna litteraturstudie är en samman ställning av flera forsknings resultat inom området. 

Studien kan hjälpa till att medvetande göra kvinnors problem att få en fördjupad förståelse för 

hur deras livssituation kan upplevas, efter hjärtinfarkt, och medverka till att 

omvårdnadsbehoven bättre tillgodoses.  
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