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Abstrakt
Att drabbas av hjärtinfarkt innebär en stor förändring i det dagliga livet.
Sjukdomen påverkar de drabbade på olika sätt och kvinnors och mäns
upplevelser efter en hjärtinfarkt skiljer sig åt. Syftet med denna litteraturstudie
var att beskriva kvinnors upplevelser om det dagliga livet efter en hjärtinfarkt.
Litteraturstudien var baserad på femton vetenskapliga studier som analyserades
enligt Bengtssons metod för kvalitativ innehållsanalys. Resultaten beskrevs i fem
kategorier: att inte känna igen sin kropp och förlora sin självständighet, att känna
sig begränsad och rädd för att återinsjukna, att behöva stöd för att få en gynnsam
hälsoprocess och ett ökat välbefinnande, att behöva kontinuitet och känna sig
förberedd och att hitta mening och nya strategier för att få balans i det nya livet.
Resultatet visade kvinnors upplevelser runt det dagliga livet efter hjärtinfarkten.
Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal är viktig för hur kvinnorna klarar av sin
situation. Slutsatsen var att vårdpersonalen måste arbeta personcentrerat med
hänsyn till kvinnornas individuella behov för att ge bättre vård till kvinnor som
genomgått en hjärtinfarkt.

Nyckelord: litteraturstudie, hjärtinfarkt, kvinnor, upplevelse, kvalitativ
innehållsanalys, omvårdnad.
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Patientlagen föreskriver att “hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och
genomföras i samråd med patienten” (SFS 2014:821). Därför är patientens upplevelser en viktig
utgångspunkt för forskningen inom hälsovetenskapsområdet. Ur patienters och vårdares
perspektiv kan varje sjukdom ses både som “illness” och “disease”, vilket innebär att patienters
ofta talar om sjukdom ur ett upplevelseperspektiv, medan vårdaren ofta har ett utifrånperspektiv
i sin förståelse av sjukdom (jfr. Todres, Galvin & Dahlberg, 2007; Wikman, Marklund &
Alexanderson, 2005). De olika perspektiven på sjukdom får därmed också betydelse för
kommunikationen mellan den som är sjuk och den som vårdar. “Illness “ innehåller patientens
subjektiva upplevelser av sjukdomen. I början skapas omedvetna kroppsliga upplevelser. Det är
de första signalerna om främmande kroppskänslor. Senare blir man medveten om kroppens fel
på en sensorisk nivå och personens uppmärksamhet riktas just till där lidandet finns (Todres et
al., 2007). För den som lever med sjukdom förändras alltså uppmärksamheten i vardagen och
hur tid upplevs. Den förändrade tidsupplevelsen gör att fokus ofta blir riktat till här och nu. Den
som är sjuk blir upptagen med att kroppen förlorat sin fulla förmåga, och hur detta påverkar
vardagen. “Disease” handlar om uppmätbara patologiska förändringar som uppstår i kroppen på
grund sjukdomen. ”Disease” representeras som objektifiering till skillnad från ”illness” som är
subjektiv. När patienten söker vård är det betydelsefullt att ta hänsyn till patientens förståelse om
innebörden av sjukdom (Wikman et al., 2005). Detta då sjukdomsupplevelse påverkar det
dagliga livet för den som är sjuk i en ganska stor omfattning.

Norberg et al. (1997) beskriver begreppet ”det dagliga livet” som en avbild av människans inre
för att förstå patientens unika livssituation. Man undanhåller och visar sig själv genom
utformningen av sitt dagliga liv. Människans inre värld påverkas av hur andra uppfattar en själv,
vi lever alltså våra dagliga liv i interaktion med andra. Machell, Kashadan, Short och Nezlek
(2015) anser att det vardagliga livet uttrycker sig i en människas alla olika aktiviteters
dimensioner, eller existens i en bredare mening. Innebörden av det vardagliga livet ändras varje
dag och vi behöver undersöka de faktorer som kan påverka dessa ändringar. Människan kan hitta
en mening i det dagliga livet även i frånvaro av positiva effekter, till exempel genom en
sjukdomsupplevelse eller närståendes död. Människan införlivas med kulturformernas innebörd
och med samhällssystemet, vilket visar att människans dagliga liv utspelar sig i ett historiskt
sammanhang. Todres et al. (2007) betonar att vi utför handlingar i det dagliga livet, och detta är
något som påverkas vid sjukdom och när kroppen inte fungerar som tidigare. Att bli sjuk kan
också betyda att man är i behov av vård och stöd av människor i sin närhet, men också av hälso-
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och sjukvårdspersonal.

Kvigne, Kirkevold och Gjengedal (2005) lyfter mäns och kvinnors olika syn på egenupplevda
hälsoproblem, vilket innebär att sjuksköterskor behöver se, inte enbart människan utan de
behöver även ta genus i beaktning. Sjuksköterskor beskrivs ta en omedveten genderposition, där
kvinnor betraktas utifrån en stereotyp bild utan att man försöker förstå patienternas unika
livssituation. Kvigne et al. (2005) visade också att vårdare koncentrerade omvårdnadsarbetet
kring de fundamentala fysiska behoven utan att respektera de unika livserfarenheterna.
Socialstyrelsen (2004) skriver att både kvinnor och män oberoende av ålder, etnicitet och
socioekonomisk position, har rättigheten att få ”vård av god kvalitet på lika villkor”. Mayor
(2015) menar att kvinnor och män är mer jämställda gällande yrkesarbeten idag. Men kvinnor
utför fortfarande hemarbete i högre utsträckning än män. Kvinnor tar även ett större ansvar för
barn samt sjuka och äldre närstående. Dessa belastningar kan skapa en känsla av otillräcklighet
vilket kan leda till stress, ångest samt fysisk och psykisk ohälsa (Mayor, 2015). Kvinnor placerar
ofta familjens behov före sina egna behov vilket då medför att kvinnor dröjer med att uppsöka
vård för egen del. Konsekvensen av detta bidrar då till en sämre prognos och även högre
mortalitet vid allvarliga sjukdomstillstånd inklusive hjärtinfarkt (Foa, Fuochi & Fruggeri, 2015).

I samband med hjärtinfarkt har studier (jfr. Coventry, Finn & Bremner, 2011) visat att kvinnors
och mäns upplevelser skiljer sig åt. Hjärtinfarkt uppkommer när en blodpropp blockerar ett
kranskärl, vilket leder till att blodtillförsel till hjärtmuskeln hindras. Detta resulterar i en
minskad syreförsörjning och en nekros i hjärtmuskeln uppstår (Schenck-Gustafsson, 2009).
Kvinnor har mindre smärtor i bröstet än män, men kraftigare fatigue, ont i nacken, svimning
samt yrsel (Coventry et al., 2011). Viktiga könsrelaterade skillnader gällande prevalens,
symptombild, behandling och resultat av hjärt-kärlsjukdomar har beskrivits i vetenskapliga
arbeten de senaste åren inom det kardiovaskulära området. En del rekommendationer gällande
diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor är
baserade på studier som utfört på män. Forskningsutvecklingen behöver fokusera på
könsspecifika problem för att möjliggöra tidig identifikation av symptom på hjärt-kärlsjukdom
hos kvinnor (Leuzzi, Sangioigi & Modena, 2010).

Personens individuella livserfarenheter är centrala inom ett vårdvetenskapligt ämnesområde.
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Och betydelsen av att ge vård med utgångspunkt ur livsvärdsperspektiv beskrivs. Detta utförs
genom att människan beskriver sina egna erfarenheter och upplevelser (Boysen, Herlitz,
Sundström, Nyström & Christensson, 2017). Kvinnors förutsättningar och livsstil måste
uppmärksammas. Kvinnors egna styrkor och resurser bör synliggöras i deras behandling och
omvårdnad (Mejias, Gill & Shpigelman, 2014). Patienterna bör motiveras att delta i sin egen
vård. Det kan ha en avgörande betydelse för att öka patientens empowerment, förbättra
säkerhetsövervakningsrutiner och en huvudstrategi för att åtgärda patientsäkerhetsproblem inom
hälso- och sjukvården. Där krävs det att sjuksköterskorna engageras i alla processdelar, inklusive
kunskapsdelning (Tobiano, Bucknall, Guinane & Chaboyer, 2016). För att hjälpa människor i
deras respons på sina egna hälsoproblem och behandlingar, behöver sjuksköterskor ha kunskaper
om människors olika behov. Det blir möjligt genom att tillämpa kvalitativa forskningars resultat,
som beskriver personers upplevelser, i sjuksköterskornas arbete (McCance, McCormack &
Dewing, 2011).

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser om det dagliga livet
efter en hjärtinfarkt.

Metod
Vi har valt att genomföra en litteraturstudie med fokus på att sammanställa vetenskaplig
kunskap om upplevelser av sjukdom. Vi valde en kvalitativ innehållsanalys då denna metod
tillåter oss att sammanställa innehåll om just upplevelser (jfr. Bengtsson, 2016). Vi genomförde
en litteratursökning i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), för att sedan
kvalitetsgranska de studier vi identifierat utifrån syftet. I den kvalitetsgranskning som
genomfördes tog vi också stöd från Willman et al. (2011).

Litteratursökning
För att söka vetenskapliga artiklar till studien användes databaserna PubMed och CINAHL.
Dessa databaser innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad som
möjliggjorde att hitta artiklar som motsvarade studiens syfte (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani,
2011). Hjälp från bibliotekarie på LTU mottogs för att finna passande sökord. Mesh- termer och
CINAHL headings hjälpte att få fram de mest relevanta sökningsresultaten. Sökorden som
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användes för litteratursökningen var: myocardial infarction, women, female, experience, life
change event, daily life, well-being, quality of life, samt qualitative study. De sammankopplades
genom användning av booleska sökoperatörer AND och OR. Detta underlättade att nå passande
litteratur samt avgränsade sökresultaten (Willman et al., 2011).
Kvalitativa studier, studier om kvinnor som hade genomgått hjärtinfarkt, vetenskapligt
granskade artiklar som publicerades mellan 2000 och 2018 samt skrivna på engelska var
inklusionskriterier. Exklusionskriterier var översiktsartiklar och artiklar där var omöjligt att
urskilja upplevelsersbeskrivningar som var specifika för kvinnor. Sökningen resulterade i 50
studier. Först lästes rubriker. Av de 32 studier som hade passande rubriker till ämnet, lästes
abstrakt. Endast de 15 studier som motsvarade litteraturstudiens syfte och hade hög kvalité,
ingick i analysen. Studier med medicinskt fokus kom ej att ingå.

Tabell 1. Forts. Artikelsökningar i databaser CINAHL och PubMed
Syftet med sökning: Beskriva kvinnors upplevelser i det dagliga livet efter hjärtinfarkt
CINAHL 2018 01 16 Begränsningar: English, Peer Reviewes, publications date 2000-2018
Söknr

*)

Söktermer

Antal träffar

Antal
valda

1

CH

Myocardial infarction

34797

2

CH

Women

218766

3

CH

Female

977811

2 OR 3

1017145

4
5

FT

Experience

183973

6

CH

Life change events

4265

7

CH

Daily life

6056

5 OR 6 OR 7

191306

8
9

CH

Well-being

28711

10

CH

Quality of life

88783

9 OR 10

111995

Qualitative study

75890

1 AND 4 AND 8 AND 11 AND 12

18

11
12
13

CH

9

6
Tabell 1. Forts. Artikelsökningar i databaser CINAHL och PubMed
Syftet med sökning: Beskriva kvinnors upplevelser i det dagliga livet efter
hjärtinfarkt
CINAHL 2018 01 16 Begränsningar: English, Peer Reviewes, publications date 2000-2018
Söknr

*)

Söktermer

Antal träffar Antal
valda

1

CH

Myocardial infarction

34797

2

CH

Women

218766

3

CH

Female

977811

2 OR 3

1017145

4
5

FT

Experience

183973

6

CH

Life change events

4265

7

CH

Daily life

6056

5 OR 6 OR 7

191306

8
9

CH

Well-being

28711

10

CH

Quality of life

88783

9 OR 10

111995

Qualitative study

75890

1 AND 4 AND 8 AND 11 AND 12

18

11
12

CH

13

9

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning

Kvalitetsgranskning
De studier som valts ut kvalitetsgranskades enligt ett protokoll för kvalitetsbedömning av
kvalitativa studier (Willman et al., 2011). Artiklarna kvalitetsgranskades efter syftet, etisk
prövning, urval, metod, själva kontexten och resultaten. Varje fråga som gav ja-svar, alltså där
den granskade delen av forskningsprocessen hade beaktats, fick ett poäng. Vet ej- och nej-svar
gav noll poäng. Poängen räknades ihop, omvandlas till procent och utifrån detta bestämdes
artiklarnas olika kvalité. Hög kvalité motsvarar 80-100%, medelkvalité motsvarar 70-79% och
låg kvalité motsvarar 60-69%. Nedan i tabell 2 presenterades översikt över de valda artiklarna
som ingick i analysen.
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15)
Författare/År

Typ av

Deltagare Metod

studie

Huvudfund

Kvalitet

Datainsamli

(Hög,

ng/Analys

Medel,
Låg)

Caldwell, Arthur

Kvalitativ

12 kvinnor

& Rideout (2005)

Djupa

Det belystes fyra teman:

intervjuer.

tendens att minska oro och

Kritisk

acceptera sitt nya liv efter

etnografisk

hjärtinfarktet, acceptansen av

analys.

hemsjukvårds hjälp, olika sätt

Hög

att återhämta sig efter
hjärtinfarktet och relationerna
med personalen.
Gallagher,

Kvalitativ

11 kvinnor

Semi-

Kvinnorna hade problem som

Marshall, Fisher

strukturerade

relaterades med sårbarhet,

& Elliot (2008)

intervjuer.

rädsla för återkommande

Hermeneutisk-

hjärtproblem, social stöd,

fenomenologis

arbete och ekonomi.

Hög

k
innehållsanaly
s.
Higginson (2008)

Kvalitativ

25 kvinnor

Semi-

Kvinnorna sökte hjälp för sent

strukturerade

på grund av de upplevde

intervjuar.

hjärtinfarkten som en

Grundad teori.

”manlig” sjukdom och

Hög

försökte att självmedicinera
symptom. Efter en hjärtinfarkt
var det svårt att identifiera
symptom och kvinnorna
upplevde svårighet att
kontakta sjukvården.
Jackson, Daly,

Kvalitativ

10 kvinnor

Semi-

Kvinnorna upplevde

Davidson, Elliot,

strukturerade

återhämtningen som en svår

Cameron-Traub,

intervjuar.

process i början. Kännetecken

Wade, Chin &

Kvalitativ

var rädsla och osäkerhet. Med

Salamonson

innehållsanaly

tiden kom förtroende för

(2000)

s med

framtiden. Det viktigaste för

Hög
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15)
Författare/År

Typ av

Deltagare Metod

studie

Huvudfund

Kvalitet

Datainsamli

(Hög,

ng/Analys

Medel,
Låg)

Johansson &

Kvantitativ

8 kvinnor

Ekebergh (2006)

feministisk

dem var att få effektiv

teoretisk

information om återhämtnings

inriktning.

möjligheter.

Öppna

Det dagliga livet upplevdes

intervjuar.

som okontrollerat och osäkert.

Fenomenologi

Kvinnorna upplevde att det

sk analys

var svårt att känna igen sina

Hög

egna kroppar. Problemet med
personalen som upplevdes
efter en hjärtinfarkt var att
kvinnornas erfarenheter
nonchalerades. Kvinnorna
kände sig ensamma och
övergivna.
Kristofferzon,

Kvalitative

Löfmark &

20 kvinnor

Kvalitativa

Kvinnorna försökte hitta

och män

forskningsinte

balans i det dagliga livet efter

rvjuar.

en hjärtinfarkt. De behövde

Kvalitativ

stöd av sina familjer.

innehållsanaly

Okunskap, osäkerhet och

s. Analysen

trötthet upplevdes som

för kvinnors

negativa faktorer. Kvinnorna

upplevelser

upplevde även att

skedde separat

familjestödet som

och beskrevs

överbeskyddat. Fysiska

tydligt.

symptom fördjupades av

Carlsson (2007)

Hög

psykiska besvär efter
hjärtinfarkten.
McSweeney,

Kvalitativ

40 kvinnor

Djupa

Fem kategorier belystes:

Lefler & Crowder

intervjuer.

medvetenhet om

(2005)

Kvalitativ

symptomallvarlighet, sökning

innehållsanaly

av hjälp från sjukvården,

s.

frustrationen,

Hög
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Författare/År

Typ av

Deltagare Metod

studie

Huvudfund

Kvalitet

Datainsamli

(Hög,

ng/Analys

Medel,
Låg)
behandlingsbeslut och vrede i
fall när diagnostiken
försenades.

Schou, Jensen,

Kvalitativ

6 kvinnor

Fokusgrupp

Kvinnor som tog del i ett

Zwisler &

intervjuer.

rehabiliteringsprogram kunde

Wagner (2008)

Kvalitativ

hantera livsförändringar bättre

innehållsanaly

än de som inte var med i

s.

programmet. Detta gällde

Hög

kostvanor, rökning, inaktivitet
osv. Resultatet var att
kvinnorna hade mer ork att
utföra sina vanliga
hemuppgifter och detta
upplevs som en positiv faktor.
Sjöström-Strand

Kvalitativ

14 kvinnor

& Frilund (2007)

Kvalitativa

Kvinnorna upplevde ångest på

forskningsinte

grund av de hade haft en

rvjuer.

hjärtinfarkt som resulterade

Fenomenologi

till stress i sina dagliga liv. De

sk

upplevde kontrollförlust och

analysmetod.

kunde inte lugna ner.

Hög

Närstående visste inte på
vilket sätt att stödja kvinnorna.
Stress fördjupades eftersom
vårdpersonalen gjorde för lite
stödjande insatser.
Kvalitativa

Efter fem år behövde kvinnorna

Ivarsson &

forskningsinte

fortfarande stöd att fortsätta med

Sjöberg (2010)

rvjuer.

livsförändringar. De påverkades

Sjöström-Strand,

Kvalitativ

12 kvinnor

Fenomenologi
sk
analysmetod.
Stevens &

Kvalitativ

12 kvinnor

Kvalitativa

Hög

av fysiska symptom, ekonomiska
problem och stress. Kvinnorna
upplevde att de behöver mer stöd
från hälso- och sjukvården.

Kvinnorna upplevde att deras

Hög
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Författare/År

Typ av

Deltagare Metod

studie

Huvudfund

Kvalitet

Datainsamli

(Hög,

ng/Analys

Medel,
Låg)

Thomas (2012)

forskningsinte

kropp förändrades efter en

rvjuer.

hjärtinfarkt. De kände

Fenomenologi

orkeslöshet och upplevde att

sk

de förlorade självständighet.

analysmetod.

Familjer upplevdes som en
stödjande faktor. Kvinnorna
ville ha mer individanpassad
information och stödjande
insatser från vården. De
upplevde även rädsla att
drabbas av en ny hjärtinfarkt.

Johansson

Kvalitativ

10 kvinnor

Kvalitativa

Nära relationer upplevdes som

Sundler,

forskningsinte

ett säkerhetsnät som minskade

Dahlberg &

rvjuer.

lidande efter en hjärtinfarkt.

Ekenstam (2009)

Fenomenologi

Nära relationer och sexualitet

st

upplevdes som en del av

analysmetod.

kroppsintegritet och hade en

Hög

djup inflytande på
livsupplevelser. Inte alla nära
relationer upplevdes som
intima. De gav en mening,
kraft och styrka till
hälsoprocesser.
Svedlund &
Danielson (2004)

Kvantitativ

9 kvinnor

Narrativa

Två huvudteman belystes i

och 9 deras

intervjuer.

studien: upplevelser av

partner

Fenomenologi

förändrade livssituation som

sk

inkluderade upplevelse att vad

hermenuetisk

de skulle göra, hur att leva

analismetod.

”sida vid sida” och kvinnornas
upplevelser om sina nya
ansvarsområden. Ett annat
tema var att beskriva
kvinnornas framtids överblick

Hög
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Författare/År

Typ av

Deltagare Metod

studie

Huvudfund

Kvalitet

Datainsamli

(Hög,

ng/Analys

Medel,
Låg)
som inkluderade kvinnors
upplevelser av osäkerhet,
maktlöshet men även
framtidshopp.

White, Hunter &

Kvalitativ

5 kvinnor

Holttum (2007)

Semistrukturer

Kvinnorna upplevde

ade intervjuar.

förändrade relationer och

Fenomenologi

roller efter en hjärtinfarkt.

sk analys.

Osäkerhetskänslan ledde till

Hög

ångest. Stödet från familjer
och personal skapade hoppoch optimismkänslor.
Kvinnorna hade tendens att
minimera sjukdomsinverkan
och hoppades på att livet
skulle normaliseras snabbt.
Wieslander,

Kvalitativ

26 kvinnor

Öppna

Återhämtningsprocessen

Mårtensson,

intervjuar.

upplevdes som mångriktig.

Frilund &

Kvalitativ

Kvinnorna önskade att få ett

Svedberg (2016)

innehållsanaly

nytt livsperspektiv.

s.

Kvinnornas inrestyrka,

Hög

livsstilsförändringar och
socialt stöd var de viktigaste
faktorerna som främjade deras
återhämtning.

Analys
Innehållsanalys som metod används för att utföra slutledningar från visuella, verbala eller
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skrivna data. För att klargöra och beskriva fenomen på ett kvalitativt och systematiskt sätt är den
kvalitativa innehållsanalysen att föredra. Metoden tillåter att kvalitativa studiers resultat knyts
till miljön eller de kontexter som de baseras på (Bengtsson, 2016).
För att utföra analysen i den här litteraturstudien används den kvalitativa innehållsanalysen som
beskrivs av Bengtsson (2016). Vi inledde analysen genom att läsa igenom de identifierade
studierna flera gånger, och oberoende av varandra, för att få en helhetsupplevelse. Vi separerade
de minsta meningsenheterna ur hela texten. Efter detta försökte vi distansera oss från
textmaterialet, och inta en kritisk hållning till vilka textenheter som skulle ingå i analysen, och
som verkligen svarade mot syftet. Meningsenheterna kodades för att lättare hittas igen i
ursprungstexten. Vi läste ursprungstexten igen tillsammans med meningsenheternas register,
alltså den tabell vi använde för att identifiera meningsenheter. För att undvika materialets
placering mellan två kategorier sorterade vi matningsenheterna noggrant. Vi reducerade antalet
ord utan att förlora textinnehållet, och för att få fram kärnan i innehållet. Innehållet
kategoriserades efter likheter och skillnader, och kategorier breddades genom att liknande
innehåll slogs samman i större kategorier. Vi utförde analysen i en skriftlig form genom att
skapa förklarande texter till varje kategori. Analysen bedömdes färdig då vi inte kunde se
möjligheter till ytterligare sammanslagningar av innehåll (jfr Bengtsson, 2016).

Resultat
Tabell 3. Kategorier identifierande vid analys av studier n=5
Huvudkategorier
1

Att inte känna igen sin kropp och förlora sin självständighet

2

Att känna sig osäker och rädd för att återinsjukna

3

Att behöva stöd för att få en gynnsam hälsoprocess och ett ökat välbefinnande

4

Att behöva kontinuitet och känna sig förberedd

5

Att hitta mening och nya strategier för att få balans i det nya livet

Att inte känna igen sin kropp och förlora självständighet
Studier (Gallagher et al., 2008; Johansson & Ekeberg, 2006; Kristofferzon et al., 2007;
McSweeney et al., 2005; Sjöström-Strand et al., 2010; Stevens & Thomas, 2012; White et al.,
2007) visade att kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt upplevde att deras kroppar förändrades
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på ett sätt som påverkade det dagliga livet och skapade en känsla av förlorad självständighet.
Kvinnorna förstod att efter hjärtinfarkten förändrades deras kroppar och att något blivit fel. De
kunde ofta inte känna exakt vad detta var men de visste säkert att något hänt (McSweeney et al.,
2005).
I know my body and something wasn’t right. Something is making me sick. I just
don’t know what it is (McSweeney et al., 2005).
Kvinnorna diskuterade det faktum att upplevelser av förändrade kroppar skapade hinder i livet.
De kände sig nedbrutna psykologiskt och fysiskt upplevde de trötthet, svaghet och utmattning.
Det var svårt att utföra enkla uppgifter, som att bara gå runt i huset eller klä på sig. Efter
hjärtinfarkten kände de flesta brist på energi. Symptomen skapade ångest, osäkerhet och
kvinnorna undrade vilka svårigheter som kunde komma från ett sjukt hjärta (Stevens & Thomas,
2012). Kvinnorna kände en sorg över den förändrade kroppen som var svår att hantera (White et
al., 2007). Fysiska förmågor blev sämre efter hjärtinfarkten och detta ledde till att kvinnorna inte
kunde lita på sina kroppar. Tankarna kring den förändrade kroppen väckte upp existentiella
funderingar (Sjöström-Strand et al., 2010).
Efter hjärtinfarkten blev det dagliga livet svårt för kvinnorna eftersom de inte längre hade full
kontroll över sin vardag. Detta ledde till ångest och stress som försämrade situationen (Sjöström
& Frilund, 2007). Kvinnorna var inte vana vid ett beroende av andra. Livet efter hjärtinfarkten
beskrevs som ett fängelse. Livet innan upplevdes som fritt från tankar om ohälsa. Nu kände
kvinnorna sin okunnighet, och tankarna om ett förlorat välmående återkom ständigt (Stevens &
Thomas, 2012). Kvinnorna beskrev sina dagliga liv som existentiellt osäkra eftersom de ej
längre hade kontroll över sin egen livssituation och sina egna kroppar. Deras autonomi hade ej
längre något utrymme (Johansson & Ekeberg, 2006). För kvinnornas återhämtning tog önskan
att återfinna sin själständighet i samband med deras livserfarenheter en huvudplats (Gallaghet et
al., 2008).

Att känna sig osäker och rädd för att återinsjukna
Studier (Arenhall et al., 2010; Jackson et al., 2000; Schou et al., 2008; Sjöström-Strand &
Frilund, 2007; Sjöström-Strand et al., 2010; Stevens & Thomas, 2007) visar att kvinnorna som
drabbades av en hjärtinfarkt kände sig osäkra. De var också rädda för att åter drabbas av en ny

14
hjärtinfarkt.
Erfarenheten av hjärtinfarkten skapade osäkerhet och orolighet och det kändes att denna
upplevelse aldrig skulle försvinna från livet. Kvinnorna upplevde att de inte kände sig säkra efter
hjärtinfarkten. En kvinna uttryckte att hennes rädsla återkom och hon kände sig mycket äldre
(Stevens & Thomas, 2012).
Well, insecure because of what my heart’s done to my brain, my way of thinking,
and so forth (Stevens & Thomas, 2012).
Kroppsliga upplevelser liknande hjärtinfarktssymptom skapade rädsla för en andra infarkt
(Sjöström-Strand & Frilund, 2007; Sjöström-Strand et al., 2010; White et al., 2007). Rädslan
uppstod i relation till andra faktorer som rädsla för döden, framtiden, fysiska aktiviteter och
känslomässiga händelser. Dessa känslor förknippades till sorg och förlust och skapade en
känslomässig labilitet (Jackson et al., 2000).
Ångest som reaktion på den livshotande sjukdomen, utvecklades till depression, vilket orsakade
sömnstörningar, aptitlöshet och även självmordstankar. Allt detta försämrade kvinnornas
livskvalité och sågs som ett hinder till positiva livsförändringar (Schou et al., 2008).
Kvinnorna kände frustration och hade allmänna känslor som kort temperament och irritabilitet
efter hjärtinfarkten. Detta ledde till ovisshet och gav en allmän känsla av begränsad förmåga.
Detta förknippades till olika fysiska aspekter och psykologisk oförberedelse till den allvarliga
sjukdomen samt överbeskydd från närstående (Sjöström-Strand et al., 2010; White et al., 2007).

Att behöva stöd för att få en gynnsam hälsoprocess och ett ökat välbefinnande
Studier (Jackson et al., 2000; Johansson & Ekebergh, 2006; Kristofferzon et al., 2007;
McSweeney et al., 2005; Sjöström-Strand & Frilund, 2007; Sjöström-Strand et al., 2010;
Svedlund & Danielson, 2004; White et al., 2007; Wiestlander et al., 2016) visade att kvinnor
som drabbades av hjärtinfarkt, hade behov av stöd från omgivningen i det vardagliga livet för att
få en gynnsam hälsoprocess och ett ökat välbefinnande.
Kvinnorna beskrev att bara tankar om familjens närvaro upplevdes som ett stöd. De värderade
olika praktiskt stödjande tillvägagångssätt från sina närstående som hjälp att återkomma till sina
normala liv (White et al., 2007). Deras partners tog större ansvar i de vardagliga rutinerna men
respekterade kvinnornas önskan att inte bete sig på ett överdrivet beskyddande sätt, vilket
upplevdes som ett styrande över det dagliga livet (Svedlund & Danielson, 2004). Nära relationer
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kunde fungera som ett stöd och säkerhetsnät, gav en starkare upplevelse av sin levande kropp
och innebar samhörighet för kvinnorna vilket fungerande som en central del i kvinnornas
hälsoprocess. Samtidigt kunde förhållanden orsaka lidande när brist på samhörighet och ett
otillräckligt meningsfullt sammanhang uppstod (Johansson Sundler et al., 2009). Kvinnorna
berättade att ett fungerande partnerskap kunde kännas som mer värdefullt i livet efter en
hjärtinfarkt (Wieslander et al., 2016). Sexualitet innebar för kvinnorna vänskap och känslor som
delades med partnern och detta begränsades inte bara till intima relationer (Johansson Sundler et
al., 2009). Rädslan att förlora en partner påverkade förhållandet. Mellan kvinnorna och deras
partner kunde det uppstå en brist på verbal kommunikation och en icke-verbal kontakt tog över
(Svedlund & Danielson, 2004).
Kvinnorna uppskattade sina vänner (framför allt kvinnliga) och höll täta kontakter via brev,
telefon eller sms. Det var viktigt att kunna berätta om sina tankar och upplevelser vilket
upplevdes som ett viktigt stöd för att gynna hälsoprocessen. För kvinnornas närhet till sina
vänner, arbetskamrater, i kyrkan och övriga sammanhang bidrog till deras återhämtning
(Wieslander et al., 2016). Om de var osäkra så sökte kvinnorna råd hos vänner om sina
behandlingsstrategier (McSweeney et al., 2005). Kvinnornas styrka att förlita sig på egen
förmåga, ta initiativ och själv samla kunskap och erfarenheter stärktes på grund av internetnätverks stöd, istället för att bara få information bara från vårdpersonalen (Kristofferzon et al.,
2007).
Kvinnorna behövde stöd från personalen framför allt för att få tillgång till pålitligt och relevant
läsmaterial och för att återfå en balans i det dagliga livet. Genom att få en anpassad och
stödjande information stärktes kvinnornas självkänsla och potentialen att forma sin livssituation
höjdes, vilket ökade välbefinnandet (Jackson et al., 2000; Johansson & Ekebergh, 2006).
Kvinnorna behövde få mer specifik information gällande kost, fysisk aktivitet, arbetsbelastning,
alkoholrelaterade frågor och de psykologiska reaktionerna på den situation som väntade dem
efter utskrivningen från sjukhuset (Jackson et al., 2000; McSweeney, 2005; Stevens & Thomas,
2012). Kvinnorna behövde större psykologiska och ekonomiska insatser från samhället för att
återhämta sig efter hjärtinfarkten (Sjöström-Strand & Frilund, 2007; Sjöström-Strand et al.,
2010)
I didn’t have enough money for petrol so I couldn’t go to rehabilitation program
and there was no one to help me with my financial problems and that was very
stressful (Sjöström-Strand & Frilund, 2007).
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Att behöva kontinuitet och känna sig förberedd
Studier (Cadwell et al., 2005; Higginson, 2008; Jackson et al., 2000; Kristofferzon et al., 2007;
Sjöström et al., 2010; Stevens & Thomas, 2012; Wieslander et al., 2016) visade att kvinnorna
som drabbades av en hjärtinfarkt beskrev att de hade behov av kontinuitet och känna sig
förberedda för att minska den oro som kunde upplevas.
Från början blev kvinnorna bemötta på ett stereotypiskt sätt, vilket förklarades som att
hjärtinfarktpatientgruppen endast inkluderade människor med överviktsproblematik, rökare, och
män. Kvinnor kände sig dessutom skyddade från hjärtinfarkt på grund av sitt kvinnliga kön,
vilket innebar att de var helt oförberedda och de kände en ökad stress då de ej hade kunnat se sig
själva tillhöra denna grupp (Higginson, 2008). Kvinnorna upplevde brist på kontinuitet mellan
olika vårdenheter. De ville ha kontakt med sina allmänläkare under sjukhusvistelsen (Jackson et
al., 2000). Caldwell et al. (2005) beskrev att det inte fanns några gemensamma instruktioner
mellan vårdenheterna, vilket resulterade i patientlidande.
It was a big screw-up. They were supposed to send an ambulance to transfer me
there because I had a heart attack but the local hospital said, “No, just get
someone to drive you there.” So my husband took the day off work and drove me.
Then, when I got there, those people jumped all over my hospital because they said
I should have been in an ambulance (Caldwell et al., 2005).
Kvinnor beskrev sin situation att personalen definitivt skulle kunna förbereda människor bättre
eftersom det inte fanns något på infobladet om vad man kunde förvänta av sina känslor (Steven
& Thomas, 2012). I de fall där kvinnorna fick individuellt anpassad information från olika
medicinska specialister kände de sig tryggare. De uppskattade sjuksköterskorna på
hjärtenheterna, eftersom de hade lättare och bättre dialog än läkarna (Kristofferzon et al., 2007).
När kvinnorna och deras partners fick en tydlig beskrivning av hur kvinnliga patienter brukade
känna sig efter utskrivningen, upplevde sig kvinnorna värdefulla. De uppskattade det vänliga
och professionella bemötandet och kände sig avslappnade. Detta gav de upplevelse av trygghet
(Wieslander et al., 2016). Olika rehabiliteringsprogram sågs som en möjlighet att förberedda sig
till en ny vardag efter utskrivningen från sjukhus (Sjöström et al., 2010).

Att hitta mening och nya strategier för att få balans i det nya livet
Studier (Gallagher et al., 2008; Higginson, 2008; Johansson & Ekebergh, 2006; Johansson
Sundler et al., 2009; Schou et al., 2008; Johansson Sundler et al., 2009; Wieslander et al., 2016;
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White et al., 2007) visade att kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt, försökte att hitta mening
och nya strategier för att få balans i det nya livet.
Kvinnorna ville hitta meningen i sin hjärtinfarktsupplevelse för att kunna se sina förändrade
kroppar från en annan synvinkel och styra över sin hälsoprocess. Det var svårt för kvinnorna att
hitta ord för att beskriva sina nya behov och att kunna förstå komplexiteten i den nya situationen
(Johansson & Ekeberg, 2006). Sjukdomsuppkomsten gav ett ökat behov av en mer givande
emotionell närvaro och fysisk kontakt från den nära partnern. Närheten fick en större betydelse
än före hjärtinfarkten och kontakten ökade kvinnornas välbefinnande. Hjärtinfarkten skapade
större eftertänksamhet som gav en ökad drivkraft för förändringar (Johansson Sundler et al.,
2009). Kvinnorna beskrev att några förändringar efter hjärtinfarkten förbättrade livet som
helheten. Till exempel relationerna med barn blev närmare, de kände sig klokare och tankarna
om sin situation hjälpte till att hitta nya perspektiv i livet (Wieslander et al., 2016). För att styra
sina hälsoprocesser använde kvinnorna några strategier som: att hitta alternativa sätt att
medicinera sig, att inte fördjupa sig symtomens betydelse för att därigenom förhindra rädsla och
konstruktivt leta ny information gällande kardiovaskulära sjukdomar (Higginson, 2008).
Kvinnorna ändrade sin livsstil genom att minska riskfaktorer som rökning, ohälsosamma
matvanor och brist på fysiska aktiviteter (Schou et al., 2008). Deras erfarenheter blev ett medel
som hjälpte att kämpa mot problemen med hälsan och bidrog till att hitta en ny autonomi
(Johansson & Ekeberg, 2006).
Kvinnorna initierade nya strategier genom att skapa en inre styrka. De berättade att de arbetade
aktivt för omvandla sitt tankemönster genom att de vågade ta in nya kunskaper och tänka
annorlunda. De försökte att vara öppna för andras åsikter, som därmed bidrog till nya
uppfattningar och livssätt. Kvinnorna fokuserade på möjligheter istället för problem och såg
framåt En positiv attityd till livet underlättade återhämtningsprocessen (Wieslander et al., 2016).
De lärde sig att trots att det fanns förluster i livet, så måste de gå vidare och den bästa hjälpen
som de kunde få existerade inom dem själva (Gallagher et al., 2008). Kvinnorna försökte att
återgå till sina arbeten så snart som möjligt men de förstod att arbetsbelastningen måste minskas
(White et al., 2007). Efter hjärtinfarkten hittade kvinnorna nya perspektiv genom att försöka
fokusera på sig själva, och då förstod de hur att återfinna sitt välbefinnande. De hittade nya
intressen i livet, skaffade nya intressanta jobb och försökte att vara närmare till familjerna.
It’s important with the sources of health you have in life, so you feel that you can
gather strength. I think that I have such sources. I have a place I go to in the
country where I sit down and think…I have one such source: our summer houselistening to music, going for walks in the countryside…To others it can be
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completely different things. To me it’s about giving those things in my life, so that I
have a life, so to speak (Johansson Sundler et al., 2009).

Diskussion
Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser om det dagliga livet
efter en hjärtinfarkt och i resultatet kom det fram sex kategorier: att inte känna igen sin kropp, att
känna sig begränsad och rädd för att återinsjukna, att förlora självständighet, att behöva stöd för
att gynna hälsoprocess och ökat välbefinnandet, att behöva kontinuitet och känna sig förberedd,
att hitta mening och nya strategier för att få balans i det nya livet.
Den här litteraturstudien visar att kvinnor efter en hjärtinfarkt upplever att kroppen förändras
och att de inte längre kan lita på denna. Tsay, Allen, Proske och Giummarra (2015) vilka
studerat sjukdomsupplevelse, menar att friska människor omedvetet har uppfattningar om sina
kroppar, men de tänker inte på den egna kroppen. Vuxna som däremot lever med kroniska
sjukdomar, har en annan uppfattning om den egna kroppen. Många beskriver att deras påverkade
organ känns på något sätt förvanskade, antigen i storlek, position eller till och med frånvarande,
och psykofysiska uppfattningar har en stor betydelse inom klinisk praktik. Coffey, Gallagher,
Horgan, Desmond och MacLachlan (2009) understryker att patienter kan bli deprimerande som
ett resultat av förändrade kroppsupplevelser. Sjuksköterskor kan hjälpa till att synliggöra en
förändrad kroppsbild genom att noga lyssna på patienters berättelser. Definierande behov eller
behov som är uttalade och synliggjorda har konsekvenser för hur patienter klarar sin framtid.
Utifrån detta ser vi det som viktigt att sjuksköterskor kan stödja kvinnor som drabbats av
hjärtinfarkt att hantera den förändrade kroppsbilden på liknande sätt som de hjälper människor
vid en plötslig traumatisk förlust. Alltså genom att stöd genom en medvetenhet och en
känslighet inför vilken fas kvinnan befinner sig i. Coffey et al. (2009) har dessutom visat att det
finns ett stort behov att rådgöra patienter så fort som möjligt för att undvika långvariga
psykologiska effekter. Att lyssna och synliggöra upplevelser av vad kroppens förändringar
innebär för kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt har därför ett stort värde i sig men också i ett
vidare perspektiv.
Denna litteraturstudie visar att kvinnorna som drabbades av en hjärtinfarkt är rädda att åter
drabbas av en ny infarkt och känner sig begränsade på grund av sjukdomen. Detta bekräftas av
Berghammer, Dellborg och Ekman (2005) som beskriver unga vuxna människors upplevelser av
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att leva med en medfödd hjärtsjukdom. De skriver att många är rädda för att hälsotillståndet kan
förvärras och deras liv förkortas. Detta leder till en känsla av orättvisa, ångest, ovisshet och
existentiella tankar. I studien betonas att dessa personer upplever begränsningar i livet på grund
av sin sjukdom, både nu och i framtiden, vilket leder till ett stort lidande och en försämrad
livskvalité. Vårdgivaren måste skapa en säker miljö som ger förtroende för vårdpersonalen för
att minska dessa upplevelser (Berghammer et al., 2005). Utifrån detta ser vi att sjuksköterskor
måste stödja kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt genom att diskutera deras sjukdom och
möjliga komplikationer vilket gör dem säkrare och minskar rädsla.
Den här litteraturstudien visar även att kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt upplever en
förlust av sin självständighet. Hallberg, Ek, Toss och Bachrach-Lindström (2010) beskriver hur
kvinnor som har fått ryggradsfrakturer lider av att de är beroende av andra människor, och hur
de strävar mot att återfå sin självständighet. Det dagliga livet blir svårare eftersom det krävs
hjälp från familj, vänner och sociala tjänster i hushållsarbete, fritid och sociala aktiviteter. Detta
påverkar både självbild och självförtroende på ett negativt sätt, och en känsla av att de bara är en
börda uppstår. Självständighet relateras till hälsa och välbefinnande och kvinnor strävar efter att
vara mer oberoende av andras hjälp. Gyberg, Björck, Nielsen, Määttä och Falk (2016) beskriver
hjälpinsatser från sjukvårdspersonalen för att upprätthålla delaktighet och autonomi. Stödet från
sjukvårdspersonal är viktigt och för att det skall fungera effektivt måste det skapas ett förtroende
för vårdgivaren. Utifrån detta ser vi att personalen bör lyssna och förstå varje unik livssituation
och ge stöd med respekt. Empati, en varm emotionell atmosfär, och bra kunskaper om patienters
fysiska, psykologiska och existentiella behov skapar grunden för goda relationer mellan
sjusköterskor och kvinnor som har drabbats av hjärtinfarkt.
Denna litteraturstudie visar att för att gynna drabbade kvinnors hälsoprocess och öka deras
välbefinnande behövs stöd från familj, vänner och personal. Pihl, Frilund och Mårtensson (2010)
vars studie beskriver hur människor med hjärtsvikt upplever sin livssituation, beskriver att stöd
och uppmuntran från omgivningen ökar livskvalitén för de som drabbas av en hjärtsjukdom. En
viktig utmaning för omvårdnad är att upprätthålla sociala relationer och stödja familjen att hjälpa
sin kroniskt sjuke familjemedlem att klara av situationen. Familjestödet spelar en stor roll i
patientens hälsoprocess. Fleury, Sedikides & Lunsford (2001) skriver att det är viktigt att berätta
om sina känslor och problem som kopplas ihop med hjärtsjukdomen till sina familjemedlemmar
och vänner. Detta hjälper till att förstå sin livssituation och ta beslut om behandling och
omvårdnadsalternativ. Här beskrivs även en viktig roll av internetforum, grupper etc. där
kvinnorna kan diskutera problem, interpretera erfarenheter och sätta mål för att ändra sina
hälsobeteenden. Utifrån detta ser vi att för att främja psykosocial anpassning och välbefinnande
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för kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt måste sjusköterskor stödja både patienter och deras
familjer.
Den här litteraturstudien visar att kvinnorna som drabbades av en hjärtinfarkt hade behov av
kontinuitet och att känna sig förberedda. Raivio, Jääskeläinen, Holmberg-Marttila och Mattila
(2014) betonar att kontinuitet i vården är en viktig faktor för vårdtagarens nöjdhet, och innefattar
patientens förväntningar, behov och erfarenhet av vården. Personcentrerad, evidensbaserad och
kontinuerlig vård är hörnstenar i vården. McCormack och McCance (2011) beskriver en
teoretiskt ram för personcentrerad vård som omfattar fyra delar: förutsättningar som baseras på
sjuksköterskans egenskaper, personcentrerande processer som koncentreras på arbetet med
patienters värderingar och engagemang i sin egen vård, vårdmiljö som främjar patienternas
integritet och välbefinnande, samt förväntade resultat på patienters engagemang i vården och
välbefinnandet. Fyra viktiga utgångspunkter som ligger som grund för den personcentrerade
vårdens koncept är: att vara i relationer, att vara i sociala sammanhang, att vara på plats och att
vara sig själv. Socialstyrelsen (2015) skriver att patienternas behov av kontinuitet och
samordning måste ökas i syfte att få patienterna att känna sig mer trygga och säkra. Här
understryks även betydelsen av att information måste individanpassas (Socialstyrelsen, u.å.).
Informationsvolym, tydlighet, relevans och tidsaspekt är komponenter som har inflytande på
patientnöjdheten (Johansson, Oléni & Frilund, 2002). Utifrån detta anser vi att sjuksköterskor
måste informera kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt på en individuellt anpassad nivå med
syftet att integrera dem i sin egen hälsoprocess. Utgångspunkten för sjuksköterskor måste vara
kvinnors värderingar och förståelse av situationen, med målet att uppnå patienters delaktighet.
Denna litteraturstudie visar att kvinnor drabbade av en hjärtinfarkt behöver hitta både mening
och nya strategier för att få en balans i det nya livet. Helgeson och Zajdel (2017) menar att
sjukdomen stör en människas självkänsla, men en person kan återskapa sin självkänsla genom
att justera sitt dagliga beteende och förändra självuppfattningen för att acceptera symptomen.
Den här justeringsprocessen sker kontinuerligt och ändras med tiden. Anpassningsprocessen
påverkas av olika faktorer, inklusive typ av sjukdom, patientens kön, dennes personliga
egenskaper och den sociala miljön. Edward (2013) skriver att självhantering och
självkorrigerande förmågor integreras för att minska olika negativa effekter av kroniska
sjukdomar. Sjuksköterskor kan bedöma befintliga motståndskrafter och använda dem i
interventioner för patienter med kroniska tillstånd. Motståndskrafter kan betecknas som
människors förmåga att hantera livshändelsers negativa inverkan. Detta innefattar en aktiv eller
anpassande copingstil, optimism och förmåga att frambringa socialt stöd. Strategier som är
effektiva för patienter med kroniska sjukdomar är en tidig intervention, ett positivt social- och
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familjeklimat, stödinsatser och deltagande i hälsoframkallande aktiviteter. Utifrån detta ser vi att
sjuksköterskor måste utgå från det praktiska vårdandet, olika kommunikationsfrämjande
metoder samt etiska aspekter för att hjälpa de kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt att hitta
mening och nya strategier i sina nya liv.

Klinisk implikation
Kvinnor behöver hitta strategier för att återhämtning efter den allvarliga sjukdom, som
hjärtinfarkt är. De bör ha tillgänglighet till resurser för att ordna livet och inte bli fast i sina
situationer. Enligt Orems teori om egenvårdsbalans bör en sjuksköterska hjälpa sina patienter till
en ansvarsfull egenvård med hjälp av omvårdnadstillsyn och rådgivning (Masters, 2011).
Genom att förstå kvinnors upplevelser kan deras egna krafter nyttjas på ett effektivt sätt. För
detta bör man förstå vad som är viktigt för kvinnor jämfört med män. I så fall bemöts och
behandlas patienterna med ett bra resultat som leder till minskat återinsjuknande och även
minskade kostnader för vården. Information om riskfaktorer för hjärtinfarkt samt information
om förebyggande åtgärder mot återinsjuknande med fokus på kvinnors individuella behov,
minskar antalet drabbade betydligt, och detta ger en kostnadseffektivitet för samhället. Arnetz &
Zhdanova (2015) betonar att en av de viktigare uppgifterna för sjuksköterskorna är att skapa en
motivation till att ta ansvar för sin egen hälsa. McCance et al. (2011) betonar att en
personcentrerad inställning leder till en ökad förståelse och gynnar hälsofrämjande förändringar.
Denna litteraturstudie kan öka sjuksköterskor kännedom om hur kvinnor upplever sitt dagliga liv
efter hjärtinfarkt, och både Orems teori om egenvårdsbalans och McCances teori kring
personcentrerad vård kan som vi ser det komplettera varandra i ett kliniskt sammanhang. Detta
då personcentrering kan utgöra en generell ansats kring delaktighet och teori kring
egenvårdsbalans utgör ett sätt att praktiskt vägleda och ge råd till patienter gällande egenvård.

Metoddiskussion
I denna litteraturstudie ingår kvalitativa originalstudier som publicerats i vetenskapliga
tidskrifter. Genom att sammanställa dessa material är det möjligt att ge en mer generell och
bredare bild av hur det kan vara att drabbas av hjärtinfarkt som kvinna. Kvalitativa metoder är
lämpliga för att få en djup förståelse för människors erfarenheter och upplevelser kring
fenomenet som en studie fokuseras på, i ett kulturellt och socialt sammanhang (Holloway &
Wheeler, 2010). Vidare understryker Holloway och Wheeler (2010) att forskarens förförståelse
är en betydelsefull komponent i en kvalitativ studie. Som sjuksköterskestudenter har vi fått en
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förförståelse både om hjärtinfarkt samt kring olika fenomen ingående i sjukdomsupplevelserna,
under olika medicinska kurser och omvårdnadskurser. Men forskningens tillvägagångssätt kan
iakttas genom en beskrivning av de olika delarna i den här litteraturstudien, till exempel
analysen, för att få reda på att vår förförståelse inte bildar resultatet (Holloway & Wheeler,
2010).
Litteratursökningarna gjordes i databaser PubMed och CINAHL. Antalet databaser i
litteratursökningen kan eventuellt betyda en svaghet för den här litteraturstudien. Enligt Willman
et al. (2011) är de booleska sökoperatörerna AND och OR en styrka i denna litteraturstudie
eftersom sökningen fokuserades inom ett begränsat område. Tidsgränsen för artiklarna var 20002018, och under arton år har forskningen om hjärtinfarkt utvecklats mycket. Men personliga
upplevelser påverkas vanligen inte under kortare tidsperspektiv, och i de utvalda artiklarna
skiljer sig inte beskrivningarna gällande kvinnors upplevelser under dessa år.
Kvalitetsgranskningen gjordes enligt ett protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier
(Willman et al., 2011). Endast studier med hög kvalité valdes ut, vilket ökar vår studies
tillförlitlighet då Bengtsson (2016) menar att studier bedömda som hög kvalité har betydelse för
tillförlitligheten. Studierna som ingår i analysen läste vi först oberoende av varandra, och
innehållet diskuterades efteråt så att innehållsanalysen kunde utföras korrekt. Bengtsson (2016)
menar att den oberoende läsningen är viktig för den kommande analysen. Under resultatets
analys diskuterade vi fynd och tolkningar med vår handledare, och vid seminarier med andra
lärare samt andra sjuksköterskestudenter för att ytterligare höja både trovärdighet och
tillförlitlighet (jfr. Holloway & Wheeler, 2010). Analysprocessen utfördes upprepade gånger för
att öka tillförlitlighet (Bengtsson, 2016). Vi uppmärksammade att studierna ingående i analysen
hade blivit godkända av etisk kommitté (jfr. Holloway & Wheeler, 2010). Däremot finns det
generellt en svaghet vad gäller kvalitativa studier, vilket betyder att det inte är möjligt att exakt
veta tidpunkt när alla variationer av ett fenomen samlats in.

Det är viktigt att resultaten avspeglar verkligheten. Trovärdigheten innefattar följande
dimensioner: bekräftbarhet, överförbarhet, tillförlitlighet och pålitlighet. Definitionen pålitlighet
innebär en metodisk och stabil evidens. Genom vetenskapliga metoder som skapar förtroende
för verkligheten i data, uppstår tillförlitlighet. Överförbarhet betyder att forskningsresultaten kan
omplaceras till andra grupper eller miljöer. Bekräftbarhet betyder att forskningens resultat
härleds från ursprungliga kontexter och forskarens bias undviks (Polit & Beck, 2012). Vi
säkerställde detta i vår litteraturstudie genom att insamlade material överstämde med
originalartiklarna. I den här litteraturstudien genomfördes varje steg flera gånger,
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originalartiklarna läste vi oberoende av varandra och resultateten framkom efter diskussion.
Resultatet av studierna som ingick i vår litteraturstudies resultat- och diskussionsdel är likadana
och detta bekräftade vår litteraturstudies överförbarhet. Bekräftbarhet säkerställdes genom att
vår litteraturstudies resultat motsvarade syftet. Vi gick tillbaka under hela arbetsprocessen och
kontrollerade att textenheterna överstämde med originalartiklarna.

Slutsatser
Med den här litteraturstudien har vi kommit fram till att kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt
upplever att tillvaron förändras och att de inte kan känna igen sina kroppar och att de förlorar sin
självständighet. Kvinnorna som genomgått en hjärtinfarkt är rädda att återinsjukna och känner
sig begränsade. Stöd gynnar hälsoprocessen och ökar välbefinnandet. Kvinnor som drabbas av
hjärtinfarkt behöver kontinuitet och att känna sig förberedda för att minska oron kring själva
upplevelsen. För att få balans i det nya livet försöker de hitta en mening i sin nya situation och
skapa nya strategier. För sjuksköterskor är det viktigt att förstå varje unik situation för att
effektivt kunna utnyttja kvinnornas egna krafter. Sjuksköterskor måste skapa en motivation till
att ta ansvar för sin egen hälsa. Vårdpersonal måste fokusera på att arbeta personcentrerat och
utgå från kvinnornas individuella behov, och här kan teori kring egenvård och personcentrering
fungera som verktyg. Vi anser att det behövs mer forskning som skapar en djupare kunskap och
förståelse för de existentiella behov som kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt kan ha. Detta för
att kunna ge bättre vård till kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt.
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