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Abstrakt

Hjärtinfarkt är idag den vanligaste dödsorsaken bland såväl kvinnor som 
män i Sverige. Upplevelsen av tiden för återhämtning efter hjärtinfarkt
skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Trots detta faktum har den 
bedrivna forskningen mestadels kretsat kring hjärtsjukdomar som 
drabbat män. Vårt syfte med denna litteraturstudie var att beskriva 
kvinnors upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt med fokus på tiden
efter sjukhusvistelsen. Studien är baserad på nio vetenskapliga artiklar 
som analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 
Analysen resulterade i fyra kategorier: viljan att inte vara en belastning 
eller överbeskyddad, ovisshet och osäkerhet inför vardag och framtid, 
behov av stöd och information och anpassning till en annan livsstil.
Hälso- och sjukvårdspersonal bör inneha den kunskap som behövs för 
att ge kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt en god omvårdnad och 
rehabilitering. För att möjliggöra en individuellt anpassad omvårdnad 
som även motsvarar kvinnors förväntningar är ökad förståelse och 
kunskap om kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt nödvändig. 

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, kvinnor, 
hjärtinfarkt, belastning, ovisshet, stöd, information, livsstilsförändringar
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Första månaden efter att ha drabbats av en akut hjärtinfarkt är en känslig period både fysiskt 

och emotionellt. För många individer är det en traumatisk upplevelse som påverkar 

välmåendet negativt under en längre tid. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos män 

och kvinnor i Sverige idag. Under år 2005 drabbades cirka 40 000 personer i Sverige av 

hjärtinfarkt varav 42 procent var kvinnor (Socialstyrelsen, 2007). Hjärtinfarkt har länge setts 

som en manlig sjukdom fastän det också är ett stort hälsoproblem för kvinnor. Det är den 

vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i industriländer. Kvinnor har också mer komplikationer 

efter en hjärtinfarkt jämfört med män. Det finns skillnader mellan män och kvinnor

beträffande akut medicinsk behandling. Bland annat har det visat sig att kvinnor inte erhåller

en lika effektiv medicinering som män vilket leder till mindre gynnsamma resultat för kvinnor 

(Hildingh, Fridlund & Lidell, 2007). Kvinnor insjuknar oftast tio år senare än män och det 

anses bland annat bero på den skyddande effekten av hormonet östrogen som kvinnor har. 

Kvinnor har ofta en högre ålder vid insjuknande och andra sjukdomar som diabetes och högt 

blodtryck. Detta anses vara orsaken till att risken för att kvinnor ska avlida av hjärtinfarkt är 

högre (Socialstyrelsen, 2007). Kvinnor som har haft en hjärtinfarkt har fysiska och 

medicinska nackdelar i större utsträckning än män i samma situation. Detta på grund av att 

kvinnor oftare är äldre än män när de får hjärtinfarkt och är därför många gånger änkor och i 

avsaknad av en make som kan hjälpa henne. Kvinnor är även i större utsträckning än män 

ansvariga för hushållsarbetet efter en hjärtinfarkt. När kvinnors och mäns livssituation 

jämförs, visar detta att kvinnor och män har olika uppfattningar och behov av copingstrategier 

och socialt stöd för att uppnå livskvalitet efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt (Kristofferzon 

et al., 2005a).

I dag förekommer brister i kunskap om vilken omvårdnad och rehabilitering som är 

lämpligast för kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt. Sjukdomstillståndet tenderar att yttra 

sig olika hos män och kvinnor. Detta leder till att kvinnor ibland feldiagnostiseras och därmed 

få en sämre vård än män. Det saknas viktig kunskap och forskningen kring kvinnors symtom,

behandling och eftervård. Detta är en följd av att forskningen mestadels har kretsat kring

hjärtsjukdomar som drabbat män. Resultat från forskning har sedan generaliserats för att även 

gälla för kvinnor (Björkelund, Bengtsson, Schenck-Gustafsson & Swahn, 2001).

Debutsymtom vid hjärtinfarkt skiljer sig åt mellan de båda könen. Kvinnor får ofta mer 

diffusa symtom som trötthet, kräkningar, svettningar, huvudvärk, hosta och smärtande buk, 

medan männen vanligtvis får mer ”klassiska” symtom med centrala smärtor som strålar ut 

mot vänster arm samt andnöd. Kvinnor tenderar att söka sjukvård i ett senare skeende än män 
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och får inte den behandling som de är i akut behov av (Klein, 2001). Enligt Socialstyrelsen 

(2007) kan en orsak till ett senare uppsökande av vården bero på att kvinnor inte förstår 

symtomen på en debuterande hjärtinfarkt. Extrem trötthet under flera veckor kan vara ett 

varningstecken.

Även i efterförloppet, tiden efter att ha drabbats av hjärtinfarkt förekommer stora skillnader 

beträffande livskvalité mellan män och kvinnor. Det är inte ovanligt att personer som har haft 

hjärtinfarkt får psykiska besvär och blir deprimerade. Kvinnor tenderar att oftare drabbas av 

depressioner och upplever oftare än männen att sjukdomen bidragit till en sämre livskvalité. 

En bidragande orsak till detta är att kvinnor mer sällan kan återvända till sina arbeten efter att 

ha drabbats av hjärtinfarkt (Brink, Karlson & Hallberg, 2002). 

Enligt Kralik, Visentin och van Loon (2006) genomgår en människa som är tvingad att möta 

en ny vardag, anpassa sig till nya situationer och omständigheter en transition. Hur denna 

transition förlöper beror på individens möjlighet att tillmötesgå och hantera de förändringar 

som uppstått i dennes liv. Både kvinnor och män tycker att det är viktigt att få vara med i 

diskussioner och beslut om behandling, vård och uppföljning efter utskrivningen från 

sjukhuset. Kvinnor är till större del missnöjda med sin delaktighet i vården än männen. De 

kan uppleva att personal vid utskrivning efter hjärtinfarkt inte diskuterar förebyggande 

livsstilsförändringar som kvinnor anser att de har behov av (Arnetz & Arnetz, 2008).

Fleury, Kimbrell och Kruzewski (1995) visar att kvinnor oftare väljer att medverka i 

rehabiliteringsprogram än män. Studien visar även att kvinnor oftare än män avbryter att 

medverka i rehabiliteringsprogram. Att ha en förståelse för kvinnors upplevelse av 

rehabilitering efter en hjärtinfarkt kan vara till hjälp för personal som ger vård och 

omvårdnad. Detta kan underlätta valet av lämpliga rehabiliteringsinterventioner som ökar 

patienters motivation till livsstilsförändringar för att undvika en ny hjärtinfarkt (Fleury et al., 

1995). Enligt Forssén (2007) upplevde kvinnor många gånger hälsa fastän de var drabbade av 

någon sjukdom och eller smärta. De upplevde hälsa när de kunde umgås, samtala och skämta 

med andra människor via arbetet eller på fritiden. En del kvinnor tyckte att de upplevde hälsa 

när de fick umgås med sina barn och barnbarn eller när de fick handarbeta och tillverka saker 

genom att utföra olika handarbeten såsom virkning eller stickning. De upplevde även hälsa av 

att ha det fint runt omkring sig, som att ha blommor och ett vackert hem. Många kvinnor 

upplevde hälsa av att få läsa en bok, dansa, lyssna på musik eller gå på teater. Att få vistas ute 
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i naturen ansågs också vara en källa till hälsa (Forssén, 2007). Trots att kvinnor ofta upplever 

hälsa fastän de drabbats av sjukdom beskriver kvinnor som haft hjärtinfarkt det svårare att 

hantera känslor som ängslan, oro, nedstämdhet och ilska än vad män gör. De beskriver en 

lägre livskvalitet än män både fysiskt och mentalt, och de bidragande orsakerna är försämrad 

fysisk funktion, vitalitet och mental hälsa (Kristofferzon et al., 2005a). Sammanfattningsvis 

visar forskning att kvinnor många gånger mår sämre än män efter att ha drabbats av 

hjärtinfarkt. Forskning avslöjar även stora skillnader om hur kvinnor och män upplever tiden 

efter att ha drabbats av hjärtinfarkt.

Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår det i en sjuksköterskas yrkesroll att aktivt arbeta

preventivt och identifiera hälsorisker som kan kopplas till en patients livsstil. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskor har en bra dialog och hälsobefrämjande samtal med patienten samt 

att vården och informationen är individanpassad. Lika viktigt är att sjuksköterskor har 

kunskap om hur personer som drabbats av hjärtinfarkt ska rehabiliteras och kunskap om hur 

nya infarkter skall kunna undvikas. För att utföra detta behövs kunskap om hur kvinnor 

upplever tiden efter sjukhusvistelsen vid hjärtinfarkt. Det finns få studier som lyfter fram 

kvinnors upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt och livet efter det. Därför anser vi det 

betydelsefullt att kunskap ökas om hur kvinnor upplever tiden efter att ha drabbats av 

hjärtinfarkt för att sjuksköterskor och annan vårdpersonal skall kunna ge en så bra vård, 

omvårdnad och rehabilitering som möjligt. Genom ökad kunskap kan hälso- och sjukvården 

ge en individuellt anpassad omvårdnad som motsvarar kvinnors förväntningar. Därför var 

syftet med denna litteraturstudie att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av

hjärtinfarkt med fokus på tiden efter sjukhusvistelsen.

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

För att finna relevanta artiklar som motsvarade vårt syfte genomförde vi systematiska 

sökningar i följande databaser, Cinahl, Academic Search och Pubmed. Varje sökning 

dokumenterades noggrant. Sökord som vi använde var: Myocardial infarction, Women, 

Rehabilitation, Recovery, Changes, Nursing. Experience. Sökorden har kombinerats i olika 

konstellationer. Översikt av litteratursökningen redovisas i tabell 1. Vi har även genomfört 
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manuella sökningar, där vi granskade referenslistor från internationellt vetenskapliga

artiklar för att finna relevanta studier till vår analys. 

Inför urvalet av vetenskapliga artiklar till analysen, har vi genomläst en större mängd av 

vetenskapliga artiklars titlar och abstrakt. Varje artikel som hade ett abstrakt som svarade mot 

syftet lästes noggrant igenom. De artiklar som motsvarade vårt syfte att beskriva kvinnors 

upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt med fokus på tiden efter sjukhusvistelsen valdes ut. 

Inklusionskriterierna som vi använde var att artiklarna var kvalitativa, vetenskapliga, 

publicerade efter 2000, handlade om kvinnor som haft en eller fler hjärtinfarkter och kommit 

hem efter sjukhusvistelsen samt att artiklarna var skrivna på engelska.

Varje utvald artikel granskades sedan med hjälp av ett protokoll för kvalitetsbedömning 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 156) Med hjälp av protokollet bedömde vi om 

studien var av låg, medel eller hög kvalitet. Granskningsprotokollet avser följande avsnitt:

typ av studie, studiens tillförlitlighet, etiskt resonemang samt studiens resultat. Vi granskade 

totalt 14 vetenskapliga artiklar, därefter valdes nio artiklar ut som motsvarade syftet med 

examensarbetet och var av tillräckligt hög kvalitet. Översikt över de analyserade artiklarna 

redovisas i tabell 2.
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning

Syfte med sökning: att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt med fokus på 
tiden efter sjukhusvistelsen.

Pubmed 2009-09-11 Limits: english, women, 2000-2009

Söknr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*)

FT
FT
FT
FT

FT
FT

FT

FT
FT

Söktermer

Myocardial infarction
Women
Experience
Nursing
1 AND 2 AND 3
1 AND 2 AND 3 AND 4
Rehabilitation
Professional support
1 AND 2 AND 7 AND 8
Qualitative studies
1 AND 2 AND 7 AND 8 AND 10
Recovery
Changes
1 AND  12 AND 13
1 AND 2 AND 7 AND 12 

Antal ref.

53450
4141291
128144
107109
2274
100
101726
15760
24
22616
19
239137
1143897
260
45

Första 
urval 

9

4

5

6

Valda 
artiklar

1

0

2

2

Artiklar som valdes ut: Kristofferzon, Löfmark & Carlsson (2005); Kristofferzon, Löfmark & Carlsson (2008); 
Sutherland & Jensen (2000); Svedlund & Danielsson (2003); Svedlund & Axelsson (2000)

Cinahl 2009-09-11 Limits: english, female, peer rewied, 2000-2009
Söknr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*)

FT
FT
FT

FT
FT

FT

Söktermer

Myocardial infarction
Recovery
Experience
1 AND 2
1 AND 2 AND 3
Rehabilitation
Changes
1 AND 6 
1 AND 6 AND 7
1 AND 6 AND 3
Nursing
1 AND 2 AND 11

Antal ref.

5796
6583
18665
201
21
15546
22256
246
50
26
26061
25

Första 
urval 

3

5
3

2

Valda 
artiklar

1

0
1

0

Artiklar som valdes: Kerr, Fothergill-Boubonnais (2002); Schou, Östergaard.jensen, Dorthe-Zwisler & Wagner 
(2008)
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Tabell 1. (forts.) Översikt av litteratursökning

Academic search  2009-09-11 Limits: english, peer rewied, 

Söknr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

*)

FT
FT
FT

FT

FT

FT

Söktermer

Myocardial infarction
Women
Recovery
1 AND 2
1 AND 2 AND 3
Rehabilitation
1 AND 2 AND 6
Nursing
1 AND 2 AND 8
Changes
1 AND 2 AND 10

Antal ref.

9975
179368
28982
1262
26
40307
46
125048
123
274511
90

Första 
urval 

4

8

11

4

Valda 
artiklar

1

1

0

0

Artiklar som valdes: Jackson, Daly, Davidson, Elliot, Cameron Traub, Wade, Chin & Salamonson (2000); 
Sjöström-Strand & Fridlund (2007)

Analys

Enligt Polit och Beck (2004, s. 98) skall metod väljas utifrån den tilltänkta frågeställningen

eller syftet. Vi har arbetat med ett inifrånperspektiv där analysen utfördes med en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Denna analysmetod används för att skapa en djupare 

förståelse för människan och dennes livsvärld samt för att få en förståelse för dennes 

innersta känslor (Burnard, 1991). Att använda en manifest ansats innebär att materialet inte 

tolkas utan endast beskrivs (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har läst igenom varje 

vetenskaplig artikel som har valts ut till analysen vid ett flertal tillfällen, för att skapa oss en 

tydlig uppfattning och sammanhang av studien och för att välja ut de textenheter i studiernas 

resultat som motsvarade vårt syfte, totalt 280 stycken. Varje textenhet översattes och 

kondenserades det vill säga mängden text minskades, men kärnan behölls (Graneheim & 

Lundman, 2004). Därefter skapade vi kategorier, av textenheter med liknande innehåll,

dessa sorterades i samma kategori. Detta genomfördes i flera steg som slutligen mynnade i 

fyra kategorier. Enligt Burnard (1991) skall de slutliga kategorierna utesluta varandra och 

motsvara det manifesta innehållet.
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Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=9)
Författare
År
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsaml/
Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet

Jackson et al
2000
Australien

Kvalitativ 10 Kvinnor Semistrukturerade
intervjuer
Innehållsanalys

Vikten av relevant 
information till 
kvinnorna efter 
hjärtinfarkt. 
Tiden efter 
hjärtinfarkten var 
fylld av rädsla, 
psykisk fysisk och 
social stress

Hög

Kerr et al
2002
USA

Kvalitativ 7 Kvinnor Ostrukturerade 
intervjuer
Fenomenologisk
hermeneutik 
metod

Återhämtningsperiod
en för äldre kvinnor 
tiden efter en 
hjärtinfarkt och dess 
svårigheter.

Hög

Kristofferzonet 
al
2005b
Sverige

Kvalitativ 20 Kvinnor
19 Män

Semistrukturerade
intervjuer
Innehållsanalys

Att kvinnorna och 
deras partners levde i 
en förändrad 
livssituation och 
visade hänsyn till 
varandra för att 
skydda sin partner

Hög

Kristofferzonet 
al
2008
Sverige

Kvalitativ 20 Kvinnor
19 Män

Semistrukturerade
intervjuer
Innehållsanalys

Både män och 
kvinnor började att 
hitta en balans i det
dagliga livet men en 
del kämpade 
fortfarande för att 
hitta sin balans

Medel

Schou et al
2008
Dannmark

Kvalitativ 10 Kvinnor Semistrukturerade
intervjuer
Innehållsanalys

Fördelar och 
nackdelar med att 
delta i rehabiliterings-
program för kvinnor 
tiden efter en 
hjärtinfarkt

Medel

Sjöstöm-strand 
& Fridlund
2007
Sverige

Kvalitativ 20 Kvinnor Semistrukturerade
intervjuer
Fenomenologisk 
ansats

Stress som kvinnor 
upplevt före och efter 
en hjärtinfarkt

Hög
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Tabell 2. (forts.) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=9)
Författare
År
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsaml/
Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet

Sutherland & 
Jensen
2000
Kanada

Kvalitativ 11 Kvinnor Ostrukturerade 
och strukturerade 
intervjuer
Innehållsanalys

Kvinnorna upplevde 
en fysisk, psykologisk 
och social förlust på 
grund av 
hjärtinfarkten.

Hög

Svedlund & 
Axelsson
2000
Sverige

Kvalitativ 9 Kvinnor Intervjuer 
Fenomenologisk 
hermeneutik
metod

Vikten för kvinnorna 
att deltaga i 
rehabiliteringsprogram 
efter en hjärtinfarkt

Hög

Svedlund & 
Danielson
2003
Sverige

Kvalitativ 9 Kvinnor
9 Män

Intervjuer 
Fenomenologisk 
hermeneutik
metod

Att de drabbade 
kvinnorna och deras 
partners har specifika 
behov i vardagslivet 
efter en hjärtinfarkt

Medel

Resultat

Vår analys resulterade i fyra kategorier som framgår i tabell 3. Dessa presenteras var för sig

i texten nedan och styrks med citat från de artiklar som ingår i litteraturstudiens analys.

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=4)

Kategorier

Viljan att inte vara en belastning eller överbeskyddad

Ovisshet och osäkerhet inför vardag och framtid

Behov av stöd och information

Anpassning till en annan livsstil

Viljan att inte vara en belastning eller överbeskyddad

I studier beskrevs, att kvinnor hade en önskan att få hjälp, men ville inte känna sig som en 

belastning för sin omgivning. De ville inte upplevas gnälliga eller belasta sina anhöriga 

(Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2003). De ville istället få tillbaka sitt 

oberoende. Det var obekvämt när andra gjorde allt för dem (Sutherland & Jensen, 2000). De 
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ville inte att sjukdomen skulle påverka deras relationer negativt och beskrev det som viktigt 

att partnern kunde fortsätta som vanligt med exempelvis sitt arbete (Svedlund & Axelsson, 

2000). Det var av stor vikt för kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt att inte belasta sin familj 

utan behålla sin roll som mor och mormor (Schou, Östergaard, Dorthe-Zwisler, & Wagner, 

2008; Sutherland & Jensen, 2000).

     

     We don’t speak about the illness because I don’t want to burden my family with it.

      They don’t need to worry about this nonsense. (Schou et al., 2008, s. 26)

Enligt Kerr och Fothergill-Bourbonnais (2002) upplevde kvinnor sig överbeskyddade av 

välmenande vänner, som var oroliga för kvinnors hälsa och därför inte lät dem medverka i 

sociala aktiviteter som förut. Detta bidrog till att kvinnor kände sig värdelösa. I studier 

framkom även att kvinnor kände sig överbeskyddade av oroliga föräldrar, partners barn, 

barnbarn och övriga släktingar som ville skydda dem från överansträngning men istället 

begränsade kvinnornas liv, vilket upplevdes negativt (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005b; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007).

     My parents are very concerned about me, they’re overprotective. They were 

     very worried when I went on a trip. But I just can’t sit at home and worry

     that something’s going to happen to me. That’s no way to live.

     (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007, s. 13)

I en studie av Svedlund och Danielson (2003) beskrevs att kvinnor kände sig tvingade att 

redogöra för allt de utfört och gjort under dagarna vilket kvinnorna upplevde påfrestande. De 

hade en önskan om att partnern skulle finnas till hands, men inte styra deras liv och vara 

överbeskyddande. 

Ovisshet och osäkerhet inför vardag och framtid

Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt beskrev en ovisshet inför framtiden vid hemkomsten 

från sjukhuset. De menade att de inte hade vetskap om hur de skulle kunna förhindra 

uppkomsten av en ny hjärtinfarkt. De funderade vad som var orsaken till att de fått en 

hjärtinfarkt och kände att de inte fått någon förklaring till att just de hade drabbats 

(Kristofferzon et al., 2005b; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Sutherland & Jensen, 2000). 
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Trots att de kände ovisshet inför framtiden och att eventuell drabbas av en ny hjärtinfarkt så 

var det inte det som de fokuserade på. De försökte att inte tänka på det och se framåt istället 

och inte skjuta upp saker till morgondagen (Jackson et al., 2000; Sutherland & Jensen, 2000).

      

     Look how fast this happened. You can’t like there’s a lot of things that

     I’ve been going to do over the years like different albums and write a little 

      history about the family and things like that I kept thinking next year, next year.

      Now I’m thinking I better get down to business and do this right away 

      because. (Sutherland & Jensen, 2000, s. 671-72)

Enligt Jackson et al. (2000), Kerr & Fothergill-Bourbonnais (2002), Kristofferzon et al. 

(2005b) och Sutherland & Jensen (2000) hade kvinnor svårt att förstå symtomen på 

hjärtinfarkt och kunde därför inte tro att de hade drabbats av sjukdomen. Deras symtom 

stämde inte överens med den teoretiska kunskap de hade om hjärtinfarkt, vilket gjorde dem 

förvirrade. De kände en osäkerhet för att inte känna igen symtomen om de skulle drabbas 

igen. Dessutom hade de alltid trott att hjärtinfarkt var något som bara drabbade män och de 

kände både förvåning och misstro till att de själv hade drabbats.

    

     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., 2005b, s.395)

Att ha drabbats av en hjärtinfarkt hade blivit som en väckarklocka och kvinnor insåg att deras 

tid i livet var begränsad. De beskrev att de kände en osäkerhet och rädsla nattetid över att inte 

vakna nästkommande morgon (Jackson et al., 2000).

    

    At night I feel anxious, tired like when I’m tired I don’t feel so good and I 

     think, oh am I going to wake up in the morning. (Jackson et al., 2000, s. 1409)

  

Kvinnor hade en förhoppning om att få leva ett normalt och aktivt liv, kunna umgås med sina 

barn och se barnbarnen växa upp (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Även om de 

skulle vilja så planerade de inte så mycket inför framtiden då de inte visste hur de skulle 

känna sig nästa dag eller dagen efter den, även om de kände en ovisshet inför framtiden så 

försökte de att blicka framåt och vara aktiva. De började tänka på arbete igen som gav dem 

större självförtroende både för sig själva och för framtiden (Jackson et al., 2000; Svedlund & 
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Danielson, 2003). Samtidigt upplevde kvinnor en ovisshet inför att återvända till arbetet och 

funderade över hur de skulle klara av det. Det kändes osäkert för dem om de skulle bli 

tvingande att ge upp sitt arbete och slå ned på takten. I studier av Jackson et al. (2000),

Sjöstrand-Strand och Fridlund (2007) beskrev kvinnor att det kändes stressande att kanske bli 

tvingad att gå tillbaka till arbetet på grund av att de inte hade råd att gå sjukskrivna.

      I couldn’t afford to stay at home, I’ve got such a low salary and a I was shocked 

     when I realised that I had used all my savings. That was very stressful and sapped

      a lot of my strength, so I just decided that I had to go back to work.

     (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007, s.14)

Kvinnor kände även osäkerhet kring hur de skulle klara av att arbeta heltid och samtidigt klara 

av att sköta hemmet. De ansåg sig vara oumbärliga där ingen annan kunde göra deras arbete 

samtidigt som de inte visste hur de själva skulle klara av det i framtiden (Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007).

Behov av stöd och information

I studier av Jackson, et al. (2000) och Kerr och Fothergill-Bourbonnais (2002) framkom att 

kvinnor upplevde att det fick mycket hjälp och stöd från deras partners, familjer, släktingar 

och vänner tiden efter hjärtinfarkten. De kände att det var viktigt att få känslomässigt stöd 

från personer som de litade på och kände förtroende för, som gav dem trygghet (Kerr & 

Fothergill- Bourbonnais, 2002; Kristofferzon et al., 2008; Kristofferzon et al., 2005b). Stödet 

de kände gav dem styrka och vilja att hantera sin sjukdom (Kristofferzon et al., 2005b). Deras 

familjemedlemmar hjälpte även till med matlagning, transportering och andra praktiska

vardagssysslor vilket upplevdes underlättande (Kerr & Fothergill- Bourbonnais, 2002) 

Kvinnor beskrev att deras partners var ett stort stöd och att de tog mer ansvar i hemmet tiden 

efter hjärtinfarkten än vad de hade gjort innan, vilket var till stor hjälp (Jacksson et al., 2000; 

Svedlund & Danielson, 2000).

I studie av Kerr och Fothergill-Bourbonnais (2002) framkom även det motsatta det vill säga 

att kvinnor upplevde det stressande när de tvingades att ta hand om allt i det dagliga livet 

själva. De upplevde inte att de fick det stöd som de behövde. Det fanns kvinnor som hade en 

sjuk make att ta hand om och tyckte inte att de fick den hjälp och stöd som de var i behov av 
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från hemtjänsten. För kvinnor var det tillräckligt jobbigt att behöva hjälp med vardagliga ting 

och det gjorde det ännu jobbigare att få hjälp av någon som inte respekterade hur de ville ha 

saker och ting utförda. Schou et al. (2008) beskriver att de kvinnor som inte tyckte att 

hemtjänsten fungerade var besvikna och kämpade själva för att upprätthålla dagliga rutiner,

där de själva tog hand om städning och inköp Enligt en studie av Kristofferzon et al. (2008) 

saknade kvinnor tillräckligt med stöd från släktingar som de upplevde bara ställde krav och 

inte förstod att orken inte fanns på samma sätt som tidigare.

Även andra nätverk och organisationer påpekade kvinnor, gav dem hjälp och stöd att hantera 

tiden efter hjärtinfarkten (Jackson et al 2000). I ett flertal studier visade det sig att de kvinnor 

som valde att ingå i rehabiliteringsprogram upplevde att de fick hjälp och stöd med att bland 

annat överkomma den värsta krisen och gå vidare i livet. I rehabiliteringsprogrammen fick de 

möjligheten att jämföra sig med andra i liknande situation vilket upplevdes stärkande 

(Kristofferzon et al., 2005b; Kristofferzon et al., 2008; Schou, et al., 2008; Sutherland & 

Jensen, 2000). Personal i programmen gav kvinnor stöd vilket bidrog till känsla av trygghet. 

De kände att personal gav stöd och uppmuntran som bidrog till att hantera den nya 

livssituationen. Kvinnor beskrev att det var värdefullt att få hjälp med att minska riskfaktorer 

såsom rökning, ohälsosammare kost och brist av motion (Schou et al., 2008).

Samtidigt var det kvinnor som inte ville medverka i rehabiliteringsprogram, då de kände att de 

inte fick de stöd som de önskade (Jackson et al., 2000). De som tackade nej till att delta 

uppgav olika anledningar såsom att tiden inte passade, det var för lång bort, de orkade inte

eller så körde de inte bil (Kristofferzon et al., 2005b). Kvinnor upplevde att de måste ta bättre 

hand om sig själv och föreslog olika aktiviteter som skulle få dem att känna sig bättre. De 

fanns kvinnor som inte pratade om rehabiliteringsprogram eftersom de ansåg att det inte fick 

hjälp och stöd av att medverka (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002).

Enligt Sjöström-Strand och Fridlund (2007) upplevde yngre kvinnor som deltog i 

rehabiliteringsprogram att de inte passade in. De hade en känsla av utanförskap då de äldre 

deltagarna pratade om olika krämpor som inte tillhörde hjärtinfarkt. Yngre kvinnor valde att 

hoppa av rehabiliteringsprogram då de inte upplevde att de fick det stöd och den information 

de behövde. De beskrev att fokus inte låg på tillfrisknande efter hjärtinfarkt och de kände 

dålig gemenskap med andra deltagare i gruppen. 
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     I went to a rehabilitation group meeting once. One patient was sicker than the

     Next and all I wanted to do was to leave, and that’s just what I did and I didn’t

     go back. (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007, s.14)

Kvinnor drabbade av hjärtinfarkt ansåg det viktigt att få tillräckligt med information för att få 

en ökad förståelse för sjukdomen och för att kunna hantera tiden efter hjärtinfarkten på ett så 

bra sätt som möjligt (Jackson et al., 2000; Kristofferzon et al., 2005b). I studier framkom att 

kvinnor upplevde att de fick bra information från sjuksköterskor, läkare och annan 

vårdpersonal. De tyckte att de var viktigt med både muntlig och skriftlig information (Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002; Kristofferzon et al., 2005b). I en studie av Jackson et al (2000) 

påtalade kvinnor att de fick ett bra skriftligt material att läsa och en god information via 

telefonkontakt från vårdpersonal. Ibland valde kvinnor att själv besöka eller på annat sätt 

konsultera sin husläkare för vidare information. Kvinnor valde även att själv söka så mycket 

information som de kunde om sin sjukdom (Jackson et al., 2000). Att läsa mycket böcker och 

tidsskrifter som handlade om hjärtinfarkt bidrog till en bättre hantering av sjukdomen 

(Svedlund & Axelsson 2000).

     I rang up MBF (a health insurance company) and the Heart Fondation and they

     sent me this reading material witch I found really helpfull and I realizing that 

     for me seeing in written in paper is probalbly more effective than hearing 

     someone say it. (Jackson et al., 2000, s. 1409)

Enligt Jackson et al. (2000) och Kristofferzon et al. (2005b) upplevde kvinnor inte alltid att 

deras önskan om information uppfylldes och beskrev en besvikelse på sjukhuspersonalen som 

inte tillgodosåg deras behov. Kvinnor lämnade sjukhuset med många obesvarade frågor vilket 

gjorde att de senare upplevde oro i hemmet (Jackson et al., 2000; Sutherland & Jensen, 2000). 

De kände sig vara i behov av en mer specifik information om hjärtinfarktens påverkan på 

deras dagliga liv. De medgav att de erhållit viss information under sjukhusvistelsen, men 

beskrev att de varken minns eller förstått innebörden av det som sagts till dem (Jackson et al., 

2000). 

    Each time I saw the doctor I wrote down two or three questions and asked 

     him those questions, but he seemed to, well he had things to say to me so he said 

     those things to me and those two, my questions and his answer didn’t quite mesh 
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     which led me to believe this- that there is probably no specific answer to those 

     questions and you just have to wait and see what happens. (Jackson et.al., 2000, s. 1407)

Kvinnor beskrev att de ställde frågor till läkare men fick inte svar som stämde överens med 

deras frågor. Istället för att fråga igen så fortsatte de att vara lika ovetande. De ville ha mer 

information om symtom, känslor, behandling och rehabilitering (Kristofferzon et al., 2008). 

Enligt en studie av Kristofferzon et al. (2005b) upplevde kvinnor att deras hälsa och 

välmående påverkades negativt om de inte fick kunskap om hur de skulle praktisera de 

rekommenderade förändringarna i sin vardag.

Anpassning till en annan livsstil

Enligt Kerr och Fothergill-Bourbonnais (2002) Upplevde kvinnor att de blev tvingade att leva 

med de förändringar som hjärtinfarkten hade medfört. Detta innebar att anpassa sig och lära 

sig leva efter nya regler i jämförelse med de liv de levde före hjärtinfarkten. Att förändra sin 

livsstil innebar ofta att begränsa sina aktiviteter och ändra sin kost (Jackson et al., 2000; Kerr 

& Fothergill-Bourbonnais, 2002). Kvinnor beskrev att de lärde sig hitta nya mönster i deras 

dagliga liv som skapade en ny bild av sig själv (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). I slutet 

av tredje veckan i hemmet kände de sig ofta bättre. De kände sig inte lika trötta längre och 

kunde börja återgå till mer normala hushållssysslor (Jackson et al., 2000; Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002). Tillfrisknandet beskrevs av kvinnor som hade drabbats av hjärtinfarkt 

som att vara väldigt unikt, från person till person, som ett pussel där alla bitar slutligen skulle 

falla på plats (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Enligt Jackson et al. (2000) kände 

kvinnor mindre rädsla för framtiden och döden ju längre tiden gick 

     

     I’m not as frightened, as time goes on I get less and less frightened.

    (Jackson et al., 2000, s. 1408)

Kvinnor beskrev att de inte alls hade samma ork som före hjärtinfarkten och att den extrema 

tröttheten var överväldigad och påverkade deras dagliga liv (Jackson et al., 2000; Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Svedlund & Axelsson 

2000). De kände en förlust när de inte kunde utföra de vanliga sysslorna i hemmet (Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002). Förändringarna som kvinnor var tvingade att genomgå i deras 
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dagliga liv skapade ofta oro (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). En del kvinnor beskrev

bitterhet och ilska över att bli tvingade att ändra sin livsstil (Sutherland & Jensen, 2000).

Kvinnor beskrev att de hade minskat i vikt eftersom de blivit tvingade att ändra sin kost till en 

hälsosammare diet och äta på mer regelbundna tider. Dessa livsstilsförändringar gav dem en 

känsla av att fastna i restriktioner (Kristofferzon et al., 2008). I flera studier menade kvinnor 

att det var svårt, men viktigt att acceptera de begränsningar som sjukdomen medförde och ta 

till sig den nya livsstilen (Jackson et al., 2000; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; 

Sutherland & Jensen, 2000; Svedlund & Axelsson 2000; Svedlund & Danielson, 2003).

     But is hard you know, to do with these things. But I’ve, I’ll be honest I’ve 

     not touched the salt and…so I am kind of watching it… I am definitely cutting out 

     the salt, so I trying to do what’s right. (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002, s. 362)

Att ändra livsstil innebar för kvinnor att de kände sig tvingade att sluta röka, vilket upplevdes 

både svårt och stressande. De kvinnor som fortsatte röka beskrev att det var ett stort 

misslyckande, vilket ibland ledde till att de rökte när ingen såg dem. Kvinnor beskrev att de 

kände skuld och skam över att sjukdomen påverkat dem så de inte kunde leva som förr. Detta 

ledde i sin tur till känslor som värdelöshet och misslyckande (Kristofferzon, 2008; Sutherland 

& Jensen, 2000; Svedlund & Axelsson, 2000).  Under sjukhusvistelsen beskrev kvinnor att 

det var lättare att sluta röka men efter hemkomsten var det genast svårare (Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007).

    

      I stopped smoking at the hospital. It was okay at the beginning, but it was hard 

      when I get home. One day I felt so emotionally unstable, I cried all day and

      everything seemed so black I just had to have a cigarette.

      (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007, s. 13)

Kvinnor beskrev att det fanns tillfällen då de utökade sina aktiviteter i jämförelse med tiden 

innan hjärtinfarkten vilket ökade deras välbefinnande (Kristofferzon et al., 2008). 

Kvinnor strukturerade sina dagar för att kunna spara energi och underlätta återhämtning (Kerr 

& Fothergill-Bourbonnais, 2002). De skapade mål och införde nya aktiviteter som simning 

och promenader (Jackson et al., 2000). En viktig del i tillfrisknandet var att acceptera sitt nya 
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liv och hitta nya aktiviteter. Kvinnor upplevde det som en frihet att kunna sköta 

hushållssysslorna själv om än i ett lugnare tempo (Schou et al.; Sutherland & Jensen, 2000).

     I now do my own vacuuming, even though it might take me three days to 

     do it because of chest pain. I don’t care if it has to be done this way.

     (Schou et al., 2008, s. 26)

Att bli friskare beskrevs som att återfå sin självständighet och kunna återgå till dagliga rutiner 

(Jackson et al., 2000; Kerr. & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Enligt Kristofferzon et al. 

(2008) kände kvinnor en önskan att få börja arbeta igen, för att inte fastna i sjukdomen om än 

bara deltid. Kvinnor hittade nya värden i livet efter hjärtinfarkten (Svedlund & Axelsson,

2000). De upplevde att de fått ett bättre liv, där de prioriterade sig själv på ett annat sätt. De 

började uppskatta små saker som de tidigare tagit för givet (Kristofferzon et al., 2008). 

Kvinnor beskrev en tacksamhet över sitt liv, sin partner, familj och sin ekonomiska situation 

(Sutherland & Jensen, 2000). En positiv erfarenheter efter hjärtinfarkten var att de kommit sin 

partner närmare (Svedlund & Danielson, 2003).

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av

hjärtinfarkt med fokus på tiden efter sjukhusvistelsen. Analysen resulterade i fyra kategorier:

Viljan att inte vara en belastning eller överbeskyddad, ovisshet och osäkerhet inför vardag och 

framtid, behov av stöd och information och anpassning till en annan livsstil.

I vår litteraturstudie beskrev kvinnor att de hade en önskan om att få hjälp men ville inte 

upplevas som gnälliga eller belasta sina anhöriga. De ville inte känna sig beroende av att 

andra alltid ställde upp för dem. Kvinnor ville inte belasta sin familj utan behålla sin roll som 

mor och mormor. Enligt Alsén, Brink & Persson (2008) upplevde personer som hade drabbats 

av hjärtinfarkt att sjukdomen påverkade både deras fysiska kapacitet som dess förmåga att 

medverka i sociala sammanhang. De beskrev sin oro över att inte kunna ta hand om sig själv 

och vara beroende av andra. Detta visar hur viktigt det är att anhöriga har en ökad förståelse 

om att kvinnor inte vill känna sig som en belastning och behålla sin roll i familjen.
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I vår litteraturstudie kände kvinnor att de hade t överbeskyddande föräldrar, partners, barn, 

barnbarn och övriga släktingar, vilket upplevdes negativt. Kvinnor beskrev hur de upplevde 

att de blev tvingade att redogöra för allt de utfört under dagen och ville att partnern skulle 

finnas till hands, men inte styra deras liv. Alsén et al. (2008) beskriver att personer som 

drabbats av en hjärtinfarkt uttryckte en önskan att själv ha möjligheten att handskas med 

sjukdomen. De ville inte att en överbeskyddande omgivning skulle tala om för dem hur de 

skulle leva sitt liv. I en studie av Dixon, Lim, Powell och Fisher (2000) upplevde kvinnor att 

deras familjer var överbeskyddande vilket ledde till att de kände sig socialt isolerade. I en 

studie av Flanegan och Holmes (2000) framkommer det att överdriven rädsla och ångest hos 

familjemedlemmar bidrar till ett överbeskyddande beteende. Den sjuke personen upplevde sig 

missnöjd och kände inte att de fick det sociala stöd som denne var i behov av. Därför är det 

viktigt att anhöriga får vetskap om att överbeskyddande beteende kan bidra till att kvinnor 

känner sig socialt isolerade. Genom att personal inom sjukvården involverar och informerar 

anhöriga, kan detta problem undvikas.

Condon och McCarthy (2006); Hanssen, Nordrehaug och Rokne Hanestad (2005) menar att 

även män ibland kände sig överbeskyddande av dess partner. Män beskrev sina partners som 

hjälpsamma, men om de ständigt kände sig bevakade så upplevdes det negativt. Vidare 

beskrevs att män upplevde engagemang från dess barn, men även barnen tenderade till att bli 

väl så överbeskyddande. Detta visar att både män r och kvinnor upplever överbeskyddade 

anhöriga som negativt

I vår litteraturstudie framkom att kvinnor kände förvåning till att de drabbats av hjärtinfarkt, 

de kände rädsla för en ny hjärtinfarkt och visste inte hur de skulle förhindra det.  Ett flertal 

studier (Crane och McSweeny, 2003; Hanssen et al., 2005; Johansson et al., 2003; Wiles, 

1998) visar att personer som drabbats av hjärtinfarkt kände både förvåning och misstro till att 

just de drabbats av hjärtinfarkt. De upplevde en stor rädsla för att drabbas igen och detta 

påverkade deras dagliga liv. Enligt Crane och McSwenney (2003) vågade kvinnor inte lämna 

sitt hem eller sköta barnbarnen på grund av rädsla för en ny hjärtinfarkt. De vågade inte utföra 

olika sysslor och visste inte hur mycket fysisk aktivitet de kunde utföra utan att riskera hälsan. 

Detta medförde att de kände att livet blivit väldigt begränsat och förändrat (Johansson et al., 

2003; Norekvål et al., 2007). Därför är det viktigt att kvinnor får en ökad förståelse för 

sjukdomen hjärtinfarkt för att inte bli så begränsad i sin vardag.
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Resultatet i vår litteraturstudie visade att kvinnor upplevde rädsla för döden, och de var rädda 

för att inte vakna upp på morgonen. Detta framkommer även i en studie av Johansson et al.

(2003) där kvinnor beskrev att de måste se till att allt var i ordning när de gick till sängs ifall 

de inte skulle vakna igen. Döden fanns med i deras dagliga liv och de tänkte ständigt på den. 

Flera studier (Alsen et al., 2007, Hanssen et al., 2005, Johansson et al., 2003) visar att rädslan 

för döden medförde att kvinnor inte visste hur de skulle leva sina liv och vågade inte planera 

inför framtiden utan tog en dag i taget. Detta påverkade kvinnors liv på ett negativt sätt då de 

inte visste om morgondagen fanns. Enligt vår litteraturstudie fick kvinnor en annan syn på 

livet och kände att tiden var begränsad. De slutade skjuta upp saker till morgondagen. Corbin

(2003) beskriver att personer som är friska tar livet förgivet vilket bidrar till att de skjuter upp 

saker till senare. Vid sjukdom tas inte längre tiden förgiven, utan ovissheten över hur mycket 

tid som fanns kvar gjorde dem mer effektiva. Den sjuka personen valde att uppskatta sin tid 

mer. Detta visar att en allvarlig sjukdom kan få människan att inse vikten av att bättre ta 

tillvara på tiden i livet.

I vår litteraturstudie framkom att trots hjärtinfarkten hoppades kvinnor att de skulle få leva ett 

normalt liv och umgås med sin familj. Detta kan även ses vid andra sjukdomar som drabbar 

kvinnor. I en studie av Landmark och Wahl (2002) hoppades kvinnor som drabbats av 

bröstcancer att de skulle kunna fortsätta med tidigare intressen då de ville vara aktiva 

deltagare i livet för att behålla meningen i livet. Aktiviteter gav dem känsla av lycka och 

komfort i deras dagliga liv. Därför är det viktigt att möjligheter ges till att bibehålla tidigare 

intressen och aktiviteter i den mån hälsan tillåter trots att ha drabbats av hjärtinfarkt.

I vår litteraturstudie beskrev kvinnor att det fick bra med hjälp och stöd från sin familj och 

övrig släkt tiden efter hjärtinfarkten. Att få stöd och praktisk hjälp av nära anhörig som de 

kände förtroende för, gav dem trygghet och styrkan att hantera sin situation. Vikten av socialt 

stöd från nära anhöriga belyser även Landmark och Wahl (2002) som beskriver hur kvinnor 

ansåg det värdefullt med emotionellt stöd och praktisk hjälp och hur viktigt de var för deras 

välbefinnande och viljan att fortsätta kämpa. Även män beskriver att de kände ett bra stöd 

från sin partner och sina barn, vilket ansågs viktigt tiden efter att ha drabbats av hjärtinfarkt 

(Hanssen et al., 2005). I vårt resultat framkom även det motsatta, kvinnor upplevde att de fick 

otillräckligt med stöd och hjälp. Detta framkommer även i Landmark och Wahl (2002) studie 

som handlar om kvinnor som drabbats av bröstcancer. Det kände bristande stöd främst från 



21

organisationer och vårdpersonal. Enligt Hanssen et al. (2005) kände även män avsaknad av 

professionellt stöd från vårdpersonal. Detta visar att vårdpersonal och övriga organisationer 

måste bli bättre på att ge ett sådant stöd som personer drabbade av hjärtinfarkt är i behov av. 

  

I vår litteraturstudie framkommer att det fanns stora brister beträffande den information som 

sjukvården tillhandahöll. Kvinnor upplevde att de inte fick den specifika information som de 

kände behov av. Faktorer som kön och ålder kan påverka det individuella behovet av 

information (Smith & Liles, 2007; Stewart, Abbey, Shnek, Irvine, & Grace, 2004). Smith och 

Liles (2007) belyser att behovet av information skiljde sig åt mellan olika personer och att de 

var av största vikt att varje enskild individ fick sitt eget behov av information uppfyllt.

I resultatet i vår litteraturstudie framgick det att kvinnor varken minns eller förstått 

innebörden av den information som givits under sjukhusvistelsen. De beskrev även en 

besvikelse på läkare och sjukhuspersonal som inte kunde motsvara deras förväntningar av 

information och hur de fick lämna sjukhuset med obesvarade frågor. En studie av Stewart et 

al. (2004) beskriver att patienter önskade mer information, som var fördelat vid ett flertal 

tillfällen. De ville gärna ha information både före och efter hemgång från sjukhuset. Stewart 

et al. (2004) visar att patienter önskade enskilda samtal med läkare eller sjuksköterska för att 

få möjligheten till bättre information. Wiles (1998) beskriver att den information som 

sjukvårdspersonal tillhandahöll efter en hjärtinfarkt till stor del var generaliserad. 

Vårdpersonalen informerade bland annat att de flesta blev helt återställda och kunde återgå till 

normala aktiviteter. Patienter valde ofta att tro på denna information, även om den inte var 

specifik utan mer generell. Även män riktade kritik mot den information sjukvårdspersonalen 

förmedlat. De ansåg att information inte var individanpassad utan mer allmän samt att den var 

för avancerad för att förstå (Hanssen et al., 2005). Detta visar vikten av individuellt anpassad 

information till personer som drabbats av en hjärtinfarkt. Information skall inte vara generell 

utan specifik och skall ges vid ett flertal tillfällen. Sjukvårdspersonal skall även förvissa sig 

om att given information uppfattats korrekt och motsvarat det individuella behovet.

I vår litteraturstudie upplevde kvinnor som deltog i rehabiliteringsprogram att de fick hjälp 

och stöd med att hantera den värsta krisen och gå vidare i livet. Enligt Smith och Liles (2007) 

har rehabiliteringsprogram som funktion att ge stöd åt personer som haft en hjärtinfarkt tiden 

efter sjukhusvistelsen. Vanligtvis blir både män och kvinnor erbjudna att medverka i dessa 

program. Jones, Valle och Manring (2001) beskriver vikten av att kvinnor medverkade i 
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rehabiliteringsprogram efter en hjärtinfarkt. Där fick de hjälp och stöd av sjuksköterska, men 

även av andra drabbade kvinnor I programmet fick kvinnor stöd med att genomföra 

nödvändiga livsstilsförändringar samt att minska risken för ny hjärtinfarkt. Detta visar att 

rehabiliteringsprogram kan ge stöd och hjälp till kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och 

därför alltid bör erbjudas.

Enligt vår litteraturstudie upplevde kvinnor att det var viktigt att acceptera 

livsstilsförändringarna fast det var svårt att genomföra dem. Att sluta röka upplevdes av 

kvinnor som den svåraste förändringen att genomföra. Trots att de visste att 

livsstilsförändringarna var nödvändiga och de hade motivation så var det svårt att klara av det 

(Condon & McCarthy, 2006; Crane & McSweeney, 2003; Wiles, 1998). Personer upplevde 

att rökning var svårt att sluta med då det påverkade deras sociala liv. De umgicks med 

människor som rökte och det var svårt att stå emot. Det gjorde att de undvek att träffa sina 

bekanta som rökte. Att sluta röka upplevdes som en stor förlust (Condon & McCarthy, 2006; 

Crane & McSweeney, 2003). Det upplevdes också som svårt att behålla motivationen till att 

inte röka när de tillfrisknat. De tyckte att de skulle kunna återgå till att leva som tidigare 

(Wiles, 1998). Detta visar att livsstilsförändringar är svåra att genomföra och att det behövs 

fortsatt uppmuntran och stöd under en längre tid efter hjärtinfarkt.

Vårt resultat visar att kvinnor upplevde en stor stressfaktor av att tvingas sluta röka och kände 

att det var svårt att klara av det. Enligt Condon och McCarthy (2006) är det svårt för personer 

att hantera stressen vid alla livsstilsförändringar som de rekommenderas att göra. Det blir 

extra jobbig när de vet att stress kan orsaka hjärtinfarkt som medför att de hamnar i en ond 

cirkel (Condon & McCarthy, 2006). Detta visar vikten av att inte pressa personer till för 

många förändringar på en och samma gång utan införa en förändring i taget.

Resultatet i vår litteraturstudie visar att kvinnor inte hade samma ork som tidigare och de

kände förlust när de inte kunde utföra samma saker som förut, detta påverkade vardagen. De 

accepterad att de som skulle göras fick ta längre tid, bara de kunde utföra det. Detta beskrivs 

även av kvinnor drabbade av fibromyalgi och bröstcancer. I en studie av Söderberg och 

Lundman (2001) upplevde kvinnor med fibromyalgi att de hade viljan att utföra saker men 

inte styrkan. De kände bitterhet över att inte klara av samma saker som förut eller som andra 

personer. I en studie av Landmark och Wahl (2002) framkom det att kvinnor med bröstcancer 

upplevde det som en fysisk styrka att kunna utföra saker som de gjort innan de drabbades av 
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sjukdom.  Enligt en studie av Söderberg och Lundman (2001) lärde sig kvinnor med 

fibromyalgi att allt de skulle utföra tog längre tid och de fick planera sina dagar. De 

strukturerade sina dagar så att de kunde utföra det mesta. Om fönstren behövde putsas så 

kunde de klara av det on det insåg att de bara kunde ta ett fönster per dag. Därför är det viktigt 

att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt under rehabiliteringstiden tillåts utföra dagliga sysslor 

i sin egen takt.

I vårt resultat framkom även positiva effekter efter att som kvinna ha drabbats av hjärtinfarkt. 

Kvinnor värderade livet högre och kände tacksamhet över att få leva.  De värderade livet på 

ett annat sätt. Likvärdiga resultat visar Crane och McSweeney (2003), Johansson et al. (2003) 

och Norekvål et al. (2008) där kvinnor upplevde att det fanns positiva saker med att ha 

genomgått en hjärtinfarkt. De ansåg att de fått ett nytt liv och tog bättre hand om sig själv. 

Livsstilsförändringarna ansåg de var av godo som att sluta röka och äta bättre. Kvinnor såg 

livet i ett annat perspektiv och ändrade sina prioriteringar. De uppskattade sin familj och sina 

vänner mer samtidigt som de upplevde att deras nära och kära var mer omtänksamma mot 

dem vilket de upplevde som positivt. Kvinnor uppskattade livet och kände tacksamhet. Enligt 

Johansson et al. (2003) och Landmark och Wahl (2002) värdesatte de varje dag och det var 

viktigt att göra livet meningsfullt. Deras uppfattning om vad som var viktigt i livet 

förändrades och de tog inget för givet. Detta visar att en allvarlig sjukdom kan medföra att 

människor prioriterar och värdesätter sitt liv annorlunda.

Omvårdnadsinterventioner

Kvinnor som drabbats av sjukdomen hjärtinfarkt är i behov av adekvat och individanpassad 

information om såväl diagnos, som omvårdnad och rehabilitering. Som 

omvårdnadsintervention skall information ges både muntligt och skriftligt samt upprepas vid 

behov. Hälso- och sjukvårdspersonal skall försäkra sig om att patienten förstått innebörden av 

given information. Enligt Scholte op Reimer et al. (2002) är det viktigt att sjuksköterskan

innehar god kunskap och ger en adekvat information. Det är även av stor vikt att information 

förmedlas på ett korrekt sätt för att patienten skall förstå och ta till sig den. Sker detta finns 

goda förutsättningar för att patienter minskar riskfaktorer som kan leda till ny hjärtinfarkt.
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Kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt hade en önskan att få stöd från sina anhöriga utan att 

de kände sig överbeskyddade. Detta problem kan undvikas om de anhöriga blir delaktiga och 

involverade i kvinnors omvårdnad och rehabilitering. Som omvårdnasinterventiom kan 

gemensamma samtal med kvinnor och anhöriga genomföras för att lyfta fram olika 

funderingar och förhindra att anhöriga blir för överbeskyddande. Anhöriga bör även få delta i 

gruppträffar tillsammans med andra anhöriga i liknande situation för att få en bredare 

förståelse för sin partners upplevelse av att hantera livet efter en hjärtinfarkt I en studie av 

Duhamel och Talbot (2004) uppskattade patienter att familjen fick delta i gruppträffar där de 

träffade andra i liknande situation. De fick ta del av varandras upplevelser och fick därmed en 

bättre förståelse för vad deras anhöriga gick igenom och kunde ge stöd på ett bättre sätt.

Metoddiskussion

I vår litteraturstudie användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats för att få ett 

inifrån perspektiv och öka förståelsen för kvinnors upplevelser av tiden efter sjukhusvistelsen 

vid en hjärtinfarkt. Samtliga artiklar som motsvarade vårt syfte kvalitetsgranskades och 

bedömdes utifrån protokoll av Willman et al. (2006, s. 156). Vi kan ha gjort felaktiga 

bedömningar vid kvalitetsgranskningen på grund av bristande kunskap och erfarenhet. Vi har 

strävat efter att vara textnära och har därför kontinuerligt återgått till orginalartiklarna för att 

undvika eventuella tolkningar (Burnard 1991). Vi har använt citat för att illustrera brödtexten 

och kategorins innehåll. Vi har beskrivit vårt tillvägagångssätt och använt en tydlig 

referensteknik, detta ökar pålitligheten och trovärdigheten enligt Holloway och Wheeler 

(2002, s. 252, 255).

Båda författarna har genomläst artiklarna ett flertal tillfällen, därefter valdes textenheter som 

motsvarade syftet i studien. För att öka trovärdigheten valde vi först ut textenheter var för sig 

från samtliga artiklar, för att sedan gemensamt diskutera textenheterna. Enligt Polit och Beck 

(2004, s. 255) ökar trovärdigheten om två författare analyserar samma material. Under 

litteraturstudiens gång har vi kontinuerligt diskuterat materialet med vår handledare, andra 

elever och lärare detta ökar tillförlitligheten. Burnard (1991) menar att ett sätt att öka 

trovärdigheten är att låta andra personer som inte är insatt i studien, men kunnig inom 

analysmetoden granska materialet och ge förslag på ändringar. Vi har noggrant beskrivit 

litteraturstudiens analysprocess, resultat och slutsatser. Därför anser vi att vårt resultat är

överförbart till personer i liknande miljö och situation. Enligt Granheim och Lundman (2003) 
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är det viktigt för överförbarheten att det finns en tydlig beskrivning av deltagare, kultur, 

analysprocess, resultat och slutsatser.

En begränsning med denna litteraturstudie var att samtliga artiklar som ingick i analysen var 

skrivna på engelska och trots noggrann översättning med hjälp av ordböcker och 

översättningsprogram kan nyanser och upplevelser ha missats (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

250-256). En annan brist är att tiden varit begränsad vilket kan ha påverkat insamling av 

relevanta artiklar, då datainsamlingen varit tidskrävande. Vi upplevde svårigheter med att 

använda sökord som MeSH-termer och Cinahl headings, därför användes endast 

fritextsökningar.

Slutsatser 

Denna litteraturstudie kan ge en bredare kunskap om hur kvinnor upplever tiden efter 

hjärtinfarkt. Det är viktigt att komma ihåg att alla individer är unika och att upplevelse av 

sjukdom yttrar sig olika från person till person. Som sjuksköterska är det viktigt att inneha 

vetskap om att människor är olika och att hantering av samma sjukdom kan skilja sig åt

Resultatet i vår litteraturstudie indikerar att kvinnor upplever att de får otillräckligt med 

information om hur de ska leva efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. De menar att de inte 

förstått eller att de inte minns vad som sagts till dem. Detta är viktigt att ha i åtanke i 

profession som sjuksköterska. Sjukvårdspersonal skall ge patienter en individanpassad

information som skall upprepas vid ett flertal tillfällen. Sjukvårdspersonalen skall även 

försäkra sig om att patienten förstått innebörden av information korrekt. Patienter kan 

besparas från mycket lidande om de får relevant och individ anpassad information. Vårt 

resultat visar vikten av rehabiliteringsgrupper för kvinnor som haft en hjärtinfarkt anpassade 

efter behov som kvinnorna själva har. Där får de stöd av andra i samma situation och de kan 

jämföra erfarenheter. Om sjuksköterskan kan ge dem kunskap om sjukdomen och dess 

påverkan så blir det lättare för dem att hantera sin nya livssituation. Ytterligare forskning 

behövs inom området eftersom tidigare forskning tenderat att vara generaliserad och i första 

hand utgått ifrån ett manligt perspektiv. Forskningen skulle kunna inriktas på kvinnors olika 

symtom vid hjärtinfarkt och deras behov av stöd och information första året efter en 

hjärtinfarkt för att få till en effektivare rehabilitering.
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