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Abstrakt 
Hjärtinfarkt är ett livshotande tillstånd, där ens egen dödlighet och livets mening 
blir uppenbar. Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av dagliga 
livet efter en hjärtinfarkt. Detta för att få kunskap om kvinnors livssituation, 
efter en genomgången hjärtinfarkt.  Tretton vetenskapliga artiklar 
kvalitetsgranskades och analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Det 
resulterade i fyra kategorier: att känna obalans mellan förväntningar och 
verklighet; att få styrka från socialt stöd; att känna rädsla och osäkerhet i sitt 
dagliga liv samt att finna framtidstro och styrka. Brist på information skapade 
rädsla och oro och stöd behövdes för att finna styrka. Sjuksköterskor har en 
viktig roll i att minska osäkerhet och rädsla hos personer med en allvarlig 
sjukdom och att ge den information som behövs för att personen ska klara av 
livet efteråt. Följande litteraturstudie kan för sjuksköterskor vara behjälplig för 
att erhålla kunskap och förståelse för kvinnors upplevelser och erfarenheter. 

 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, upplevelse, litteraturstudie, kvalitativ 
innehållsanalys, omvårdnad. 
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I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor och män. Detta trots att 

dödligheten vid hjärtinfarkt har minskat drastiskt och det är färre som insjuknar och fler som 

överlever. Både när det gäller incidens och mortalitet är hjärtinfarkt starkt köns- och 

åldersrelaterat och risken är dubbelt så stor för män som för kvinnor att drabbas eller avlida av 

akut hjärtinfarkt. Mortaliteten har halverats sedan mitten av 1990-talet för både kvinnor och 

män. Två tredjedelar av alla hjärtinfarkter har kunnat förebyggas med hälsosammare 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2008). I en ny studie av Kivimäki, Nyberg, Batty, Fransson, 

Heikkilä och Alfredsson (2012) framkom att i ett stressigt arbete ökar riskerna att insjukna i 

en hjärtinfarkt, men orsakerna till förekomst av hjärtinfarkt är inte helt klarlagda. Upp till 90 

% av alla hjärtinfarkter är kända och kan förklaras med riskfaktorer som enligt Socialstyrelsen 

(2008) är rökning, fetma, fysisk inaktivitet, osunda matvanor, högt blodtryck och en hög 

alkoholkonsumtion. 

 

Hjärtinfarkt innebär förlust av hjärtmuskelceller på grund av akut syrebrist. Hjärtinfarkt 

uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl så att blodet inte kan 

passera och om detta kvarstår i 20-30 minuter uppstår en hjärtinfarkt. Allvarlighetsgraden på 

en hjärtinfarkt är beroende på hur länge hjärtat varit utan syre och i vilken del av hjärtat det 

inträffat (Socialstyrelsen, 2008). Den kliniska bilden av en hjärtinfarkt kan vara mycket 

varierande. Detta kan vara alltifrån total symtomfrihet där infarkten upptäcks först vid en 

senare EKG-undersökning, till plötslig död med ett mycket skiftande symtomspektrum 

däremellan. Det vanligaste symtomet är en stark och utdragen central smärta i bröstkorgen 

som strålar ut i en eller båda armarna, mot magen, ryggen, halsen, nacken eller käkarna 

(Nymark, Mattiasson, Henriksson & Kiessling, 2009). Enligt Chen, Woods, Wilkie och 

Puntillo (2005) beskriver kvinnor mer obehag i bröstet och smärta i andra delar av kroppen 

samt oförklarlig oro jämfört med män som hade besvär i bröstet vid hjärtinfarkt. Enligt 

Socialstyrelsen (2008) söker kvinnor vård i ett senare skede och det kan vara för att de inte 

förstår att en extrem trötthet under flera veckor kan vara ett varningstecken på en debuterande 

hjärtinfarkt. 

 

Vid en akut hjärtinfarkt gäller det att så snabbt som möjligt att återöppna ett tilltäppt 

kranskärl. Detta görs genom en ballongvidgning (PCI- Percutan Coronar Intervention) av 

hjärtats kranskärl eller med blodproppslösande behandling (Socialstyrelsen, 2008). En viktig 

del i omvårdnaden av en person som genomgått en hjärtinfarkt är att se till att personen kan 

vila och sova, eftersom en främmande omgivning samt smärta och ångest kan påverka det 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtmuskel
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autonoma nervsystemet att öka belastningen på hjärtat. Sjuksköterskor har en viktig roll när 

det gäller att se till att patienten inte upplever stressfaktorer i sin omgivning. Genom att 

fortskridande informera om vad som pågår och vad som ska hända undviks stress och oro. De 

som har haft hjärtinfarkt genomgår krisreaktioner, i början oftast rädsla och ångest, för att 

sedan övergå till depression och känslan av hopplöshet inför framtiden. Det kan då vara bra 

att sjuksköterskor har kännedom om krisreaktioner samt att människor hanterar kriser på olika 

sätt. Den information som ges i början av en kris har patienten svårt att uppfatta då denne är 

chockad.  

Som sjuksköterska är det viktigt att se till att patienten känner sig säker och att denne har 

förstått saker rätt samt att patienten känner sig trygg med den information hon/han har fått. 

Därför måste sjuksköterskor försöka stärka patientens tro på sig själv att klara av situationen, 

att bli frisk och att vilja leva. Sjuksköterskor har även till uppgift att informera patientens 

anhöriga, då hjärtinfarkten även är skrämmande för dem, så de anhöriga kan stötta och 

motivera honom/henne att leva som vanligt. Det är inte ovanligt att personer blir deprimerade 

och nedstämda efter hjärtinfarkt, men kvinnor drabbas oftare och dessa känner också att de 

har sämre livskvalitet efteråt (Brink, Karlson & Hallberg, 2002). Enligt Mclaughlin et al. 

(2005) kan dålig anpassning till kronisk sjukdom leda till depression och ångest samt att 

funktionsförmågan minskar. 

Att få en svår kronisk sjukdom enligt Öhman, Söderberg och Lundman (2003) gör att 

personer inte kan delta i det dagliga livet och alla aktiviteter som det var tiden före 

sjukdomen. Den kroniska sjukdomen medför stor orkeslöshet och livet kan präglas av rädsla 

men även en önskan att leva. Den svårt sjuka personen kan uppleva känslor som osäkerhet 

och ensamhet som ingen annan kan förstå, men även en förlust av autonomin då sjukdomen 

kom från en dag till en annan. Den svårt sjuka personen fick en känsla av säkerhet då det var 

de anhöriga som gav den mesta hjälpen till dem. I studie av Paul och Rattray (2008) visar 

erfarenheter att patienternas sjukdom kan påverka anhörigas psykologiska välmående, 

dessutom kan närståendes känslor påverka patientens svar på behandling och återhämtning på 

ett positivt eller negativt sätt. I studien av Engström och Söderberg (2007) var de anhöriga en 

glädje under sjukhustiden då de förstod personen även om denne inte kunde uttrycka sig i ord 

så kunde de se om personen var trött/hade ont, vilket blev en stor trygghet för den svårt sjuke 

personen. Den svårt sjuke personen fortsatte även sin kamp för att leva då de inte ville skada 

sina anhöriga. 

Med den här litteraturstudien kan vi beskriva kunskapen och förståelsen för kvinnors 

upplevelse efter hjärtinfarkt då det är somatiska, psykologiska och sociala faktorer som 
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påverkar kvinnor i samband med hjärtinfarkt. Den här litteraturstudien kan vara behjälplig för 

att stödja kvinnor utifrån kvinnors behov, då det inte är forskat lika mycket om kvinnors 

upplevelser efter en hjärtinfarkt utan det är mer utifrån mäns upplevelser.  

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av det dagliga livet efter en 

hjärtinfarkt.      

  
Metod 
Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Graneheim och Lundman (2004)  har 

använts i denna litteraturstudie. Kvalitativ forskningsmetod har ett inifrånperspektiv och 

syftar till att beskriva, analysera och förstå människors upplevelser av olika händelser i 

omvärlden. Med manifest ansats avses att författarna endast beskriver den uppenbara 

informationen, utan att göra egna tolkningar av texten. 

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga studier som beskrev syftet söktes systematiskt enligt Willman et al. (2006, s. 

61-82). De bibliografiska referensdatabaser som vi använt oss av är CINAHL, Pub Med, och 

Academic Search. Vi har använt oss av databaserna CINAHL och Pub Med då dessa är mest 

lämpliga databaser för omvårdnadsforskning (Polit och Beck, 2008, s.111). För att bredda 

sökningen har vi även använt oss av Academic Search. Vi har använt oss av MeSH för att 

hitta de relevanta söktermerna på engelska. MeSH och CH används till indexering av 

medicinska data. Dessutom har sökorden kombinerats med den booleska sökoperatoren AND 

i olika kombinationer. De sökord som användes i studien var Women, Myocardial Infarction, 

Experience, Lifestyle, Perceptions. Inklusionskriterier för sökningarna var kvalitativa studier, 

kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och studier på engelska. Från de 28 artiklar som svarade 

mot sökningar lästes abstrakt och rubriker. Från de 28 uttagna artiklarna valdes tretton ut som 

svarade mot syftet, de presenteras i tabellen nedan (Tabell 1).  
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Tabell 1 Översikt litteratursökning 

Syftet med sökning: kvinnors upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt 
 

CINAHL 20120904 – 20120909 

Söknr          * )                     Söktermer                          Antal Träffar               Antal Valda  

1         CH                      Myocardial Infarction                        23772 

2         CH                      1 AND Experience                                 599 

3                                     2 AND Women                                      130                             

4                                        3 AND  Lifestyle                                      11                         4 

Pub Med 20120904 – 20120909 

Söknr          * )                     Söktermer                          Antal Träffar               Antal Valda  

1    MSH                   Myocardial Infarction                     181867 

2    MSH                   1 AND Experience                              5205 

3                                2 AND Women                                     511 

4                                3 AND Lifestyle                                     31                               4 

 

5    FT                        1 AND Women                                  8210 

6    FT                        5 AND Perceptions                                79                              1 

 

Academic Search 20120906 –20120911 

Söknr          * )                     Söktermer                          Antal Träffar               Antal Valda  

1    MSH                   Myocardial Infarction                      24945             

2    MSH                   1 AND Experience                              499            

3                                2 AND Women                                   106                               4 

4                                   3 AND Lifestyle                                     6                                      

Totalt antal utvalda artiklar                                                                                            13 

*MSH – Mesh termer i database PubMed, CH- CINAHL, Academic Search, FT –fritext sökning. 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklar har skett med hjälp av ett granskningsprotokoll. Vi har använt 

protokoll av Rosén (2011, s. 37- 40). Med hjälp av detta granskades syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Genom dessa granskas tillämplighet, beskrivning samt 
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forskarnas förståelse i förhållande till analysen. Kvalitetsbedömningen har genomförts med 

hjälp av poängindelning där varje positivt svar fick ett poäng och negativt svar inga poäng.  

För att en artikel skulle uppnå hög kvalitet skulle ett etiskt resonemang, ett motiverat urval, 

analysförfarande samt en klart beskriven kontext finnas med. Även beskrivning kring 

reliabilitet, tillförlitlighet, transkriberingsprocess och datainsamlingsmetod ska vara väl 

beskrivet (Willman et al., 2006 s. 156-157). Artiklar med hög kvalité hade procentsatsen 80-

100%, medel 70-79% och artiklar med låg kvalité 60-69% (Willman et al. 2006, s.95-96). 

Procentsatsen fick vi fram genom att dela den totala poängsumman på artikeln med den 

högsta möjliga poängsumman. Svaren på frågorna i protokollet poängsattes, där positivt svar 

fick ett poäng och negativt svar fick noll poäng. Poängsumman räknades sedan om i procent 

av den totala poängsumman och artiklarna gavs en kvalitetsgradering. Fördelen med det här 

poängsystemet är att den kan peka ut kvalitetsbrister och nackdelen att den kan visa en 

missvisad exakthet i kvalitetsbedömningen.  (Willman et al., 2011, s. 108). 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 

 
  
 
 
Astin et al. 
(2009) 
Storbritann
-ien 

 
 

 
 
 
Brink 
(2009) 
Sverige 
 
 
Brink, 
Karlson 
& Hallberg 
(2006) 
 Sverige 
 
 
 

 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
16 män och 
13 kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
10 kvinnor 9 
män 
 
 
 
11 Kvinnor 
och 10 män 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Semistrukturer
ade intervjuer/ 
Innehållanalys 
 
 
 
 
 
 
 Intervjuer/ 
Innehållanalys 
 
 
 
Intervjuer/ 
Innehållanalys 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Patienterna upplever 
en obalans mellan 
deras förväntningar 
och verkligheten. De 
upplever en betydande 
känslomässig 
chock efter 
hjärtinfarkt. 
 
Hantera sjukdom, 
Kämpa för sin hälsa, 
Ignorera sjukdom och 
Kamp mot sjukdomen. 
 
Trötthet och andra 
hälsoproblem 
hindrar dem från att 
delta i  aktiviteter som 
de hade gjort innan 
hjärtattack. 
 
 

 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medel 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 

Författare/ Typ av  Deltagare Metod   Huvudfynd                   Kvalitet 
År studie  Datainsamling 
   Dataanalys 
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Hildingh, 
Fridlund 
& Lidell 
(2007) 
Sverige 
 
 
 
 
Kristofferz-
-on,  
Löfmark 
& Carlsson  
(2007) 
Sverige 
 
 
Kristofferz-
on,   
Löfmark  
& Carlsson 
(2008) 
Sverige 
 
MacInnes 
(2005) 
England 
 
Sjöström-
Strand, 
Ivarsson  
& Sjöberg  
(2011) 
Sverige 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
70 kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 kvinnor 
och 20 män 
 
 
 
 
 
 
20 kvinnor 
och 20 män 
 
 
 
 
 
10 kvinnor 
 
 
 
12 Kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Intervjuer/ 
Innehållanalys 
 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturer
ade intervjuer/ 
Kvalitativ 
Innehållanalys 
 
 
 
 
Semistrukturer
ade intervjuer/ 
Innehållanalys 
 
 
 
 
Semistrukturer
ade intervjuer/ 
Innehållanalys 
 
Semistrukturer
ade intervjuer/ 
Innehållanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kvinnorna tyckte et 
var viktigt att behålla 
sin beskyddande roll 
och ansvar i hemmet. 
Samtidigt som de 
kände sig 
nedvärderade av 
andra. 
 
Känslomässigt lidande 
och förändringar i 
attityder är vanligaste 
problem efter en 
hjärtattack. 
 
 
 
Patienterna upplevde 
stora problem med att 
hantera sin vardag och 
kände en brist på stöd 
från sitt sociala 
nätverk. 
 
Brist på kontroll av 
sjukdomen 
 
 
Patienter kämpar för 
att hitta en balans i  
vardagen. Patienterna 
upplever stora 
problem med att 
hantera sin vardag och 
känner en brist på stöd 
från sina sociala 
nätverk. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Medel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
Medel 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare/ Typ av      Deltagare      Metod  Huvudfynd               Kvalitet 
År studie                    Datainsamling 
                     Dataanalys 
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Sjöström-
Strand  
& Fridlund 
(2007) 
Sverige 
 
 
 
 
Sundler, 
Dahlberg 
& 
Ekenstam  
(2009) 
Sverige 
 
 
Sutherland 
&       
Jensen 
(2000) 
Canada 
 
 
Svedlund 
&  
Danielsson 
(2004) 
Sverige 
 
 
 
White, 
Hunter 
& Holttum 
(2007) 
England 
 

 
 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
studie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
20 Kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
11 kvinnor    
 
 
 
 
 
 
9 kvinnor  
Och partner 
 
 
 
 
 
 
5 Kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 
 
 
 
 
Intervjuer/ 
Fenomenograf
-isk 
innehållanalys 
 
 
 
 
 
Intervjuer/ 
Fenomemolog
-isk 
dataanalys 
 
 
 
 
Ostrukturerae 
och 
strukturerade 
Intervjuer/ 
Innehållanalys 
 
 
Intervjuer/ 
Fenomenologi
-sk och 
hermeneutisk 
ansats 
innehållanalys 
 
 
Semistrukturer
ade intervjuer/ 
Fenomenologi
-sk analys 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sjukdomen är 
stressande på grund av 
de olika roller de 
tvungna att hålla i 
deras privata och 
professionella liv. De 
förlorade kontrollen 
över sitt dagliga liv. 
 
Kvinnan kunde inte 
lita på sin kropp 
längre. Känslan av 
ensamhet kom av brist 
på nära relationer, som 
gav kvinnan 
välbefinnande. 
 
Att drabbas av en 
hjärtinfarkt    Och leva 
med förändringarna 
 
 
 
 
En känsla av ensamhet 
och ångest för en ny 
hjärtinfarkt samt en 
rädsla för döden. 
 
 
 
 
Svårt att hantera 
situationen. Till följd 
av hjärtinfarkten kom 
ångest, osäkerhet och 
depression. 
 

 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 Hög 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare/ Typ av  Deltagare Metod   Huvudfynd                   Kvalitet 
År studie  Datainsamling 
   Dataanalys 
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Analys  

Analysmetoden som vi har använt oss av är en kvalitativ manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats. Polit och Beck (2008, s. 515) beskriver en induktiv ansats som en metod där 

man utifrån en enskild händelse samlar ihop empiri för att sedan kunna formulera svar på en 

forskningsfråga. Graneheim och Lundman (2004) menar att utifrån syftet väljs textenheterna 

ut för analys och materialet ska läsas i sin helhet för att få en föreställning om dess innebörd. 

Textenheterna samlades i ett annat dokument med ett nummersystem och sparades så att 

originalkällan skulle kunna hittas. Textenheterna översattes från engelska till svenska. De 

kondenserade textenheterna märktes med en kod. Kondensering innebär att textenheter bryts i 

mindre enheter utan att förlora kärnan i innehållet, dessa sorteras sedan i kategorier baserade 

på likheter.  Reliabiliteten och validiteten har särskilt betonats genom att vi har läst igenom 

artiklarna efter att analysen var fullföljd, dessa kontrollerades så att innehållet i kategorierna 

stämde med originaltexten. Detta gjordes för att kontrollera så att ingen tolkning gjorts utan 

att den manifesta ansatsen bevarats. Den slutliga processen var att skapa kategorier som 

svarar mot syftet (Graneheim & Lundman, 2004). Sammanlagt resulterade studierna i 237 

meningsbärande enheter. När alla textenheter hade plockats ut gjordes en kondensering utan 

att påverka innehållet. Utifrån de 237 meningsbärande enheterna utformades 82 kategorier 

som hade samma innebörd. Målet var att reducera antalet kategorier genom att skapa större 

och bredare kategorier. Efter den andra kategoriseringen framkom 10 kategorier och efter den 

tredje kategoriseringen kvarstod 4 huvudkategorier som presenteras (Tabell 3). Dessa 

huvudkategorier var fritt stående från varandra. 

 

Resultat 
I den kvalitativa innehållsanalysen ingick 13 vetenskapliga studier. Analysen resulterade i 

fyra slutliga kategorier. Resultatet sammanfattades i brödtext och citat har använts för att 

styrka det centrala i kategorierna. 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

• Att känna obalans mellan förväntningar och verklighet. 

• Att förstå styrkan av socialt stöd. 

• Att känna rädsla och osäkerhet i sitt dagliga liv  

• Att finna framtidstro och styrka. 
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Att känna obalans mellan förväntningar och verklighet.  

Studier av Astin et al. (2009) och Sutherland och Jensen (2000) visar att kvinnor som drabbats 

av en akut hjärtinfarkt ofta upplevde en obalans mellan sina förväntningar och vad som hände 

i verkligheten. De hade en viss tendens att se sitt tillstånd som ett akut tillstånd, inte som en 

kronisk sjukdom och att deras behandling var botande. De förväntade sig också att sjukdomen 

skulle botas/kontrolleras i tid. Kvinnors reaktion på sin sjukdom var starkt påverkad av på 

vilket sätt de tolkade och förstod sina upplevelser.  

 

“I never thought it was a heart attack. I didn’t know what it was. I was kind of 

surprised. I thought that when you had a heart attack, you’d fall down. I never 

thought it was a heart attack.” (Sutherland & Jensen 2000, s. 668). 

 

Hildingh, Fridlund och Lidell (2007) samt Svedlund och Danielson (2004) beskrev situationer 

där rädsla, tvivel och osäkerhet dominerade kvinnors liv och orsakade obalans i deras normala 

liv. De talade om sina upplevelser av osäkerhet och förlust av sammanhang som en källa till 

nervositet, instabilitet och förlust av självförtroende. De strävade efter balans och ville 

återupprätta en sund relation till sig själv och sina kroppar för att hitta en väg tillbaka till ett 

normalt liv, även om normalt liv innehöll vissa förändringar. Dessutom kände de 

begränsningar efter att ha återgått till ett normalt liv, vilket gjorde det svårt att bevara jaget 

och ta kontroll. I studier av Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) och Sjöström-Strand, 

Ivarsson och Sjöberg (2011), samt Sjöström-Strand och Fridlund (2007) hade kvinnor en 

förändrad självkänsla, och kände sig inte säkra. Utifrån Astin et al. (2009) studie använde 

kvinnor fysiska tecken och symtom som ledtrådar för att kunna förstå vad som hände med 

dem. De upplevde att förekomsten av smärta och frånvaron av ärr kan vara ett exempel på 

obalansen mellan deras förväntningar och verklighet. Bristen på ärr tycktes påverka det sätt på 

vilket de tolkade sina tillstånd, vilket ledde till missuppfattningar.  

 

‘I’m not cut anywhere. I was trying to see where it went, but you can’t, it’s 

gone’. (Astin et al., 2009, s. 77). 

 

I studier av Astin et al. (2009) och Sjöström-Strand et al. (2011) fanns det obalans mellan 

kvinnors förväntningar av smärta, både höga och låga nivåer av smärta och verkligheten i 

deras upplevelse. Ingen eller oväntat låga nivåer av smärta gjorde att kvinnor kände sig osäkra 

om sin hjärtinfarkt, eftersom de förväntade sig högre nivåer av smärta i samband med sin 
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hjärtinfarkt. Kvinnor upplevde att deras förväntningar inte alltid matchade verkligheten av det 

som inträffat under sjukhusvistelsen och tidig återhämtning, dessutom hade kvinnor svårt att 

tolka, förstå och koppla symtomen till en hjärtinfarkt.  I en studie av Brink, Karlson och 

Hallberg (2006) hade kvinnor i motsats till män upplevt lägre nivåer av fysisk funktion och 

aktivitet, och betydligt högre nivåer av ångest och depression men de hade svårt att tolka sina 

problem som depression och ångest, då de inte förväntade sig att sjukdomen skulle orsaka 

depression. De upplevde inte sig själva som deprimerade, utan de pekade ut tröttheten som 

deras verkliga problem. 

 

“Oh God, how tired I’ve been. It’s indescribable. I think it has to do with the 

fact that one gets tired after a heart attack. The doctor told me that. A lot of 

people get depressed but I haven’t”. (Brink, et al., 2006, s. 407). 

 

Studier (Astin et al., 2009; Kristofferzon et al., 2007; Svedlund et al., 2004) beskrev att 

kvinnors upplevelse av den oväntade känslan av energi kunde påverka det sätt på vilket de 

tolkade allvaret i deras tillstånd. De beskrev att det verkade som att de inte hade haft en 

hjärtattack.  

 

“For me it was totally inconceivable that I should have a heart attack. I never 

thought… I thought it was the gall bladder.”  (Kristofferzon et al., 2007, s. 395). 

 

Kvinnor kämpade för att behålla kontrollen över sina kroppar och det dagliga livet. Kvinnors 

förväntningar av livet var att ha en bra och en sund livsstil. De upplevde att en ohälsosam 

livsstil kunde bidra till en tidig död (Sutherland & Jensen, 2000). 

 
 

Att förstå styrkan av socialt stöd. 

Studier (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008 ; Sjöström- Strand et al., 2011) visar att 

kvinnor med lågt socialt stöd hade sämre hälsostatus och fler depressiva symtom än kvinnor 

med stort socialt nätverk. Det var viktigt för kvinnorna att få veta att de hade någon att 

kontakta om de ville prata om sin situation eller rädsla för framtiden. Dessutom hade kvinnor 

som genomgått hjärtinfarkt upplevt att de fick mindre emotionellt och informativt stöd 

gällande sina sjukdomar efter hjärtinfarkt i jämfört med män. Kvinnorna beskrev att deras 

livspartners var ett värdefullt stöd efter hjärtinfarkten, de tog mer ansvar i hemmet än vad de 
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hade gjort innan, vilket var till stor hjälp. Studier (Brink, Karlson & Hallberg, 2006; 

Kristofferzon et al. 2007; Hildingh et al. 2007) visar att kvinnor kände sig arga och själviska 

när de prioriterade sig själva. De försökte ignorera sina behov för att skydda sin 

självständighet och ville heller inte lasta sina egna bekymmer på andra. Medan andra ville få 

säkerhet, ömhet och praktiskt stöd från partner, barn, barnbarn, syskon och andra släktingar i 

återhämtningsprocessen. De var fokuserade på sina familjemedlemmar och ville upprätthålla 

sin roll som hustru, mor, mormor, dotter och sonhustru.  

 

“Before I thought a lot about having objects around me. Now I don’t want 

anything like that…don’t want to have to dust…want to be with my children and 

grandchildren, with my husband”. (Kristofferzon et al., 2007,s. 372). 

 

Kristofferzon et al. (2008, 2007) och Hildingh et al. (2007) märkte att det var viktigt att få 

stöd från personer som de litade på och kände tillit till och som gav dem trygghet. Många 

kvinnor upplevde att arbetet och arbetsrelationer var ett bra stöd för deras hälso- och 

välbefinnande. De var trötta på att vara hemma, kände sig stressade och lämnade utanför 

samhället och såg fram emot att få börja arbeta och att få återgå till en normal vardag 

 

“Working half-time, then you gets stuck…will try [to work] as usual…if it 

works, it works, can’t get stuck into being sick either…drives you mad in the 

end”.  (Kristofferzon et al., 2007, s. 371). 

 

För att få hjälp och stöd att hantera tiden efter hjärtinfarkten valde kvinnor att vända sig till 

olika nätverk och organisationer. Studier av (Kristofferzon et al., 2007; White, Hunter & 

Holttum, 2007) visade att kvinnor valde att delta i rehabiliteringsprogram för att kunna återfå 

den självständighet och förstå omfattningen av sina livsförändringar. De bevittnade andras 

framgångsrika förändringar, vilket gav dem självförtroende att uppnå sina egna mål. De 

upplevde att de kunde dela sina erfarenheter med andra kvinnor i liknande situationer. I 

studier av Johansson-Sundler, Dahlberg och Ekenstam (2009), Sjöström-Strand et al. (2011) 

samt White et al. (2007) framkom att kvinnor som hade ett stort socialt nätverk omkring sig 

var starkare som individer efter vad de hade gått igenom. De upplevde att bara känslan av 

familjens närvaro var stödjande och gav dem känslor av trygghet och säkerhet;  
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“My daughter and her family live right beside me and it feel secure to know that 

she can come over quickly and help me if I need it.”  

 (Sjöström-Strand et al., 2011, s. 463). 

 

I studier (Kristofferzon et al., 2007;  Sjöström-Strand et al., 2011; Sutherland och Jensen, 

2000) upplevde kvinnor att de inte fick det känslomässiga stödet de behövde från 

sjukvårdspersonal, eftersom den korta vårdtiden gjorde det svårt att hinna uppföra ett 

förtroende och skapa en bra relation.  Dessutom hade de många obesvarade frågor angående 

sjukdomen vilket gjorde att de senare upplevde oro, inre stress och svårigheter efter 

sjukhusvistelsen.  

 

Att känna rädsla och osäkerhet i sitt dagliga liv  

Studier (Danielsson, 2004; Hildingh et al., 2007; Sjöström-Strand et al., 2011; Sundler et al., 

2009) visar att kvinnor upplevde osäkerhet efter hjärtinfarkt och svaghet då de inte kunde lita 

på sina kroppar längre. Känslan av att deras kroppar inte motsvarade deras förväntningar och 

tröttheten som hindrade dem från att göra saker och ting, beskrevs som: 

 

” It’s awful, being so tired that you feel you have no desire to do anything, 

because I know I´ll get so tired anyway.” (Hildingh et al., 2007, s. 114). 

 

Enligt Hilding et al. (2007) framkom det att en del kvinnor på grund av rädsla inte gick ut 

någonstans, de stängde in sig i sina hem. Kvinnor plågades även av rädsla vid läggdags för att 

inte vakna nästa morgon. I studier av (Kristofferzon et al., 2007, 2008; Sjöström-Strand et al., 

2007, 2011; Sutherland & Jensen, 2000 & Svedlund & Danielsson, 2004) framkom det att 

rädslan fanns för att åter insjukna i en ny hjärtinfarkt och dö.  

 

                     ” Last night I phoned a friend to say that i thought I´d had a new heart attack. I 

                      was terrified. I´m too scared of death to have a new heart attack. 

                      (Kristofferzon et al., 2007, s. 462). 

 

I studier av Svedlund och Danielsson (2004) och White et al. (2007)  beskrev kvinnor att 

under återhämtningsperioden från hjärtinfarkt kände de sig sårbara och att de kämpade mot 

rädslan som sjukdomen gav upphov till. Sjukdomen och dess symtom ökade känslan av 

ångest. I studie av MacInnes (2005) och Svedlund och Danielson (2004) så var kvinnor mer 
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benägna än män att drabbas av depression, ångest och sexuell dysfunktion efter en 

hjärtinfarkt. Kvinnor upplevde även förlust av förtroende och ångest i samband med oförmåga 

att utföra hushållssysslor. Kvinnor planerade inte så mycket för framtiden som de hade velat 

på grund av att de inte visste hur de skulle må följande dag eller dagen efter det. Att leva med 

en konstant känsla av fruktan och en rädsla för döden gjorde att livet kändes väldigt osäkert. 

Att uppleva detta var skrämmande och ledde till en överväldigande känsla av osäkerhet och 

en förlust av kontroll. Återhämtningen från hjärtinfarkten upplevdes som en process som 

karakteriserades av rädsla och oro (Hilding et al., 2007). 

 

“I don’t feel the same about myself. I don’t feel secure, I’m afraid.”     

 (Hildingh et al., 2007, s. 415). 

 

I studier av (Svedlund & Danielsson, 2004; White et al., 2007; Hilding et al., 2007)  kände sig 

kvinnorna sårbara, under återanpassningen från hjärtinfarkten kämpade de mot rädslan som 

sjukdomen gav upphov till.  

 

Att finna framtidstro och styrka 

Kvinnor kunde ofta känna sig maktlösa när de inte kände sig som tiden före sjukdomen. Ofta 

kunde de känna att livet inte var värt att leva (Svedlund & Danielsson, 2004). När kvinnorna 

kom underfund med sin sjukdom och dess konsekvenser så kände de en inre styrka och tog 

kommandot över sjukdomen.  Det blev kvinnornas vändpunkt till förändring och fick dem att 

stanna till och tänka på sig själva (Hildingh, 2007;  Sundler et al., 2009). Kvinnor kunde finna 

sig i sjukdomen även om de kände sig osäkra och svaga. De hade inget val, om de ville 

fortsätta med sina liv så var de tvungna att anpassa sig till hjärtinfarkten (Hildingh, 2007). I 

studier av Kristofferzon et al. (2008), Sjöström-Strand och Fridlund, (2007), Sjöström-Strand 

et al., (2011), Sutherland och Jensen, (2004) samt White et al., (2007) så upplevde kvinnorna 

att de uppskattade livet mer och att de fick en större empati. De gjorde även 

livsstilsförändringar som resulterade i en mer hälsosam livsstil. En acceptans av sjukdomen 

gjorde det lättare att göra förändringar i livet och att se ljust på framtiden. Viljan att överleva 

var en stark motivationsfaktor vid livsstilsförändringarna. Kvinnorna kände sig positiva inför 

framtiden, de var optimistiska och övertygade att slutligen kunna återgå till det vanliga.  

 

“But I’m an optimist, and I’m hoping that I’m going to fight this thing. I’ve got 

a very strong will. And I’m not used to being sick. I’ve lived with a radical 
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mastectomy since 1958. And when you’ve lived with a radical mastectomy that 

took off everything but skin and bones that they don’t do anymore and every 

time you wash, every time you move your arm hurts or you ache or swell or 

whatever, you get pretty tough.”(Sutherland & Jensen 2004, s. 672). 

 

I studier (Astin et al., 2009; Sjöström-Strand et al., 2011; Brink, 2009) beskrev kvinnornas 

positiva reaktioner på sjukdomen som en sund livsstil, förbättrade nära relationer, större 

uppskattning av hälsa och liv. Förändringarna i det personliga livet prioriterades och 

förbättrades genom kunskap om hälsa och genom större empati. I studie av Brink (2009) 

undvek kvinnor att tänka på sjukdomens konsekvenser. De kämpade för att behålla samma 

kapacitet som innan hjärtinfarkt. I studien av Kristofferzon et al. (2008) så upplevde kvinnor 

hopp att finna ett arbete, att utöka bekantskapen, en del hoppades på att få leva ett normalt och 

aktivt liv. Medan andra önskade att få leva tillräckligt länge för att få se barn och barnbarn 

växa upp. 

 

“…One hopes that one can be as healthy as possible and then, when it´s time, 

that it goes fast…” (Kristofferzon et al., 2008, s. 372). 

 

I studier (Sutherland & Jensen, 2004;  Brink, 2009; Kristofferzon et al., 2008) beskrev 

kvinnor att de hade en positiv inställning till att klara av de förändringar som deras 

hjärtinfarkt medfört, de var överlevare och visade att de hade kämparglöd.  

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av det dagliga livet 

efter hjärtinfarkt. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att känna obalans mellan 

förväntningar och verklighet; att förstå styrkan av socialt stöd; att känna rädsla och osäkerhet 

samt att finna framtidstro och styrka. 

 

Denna litteraturstudie visar att kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt kunnde känna en 

obalans mellan förväntningar och verklighet. Det sätt på vilket kvinnorna beskrev sina 

erfarenheter om allvarlighetsgraden och konsekvenserna av denna händelse varierade. Kralik, 

Telford, Price & Koch (2005) har visat att obalans mellan förväntningar och verklighet kan 

orsaka fatigue hos kvinnor med sjukdom och fatigue stör varje del av kvinnors liv. Kvinnors 
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planering för livet och socialisering med familj och vänner, och detta ger förändrad identitet 

hos kvinnorna. Händelseförloppet och obalans mellan förväntningar och verklighet i samband 

med en främmande miljö bidrog till ett spektrum av känslor, såsom chock, rädsla, misstro och 

förnekelse. Dessutom enligt Eriksson, Asplund & Svedlund (2010) hade kvinnor en känsla av 

ouppfyllda förväntningar, detta innebar att före sjukdomen hade de andra förväntningar om 

framtiden och hade aldrig trott sig hamna i sin nuvarande situation.  

I början trodde kvinnorna inte att symtomen orsakades av hjärtat eftersom det var diffusa 

symtom och som de inte förstod orsaken till. Deras förväntningar av sjukdomen, var svåra och 

kraftiga smärtor i samband med sjukdomen. Resultatet i den här studien visade och Eriksson 

et al. (2010) och Crouch och Wilson (2011)  bekräftar resultatet att kvinnor och deras partners 

bör uppmuntras att acceptera de olika förväntningarna som skulle kunna vara en resurs i deras 

nuvarande situation. Detta kan hjälpa dem att bättre förbereda sig att hantera 

återhämtningsprocesen. Resultatet i denna litteraturstudie visade att de kvinnor som upplevde 

obalans mellan förväntningar och verklighet levde i ett förhållande där det fanns brist på 

närhet och skilde sig i sina åsikter om hur de skulle hantera sin livssituation. Det skulle vara 

bäst för dem att avgöra vad som fungerade för dem och nå någon form av konsensus. 

Sjukvårdpersonal har en stor roll att hjälpa och informera kvinnor som genomgått hjärtinfarkt 

att återfå balans i deras dagliga liv. Kvinnor behöver mer information och kunskap om sin 

sjukdom för att inte misstolka sin nuvarande situation och för att få en förståelse för 

sjukdomen och hur detta kan påverka framtiden. (Crouch & Wilson, 2011; Jones, Weaver & 

Friedmann, 2007). 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att det var av betydelse att förstå styrkan av socialt 

stöd. Det sociala stödet kunde vara i familjen eller ute i samhället med stöd av arbetskamrater, 

vänner och sjukvårdspersonal. Socialt stöd har visat sig vara som en stödjande faktor för 

livskvalitet efter hjärtinfarkt och kan stödja återhämtningen. Resultatet i den här studien 

visade att behovet av känslomässig bedömning var högre bland kvinnor i jämfört med män. 

Uppfattningen att de inte är ensamma, att det finns någon där för dem, och att de kan vara där 

för någon annan kan vara mycket fördelaktigt. Utifrån Haluska, Jessee och Nagy (2002) är 

socialt stöd en av de viktigaste faktorerna för att hantera sjukdom. Med stöd kunde kvinnor 

finna sin egen inre styrka och mod att möta det dagliga livet. Socialt stöd kan motivera och 

stärka en person till att vilja kämpa när den egna energin är försämrad. Constantino, Kim och 

Crane (2005) fann i sin studie att tillfredsställelse med socialt stöd är relaterat till kvinnors 

totala psykiska välbefinnande. Brist på stöd bidrog till en känsla av ensamhet och osäkerhet. 
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Att delta i stödgrupper, samhällets aktiviteter och att börja arbeta visas som ett led i 

återhämtningsfasen och påverkar kvinnors psykiska välbefinnande. Kvinnor kände styrka och 

fann tillfredsställelse genom att ge stöd åt andra kvinnor i samma situation. Det är värdefullt 

att träffa andra kvinnor i liknande situation, och höra deras berättelse. Detta kändes som en 

stor hjälp, att veta att de inte är ensamma om att uppleva liv efter en hjärtinfarkt. Denna 

litteraturstudie visar att kvinnors olika rollansvar som hemmafruar, mödrar och ute i samhället 

i deras arbetsliv ökade deras arbetsbörda tidigt i återhämtningen och orsakade därigenom 

ytterligare skada på deras hälsa. Myers och James (2008) och Richmond, Ross och Egeland 

(2007) beskriver att stödgrupper är en källa till emotionellt stöd och ömsesidig förståelse och 

kan vara värdefulla i svåra livssituationer. Att delta i dessa grupper kan hjälpa kvinnor att 

hitta motivation för införandet av nya vanor i vardagen. Sjuksköterskor har en stor uppgift att 

informera kvinnor om betydelsen av att söka snabb behandling och diskutera hälsoproblem 

med vårdpersonal och närstående. Sjukvårdspersonalen borde ge patienterna möjlighet att 

strukturera sina egna stödjande och informativa program, med hjälp av familjemedlemmar 

och andra i rehabiliteringsgrupper efter en hjärtinfarkt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2005). 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att kvinnorna kände sig osäkra över sin hjärtinfarkt, 

de litade inte på sina kroppar längre och på grund av det hindret kände de att de inte kunde gå 

vidare i sina liv. Det visar även att kvinnorna inte visste hur de skulle må dagen efter eller 

följande dagar så planerade de inte heller för framtiden även om de hade velat. De upplevde 

att de hade förlorat kontrollen över sitt liv, vilket ledde till känslor av rädsla och osäkerhet. De 

levde med en konstant känsla av fruktan, oro för framtiden och för att få en ny hjärtinfarkt. 

Kvinnorna kände sig sårbara och de kämpade mot rädslan och de stängde in sig i sina hem. 

De plågades även av rädsla när de skulle lägga sig, tänk om de inte skulle vakna på morgonen.  

Känslor som rädsla och ångest var även relaterat till att lämna säkerheten på sjukhuset och en 

oro för framtiden. Ahlström (2005) menar att leva med kronisk sjukdom innebar en känsla av 

osäkerhet och förlust av självförtroende. Personer med en kronisk sjukdom kan bara försöka 

att acceptera sin kropp som den är nu och kämpa med hela kroppen mot sin sjukdom. Även i 

studie av Allan och Dixon (2009) så beskriver kvinnor med depression att de har en ständig 

oro och en rädsla för att aldrig bli frisk, eller att kunna ta sig ur sin sjukdom. Förtvivlan av att 

inte ha kontroll över känslorna skrämde dem och rädslan för att aldrig känna rätt igen att den 

var så intensiv. Deltagarna i studien dolde sin depression ofta för andra och låtsades att det var 

okej. Känslorna var för överväldigande för dem och dominerade deras vakna stunder, detta 
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gjorde det omöjligt för dem att ignorera sina känslor och fortsätta med sitt dagliga liv. Både 

resultatet och studier visar att deltagarna hade svårt att gå vidare med sitt liv på grund av 

rädsla och att dessa hade en ständig oro för framtiden. Det är sjuksköterskans ansvar att lyssna 

och prata med patienten för att få veta vad dennes unika behov är.  

  

Denna litteraturstudie visade att även om kvinnor kände sig sjuka och svaga så fann de sig i 

sjukdomen. De hade en stark vilja att överleva och de fann nya värderingar i livet som gav 

hopp för framtiden. Att ha överlevt skapade motivationen och viljan att genomgå 

livsstilsförändringar och nya förhoppningar. Vidare visar resultatet i den här studien även att 

kvinnor uppskattade livet mer efter hjärtinfarkt och de fick en större empati. Att tro på sig 

själv och sina egna förutsättningar hjälpte dem att uppnå sina mål och ett bättre livsstil. När 

kvinnor kämpade mot sin sjukdom så återfick de den förlorade kontrollen och när de 

accepterade sina sjukdomar kunde de lättare göra förändringar och de kunde se ljusare på 

framtiden. I studie av Kralik et al. (2005) så upplevde patienten att ju mer de lärde sig om sin 

sjukdom och behandlingen som krävdes så kände de hopp inför framtiden. Dom kände att de 

kunde utvecklas istället för att bli ett offer för sin sjukdom. Resultatet visar att kvinnor kände 

sig fysiskt starkare och de blev inte så fort trötta och de kände sig även mer uthålliga. 

Välbefinnandet fortsatte och kvinnor kände sig bättre och mer självsäker jämfört med tidigare.  

 

I studie av Duggleby et al. (2012) så beskrivs hopp som en viktig psykologisk resurs som 

hjälper patienten att klara av sin kroniska sjukdom. För personer med kroniska sjukdomar 

gäller det att hitta positiva möjligheter för att de ska uppfatta sin framtid mer positivt. Den 

sjuka personen upplever både hopp och förtvivlan i vardagen och strävar efter normalisering 

av det dagliga livet. Resultatet i denna litteraturstudie visar att kvinnor som genomgått en 

hjärtinfarkt kände framtidstro och styrka. Att ha en positiv syn på livet återspeglade deras 

vilja att leva. Tron på den egna förmågan hade uppstått, där kvinnor beskrev att de upplevde 

några begränsningar, gjorde goda framsteg, att hjärtinfarkt inte var mer än ett avbrott i livet 

och att de hade en positiv syn på återhämtning. I studie av Olsson, Skär och Söderberg (2010) 

så uttryckte sig kvinnorna om en inre styrka för att närma sig vardagen. Det var viktigt att 

uppmuntra sig själv och viljan att vara stark beskrevs som en källa för att må bra. Vidare visar 

resultatet att kvinnors passiva kommunikationsstil kan hjälpa dem att finna framtids tro och 

styrka. Detta innebär att familj, stöd och kommunikation med vänner, arbetskamrater och 

andra människor med samma problem kan hjälpa dem att finna framtids tro och styrka.  
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Metoddiskussion 

För att beskriva kvinnors upplevelser av det dagliga livet efter hjärtinfarkt användes en 

kvalitativ ansats med ett inifrånperspektiv i fokus. Enligt Polit och Beck (2008, s. 17) används 

en kvalitativ metod för att kunna beskriva människans upplevelser och erfarenheter. I den här 

studien en kvalitativ innehållsanalys har genomförts med inspiration av Downe-Wamboldt 

(1992). Metoden gav möjlighet till en djupare förståelse för kvinnornas upplevelser och för att 

hitta en källa för helheten.  

 

Holloway och Wheeler (2010, s. 302) menar att begreppen pålitlighet och trovärdighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet används för att beskriva hur tillförlitlig en kvalitativ 

studie är. Enligt Polit och Beck (2008 s. 539) ska forskningsresultat vara pålitliga och varje 

studie bör utvärderas utifrån det metod som används. Pålitlighet innebär att läsaren förstår 

forskarens tillvägagångssätt och att studiens resultat kan upprepas av andra forskare 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 302- 303). I denna studie är förfarandet tydligt redovisat i 

texter och tabeller. Studien utfördes med en systematisk litteratursökning som redovisas i 

tabeller med valda sökord, inklusionskriterier, databaser och antal funna artiklar. 

Litteraturstudiens pålitlighet kan stärkas genom dessa informationer. Dessutom bestäms en 

studies trovärdighet utifrån syftets konformitet med funnen data och analysprocess 

(Graneheim & Lundman, 2004 & Downe-Wamboldt, 1992). Enligt Polit och Beck (2004, s. 

255) ökar trovärdigheten i en studie om två författare analyserar samma material. För att få 

trovärdigheten i studien är det också viktigt att fokusera sig på studien, innehållet, deltagare, 

datainsamling och tillvägagångssättet. Författarna använde sig av en konsekvent och korrekt 

referensteknik för att läsaren skall kunna hitta originalkällan. Detta kan stärka 

bekräftelsebarheten av den här litteraturstudien. För att stärka pålitligheten är funna studier 

kvalitetsgranskade enligt Rosén, (2011, s. 37- 40) och presenterade i (tabell 2) för översikt. 

Tre bibliografiska referensdatabaser har använts vid litteratursökningen och tretton studier av 

hög och medel kvalitet funnits i de använda databaserna. Utifrån dessa studier framkom fyra 

relevanta kategorier genom att en kvalitativ innehållsanalysmetod användes. 

Risken för personliga tolkningar och antaganden minskade, eftersom analysen har utförts av 

två författare. Medan svagheter i den här litteraturstudien kan vara att studier med engelsk text 

har dominerat analysen. Detta måste tas till hänsyn gällande författarnas modersmål, då med 

översättning av engelska texter kan sakinnehållet ha ändrats och feltolkningar gjorts. I 

analysen av den här litteraturstudien har används tretton vetenskapliga studier som påverkar 

positivt resultatet, eftersom man då skulle fram flera upplevelser om antalet studier utökas. 



 
 

 

21 

Studierna som analyserades i denna litteraturstudie var genomförda i olika länder 

(Storbritannien, England, Canada & Sverige) samt omfattade deltagare med olika perspektiv i 

olika åldrar som kan påverka tillförlitligheten positivt. Författarna upplever att det är svårt att 

generalisera resultaten och hävda att resultatet gäller alla kvinnor.  

Författarna har haft en kontinuerlig dialog med handledare under processen med denna studie 

och fått tips och feedback på utvecklingar från kurskamrater under seminarietillfällen. Detta 

kunde hjälpa författarna att finna möjlighet att lyfta fram frågor och funderingar för att sedan 

kunna utveckla arbetet och avlägsna material som inte svarade mot syftet. Dessutom styrks 

validiteten i analysen genom att läsa och granska materialet och komma med förslag på 

ändringar och utvecklingar (Burnard, 1991). 

 
 
Slutsats  
 

Med den här litteraturstudien om kvinnors upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt 

vill vi öka kunskapen om kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt. Det är av betydelse att 

stödja kvinnorna efter en hjärtinfarkt då hjärtinfarkten frammanar rädsla, ångest och oro för 

framtiden. Resultatet visar att kvinnorna hade en förändrad självkänsla efter hjärtinfarkten, då 

de inte kände sig säkra. Dom hade svårt att tolka och förstå symptomen och koppla dem till 

att det var en hjärtinfarkt. Kvinnor i motsats till män hade högre nivåer av ångest och 

depressioner, men kvinnorna hade svårt att tolka sina problem som ångest och depression. 

Osäkerhet i sjukdom uppkommer, när personer är oförmögna att subjektivt utvärdera 

meningen med dessa händelser. Resultatet visar även att kvinnor med lågt socialt stöd hade 

fler depressiva symptom och sämre hälsostatus jämfört med kvinnor med stort socialt stöd. 

Därför är det viktigt att kvinnor får ett bra stöd och att de vet att dem har någon att kontakta 

om de vill prata om sin situation, rehabiliteringsprogram kan vara ett första steg. Vi kan även 

hjälpa kvinnorna att kontakta olika nätverk och organisationer för att prata med andra i 

samma situation. Om kvinnor själva vill så ska sjuksköterskan med fördel låta anhöriga ta del 

av omvårdnadsåtgärder genom att vara nära den som drabbats av hjärtinfarkt. Att lyssna, att 

vara nära och att få stöd av sina nära anhöriga kan vara en bra åtgärd i 

återhämtningsprocessen. Detta för att lugna anhöriga och göra dem trygga men samtidigt kan 

det motivera kvinnor och att göra de trygg likaväl. Hjärtinfarkten och dess medföljande 

trötthet medförde att gränser sattes för kroppens funktionsförmåga. Detta innebär att vardagen 

förandrades på ett makant sätt. Vi har tidigare påtalat att den mesta forskning om hjärtinfarkt 

är från mäns perspektiv. För att sjukvårdspersonal ska kunna stödja och tillgodose kvinnors 
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behov samt ge individuellt informativt stöd så behövs mer forskning utifrån kvinnors behov. 

Dessutom att ha fått god vård är för kvinnor med kronisk sjukdom viktigt för att känna ett 

stärkt självförtroende och en positiv känsla. 
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