
2008:085 

D - U P P S A T S

Kvinnors upplevelser vid hjärtinfarkt

 Robin Backteman
 Jenny Lindgren

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Omvårdnad 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Omvårdnad

2008:085  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--08/085--SE



Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad  

Kvinnors upplevelser vid hjärtinfarkt 

Women´s experiences with myocardial infarction

Robin Backteman

Jenny Lindgren

Examensarbete specialistprogrammet, 15 hp.

Omvårdnad D

Läsåret 2007/2008

Handledare: Siv Söderberg



2

Kvinnors upplevelser vid hjärtinfarkt

Women´s experiences with myocardial infarction

Robin Backteman

Jenny Lindgren

Luleå Tekniska universitet

Institutionen för Hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

Abstrakt

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av 
hjärtinfarkt. Fem kvinnor intervjuades med öppna frågor. Intervjuerna 
skrevs ut och analyserades som text med en kvalitativ innehållsanalytisk 
metod. Analysen resulterade i fem kategorier som kunde sammanföras till 
ett huvudtema: Att plötsligt bli sjuk. Resultatet visade att kvinnor som 
drabbas av hjärtinfarkt upplevde en kraftig, obekant smärta vid 
insjuknandet. Händelsen var skrämmande och de förstod först inte vad som 
hänt. Bemötande och information i samband med sjukhusvistelsen 
beskrevs som god. Deltagarna hade ett gott socialt stöd från vänner och 
närstående men betonade särskilt vikten av att ha någon i samma situation 
att prata med. Kvinnornas liv förändrades på olika sätt beroende på 
konsekvenserna av sjukdomen och hur de hanterade det som hänt. 
Kvinnornas upplevelser av hjärtinfarkt är jämförbar med andra personer 
som drabbas av akut sjukdom och hur de hanterar situationen. I 
diskussionen jämfördes resultatet med strokepatienter som visade sig ha 
liknande erfarenheter. Ökad lyhördhet för kvinnornas behov och att de har 
någon att prata med har stor betydelse för kvinnornas återanpassning till 
dagligt liv. Resultatet i studien skulle kunna användas som ett underlag för 
att förbättra omvårdnaden för de kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt. En 
interventionsstudie föreslås för vidare forskning inom området.

Nyckelord: Kvinnor, hjärtinfarkt, upplevelser, intervju, innehållsanalys, plötsligt insjuknande,

god omvårdnad, interventionsstudie
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Ischemiska hjärtsjukdomar är en dominerande dödsorsak i västvärlden. Dödligheten i 

hjärtinfarkt för kvinnor är hög, en möjlig förklaring är att kvinnor insjuknar senare än män -

en topp ses vid 65 års ålder. Kvinnor har ofta andra sjukdomar som högt blodtryck, diabetes 

och annan hjärtsjukdom som medför en försämrad prognos (Albarran, Clarke & Crawford, 

2006). Enligt King och McGuire (2007) får män symtom som central bröstsmärta med 

utstrålning till armarna i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt vilket skiljer sig från 

kvinnors symtom som kan vara trötthet, illamående, yrsel, andnöd och bröstsmärtor. Andra 

symtom som beskrivs av kvinnor är trånghetskänsla i bröstet, stumhet, tyngdkänsla och 

stickningar i arm och käke (Albarran et al., 2006; Lockyer, 2004; Hochman et al., 1999).

Flera studier (Albarran et al., 2006; Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund, Danielson & 

Norberg, 2001) har visat att kvinnor som insjuknade i hjärtinfarkt vägrade inse att de var 

sjuka. De blev förvirrade av symtomen som de upplevde och tog dem inte på allvar. Kvinnor 

sökte därför vård senare än män vilket medförde att de hade en sämre prognos. De hade inte 

tänkt tanken att de kunde få en hjärtinfarkt trots att många av dem upplevt illamående, tryck 

över bröstet, andningssvårigheter och sömnproblem en längre tid (Albarran et al., 2006; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Lockyer, 2004). Ett sätt att hantera situationen i 

samband med insjuknandet var att försöka söka en annan förklaring till symtomen (Rosenfeld, 

Lindauer & Darney, 2005). Kvinnorna kände en stor rädsla för att dö, diagnosen upplevdes 

dramatisk och de valde att avskärma sig känslomässigt från den skrämmande situationen. När 

smärtan försvann trodde de att allt var över och kunde inte förstå varför de måste stanna på 

sjukhuset (Albarran et al., 2006; Svedlund et al. 2001). 

Patientrollen kändes extremt obekväm för kvinnorna. Kvinnorna upplevde sig sårbara och 

kände skam över att vara sjuka. De hade varit den starka, aktiva och oberoende personen som 

snarare gav än tog emot omsorg, nu blev de plötsligt beroende av hjälp från närstående 

(Svedlund & Axelsson, 2000). Kvinnor som insjuknade i hjärtinfarkt hade ofta upplevt en 

betydande stress under lång tid. Den höga nivån av stress ansåg kvinnorna vara en utlösande 

faktor till hjärtinfarkten (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 

När kvinnorna kom hem från sjukhuset upplevde de ångest och rädsla, oron för en ny 

hjärtinfarkt var stor. De beskrev en brist på kunskap om hur de skulle hantera sitt liv efter 

hjärtinfarkten (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Svedlund et al. 2001). De kände sig 

deprimerade och hade lätt för att gråta. Situationen i det dagliga livet beskrevs som en kamp 

för att återvinna kontrollen (Kristofferzon et al. 2007). Kvinnorna uttryckte svårigheter med 
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vinna kontrollen (Kristofferzon et al. 2007). Kvinnorna uttryckte svårigheter med att sätta 

gränser och blev stressade av att de åter tvingades ta ett stort ansvar för hem och närstående 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). De oroade sig för hur make och barn skulle hantera 

situationen. Förhållandet till partnern påverkades negativt. De hade svårt att prata med 

varandra om det som hänt, kvinnorna undvek att berätta om hur de mådde och männen ville 

inte prata om det som hänt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2003; Svedlund & Axelsson, 

2000; Svedlund et al., 2001).

Efterhand anpassade sig kvinnorna till sin nya livssituation. Några accepterade att de inte var 

lika starka som tidigare, de kände tacksamhet över att ha överlevt och fann nya värden i livet. 

Hjärtinfarkten blev en varning, kvinnorna förstod att det vara var de själva som kunde 

förändra sitt sätt att leva (Svedlund et al. 2001). Andra beskrev en kamp mot sjukdomen och 

dess konsekvenser. De kvinnor som levt med en hög nivå av stress före insjuknandet fortsatte 

att känna en hög grad av stress eftersom de inte klarade av att ha samma kontroll över det 

dagliga livet. I den tidiga fasen av rehabiliteringen genomförde kvinnorna nödvändiga 

livsstilsförändringar som att sluta röka och förändra sin kost. Efter ett år upplevde många av 

kvinnorna livet på samma sätt som före hjärtinfarkten. (Svedlund & Axelsson, 2000).

Vårdtiden i samband med hjärtinfarkt blir allt kortare, idag är den ungefär 3-4 dygn men 

beroende på behandling och förlopp kan vårtiden vara ännu kortare. Tiden på sjukhuset är 

mycket intensiv och därför uppstår reaktioner som ångest och oro ofta efter utskrivning. De 

allt kortare vårdtiderna ställer höga krav på utformningen av information och omvårdnad. 

Ångest och oro orsakar stress som är en av de största riskfaktorerna vid hjärtsjukdom. Det är 

därför viktigt att kvinnorna får information före utskrivning eller i ett tidigt skede av 

rehabiliteringen om hur de ska leva efter sin hjärtinfarkt (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 

Hjärtinfarkter indelas i två typer utifrån EKG-bilden: Icke-ST-höjningsinfarkt eller icke Q-

vågsinfarkt med liten eller ingen hjärtmuskelskada och ST-höjningsinfarkt eller Q-vågsinfarkt 

som ger en större skada på hjärtmuskeln (Alpert & Thygesen, 2000). Behandlingsmetoder 

som har visats sig vara effektiva vid ST-höjningsinfarkt är tidig trombolys, inom 3-4 timmar 

efter symtomdebut och perkutan koronar intervention (PCI).  Trombolys är en farmakologisk 

metod för att lösa upp proppen i kranskärlet och återställa genomblödningen i den aktuella 

delen av hjärtmuskeln (www.sos.se/nationella riktlinjer). PCI eller perkutan koronar 

intervention innebär att förträngningen i kranskärlet som orsakar syrebristen och 

vävnadsskadan i hjärtmuskeln vidgas med en ballongförsedd kateter som oftast förs in via 

http://www.sos.se/nationellariktlinjer
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hjärtmuskeln vidgas med en ballongförsedd kateter som oftast förs in via a.femoralis i 

ljumsken (Lunden, Bengtson & Lundgren, 2006). Direkt-PCI rekommenderas vid ST-

höjningsinfarkt om det finns möjlighet till det. PCI utförs även vid kardiogen chock eller om 

det finns kontraindikationer för att ge trombolys som tidigare cerebral blödning, färskt 

trauma, nyligen opererad, ökad blödningsbenägenhet eller grav hypertoni 

(www.sos.se/nationella riktlinjer). 

Studier har visat att upplevelserna i samband med hjärtinfarkt skiljer sig åt mellan könen. 

Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt är fortfarande en understuderad grupp och det finns få 

kvalitativa studier med fokus på kvinnors upplevelser (jfr. Svedlund, et al., 2001; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007). För att kunna utforma omvårdnad av kvinnor som insjuknar i 

hjärtinfarkt så att deras behov blir uppfyllda både under den akuta fasen och vid planering av 

utskrivning, uppföljning och rehabilitering är det viktigt att förstå kvinnornas upplevelser och 

känslor både före och efter hjärtinfarkten. Med denna bakgrund valde vi att inrikta oss på 

kvinnor för att få fram en mer specifik kunskap och förståelse för kvinnors upplevelser. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser vid hjärtinfarkt.

Metod

Deltagare

Deltagarna bestod av ett ändamålsenligt urval av kvinnor som vårdats på HIA vid ett sjukhus i 

norra Sverige. Urvalskriterier för deltagande var kvinnor i åldersgruppen 50-70 år som 

genomgått ST-höjningsinfarkt och PCI och vårdats vid det aktuella sjukhuset. Fem kvinnor 

intervjuades, de var mellan 54 till 70 år, hade haft sin första hjärtinfarkt och vårdats på HIA 

från tre upp till sexton dagar. Alla deltagare levde tillsammans med make eller sambo, två av 

dem var pensionerade, en hade sjukbidrag sedan några år tillbaka och en kvinna arbetade 

heltid före insjuknandet. 

Procedur

Deltagarna kontaktades av ansvarig sjuksköterska på HIA och de informerades om studiens 

syfte och genomförande med ett informationsbrev (bilaga 1). De kvinnor som samtyckte till 

att delta i studien kontaktades därefter av författarna för att bestämma tid och plats för 

intervjun. Information gavs vid den första kontakten och vid intervjutillfället om studiens 

http://www.sos.se/nationellariktlinjer
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vjun. Information gavs vid den första kontakten och vid intervjutillfället om studiens upplägg 

och syfte. 

Intervju

En semi-strukturerad intervju användes som datainsamlingsmetod. En intervjuguide (bilaga 2) 

med bakgrundsfrågor, olika frågeområden och stödord användes. Frågorna omfattade 

kvinnornas upplevelse av det akuta insjuknandet, tiden på sjukhuset och hur de upplevde 

bemötande och information från personalen, upplevelser efter utskrivningen från sjukhuset 

och av stöd från närstående. Slutligen lämnades utrymme för ytterligare frågor och fundering-

ar. Uppföljande och klargörande frågor ställdes som t.ex. Hur tänkte du då? Hur kändes det? 

Kan du ge exempel? Tre av intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem och två via telefon. 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant, namn på personer och 

platser utelämnades för att bevara deltagarnas konfidentialitet. 

Dataanalys 

En kvalitativ tematisk innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992) användes för att analysera 

intervjutexten. Analysen inleddes med att intervjutexterna lästes i sin helhet ett flertal gånger 

för att få en känsla för helheten och innehållet. Därefter identifierades meningsbärande 

enheter som motsvarade syftet, de uttagna meningsenheterna kondenserades utan att den 

underliggande meningen förlorades. De fem intervjuerna resulterade i 342 kondenserade 

meningsenheter som kodades med avseende på meningsinnehåll och stegvis grupperades. 

Kodernas innehåll jämfördes under analysens gång utifrån likheter och olikheter. Det som 

fanns under varje kod kunde sedan sorteras in i preliminära kategorier. De preliminära 

kategorierna sammanfördes i ytterligare steg till färre bredare kategorier baserat på innehåll. 

Denna process upprepades till dess att inga fler sammanslagningar var möjligt. Analysarbetet 

resulterade i fem kategorier som tolkades till ett tema: Att plötsligt bli sjuk. (jfr. Polit & Beck, 

2004, s. 578). 

Etiska hänsynstaganden

Etiskt godkännande erhölls från den lokala etiska kommittén vid institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet innan studien påbörjades. Deltagarna kontaktades 

av ansvarig sjuksköterska på HIA och de informerades om studiens syfte och genomförande 

med ett informationsbrev (bilaga 1). De fick information om att det var frivilligt att delta och 

att de hade rätt att dra sig ur när som helst. De försäkrades om att deras uppgifter skulle 
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hade rätt att dra sig ur när som helst. De försäkrades om att deras uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt och data som kan avslöja deras identitet inte skulle redovisas. Om personerna 

inte ville delta behövde de inte svara på brevet men de kunde också välja att bli kontaktade för 

att få ytterligare information om studien. Intervjupersonerna kontaktades av oss när de tackat 

ja till att delta i studien. Vi såg inga möjliga risker med att delta i studien, däremot kan den 

nya kunskap som vi tror oss finna leda till ett förbättrat omhändertagande av kvinnor som 

insjuknar i hjärtinfarkt. Intervjumaterialet kommer att förstöras när vårt examensarbete är 

slutfört (Kvale, 1997, s.104-113).

Resultat

Analysen resulterade i 1 tema med kategorier (Tabell 1). Teman och kategorier illustreras 

med citat från intervjuerna.

Tabell 1. Översikt av tema och kategorier

Tema Kategorier

Att plötsligt bli sjuk Att drabbas av en annorlunda smärta

Att det hände så plötsligt

Att inte kunna få bättre vård

Att det är viktigt att ha någon att prata med

Att livet går vidare

Att plötsligt bli sjuk

Temat Att plötsligt bli sjuk består av fem kategorier: Att drabbas av en annorlunda smärta; Att 

det hände så plötsligt; Att inte kunna få bättre vård, Att det är viktigt att ha någon att prata 

med och Att livet går vidare.

Att drabbas av annorlunda smärta

Kvinnorna beskrev att det började med smärta i bröstet som var så stark att det inte gick att 

fokusera på något annat. Den var annorlunda än vanlig värk, en kraftigare smärta. De beskrev 

att det var svårt att andas, tryck och smärta i bröstet som gick ut mot ryggen, armarna och upp 

mot halsen, kraftiga svettningar - att det kokade i kroppen. Kvinnorna förstod inte vad som 
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hände men att det var en konstig känsla som de aldrig känt förut. En av deltagarna berättade 

att det började med jättestark huvudvärk men att det var något hon brukade ha. Efter det fick 

hon klassiska symtom med tryck över bröstet som blev starkare och starkare. 

nog är det annorlunda än vanlig värk det är en kraftigare smärta

En av kvinnorna tolkade de första symtomen som gallbesvär och nonchalerade det hon kände, 

hon bestämde sig för att åka och handla som hon planerat innan. På affären blev besvären 

kraftigare och hon började svettas, då förstod hon att hon inte kunde åka hem utan uppsökte 

vårdcentralen. De andra deltagarna insåg ganska omgående allvaret, de förstod att det kunde 

vara något med hjärtat och att det var säkrast att uppsöka vård, de hade hört att det var viktigt 

att få behandling och hjälp i tid. Det fanns även de som uppmanades av personer i sin närhet 

att åka till sjukhus. 

 man blir så där dålig man blir så där tagen att det är bäst att fatta beslut 
och åka iväg

Att det hände så plötsligt

Kvinnorna beskrev sina känslor vid insjuknandet med att det kom plötsligt, det kom som en 

blixt och att det var som ett slag i magen. Allt gick väldigt fort och de inte förstod inte förrän 

senare vad som egentligen hänt. Deltagarna berättade att de inte kom ihåg så mycket och 

trodde att det berodde på att de fått så mycket mediciner. Trots ärftlighet för hjärtsjukdomar 

och långvarigt högt blodtryck så hade två av deltagarna inte tänkt tanken att de kunde få en 

hjärtinfarkt. Två av de andra hade varit medveten om risken att de skulle drabbas av 

hjärtinfarkt var stor eftersom de hade så stark ärftlighet. En kvinna berättade att en läkare sagt 

redan när hon bara var fyrtio år att beroende på hennes starka ärftlighet så var en hjärtinfarkt 

oundviklig. Hon uttryckte det som att det bara varit att vänta. Den andra kvinnan med 

hjärtsjukdomar i familjen hade tänkt att det är väl en hjärtinfarkt som blir slutet. 

 min mamma och pappa båda dog i hjärtinfarkt, min större bror har 
hjärtflimmer och min storasyster har opererat hjärtklaffen och så att man 
har väl alltid tänkt att det jag ska dö i det är väl hjärtinfarkt
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Reaktionerna som deltagarna beskrev var varierande. En kvinna berättade att hon aldrig kände 

någon rädsla eller panik hon blev kände ilska och irritation över att det hände, det var inget 

hon räknat med att hon skulle råka ut för och det begränsade henne. En annan av kvinnorna 

blev mycket rädd eftersom hon förstod att hon haft ett hjärtstopp och hon funderade över hur 

det skulle gå. Efteråt kom hon inte ihåg vad som hänt, hon berättade att hon trodde att hon 

blundat för att inte behöva vara med om det som hände. Hon beskrev det hon kom ihåg som 

glimtar och att det såg ut som en tunnel. 

jag blev ju så rädd..  jag förstod ju att jag hade det där hjärtstoppet och det 
skrämde mig jättemycket sedan hade jag som glimtar tillbaka att jag såg 
där.. det var som en tunnel

En av deltagarna kände aldrig någon rädsla eller panik eftersom hon klarar av att vara lugn 

när det gäller. Hon berättade att hon tycker att det är intressant att titta på tv-program med 

operationer och hon trodde att det hjälpte henne i situationen. Samtidigt upplevde kvinnan ett 

obehag när hon kom in på sjukhuset och de började sticka henne eftersom hon är rädd för 

sprutor. Samma deltagare berättade om hur det kändes under den kranskärlsröntgen och 

ballongvidgning som gjordes, det var momentet när de gick in i ljumsken som var det jobbiga, 

det gjorde fruktansvärt ont. Sedan när det var över så kändes det ingenting, kvinnan tyckte att 

det var intressant att följa med och se undersökningen på monitorn. 

precis när dom hade satt in den där sprutan och sedan skulle dom knipsa 
ådern för att gå in med den hära grejen i hjärtat och det var då det gjorde 
så ont alltså det gjorde så ont

Att inte kunna få bättre vård

Alla deltagarna uttryckte att de hade fått ett bra bemötande från personalen. De beskrevs som 

vänliga, gulliga, fina, underbara, positiva, lättsamma, hjälpsamma och stöttande. Kvinnorna 

berättade att det alltid fanns någon som tittade in även om det inte var någonting och att 

personalen till och med i förväg visste vad de behövde. En av deltagarna hade sin dotter med 

sig till sjukhuset, kvinnan beskrev det sätt personalen tog hand om dottern som helt underbart.  

Det gjorde att kvinnan kunde släppa tankarna på dottern och koncentrera sig på det som hände 

med henne själv. Även den information de fick var enligt deltagarna mycket bra och de 

saknade ingenting. Den var tydlig, rak och upprepades flera gånger, de fick information under 

hela förloppet. En av kvinnorna tyckte att det var så bra att personalen talade till henne, så att 

hon förstod och inte över huvudet på henne. Det deltagarna tyckte var viktigt att veta var vad 



10

som hade hänt och varför, vad de fått för behandling, om det kunde hända igen och vad de 

själva kunde göra för att det skulle bli bra. De frågor de upplevde att de inte fick svar på var 

den kvinna som fick en hjärtinfarkt till och inte fick någon förklaring till varför och en annan 

som undrade om stress var den utlösande faktorn. 

 det var ingen som pratade över utan till mig och dom frågade mig och 
dom.. nä jag måste säga att det kändes helt underbart.. alla var så otroligt, 
otroligt gulliga och fina

Kvinnorna beskrev att sjukhuset upplevdes som ett tryggt ställe att vara på och det var skönt 

att bli omhändertagen. De stannade olika lång tid på sjukhus beroende på förloppet och deras 

sociala situation, från tre dagar upp till sexton dagar. En av kvinnorna berättade att hon trodde 

att det var klokt att hon fick stanna på sjukhuset några dagar extra eftersom hon kände sig så 

glad, lättad, hon hade inga smärtor och det var lätt att andas. Personalen sa till henne att du 

börjar bara städa om du får åka hem nu. En annan hade en handikappad make som hon skötte 

om hemma och därför fick hon stanna några dagar extra för att vila, efteråt ordnades med 

hemhjälp för maken. En deltagare hade svårigheter att sova på grund av oro för maken, den 

ovana miljön och de täta kontrollerna på natten. Därför ville hon åka hem efter tre dagar för 

att hon trodde att hon skulle kunna vila bättre hemma. I det fall där förloppet blev något mer 

komplicerat fick kvinnan stanna på sjukhuset i sexton dagar eftersom hon hade smärtor och 

ingen visste varför men de trodde att det berodde på stenten. 

Att det är viktigt att ha någon att prata med

Deltagarna berättade att de var glada att komma hem och att de mådde bra efteråt. Samtidigt 

kände de rädsla och oro över att lämna tryggheten på sjukhuset eller att få en ny hjärtinfarkt. 

En kvinna beskrev att hon kände sig frisk när hon kom hem, att det var ordnat och att hon 

hade fått jättebra medicin. Hon tyckte att det såg annorlunda ut hemma som när man varit på 

en resa. Kvinnorna upplevde det viktigt att ha någon att prata med som varit med om samma 

sak. Två av deltagarna hade personer i sin närhet som de kunde diskutera det som hänt med, 

en av kvinnorna berättade att hon hade en granne som haft en hjärtinfarkt för ett år sedan och 

hon tyckte att det var bra att ha honom att prata med och se vad han klarar av att göra och se 

att det går bra för honom. Den andra deltagaren hade också en granne som hade genomgått en 

liknande händelse och kvinnan berättade att det var skönt att kunna prata med henne om hur 

honupplevt det hela samt att kunna förmedla sina känslor till någon som lyssnade och hade 

varit med om samma sak. 
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jag har då han som en referenspunkt och jag vet vad han har klarat vet att 
han har klarat det där i ett och ett halvt år och jag ser ju vad han kan göra.. 

De som inte hade någon i samma situation och helst av samma kön att prata med upplevde en 

stor ensamhet i sin situation och brist på förståelse. En av kvinnorna berättade att hon 

verkligen sökt efter någon att prata med och då helst en kvinna men med utan att lyckas, hon 

hade pratat med en kurator men det kändes inte riktigt rätt. Hon deltog i en träningsgrupp men 

där var hon ensam kvinna och kände inte att hon fick tillfälle att prata med de andra eftersom 

de säkert pratade i bastun efter träningen medan hon gick iväg själv. Stöd och förståelse från 

familj och vänner beskrevs som viktigt, en deltagare uttryckte att maken varit ett mycket stort 

stöd, jätteduktigt och att han svarar upp på hennes behov genom att veta vad han ska göra och 

säga. Hon förstod inte var han hämtade kraft ifrån. Två av kvinnorna hade närstående som var 

oroliga och som tyckte att de gjorde för mycket. 

 och sedan går de in i bastun och duschen och då bli det säkert att dom 
pratar där och då går jag ju iväg ensam

Att livet går vidare

Deltagarna hanterade det som hänt på olika sätt, för några förändrades det dagliga livet 

ordentligt och för andra blev skillnaden inte så stor. Två av deltagarna hade haft smärtor i 

bröstet efteråt och fått åka in till sjukhuset. En av kvinnorna hade fått smärtor, hjärtklappning 

och högt blodtryck efter bara efter några dagar hemma. På sjukhuset trodde de att orsaken var 

felaktig medicinering. Kvinnan berättade också att hon inte hade fått några nitrotabletter 

utskrivna eftersom de tagit för givet att hon hade det hemma, det hade nu gått nästan ett år 

sedan hon blev sjuk och hon hade inte varit på någon kontroll vilket hon själv tyckte var 

märkligt. En annan av kvinnorna berättade att hon varit in till sjukhuset flera gånger med 

smärtor i bröstet som inte visat sig vara något. Det hon upplevde var tryckkänsla och 

hjärtklappning som hon tolkade som hjärtbesvär men samtidigt trodde hon att det kanske var 

någon form av panikkänsla. Hennes upplevelse var att livet förändrats radikalt genom att hon 

begränsade sig mer, rädslan för en ny hjärtinfarkt gjorde att hon inte kunde slappna av. Hon 

berättade att hon sov dåligt och grät mycket den första tiden, det hade gått fyra månader sedan 

hon blev sjuk men hon tyckte inte att hon riktigt kunde hantera det som hänt ännu. Kvinnan

hade börjat jobba igen men hon kände det som att hon inte var fullt ut närvarande när hon var 
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på jobbet, samtidigt som det kändes bra att ha jobbet att gå till för att få något annat att tänka 

på. 

och som det här med jobbet jag började jobba efter sportlovet började jag 
halvtid.. jag är på jobbet men jag är inte fullt ut där

Den kvinna som skött om sin handikappade make tyckte att det kändes förargligt att inte klara 

av att hjälpa honom som tidigare men hon insåg att det kanske ändå inte hade gått i längden.

En av deltagarna tyckte inte om att hon var tvungen att fortsätta att äta mediciner eftersom 

hon trodde mer på örter. Deltagarna kände att de från början begränsade sin fysiska aktivitet 

och att de inte vågade anstränga sig men att de gradvis vågade göra mer och mer. En av 

kvinnorna hade utslitna höfter och kunde därför inte delta i någon träningsgrupp men för dem 

som deltog i någon form av gruppträning blev det en hjälp att testa sina gränser och se vad de 

klarade av. En deltagare upplevde att det var det som kändes jobbigast var att hon inte kunde 

vara lika aktiv som tidigare. Hon beskrev att det kändes som en stor lättnad när läkaren sa i 

samband med återbesöket att hon kunde göra allting och låta kroppen säga ifrån. 

jo, det är jättebra att se att man faktiskt kan ta i och svettas det är inte 
farligt

jag är väldigt aktiv och sen kommer en sån här sak då talade dom om för 
mig att nu får du ta det lugnt ett tag och det var väl det som tog mest

Kvinnorna berättade att de blivit mycket mer medvetna om vad de åt - minskat ned på fett i 

maten, åt mer grönsaker och mindre sötsaker som godis och efterrätter. Två av kvinnorna 

rökte innan de fick sin hjärtinfarkt, en av dem hade slutat och den andra hade verkligen 

försökt sluta men inte lyckats. Kvinnan som fortfarande rökte ansåg att det var mindre 

skadligt för henne att fortsätta röka men röka mindre än att stressa upp sig och bli frustrerad 

över att hon inte klarade av att sluta. 

med maten.. ja det har jag.. vi har alltid ätit grönsaker och tänkt på det
förut också men jag tänker mycket mer på det nu och på vilket bröd jag äter 
och om jag äter choklad så är det bara den mörka chokladen inget annat 
godis som är dåligt och då har jag varit en riktig gottegris och sedan att jag 
kolla maten jättenoga
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Två av kvinnorna tyckte inte att livet förändrats så mycket, de kände sig tröttare än tidigare 

och tänkte lite mer på att inte stressa, de kände ingen oro eller ångest. En av dessa två kvinnor 

konstaterade att det förstås inte var roligt att bli sjuk men att hon tänkte att hon inte var 

ensam, att det fanns många andra som råkat ut för samma sak och att det blev jobbigare för de 

som oroade sig, funderade mycket och begränsade sig. En annan av deltagarna beskrev sig 

själv som en positiv person som försökte se ljust på saker, hon trodde att dessa egenskaper 

gjorde det lättare för henne att hantera det som hänt. 

eller jag har inte gjort nå mycket ändring i mitt liv.. för det är ju bättre att 
man kan leva som folk  än vänta något oväntat

För den av deltagarna där det gått ett år sedan hon insjuknande i hjärtinfarkt såg livet ut i stort 

sett som innan. Kvinnan berättade att hon i början tänkte mer på det och var mer försiktig men 

att hon glömt bort det som hänt mer och mer. 

i början är det så att man tänker att man som vakar att om det blir nåt men 
sen glömmer man bort det mer och mer

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser vid hjärtinfarkt. Resultatet visar att 

kvinnorna upplevde en plötslig, kraftig och annorlunda smärta vid insjuknandet. Andra 

symtom som framkom var svår andnöd och kraftiga svettningar. De förstod allvaret i 

situationen och bestämde sig ganska snabbt för att åka till sjukhus. Enligt Toombs (1992) tas 

kroppen och dess funktion för givet så länge en person är frisk. Även om en människa haft en 

känsla av att något inte står riktigt rätt till så är det först när de upplever någon form av 

kroppsliga symtom som smärta eller någon kroppslig funktionsnedsättning som de blir 

medvetna om att något är fel. Resultatet kan jämföras med strokepatienters upplevelse av det 

akuta insjuknandet. Patienterna beskrev detaljerat omständigheterna kring det akuta 

insjuknandet: hur de kände sig, vad de tänkte och hur de hanterade situationen. De flesta av 

dem tog ganska omgående beslutet att söka vård (Olofsson, Andersson & Carlberg, 2005). 

Resultatet skiljer sig från tidigare forskning som visat att kvinnor upplever annorlunda 

symtom när de insjuknar i hjärtinfarkt, de har svårt att tolka dem och väntar med att söka vård 
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de har svårt att tolka dem och väntar med att söka vård när de insjuknar (Jfr. Albarran et al. 

2006; Lockyer, 2004). 

Deltagarna upplevde händelsen som oväntad, att det kom som en blixt utan föregående 

varning, de blev rädda och de förstod inte förrän långt senare vad som egentligen hade hänt. 

När en människa drabbas av akut kritisk sjukdom präglas situationen av att det sker hastigt 

och oväntat. Akut sjukdom upplevs för de flesta som ett plötsligt avbrott i vardagen och

planerna för framtiden.  Relationen till andra förändras och personens integritet hotas 

(Toombs, 1992).  Kvinnorna i studien beskrev olika känslomässiga reaktioner i samband med 

det akuta insjuknandet. En kvinna berättade att hon grät mycket den första tiden, en annan 

reagerade med ilska eftersom en hjärtinfarkt inte var något hon räknat med att få. Hon var en 

aktiv person och sjukdomen begränsade henne. En deltagare hade skött sin sjuke make i 

hemmet och för henne kändes det jobbigt att inte kunna fortsätta med det. 

Helhetsintrycket av tiden på sjukhuset var positivt. Kvinnorna i studien beskriver bemötandet 

från sjuksköterskorna med att de var lugna, snälla, stöttande vänliga, underbara, positiva och 

hjälpsamma. Det fanns hela tiden någon som tittade in för att fråga om det var något. En 

kvinna berättade att sjuksköterskorna ibland visste redan i förväg vad hon ville. Enligt Davis 

(2005) beskrivs god omvårdnad som att sjuksköterskorna var närvarande och tillgängliga för 

patienterna, det fick dem att känna sig speciella. Egenskaper som betonades var att de var 

lugna, vänliga, snälla, stöttande, uppriktiga och empatiska. I studien kunde en tydlig koppling 

ses mellan upplevelsen av den omvårdnad patienterna fick och deras totala upplevelse av 

sjukhusvistelsen.  I Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2005) konstaterade majoriteten 

spontant att de kände sig trygga och väl omhändertagna på sjukhuset, personalen uppfattades 

som empatiska och skickliga vilket stämmer överens med resultatet.

I resultatet framkommer att kvinnorna var nöjda med den information de fått under 

sjukhusvistelsen. Det var viktigt att få veta vad som hänt, vilken behandling de fått, om det 

kunde hända igen och hur de skulle leva vidare. Hupcey och Zimmerman (2000) har under-

sökt kritiskt sjuka patienters behov av information. De visade sig att de hade ett stort behov av 

att veta vad som hänt både under och efter vistelsen på sjukhuset. Informationen hjälpte dem 

att hantera det som hänt och gå vidare i livet på ett bra sätt. Smith och Liles (2007) har i en 

kvantitativ studie undersökt hjärtinfarktpatienters behov av information. De ämnen som ran-

kades högst var de som nämndes av kvinnorna i resultatet. Även Hanssen, Nordrehaug och

Hanestad (2005) har undersökt hjärtinfarktpatienters behov av information och uppföljning. 
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(2005) har undersökt hjärtinfarktpatienters behov av information och uppföljning. Deltagarna 

i studien berättade att den information de fått på sjukhuset visserligen kändes viktig men de 

uppfattade den för tekniskt inriktad, för allmän - den var utformad för att passa alla och de 

hade svårt att anpassa den till sin egen situation. I flera av de nämnda studierna (Hanssen, 

Nordrehaug och Hanestad (2005); Hupcey och Zimmerman (2000); Smith & Liles, 2007) 

visade det sig att behovet av information förändrades under de olika faserna av återhämtning 

efter en hjärtinfarkt. Det framkom att det är viktigt att med kontinuerlig information under 

hela förloppet och att den information som ges anpassas till den enskilda patientens behov, 

särskilt eftersom tiden på sjukhus blir allt kortare.

Deltagarna ansåg att det kändes skönt att komma hem men de berättade att det samtidigt var 

skrämmande att lämna tryggheten på sjukhuset. Kvinnorna i studien oroade sig för en ny 

hjärtinfarkt, de var mer försiktiga den första tiden med vad de gjorde - de vågade inte 

anstränga sig fysiskt och de försökte tänka på att inte stressa. Resultatet kan jämföras med en 

studie av White, Hunter och Holtum (2007) där kvinnor intervjuats efter hjärtinfarkt. I studien 

visade det sig att kvinnorna upplevde rädsla och ångest då de anpassade sig till de olika 

faserna efter insjuknandet – i samband med omhändertagandet på sjukhuset, vid utskrivningen 

från sjukhuset och relaterat till tankar inför framtiden. Olofsson et al.(2005) har intervjuat 

strokepatienter efter den akuta vistelsen på sjukhuset, deras upplevelser stämmer överens med 

resultatet i studien. Deltagarna beskrev att de upplevde hemkomsten från sjukhuset med 

blandade känslor, de kände lycka och lättnad över att komma hem men även ångest och oro i 

den nya situationen. Enligt Neville (2003) uppstår osäkerhet i situationer när diagnos, 

symtom, behandling, prognos och konsekvenser för framtiden är otydliga och svåra att förstå, 

det kan leda till negativa psykosociala effekter som ångest, stress och depression. Kunskap 

förebygger osäkerhet och otrygghet och minskar oro och ångest. 

Resultatet visar att det är viktigt med stöd från närstående och att ha någon i samma situation 

att prata med. Kvinnorna upplevde att de hade ett gott stöd från närstående och vänner och att 

de kunde prata med dem om det som hänt. De betonade särskilt att det var viktigt att ha någon 

att prata med om varit med om samma sak, de som inte hade det upplevde en stor ensamhet i 

sin situation. Enligt Neville (2003) och Widar, Ek och Ahlström (2007) har stöd från familjen, 

särskilt känslomässigt stöd från partnern som viktigt för att kunna hantera situationen för den 

som blir sjuk. I flera studier (Svedlund & Danielson, 2004; Fothergill-Bourbonnais & Kerr,

2002) har det visat sig att det sociala nätverket har stor betydelse för hur kvinnor med 

hjärtinfarkt återhämtar sig, kvinnorna har lättare att komma tillbaka till sin tidigare vardag om 
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farkt återhämtar sig, kvinnorna har lättare att komma tillbaka till sin tidigare vardag om de har 

en god relation till sina närstående. Enligt Paquet, Bolduc, Xhihnesse och Vanasse (2005) 

berättar hjärtsjuka män och kvinnor hur viktigt det är med stöd från personer med liknande 

erfarenheter för att bearbeta det som hänt och få svar på frågor. Förr eller senare tvingas de 

inse vad som hänt, att sjukdomen medför vissa begränsningar men att livet fortsätter. De 

beskriver att det är viktigt att ha någon som stöttar och uppmuntrar för att lyckas med att 

acceptera sjukdomen. Även kvinnorna i studien av White et al. (2007) påpekade värdet av att 

dela erfarenheter med andra som gått igenom samma sak för att få en slags förståelse. I 

Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2005) ansåg de patienter som deltog i samtal i grupp 

tillsammans med andra som haft hjärtinfarkt att det var positivt, det kändes bra att få höra 

andras berättelser, känna stöd och få veta att de inte var de enda som upplevde problem efter 

hjärtinfarkten.

Kvinnorna hanterade det som hänt på olika sätt beroende på vilka konsekvenser sjukdomen 

förde med sig, det liv de levt innan och vilken sorts person de var. Med tiden anpassade de sig 

till den nya situationen. Transition är ett begrepp som beskriver det sätt på vilket människor 

anpassar sig till förändringar över tid. Människor genomgår transition när de tvingas att 

anpassa sig till nya situationer och omständigheter (Kralik, Visentin & Van Loon, 2006). En 

av deltagarna beskrev att rädslan för en ny hjärtinfarkt gjorde att hon inte kunde slappna av, 

hon begränsade sig mer och kunde inte hantera det som hänt. Hon upplevde att livet föränd-

rats radikalt. En annan deltagare berättade att hon var en positiv person som alltid försökte se 

ljust på saker, hon trodde att det hjälpte henne i situationen. Den deltagare som intervjuades 

ett år efter händelsen berättade att hon från början var försiktigare och tänkte på att inte stres-

sa men att hon försökte att inte oroa sig, fundera så mycket och begränsa sig efter som hon 

trodde att det skulle bli jobbigare då. Med tiden hade hon glömt det som hänt och återgått till 

de liv som hon levde innan. Tobin (2000) har intervjuat kvinnor för att definiera deras 

återhämtningsprocess efter en hjärtinfarkt. Kärnan visade sig vara att återgå till det normala 

eller att kunna leva så normalt som möjligt. Att acceptera de begränsningar sjukdomen 

medförde visade sig viktigt för att kunna återhämta sig och finna sig tillrätta i den nya situa-

tionen. Återhämtningen beskrevs som en process i fyra steg: att acceptera det som hänt; att 

inse sina begränsningar och lära sig hantera dem; att anpassa det dagliga livet till de nya 

förutsättningarna; att finna en ny definition av vad som är normalt och återfå sin själv-

ständighet. 
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Metoddiskussion

Denna studie har begränsningar. Fem intervjuer genomfördes, vilket kan anses som ett litet 

antal deltagare. Intervjuerna var dock innehållsrika och antalet bedömdes därför vara 

tillräckligt för att ge svar på studiens syfte. Deltagarna i studien är en relativt homogen grupp, 

de är kvinnor i åldern 54 till 70 år, sedan tidigare väsentligen friska som insjuknat i sin första 

hjärtinfarkt. Samtliga har haft ST-höjningsinfarkt, genomgått PCI och vårdats på HIA. Det 

som skilde sig mellan deltagarna var den tidsperiod som gått från insjuknandet fram till 

intervjutillfället. Denna varierade från fyra veckor upp till ett år, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Ett homogent urval används när syftet är att få en ökad förståelse för en speciell 

grupp av människor. Det ger mindre grad av variationer och medger en mer fokuserad 

undersökning. Risken för urvalsfel ökar vid heterogena populationer (Polit & Beck, 2004, s. 

306). Vid intervjustudier där tiden är begränsad är det en fördel att genomföra få väl 

förberedda intervjuer. Studiens trovärdighet påverkas av intervjuernas kvalitet, inte av dess 

längd eller antal (Kvale, 1997, s. 99).

En semi-strukturerad intervju med en intervjuguide (bilaga 2) valdes vilket är möjligt när 

forskaren i förväg har kunskap om det fenomen som studeras. Metoden ger utrymme för 

deltagarna att fritt berätta om sina upplevelser men samtidigt täcks frågor och områden in som 

är relevanta för syftet (Polit & Beck, 2004, s.341-342). Att använda sig av en semi-

strukturerad intervjuform är tidsbesparande och gör att samma typ av data samlas in från 

samtliga deltagare. En nackdel för metoden är att den visat sig ge mindre rika och detaljerade 

beskrivningar än intervjuer med lägre grad av struktur.

Vår förförståelse som sjuksköterskor och erfarenhet av att möta personer som drabbas av 

hjärtinfarkt kan ha påverkat intervjusituationen och medfört att frågor inte har ställts som de 

kunnat göras med en annan förförståelse. Vi var medveten om vår förförståelse under 

intervjuerna för att undvika påverkan på intervjusituationen. En hög grad av förförståelse 

medför risk att forskaren blir subjektiv och styr deltagaren och därmed resultatet (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 82, 89). Enligt Kvale (1997, s.52) finns det ingen förutsättninglös tolkning 

av en text eftersom tolkaren inte helt kan lägga sin egen förförståelse åt sidan. Förförståelsen 

kan därför ha lett till en viss grad av tolkning vid analysen av intervjutexterna men avsikten 

var att utföra analysen så textnära som möjligt. 
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Tillförlitlighet i kvalitativ forskning innebär en adekvat och korrekt använd metod. 

Analysprocess och kontext skall vara väl beskriven, studien skall gå att upprepa. Resultatet 

skall på ett objektivt sätt spegla syftet med studien och deltagarnas upplevelser, inte vara ett 

resultat av antaganden som satts upp i förväg (Holloway & Wheeler, 2002, s.254-256). I 

studien har metod, deltagare, procedur och analys beskrivits. Vår bedömning är att metoden 

väl motsvarar syftet. Vid analysen granskades de meningsbärande textenheterna var för sig 

och sedan jämfördes och diskuterades resultatet tillsammans, detta för att stärka 

trovärdigheten. Vi återgick under analysens gång hela tiden till ursprungstexterna för att 

kontrollera överensstämmelsen. Analysprocessen granskades av handledaren. De funna 

kategorierna illustreras av citat ur intervjuerna för att förstärka beskrivningarna och öka 

trovärdigheten i resultatet (Jfr. Downe - Wamboldt, 1992; Holloway & Wheeler, s. 274). 

Överförbarhet eller extern validitet föreligger när resultatet i en studie kan överföras till en 

annan liknande situation och population (Holloway & Wheeler, 2002, s.253). Vår uppfattning 

är att dessa kvinnor väl representerar denna kategori av patienter. Även om studien har 

begränsningar så kan resultatet ge en ökad förståelse för kvinnor med hjärtinfarkt. Resultatet 

kan användas som vägledning vid utformningen av omvårdnaden av dessa kvinnor men även 

vid omhändertagandet av kvinnor som drabbas av annan akut sjukdom. 

Slutsats

Resultatet i studien skiljer sig från tidigare forskning som visat att kvinnor upplever 

annorlunda symtom som är svåra att tolka och att de därför väntar med att söka vård då de 

insjuknar i hjärtinfarkt. De kvinnor som intervjuades i denna studie beskrev en plötslig, 

kraftig och annorlunda smärta vid insjuknandet, de insåg ganska omgående allvaret i 

situationen och bestämde sig för att uppsöka sjukhus. Kvinnorna beskrev varierande 

känslomässiga reaktioner med både rädsla och ilska och de hanterade situationen på olika sätt. 

Deltagarna var nöjda med information och bemötande under tiden på sjukhuset och det 

kändes skrämmande att lämna tryggheten där när de blev utskrivna. Kvinnorna upplevde att 

de hade ett gott stöd från sina närstående men det var också viktigt för dem att ha någon att 

prata med som varit med om samma sak.

Trots att deltagarna var nöjda med den information och det bemötande de fick i samband med 

sjukhusvistelsen så upplevde de osäkerhet och rädsla när de kom hem, att lämna sjukhuset 

beskrevs som skrämmande. Att lyssna är ett viktigt verktyg i mötet med andra människor för 
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att förstå deras situation. Det viktiga i mötet med kvinnor som vårdas efter en hjärtinfarkt är 

att samtala med dem för att förstå deras behov, ta reda på vad det är som de vill veta och vad 

de oroar sig över. En tendens verkar finnas inom hälso- och sjukvården att informera om det 

som vi som personal tycker är viktigt. En mer individuellt anpassad information och 

uppföljning av dessa kvinnor skulle underlätta deras anpassning till det dagliga livet efter 

utskrivningen från sjukhuset.

Enligt Benner, Tanner och Chesla (1999, s.185) kräver expertmässig omvårdnad personlig 

närvaro, inte bara utövandet av färdigheter. När sjuksköterskan når denna nivå av skicklighet i 

yrket utvecklas en erfarenhetsbaserad förmåga att förstå situationen och förhålla sig lyhörd 

inför patienters och närståendes behov. På HIA arbetar erfarna och skickliga sjuksköterskor 

med någon form av specialistutbildning och därför är det på denna nivå omvårdnaden ska 

ligga.

För vidare forskning

Resultatet av denna studie skulle kunna ligga till grund för utformningen av en 

interventionsstudie för de kvinnor som vårdas på HIA i samband med hjärtinfarkt. 

Interventionsstudier är en process bestående av planering, utveckling, implementering och 

utvärdering av interventioner (Polit & Beck, 2004, s. 229). En tvärprofessionell grupp 

bestående av medicinskt ansvarig läkare, hjärtsjuksköterska, sjukgymnast och patientansvarig 

sjuksköterska på HIA kunde planera och formulera interventionen. Sjuksköterskan skulle ha 

det övergripande ansvaret eftersom det är hon som har den kontinuerliga kontakten med 

patienter under sjukhusvistelsen. Interventionen skulle bestå av ett vårdprogram för omvård-

naden i samband med det akuta insjuknandet men även för uppföljningen efteråt med 

betoning på kvinnornas behov och önskemål. Utifrån resultatet tror vi att det är viktigt med en 

individuellt anpassad information och möjlighet att delta i samtalsgrupper med enbart 

kvinnor. Efter information och utbildning till all personal med en teoretisk bakgrund 

formulerad utifrån aktuell forskning inom området kunde interventionen införas och testas 

under en bestämd tidsperiod. Som en utvärdering föreslås uppföljande samtal med de kvinnor 

som deltagit under testperioden. Efter anpassning utifrån resultatet av utvärderingen kunde 

interventionen införas permanent. Vår uppfattning är att denna form av intervention skulle 

leda till ett förbättrat omhändertagande av kvinnor med hjärtinfarkt. 
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                                                                                                                                     (bilaga 1)

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt

Vid institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet och i samarbete med 

hjärtintensivvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus planeras en studie med syfte att 

undersöka kvinnors upplevelser i samband med hjärtinfarkt. Studiens resultat ska användas 

till förbättring i omhändertagandet av personer som insjuknar i hjärtinfarkt vid den aktuella 

avdelningen . Till studien söker vi därför kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt och vårdats 

på Hjärtintensiven, Sunderby Sjukhus för en intervju om sina upplevelser. Intervjuerna 

beräknas pågå i 30-60 minuter, de kommer att spelas in på band samt skrivas ut ordagrant. 

Intervjutexterna bearbetas därefter och sammanställs i en rapport. All information kommer att 

behandlas konfidentiellt, det innebär att ingen kommer att kunna identifiera vem som sagt vad 

i den färdiga rapporten.

Om du är intresserad av att delta i denna studie och att bli intervjuad så skicka svarsblanketten 

i det bifogade svarskuvertet inom 14 dagar. Du kan även välja att bli kontaktad av oss för mer

information. Om du vill delta kommer du att kontaktas av Jenny Lindgren eller Robin 

Backteman. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan att ange skäl.

Jenny Lindgren Robin Backteman

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska

Studerande - Studerande -

specialistutbildning, specialistutbildning,

intensivvård intensivvård

Luleå Tekniska Universitet Luleå Tekniska Universitet

070/257 27 13 073/845 44 06

Siv Söderberg

Leg. Sjuksköterska

Handledare, docent, universitetslektor

Institutionen för Hälsovetenskap

Luleå Tekniska Universitet

0920/49 10 00
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Svar på förfrågan om medverkan i studie

Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information. Jag är 

intresserad av att delta som intervjuperson i projektet om kvinnors upplevelser i samband med 

en hjärtinfarkt. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag närsomhelst kan 

avbryta mitt deltagande utan att ange något skäl.

Kryssa för de alternativ du önskar:

(   ) Ja tack, jag önskar delta i studien

(   ) Jag vill bli uppringd för att få ytterligare information

Namn: _______________________________________________________

Adress: ______________________________________________________

Telefonnummer: _______________________________________________

E-postadress: __________________________________________________

Skicka denna svarstalong så snart du har möjlighet till:

Siv Söderberg

Institutionen för hälsovetenskap

97187 Luleå
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                                                                                                                                       (bilaga 2)

Intervjuguide

Intervjupersonerna hälsas välkomna, vi presenterar oss och tackar för att de vill ställa upp. Vi 

informerar åter om intervjun, inspelningen, deras anonyma medverkan och frågar om de har 

några ytterligare frågor.

Intervjufrågor:

1. Bakgrundsfrågor

- ålder/kön

- socialt status

- arbetar, pensionär, sjukskriven

- tidigare genomgången hjärtinfarkt

- deltar i rehabiliteringsprogram

2. Berätta om dina upplevelser när du blev sjuk?

- vad kände du

- hur hanterade du situationen

- förstod du på en gång att det du kände kom från hjärtat

3. Berätta om tiden på sjukhuset?

- känslor/tankar

4. Hur har du upplevt tiden efter utskrivningen från sjukhuset?

- hur länge stannade du på sjukhuset

- konsekvenser av sjukdomen, hur mår du idag

- hur har det dagliga livet förändrats

- livsstilsförändringar

5. Hur upplever du stödet från dina närstående?

- pratar du med din partner/ dina närstående om hur du känner dig 

- hur hanterar dina närstående situationen

6. Hur upplevde du den information du fick i samband med vistelsen på sjukhuset?

- vad kändes viktigt att få veta

- vad saknade du i informationen



27

- vem gav den bästa informationen

7.  Hur upplevde du bemötandet från personalen på sjukhuset?

- positivt/negativt

- något att förbättra eller tänka på i bemötandet

8. Hur tycker du det har varit att bli intervjuad?

- frågor och funderingar


