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SAMMANFATTNING 

Introduktion: De hjärtpatienter som lever hemma själva har en sämre livskvalitet både fysiskt och 

psykiskt oavsett ålder och kön. Att ha en anhörig eller nära vän som hjälp ökar livskvalitet och kortar 

återhämtningsperioden. Syfte: Syftet är att se hur män och kvinnor upplever livet efter hjärtinfarkt, 

samt hur sjuksköterskans roll upplevs i kontakten med dessa patienter? Metod: Systematisk 

litteraturstudie utifrån vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet diskuteras utifrån fem 

huvudkategorier samt ur manligt och kvinnligt perspektiv. Dessa huvudrubriker är ”Hälsoproblem”, 

”Livsstilsförändringar”, ”Emotionella reaktioner”, ”Arbets och socialt nätverk” och ”Hur upplevs 

sjuksköterskans roll i omvårdnaden”. Under dessa huvudrubriker har uppsatsförfattarna beskrivit 

vilket resultat vi funnit i artiklarna om patienters olika upplevelser av vardagslivet efter hjärtinfarkt. 

Diskussion: Resultatet liknar det som redan finns beskrivet i läroböckerna att män och kvinnor 

reagerar och upplever smärta på olika sätt. Vilket leder till att upplevelserna i vardagen också kommer 

att skilja sig åt mellan män och kvinnor. Att båda könen upplever smärta och obehag på olika sätt kan 

ha att göra med ideal, normer, livsvillkor och förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt i 

samhället. Slutsats: Individen bakom sjukdomen får aldrig förbises vilket skulle kunna ge negativa 

konsekvenser i omvårdnaden. Det föreligger dessutom en informationsbrist. Denna bör utredas för att 

höja kvalitén rörande patientinformationen. Anhöriga bör dessutom involveras i vården mer. 
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INTRODUKTION 

 

Hjärtinfarkt beskrivs som en folksjukdom och är relaterad till ca 30 % av alla dödsfall i Sverige. 

Antalet personer som drabbas av en hjärtinfarkt är ca 40 000 per år och omkring 40 % av dessa avlider 

(Persson, 2003).  

Enligt socialstyrelsen rapport från 2008, ökar överlevnaden hos de som söker sjukhusvård för akut 

hjärtinfarkt. Rapporten visar även att risken för en dödlig utgång av hjärtinfarkt är starkt köns och 

åldersrelaterat. Män har dubbelt så hög risk att drabbas eller avlida i en hjärtinfarkt jämfört med 

kvinnor i samma ålder. Men den visar också att mortaliteten (dödligheten efter infarkten) inom 28 

dagar efter infarkten var år 2005 31 % för männen och 32 % för kvinnorna. Socialt stöd har en stor 

inverkan på återhämtandet efter en hjärtinfarkt. Hjärtpatienter som lever hemma själva har en sämre 

livskvalitet både fysiskt och psykiskt oavsett ålder och kön. Att ha en anhörig eller nära vän som hjälp 

ökar livskvalitet och kortar återhämtningsperioden (Luttik, Jaarsma, Veeger & Van Veldhuisen, 2005).   

 

Patofysiologi 

 

Med hjärtinfarkt menas att hjärtmuskulaturen inte blir tillräckligt syresatt på grund av minskat eller 

helt avstängt blodflöde till hjärtmuskulaturen. Vanligast är det åderförkalkning (en förträngning av 

kolesterol, fett samt slagg produkter i blodet på insidan av hjärtats kärlvägg) i hjärtats kranskärl som 

föregår hjärtinfarkten (Ericson & Ericson, 2002). 

När en spricka uppkommer i placken reagerar kroppen som om ett kärl har brustit, och bildar en liten 

klump koagulerat blod. När klumpen växer till en propp som täpper till blodkärlet avbryts blodets 

genomströmning. Proppen leder då till en allvarlig syrebrist i den del av hjärtmuskeln som försörjs av 

kranskärlet och olika symtomen på smärta uppstår. Den del av hjärtat som inte får syre skadas allt 

allvarligare ju längre det dröjer innan proppen löses upp. Är syrebristen långvarig dör 

hjärtmuskelcellerna. Skadan som då uppstår kallas hjärtinfarkt. Hjärtmuskelvävnad som dött kan inte 

ersättas. I stället ersätter kroppen den döda delen av hjärtmuskeln med ett bindvävsärr. Delar av det 

drabbade muskelpartiet kan dock få viss blodförsörjning via angränsande blodkärl. Läkningstiden efter 

en infarkt är ungefär sex veckor (Ericson & Ericson, 2002). 
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Riskfaktorer 

 

De fyra viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt är blodfettrubbning, rökning, hypertoni och diabetes 

mellitus. Det finns tydliga samband mellan fysisk inaktivitet samt stress med negativ psykosocial 

påverkan. Utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom kan se olika ut oavsett påverkan av riskfaktorer, 

individuella olikheter kan givetvis förekomma. Andra riskfaktorer som nämns är ålder, ärftlighet och 

manligt kön (Persson, 2003). 

 

Klassiska symtom 

 

Klassiska symtom beskrivs ofta som plötslig smärta bakom bröstbenet. Denna smärta kan även stråla 

ut i vänster arm eller också ut i båda armarna. Smärta upp mot hals och rygg samt nacke kan också 

förekomma. I vissa fall är smärtan så kraftig att den beskrivs som en skärande känsla i bröstet, i vissa 

fall som ett band som dras åt runt bröstet. Andra symtom som kan förekomma är kallsvettning, ångest, 

illamående eller andfåddhet. Smärtupplevelsen för kvinnor och män kan skilja sig. Symtomen kan 

också misstolkas och ignoreras både av kvinnan själv som hennes omgivning. Kvinnor upplever mer 

ofta symtom som ryggont, åtstramning vid käkarna samt andnöd (Ericson & Ericson, 2002). 

Eventuellt kan vissa varningstecken ha visat sig veckorna innan infarkten med liknande symtom som 

beskrivs ovan men med vagare karaktär. (Sjukvårdsupplysningen, 2008). 

 

Medicinsk behandling  

 

Det grundläggande målet för god behandling i det akuta skedet är att minska utbredningen av infarkten 

och förhindra vidare komplikationer. Skador i hjärt- muskulaturen uppstår redan vid symtomstart, 

därför är det viktigt att behandling sätts in snarast. Bäst prognos för hjärtmuskulaturens överlevnad är 

om behandlingen startar inom 30 minuter. Denna behandling ska bestå av syretillförsel och optimal 

smärtlindring. Vid rubbningar i cirkulationen måste behandling mot detta påbörjas omedelbart. Utöver 

detta ges kärlvidgande läkemedel (Haugland et al., 2004). 
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Omvårdnad 

 

Enligt Kristoffersen et al. (2002) är det viktigaste målet med omvårdnaden att patienten skall uppnå 

bästa möjliga välbefinnande och hälsa. För att detta skall ske är det viktigt att göra klart vilka metoder, 

värderingar och handlingar som kan vara lämpliga för att kunna nå målet. 

En hjärtinfarkt är en skrämmande sjukdom, som gör att risken för plötslig död blir uppenbart för en 

person. Hur en person reagerar på denna situation är individuellt. Reaktionerna beror i stor 

utsträckning på kultur, arv och tidigare erfarenheter och miljö. Sjuksköterskan måste från första stund 

försöka stärka patientens förhoppning att klara av situationen, och bli frisk igen, dock kanske med en 

del restriktioner i sitt liv. Det är viktigt att sjuksköterskan bryr sig, visar förståelse för patienten och 

dennes situation. För att kunna nå ett mål där patienten skall kunna leva ett bra dagligt liv efter 

infarkten måste vårdpersonalen inte bara samarbeta med patienten, utan även med hans eller hennes 

närstående (Almås, 2002).  

Foss (2002) påpekar i en studie gjord i Norge att kvinnliga patienter är mindre nöjda än män med hur 

sjuksköterskorna vårdar dem. Haugland et al. (2004) belyser i sin studie att om patienten uppvisar oro 

och ångest är det viktigt att sjuksköterskan är lugn och trygg i sin roll samt i kontakten med patienten 

och anhöriga. I den akuta situationen kan patienten inte alltid förstå vikten av vila och minskad fysisk 

aktivitet som en del i behandlingen. Detta kan uppstå i situationer då patienten inte upplever någon 

uttalad smärta. Det kan leda till att sjuksköterskan får gå in och fatta beslut åt patienten, dock med 

hänsyn till patienten och dennes anhöriga.  

 

Rehabilitering 

 

Målet med rehabiliteringen ska vara att patienten så snart som möjligt ska kunna återgå till sitt tidigare 

liv. Sjukdomen kan medföra vissa begränsningar, och då måste det ske vissa livsstilsförändringar för 

att minska risken för återfall. Rehabiliteringen måste utformas efter varje människas egna behov och 

ge en god livskvalitet (Swahn, 2008). 

 För att patienten skall kunna återhämta sig så fort som möjligt efter en hjärtinfarkt och återkomma till 

ett dagligt liv, krävs att rehabiliteringsåtgärder redan sätts in vid inläggning på sjukhuset. Eftersom 

patienten befinner sig så kort tid på sjukhuset bör denne förutom den adekvata medicinska 

behandlingen, även få tillräckligt med stöd, information och motivation för den fortsatta 

rehabiliteringen. Närstående skall också bli informerade och involverade i dessa 

rehabiliteringsåtgärder, detta för att kunna stödja och förstå vad den anhörige går igenom. För att 

rehabiliteringen skall bli lyckad är det viktigt att hela programmet blir anpassad efter patientens 

fysiska, psykiska och sociala behov. Patienten och närstående skall ständigt informeras om alla 
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behandlingsåtgärder som utförs samt verkan av dessa för att mildra ångest och oro (Haugland et al., 

2004). 

Rehabilitering med sjukhushjälp sker efter utskrivning med ledning från sjukhuset. Man vårdas oftast 

ca 3 – 5 dygn på ett sjukhus och blir sedan sjukskriven en tid. Hur lång tid är beroende på infarktens 

storlek, restsymtom eller komplikationer och tidigare sjukdomar. Det finns på de flesta sjukhus 

speciella grupper för hjärtrehabilitering där flera yrkesgrupper samarbetar. Där ingår bl.a. läkare, 

sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och ibland psykologer. För bästa resultat är 

det viktigt oavsett kön och ålder att kunna få tillgång till denna resursgrupp för sin rehabilitering så 

snabbt som möjligt (Swahn, 2008). 

 

Information  

 

Som vårdpersonal är det viktigt att relativt snabbt kunna värdera behovet av psykologiskt stöd och 

rehabiliteringsinsats. Patienters kunskap om hur kranskärlssjukdom uppstår är ofta bristfällig, de flesta 

vet inte att sjukdomen utvecklas under många år. Eftersom patienter med akut kranskärlssjukdom har 

en relativt kort vårdtid är det viktigt att samarbetet med patient kan starta så snabbt som möjligt. I 

ankomstsamtalet med patienten får sjuksköterskan fram information om vilka behov och resurser som 

föreligger, detta ligger sedan till grund för den fortsatta omvårdnaden av patienten (Sjöberg, 2005).  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska personligt anpassad information om 

hälsotillståndet ges till patienten under vårdtiden. Patienten och närmast anhöriga ska hållas 

informerade om behandling och resultat för att kunna dämpa eventuell ångest och oro. Lämpligen bör 

det tas hänsyn till vad patienten redan vet och vill veta om sin sjukdom för att informationen ska bli så 

bra som möjligt, denna information skall ha framkommit i ankomstsamtalet med sjuksköterskan. Det 

är viktigt att alla personalkategorier ger patienten likartad information, och upprepas under vårdtiden. 

Patienterna behöver känna till sammanhanget mellan t ex rökning, diabetes, höga blodfetter och 

kranskärlssjukdom för att kunna ta till sig råd om livsstilsförändringar lättare (Sjöberg, 2005). 

Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2005) har i en studie visat att det finns brister i informationen till 

patienterna vid utskrivningen. De nämner även om behovet att ta fram en utskrivningsplan som kan 

fylla detta informationsglapp. Information under den akuta situationen tyckte patienter var 

tillfredställande, samt personalens empatiska och medicinska kunnande var högt. I studien visade det 

sig att vårdpersonal visste betydelsen av god information, så var de ändå personalbrist och den ökade 

patienttätheten som var orsaken till att det fanns brister i informationen som gavs. I studien nämns 

också vikten av informationen som behöver vara personligt riktad och genomtänkt för att ge bästa 

genomslagkraft (a.a). 
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Turton (1998) skriver att den informationen som patienten och anhöriga tycker är viktig att få efter en 

hjärtinfarkt skiljer sig från den som sjuksköterskan anser som viktig. Sköterskorna rankade 

information om aktiviteter och medicin högre än patienterna själva i studien. Kostrådgivning rankade 

den anhörige som viktig och sköterskorna rankade den informationen på en lägre skala. 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

 

Sjuksköterskans arbete styrs av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som innebär att tillgodose 

god vård och omsorg samt förebyggande åtgärder som främjar hälsan. Lagar och författningar måste 

följas och tillämpas i sjuksköterskans yrkesutövande. Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och 

beskrivs i SOSFS 1993:17. Omvårdnad beskrivs dels som allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är 

oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad kräver djupare kunskap 

i så väl normala funktioner som aktuella sjukdomstillstånd och behandlingar. Omvårdnaden skall 

dokumenteras, uppföljas och utvärderas. Sjuksköterskan ska hålla sig à jour med nya rön från 

utvecklingsarbeten och forskning och arbetet skall utföras med vetskap och beprövad erfarenhet 

(Raadu, 2006). Det egna arbetet ska kritiskt granskas och utvärderas, ny kunskap ska förmedlas och 

delges till medarbetare och berörd personal. Sjuksköterskan måste också utforma vården så att 

patienten känner sig delaktig i omvårdnaden av sig själv och med omtanke och respekt för patientens 

behov (a.a).  

 

Skillnader mellan män och kvinnor 

 

Begreppet genus introducerades på 1970-talet för att synliggöra att alla skillnaderna mellan könen inte 

enbart är biologiska utan det finns också ett kulturellt samspel som man måste ta hänsyn till. Innan 

dess användes kön för att beteckna könsskillnader antingen de var biologiska eller sociokulturella. 

Med genus så menar man det sociala könet och hur det är att vara man eller kvinna i olika samhällen. 

Inom genusforskningen talar de om att manligt och kvinnlig skapas med ideal, normer och 

förväntningar som råder i samhället på vad som är manligt och kvinnligt. Ett genusperspektiv inom 

medicinen innebär att ställa frågor om vilken betydelse kön och genus har i olika sammanhang. Att 

vara medveten om att män och kvinnor har olika livsvillkor och hur detta påverkar deras hälsa är 

därför viktigt att veta (Hammarström, 2005).  

Omran och Al-Hassan (2006) beskriver i sin studie om kvinnor och mäns fysiska upplevelser vid 

hjärtinfarkt att kvinnornas symtom dominerades av bröstsmärta, följt av generell svaghet och 

svettningar. Medan männens symtom dominerades av bröstsmärtan följt av svettningarna och 
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kväljningarna. Intressant i studien var att det i genomsnitt tog 75 minuter från symtom till att männen 

sökte vård jämfört med att det tog 180 minuter innan kvinnorna sökte vård.  

Enligt statistiska centralbyråns (2004) så förvärvsarbetar män och kvinnor i stort lika mycket, men 

med lite fler heltidsarbetande män än kvinnor. Ekonomin blir då sämre för kvinnorna än för män och 

det finns samband mellan dålig ekonomi och den stress och ohälsa som detta kan leda till (Rantakeisu, 

Starrin & Häggqvist, citerad i Hammarström, 2005).  

Det finns omfattande epidemiologisk forskning som visar att det hos både könen finns en tydlig social 

gradskala i ohälsa som, visar att ju högre utbildning desto lägre sjuklighet. Anledningen till denna 

ojämlika sociala hälsa har man inte kartlagt helt, men man tror att med en hög utbildning följer en god 

ekonomi som leder till flera positiva händelser. Man får en tryggare uppväxt med mindre ekonomiska 

problem, större socialt nätverk en mer stimulerande arbetsmiljö med högre inflytande och bättre 

hälsovanor (Hammarström, 2005)  

Statens Folkhälsoinstitut (2008) skriver att kvinnors hälsotillstånd försämras vid en lågkonjunktur mer 

än hälsotillståndet hos män. En förklaring till detta kan vara att nedskärningarna på kvinnodominerade 

arbetsplatser får svårare konsekvenser än på mansdominerande arbetsplatser. I kunskapsunderlaget 

från Folkhälsoinstitutionen så skriver de att ett flertal studier visat att kvinnor anpassar sig i högre grad 

än män till alltför höga krav i arbetslivet och att kvinnodominerande arbetsplatser utmärks av sådan 

anpassningskultur. Detta menar man har att göra med ett socialt inlärt mönster på individ- och 

gruppnivå och som i stor utsträckning har sina rötter i den genusordning som både kvinnor och män 

utvecklas i.  

 Det ökade intresset som råder för könsskillnader antingen de är biologiska eller sociala inom 

medicinen och i samhället, innebär en risk att man fokuserar mer på skillnaderna mellan könen medan 

likheterna förbises. Det finns en risk att betrakta skillnader mellan kvinnor och män som konstanta och 

opåverkbara. Könsskillnader det vill säga den biologiska och genusskillnader måste också analyseras 

utifrån att det finns olikheter inom gruppen män respektive gruppen kvinnor samt sociokulturella 

förhållanden (Hammarström, 2005). 

 

Problemformulering 

 

Författarna till litteraturstudien ville fördjupa sig i ämnet genom att sammanställa vad som 

framkommit i tidigare forskning kring upplevelser i vardagslivet efter hjärtinfarkter. Som 

sjuksköterskor har vi en komplex bild att ta hänsyn till det vill säga att vi är medvetna om kvinnornas 

och männens olika livsvillkor (Hammarström, 2005). Utgången av hur väl denna vård och 

rehabilitering blir är att vi är medvetna om olika livsvillkor som råder i samhället idag mellan män och 
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kvinnor och även inom andra grupper i samhället, och hur detta påverkar deras upplevelse av 

livskvalitet. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att veta om det finns olikheter i upplevelserna 

hos män och kvinnor, för att kunna genomföra en god omvårdnad med omtanke och respekt för varje 

enskild patient. 

             

Syfte 

 

Syftet med denna systematiska litteratur studie är att se hur män och kvinnor upplever livet efter 

hjärtinfarkt, samt hur sjuksköterskans roll upplevs i kontakten med dessa patienter? 

 

Frågeställningar 

 

Hur upplever kvinnor sitt vardagsliv efter en hjärtinfarkt? 

Hur upplever männen sitt vardagsliv efter en hjärtinfarkt? 

Hur upplever kvinnor och män sjuksköterskans roll i sin omvårdnad efter hjärtinfarkten? 

 

Definition av centrala begrepp 

 

Upplevelser: I denna studie menar uppsatsförfattarna upplevelser som patienternas egna uppfattningar 

och känslor i vardagslivet.  

Livskvalitet: Uppsatsförfattarna definierar livskvalitet i denna studie att en individ har livskvalitet när 

den upplever sig ha en god inre psykologisk grundstämning av glädje, trygghet och självkänsla. 

Individen bör också ha goda mellanmänskliga relationer med familj, vänner och myndigheter vilket vi 

i denna studie benämner som sociala relationer. De yttre livsvillkoren bör också vara uppfyllda genom 

till exempel ett arbete eller aktivitet. Uppsatsförfattarna anser även hälsa är ett av de fastställda 

förhållandena som livskvalitet är beroende av. Det innefattar även det psykologiska välbefinnandet. Vi 

bygger vår definition på livskvalitet utifrån litteraturgenomgång av författarna (Naess, 1994; 

Antonovsky, 1996). 

 

METOD 

 

Design 

 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 
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Urval av litteratur: 

 

Till introduktionen har vetenskapliga artiklar, internetsidor och litteratur från biblioteket på Mora 

lasarett och kurslitteratur från sjuksköterskeprogrammet mellan åren 2006 – 2008 använts. Artiklarna 

till resultatdelen har sökts via databaserna Elin, Pubmed+ och SveMed+, Ebsco, Wiley InterScienc. 

Sökorden som användes vid sökning var: myocardial infarction, gender differences, quality of life, 

experience, health, nursing, i olika kombinationer (Tabell 1). Manuell sökning gjordes direkt i 

tidskrifterna Journal of Advanced Nursing och Coronary Health Care och Psychology, Health & 

Medicin av dessa 607 träffar på artiklar så har 10 abstracts lästs igenom och slutligen har fyra artiklar 

använts till resultat delen (Tabell 2, Bilaga 2).  Inklusionskriterierna för artiklarna har varit att dessa 

skulle vara publicerade mellan åren 2000 – 2008, samt svara på frågeställningarna och beröra syftet. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller norska, samt att 

studierna skulle vara utförda på män och kvinnor. Endast artiklar som var av medel eller hög kvalitet 

efter att uppsatsförfattarna granskat de med granskningsmallarna, togs med i resultatet. 

Exklusionskriterier var artiklar som var medicinskt inriktade, det vill säga som enbart tog upp den 

farmakologiska behandlingen av en hjärtinfarkt uteslöts. Samt artiklar som inte fanns i fulltext eller 

kostade pengar att ladda ner från databaserna. Urvalet av artiklarna gjordes genom att läsa titeln och 

abstractet och om detta verkade stämma mot uppsatsförfattarnas syfte och frågeställning lästes hela 

artikeln.  

 

Tillvägagångssätt 

 

Artiklarna vars abstract berörde ämnena hjärtinfarkt, upplevelser och livskvalitet lästes, för att få en 

kort sammanfattning av artiklarnas innehåll. Om innehållet var relevant till syftet och frågeställningar 

sparades dessa och delades upp mellan författarna. Uppsatsförfattarna läste sju artiklar var och 

resultatet i artiklarna översattes och nedskrevs till svenska, för att få en lättare förståelse vad som 

framkommit i resultatet av artiklarna. Sedan samlades författarna för att sammanställa och delge 

varandra skriftligen en översättning av resultaten, samt diskutera resultatet som framkommit i alla 14 

artiklarna. De artiklarna som motsvarade syfte och frågeställning och svarade mot kvalitetskraven 

inkluderades i studien. Till resultatet användes till slut 14 artiklar. Artiklarna som användes redovisas i 

(Bilaga 3). Framkommet resultat ur artiklarna som använts har översatts och nedskrivits till 

författarnas modersmål samt delgetts till varandra skriftligen. 
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Analys 

 

De artiklarna som inkluderades i studien granskades med hjälp av granskningsmallar för både för 

kvalitativa och kvantitativa studier (Forsberg & Wengström, 2003) se (Bilaga 4-5). Den kvalitativa 

granskningsmallen består av 25 frågor som besvaras av Ja eller Nej svar, där ja poängsattes med 1 

poäng och nej med 0 poäng. Max poängen för denna mall är 25 poäng. Den kvantitativa har 29 frågor 

som svaras med Ja eller Nej svar, där ja poängsattes med 1 poäng och nej med 0 poäng. Max poäng på 

denna mall är 29 poäng. Dessa poäng delades upp i 3 lika delar låg, medel och hög. Artiklar som efter 

granskning fick medel eller hög poäng togs med i studien, ingen artikel av de som granskats behövde 

exkluderas på grund av för låga poäng. 

 

Den kvalitativa mallen delades upp i:                  Den kvantitativa mallen delades upp i: 

Låg        1-8 poäng.                                              Låg        1-9 poäng. 

Medel    9-15 poäng.                                            Medel   10-20 poäng. 

Hög       16-25 poäng..                                         Hög       21-29 poäng 
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RESULTAT 

 

Kvinnors upplevelser av vardagslivet efter hjärtinfarkt. 

 

Hälsoproblem 

 

I flera studier nämns andnöd och ökad trötthet som några av de största problemen för kvinnor efter en 

hjärtinfarkt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005b; 

Brink, Karlson & Hallberg, 2002; Brink, Karlson & Hallberg, 2006;  Gulliksson, Burell, Lundin, Toss 

& Svärdsudd, 2007). I Kristofferson et al. (2008) kommer de fram till att kvinnorna i studien hade 

börjat lära sig leva och handskas med sina symtom. Vissa kände stora förbättringar i den fysiska 

kapaciteten än före hjärtinfarkten, vissa kvinnor märkte en stor skillnad efter PCI (Percutaneous 

Coronary Intervention). En kvinna 47 år uttrycker det så här:  

 

”… a whole new life [after the operation] … no pain, nothing of the vascular  spasms 

i`d felt earlier.” (Kristofferzon et al., 2008, s. 360).   

 

I en annan studie uttryckte en av kvinnorna (58 år) sig som: 

 

 ”It´s just that I`ve been so tired. It´s like someone stuck a tap into me turned it on 

and drained all my energy.”(Brink et al. 2006, s. 407). 

 

 I studien gjord av Brink et al. (2002) fann man att kvinnor upplevde sömnproblem, liknade resultat 

fann Agevall, Berglund och Loghman, (2004).   

Dixon, Lim, Powell och Fischer (2000) kom fram till i sin studie att kvinnor upplevde svåra problem 

med känslomässiga reaktioner, fysiska konditionen, återhämtning och relation till familj och vänner, 4 

månader efter hjärtinfarkt. 

Hälsostatusen hos kvinnor var som högst i åldrarna 60-69 år (Aalto, Weinman, Heijmans.  

Manderback & Elovainio, 2006). 
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Livsstilsförändringar 

 

I en studie gjord av Condon och McCarthy (2006) identifierade kvinnan i studien “dålig livsstil” som 

en av den största orsaken till sin hjärtinfarkt. Rökning ansåg hon var en bidragande anledning till 

insjuknandet. Andra orsaker t.ex. stress i olika former som vid övertids jobb, svårigheter med 

ekonomin och för många roller både socialt och på arbetet. Efter sin hjärtinfarkt berättade informanten 

om en andra chans och vilken tur hon haft som överlevt. Hon var mycket motiverad till 

livsstilsförändringar, men med blandade känslor gentemot dessa förändringar. Att göra allt för många 

ändringar visade sig vara orealistiskt att genomföra på en gång. 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) fann i en studie gjord i Sverige att kvinnorna upplevde 

svårigheter med livsstilsförändringar pga. att de var beroende av stöd från familjemedlemmar. Man 

fann också bristande kunskap om hur man praktiskt ska hantera livsstilsförändringar som matvanor, 

detta påverkade deras välmående och hälsa negativt. Även fysiska och psykosociala problem i arbetet 

och i kvinnornas relationer, ärftlighet och deras livsstil vad gällande rökning och fet mat var svårt att 

förändra. Kvinnorna beskrev också svårigheter att acceptera sin hjärtinfarkt, samt motivera och 

prioritera sig själv i högre grad. Många kvinnor i studien trodde att psykosocial stress, som har att göra 

med krav från familjemedlemmar, sjukdom eller en inre oro/ångest hade orsakat deras hjärtinfarkt. 

De största förändringarna som nämndes bland kvinnor var rökning och stress, även diet och fysisk 

aktivitet. Motivationen att sluta röka var stor, men längtan att röka kunde vara väldigt stark 

(Kristofferzon et al. 2008). 

 

Emotionella reaktioner  

 

Man fann i studien att 18-25% (N = 51) av kvinnorna uppnådde en nivå av ångest vid varje mätpunkt 

från hjärtinfarkten till sex månader efteråt. Depression stod för 17 % på HAD skalan (Hospital 

Anxiety and Depression Questionnaire) när de var kvar på sjukhuset och nedstämdhet 45 %, GMS 

(Global Mood Scale) vid en månad (Bogg, Thornton & Bundred, 2000). 

När Brink et al. (2006) frågade kvinnorna om deras känslor så beskrev de sig inte som deprimerade. 

En kvinna i studien sa att hon visste att många blev deprimerade efter en hjärtinfarkt men att hon inte 

blivit det. De beskrev känslor som irritation, ilska, otålighet, rastlöshet, lätt till tårar och depression. 

Vidare så relaterades dessa känslor till mindre energi för dagliga aktiviteter och oro för en ny 

hjärtinfarkt. Kvinnor beskrev också ilska mot sig själva för att ha undertryckt sina egna behov under 

många år, samt att inte kunna utföra samma aktiviteter som tidigare.  
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”…now i`m taking my self into consideration.Then i get angry instead…i`ve been 

something of a wimp”, kvinna 52 år,( Kristofferzon et al. 2008, s. 370). 

 

”Yes…it`s difficult. Sometimes [I] think…you get angry at yourself that you not 

managing…You feel…No” Kvinna 65 år  

(Kristofferzon et al. 2008, s. 371). 

 

Hos den kvinnliga populationen var det 64 % (N = 51) som uppgav att variablerna depression och 

nedstämdhet påverkade deras upplevelse av fysisk livskvalitet (Bogg et al. 2000).  Kvinnor 

rapporterade om ett högt totalt välmående resultat, men hade ett lågt självförtroende, dålig sömn, 

kondition och uppfattad hälsa (Gulliksson., Burell., Lundin., Toss & Svärdsudd,. 2007). 

Norris, Hegadoren och Pilote, 2007 kom fram till i sin studie att det var vanligt med symtom som 

depression, depressiva symtom och grava depressioner hos kvinnor under stor press. Detta är vanligare 

hos kvinnor som haft en hjärtinfarkt och i studien rapporterades om en nedgång i alla dimensioner av 

livskvalitet (psykiskt, fysiskt och mentalt) ett år efter hjärtinfarkten (Norris, Hegadoren & Pilote, 

2007). 

 

Arbete och socialt nätverk  

 

Kvinnornas inställning i Brink et al. (2006) studie var att de som jobbade föredrog att vänta lite innan 

de gick tillbaka till sitt arbete, eller också så anpassade dem arbetet till sin begränsade kapacitet. De 

upplevde också att deras huvudansvar var hushållsarbetet och de placerade dessa plikter före arbetet. I 

samma studie så kom de fram till att de kvinnliga pensionärerna som deltog reducerade sina aktiviteter 

efter hjärtinfarkten. Kristofferzon et al. (2008) fick fram att kvinnor som var arbetslösa var trötta att 

vara hemma, de kände sig utelämnade socialt. Kvinnorna var också rädda att fastna i sin sjukdom, 

vilket resulterade i att de ville jobba heltid och fortsätta som innan hjärtinfarkten. 

 

 ”… Working halftime, then you get stuck… will… try [to work] as usual…if it 

works, can´t get stuck being sick either…drive you mad in the end!”  

Kvinna 52 år  (Kristofferzon et al. 2008, s. 371).  

 

Kvinnorna beskrev aktiviteter med familj, barn, barnbarn, släktingar och vänner som viktigt. Efter 

hjärtinfarkten var dessa aktiviteter mer utformade för kvinnan och på hennes villkor (Kristofferzon et 

al. 2008). Men i en studie gjord av Condon och McCarthy (2006) uttryckte kvinnorna istället känslor 
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av frustration över att deras anhöriga blev överbeskyddande. De värdesatte anhörigas hjälp men det 

fanns en tendens av dessa att gå till överdrift. 

Kristofferzon et al. (2005a, 2005b, 2008) beskriver att kvinnor upplevde säkerhet, ömhet och praktiskt 

stöd från partners, barn, barnbarn, släktingar och vänner. Kvinnor som levde ensamma beskrev en 

sämre fysisk, psykisk, social funktion och mer smärta än kvinnor som levde tillsammans med en 

partner (Kristofferzon et al. 2005a). 

 

Männens upplevelser av vardagsliv efter hjärtinfarkt 

 

Hälsoproblem 

 

Andnöd och ökad trötthet var några av de största problemen efter en hjärtinfarkt som nämns i flera 

studier (Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon et al. 2005b; Brink et al. 2006; Gulliksson, Burell, 

Lundin, Toss & Svärdsudd, 2007). En del av männen kände stora förbättringar i den fysiska 

kapaciteten än före hjärtinfarkten. Vissa av männen tyckte precist tvärtom att deras hälsa försämrades 

efter hjärtinfarkten. En man 82 år uttrycker det så här: 

 

”… got worse and worse, so now i`m not up to anything… hit 

bottom.[interviewer] …after this heartattack? [Patient] Yes ”( Kristofferzon et al. 

2008 s. 369). 

 

Kristofferzon et al. (2008) nämner i sin studie att män hade problem med, eller förträngde sina 

symtom. I Dixon, Lim, Powell och Fisher (2000) studie fann man att männen upplevde känslomässiga 

reaktioner, fysiska konditionen, återhämtningen och relation till familj och vänner som de största 

problemen 4 månader efter hjärtinfarkt. Hälsostatusen hos män var som högst efter 69 års ålder (Aalto 

et al. 2006). 

 

Livsstilsförändringar 

 

Män identifierade “dålig livsstil” som en av den största orsaken till sin hjärtinfarkt. De var mycket 

motiverade till livsstilsförändringar, men med blandade känslor gentemot dessa förändringar. Alla var 

dock bestämda att lyckas i förändringarna men det visade sig vara svårare än de hade förväntat sig. 

Rökning tillsammans med stress i olika former som vid övertids jobb, ekonomiska problem, och 

många roller både socialt och på jobbet var bidragande orsaker till insjuknandet. Att göra allt för 
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många ändringar upplevdes av männen vara orealistiskt att genomföra på en gång. Condon och 

McCarthy (2006) Kristofferzon et al. (2007) fann i en studie gjord i Sverige att de upplevde 

svårigheter med livsstilsförändringar pga. att de var beroende av stöd från familjemedlemmar. 

Bristande kunskap om hur man praktiskt ska hantera livsstilsförändringar som t.ex. matvanor. Män 

beskrev också hur låg motivation eller en stark önskan efter något t.ex. alkohol eller tobak gav dem 

problem med livsstilsförändringar. Det här påverkade deras välmående och hälsa negativt. Den 

vanligaste livsstilsförändringen som män försökte motivera sig till var att sluta röka. I en studie av Heo 

et al. (2008) fann man att män inte utövade egenvård i någon större utsträckning för att förebygga en 

ny hjärtinfarkt. Hos männen var det skillnad ju äldre man var desto bättre egenvård utövade man.  

De största förändringarna som nämndes bland män var rökning och stress, motivationen att sluta röka 

var stor men längtan att röka kunde vara väldigt stark. Man beskrev längtan efter tobak så stor att man 

kände missmod, och att det fanns en rädsla att börja igen (Kristofferzon et al. 2008). 

 

Emotionella reaktioner  

 

Författarna till studien fann att 10-15 % ( N = 169) av männen uppnådde ångest direkt efter infarkten 

och sex månader senare. (Bogg et al. 2000). 

 Brink et al. (2006) frågade en man i studien om hans trötthet kunde bero på depression, men han 

förnekade att det var så. Männen kände sig försummade, värdelösa och ångestfyllda om framtiden 

detta relaterades till fysisk svaghet.  

 

”… I’m used to doing everything myself. You get overlooked- like you feel 

worthless” man 82 år (Kristofferzon et al. 2008, s. 371). 

 

De kände också att oron var begränsande. De ville inte vara ensamma, kände rädsla att testa gränser 

och undvek fysisk aktivitet samt en oro att befinna sig långt från sjukhus.  

Andra män försökte tänka på annat och vissa glömde bort sina problem efter en tid.   

 

 ”…don`t know when the next attack- if it comes… don`t dare travel anywhere 

where there´s no hospital nearby” man 60 år (Kristofferzon et al. 2008, s. 371).  

. 

Minimera konsekvenserna av hjärtinfarkten var ett sätt att få en känsla av kontroll över situationen. En 

man i studien uttryckte det att så länge som han hade sin nitroglycerin i närheten och det hjälpte så var 

han inte orolig (Brink et al. 2002). 
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Männens utgång sex månader efter infarkten menar författarna i studien har att göra med hur höga 

poäng de fick på HAD (Hospital Anxiety and Depression Questionnaire) skalan en månad efter 

infarkten (Bogg et al. 2000). Män hade ett lågt resultat vad gäller det totala välmående, men bra 

självförtroende, sov bra, kondition och uppfattad hälsa (Gulliksson et al. 2007).  

Männen i en annan studien rapporterade istället om en uppgång i alla dimensioner (psykiskt, fysiskt 

och mentalt) av livskvalitet ett år efter hjärtinfarkten (Norris, Hegadoren & Pilote, 2007). 

Arbete och socialt nätverk 

 

Brink et al. (2006) fick fram i sin studie att männen som var i arbetsför ålder utan tvekan skulle 

tillbaka till sitt arbete. Män som var i pensionsåldern tyckte att fortsätta med dagliga aktiviteter var att 

föredra istället för att förändra dem. De kämpade dock med hälsoproblem och blev tvingade att 

förändra sina aktiviteter på något sätt. Män som var arbetslösa uppgav att de var trötta att vara hemma, 

de kände sig utelämnade socialt.  

 

”… I feel little left outside…[(interviewer] do you feel left outside the society… 

as unemployed…? [Patient]) Yes i do…how large amount of your life do you 

spend at home and how large amount at the workplace?” man 52 år                    

( Kristofferzon et al. 2008, s. 371).  

 

Män beskrev aktiviteter med vänner, sociala aktiviteter och resor som viktigt, det var också viktigt att 

känna sig behövd och till nytta för samhället men på deras eget villkor (Kristofferzon et al. 2008). 

Condon och McCarthy (2006) fann att männen uttryckte känslor av frustration över att deras anhöriga 

blev överbeskyddande.  

Vissa män upplevde sin familj och anhöriga som mycket stödjande, några andra män upplevde inte 

något stöd alls från sina anhöriga. De kände att deras barn inte hade tid med dem eller också var det 

problem med förhållandet gentemot sina fruar eller före detta fruar. Kristofferzon et al. (2005b, 2008).  
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Hur sjuksköterskans roll upplevs i omvårdnaden 

 

Kvinnor uttryckte en önskan om mer information om symtom, känslor, hjärtstatus, behandlingar och 

rehabilitering. Kvinnor som medverkade i hjärtrehabiliteringsteam upplevde trygghet. De ville ha 

uppmuntran att behålla livsstilförändringar, och ett stort stöd från hjärtteamet och andra medverkande i 

1 års plan.  

 

”… you hear how the others are doing and are feeling and how they´ve 

experienced it…went on for a year…so as not to go backwards.” Kvinna 56 år 

(Kristofferzon et al. 2008 s. 371). 

 

Kvinnorna diskuterade även Sjuksköterskans roll både på sjukhuset och i primärvården, detta då de 

stod för kontinuitet, säkerhet och praktiskt hjälp (Kristofferzon et al. 2008). En annan studie som 

Kristofferzon et al. (2007) gjort framkom att informationen blev upprepad muntligt som skriftligt. 

Kvinnorna upplevde också att de hade en bättre och enklare dialog med hjärtsköterskan än med 

läkaren. Det var lättare att få kontakt med sköterskan och dem mötte henne snabbt efter utskrivningen, 

ofta inom två veckor. 

 

”She [nurse] was so good at explaining… he [physician] wanted me to ask – I 

didn´t know what… She told me things and then she asked med and then I asked 

her [questions]….very good.” Kvinna 67 år (Kristofferzon et al. 2007 s. 397). 

 

Män ville diskutera deras prognos mer än symtom och känslor. De upplevde säkerhet, trygghet och 

förståelse hos hjärtspecialisten. Många önskade åter besök hos cardiologen 1- 2 ggr/år. Männen 

diskuterade även Sjuksköterskans roll både på sjukhuset och i primärvården, detta då de stod för 

kontinuitet, säkerhet och praktiskt hjälp (Kristofferzon et al. 2008).  

Kristofferzon et al. (2007) fick fram att de flesta av männen fick sin information från vårdgivarna och 

mest uppskattade var sjuksköterskorna. 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

 

Andnöd och trötthet var något som återkom i flera studier hos både män och kvinnor (Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2008; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005b; Brink, Karlson & Hallberg, 

2002; Brink, Karlson och Hallberg, 2006; Gulliksson, Burell, Lundin, Toss & Svärdsudd, 2007). Sömn 

problem förekom mer hos kvinnor än män (Brink et al. 2002; Agevall et al. 2004; Gulliksson et al. 

2007). Män och kvinnor var medvetna om att deras livsstil var en bidragande orsak till hjärtinfarkten, 

som rökning och stress. Båda könen var motiverade till att göra livsstilsförändringar efter 

hjärtinfarkten (Condon & McCarthy 2006). 

Kvinnor upplevde känslor som irritation, otålighet, lätt till tårar, depression och ilska. Samma studie 

nämner att männen kände sig försummade, ångest för framtiden och känsla av oduglighet (Brink et al. 

2006). Resultatet visade att kvinnor avvaktade med att gå tillbaks till arbetet och männens inställning 

var att återgå till arbetet så fort som möjligt. Familjeaktiviteter var något som kvinnorna beskrev som 

viktigt, männen framställde istället aktiviteter med vänner och bekanta samt känslan av att känna sig 

behövd av samhället. Båda könen tyckte att sjuksköterskan roll var viktig under deras vårdtid och för 

den fortsatta rehabiliteringen (Kristofferzon et al. 2008).  

 

Resultat diskussion 

Resultatet uppsatsförfattarna fann liknar det som redan finns beskrivet i läroböckerna att män och 

kvinnor reagerar och upplever smärta på olika sätt. Vilket leder till att upplevelserna i vardagen också 

kommer att skilja sig åt mellan män och kvinnor (Ericson & Ericson, 2002). Att båda könen upplever 

smärta och obehag på olika sätt kan enligt Hammarström (2005) ha att göra med ideal, normer, 

livsvillkor och förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt i samhället. 

Resultatet diskuteras utifrån fem huvudkategorier samt ur manligt och kvinnligt perspektiv. Dessa 

huvudrubriker är ”Hälsoproblem”, ”Livsstilsförändringar”, ”Emotionella reaktioner”, ”Arbets och 

socialt nätverk” och ”Hur upplevs sjuksköterskans roll i omvårdnaden”. Under dessa huvudrubriker 

har uppsatsförfattarna beskrivet vilket resultat vi funnit i artiklarna om patienters olika upplevelser av 

vardagslivet efter hjärtinfarkt.  

Uppsatsförfattarna fann att det i många studier var andnöd och trötthet som var de två största 

hälsoproblemen efter hjärtinfarkten. Detta var något som upplevdes hos både män och kvinnor 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005b; Brink, Karlson 
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& Hallberg, 2002; Brink, Karlson och Hallberg, 2006; Gulliksson, Burell, Lundin, Toss & Svärdsudd, 

2007). Varför vissa män hade problem med eller förträngde sina symtom efter hjärtinfarkten 

(Kristofferzon et al. (2008) kan man diskutera. Kan det bero på att männen ville tillbaks till arbetet så 

snabbt som möjligt och därför inte känner efter utan försöker köra på som vanligt. Kvinnorna hade inte 

alls lika bråttom tillbaks till arbetet utan prioriterar hushållsarbetet istället. Samma resultat fanns bland 

pensionärerna (Brink et al. 2006).  

Kan detta ha en generations betydande inverkan att männen skall arbeta och kvinnorna sköta hemmet.  

Vad som är manligt och kvinnlig skapas genom ideal, normer och förväntningar som råder i samhället 

menar genusforskningen, detta är något som förändras från generation till generation (Hammarström, 

2005). Ett intressant resultat som uppsatsförfattarna fann var att av den trötthet som båda könen 

upplevde, var det endast kvinnorna som led av sömnproblem (Brink et al. 2002; Agevall et al. 2004 & 

Gulliksson et al. 2007).  

Kvinnor uttryckte känslor som var av mer utåt agerande karaktär som ilska och irritation, däremot fann 

uppsatsförfattarna att männen upplevde mer känslor om deras person eller karaktär som förbiseddhet 

och en känsla av tomhet. Båda könen uttryckte dock en känsla av oro för framtiden (Brink et al. 2006). 

Oron kan grunda sig på en osäkerhet inför framtiden vad gällande den fysiska, psykiska, sociala och 

ekonomiska förändringar som den nya situationen medför. I Rantakeisu et al. studie (citerad i 

Hammarström 2005) fann man att kvinnors deltids arbetande med sämre ekonomi som följd, var en 

orsak till stress och ohälsa hos kvinnorna. Bogg et al. (2000) visar också att de kvinnliga deltagarna i 

studien uppgav att de kände sig deprimerade eller nedstämda, till skillnad mot männen. Att kvinnor 

lider mer av depression än män efter sin hjärtinfarkt fann vi även i andra studier (Brink et al. 2006; 

Gulliksson et al. 2007;  Bogg et al. 2000; Norris et al. 2007; Aalto et al. 2006 & Kristofferzon et al. 

2005).  

Uppsatsförfattarna tror att orsaken till att kvinnor lider mer av depression är att de är närmare sina 

känslor än vad män tillåts vara. Detta i sin tur påverkar deras hälsa och vilka förväntningar som råder 

på vad som är manligt och kvinnligt i samhället idag (Hammarström, 2005).  

Båda könen var medvetna om hur deras livsstil kunde ha inverkat på deras uppkomna hjärtinfarkt. 

Psykosocial stress och deras upplevda krav från familjen och anhöriga kände kvinnorna hade bidragit 

till deras hjärtinfarkt samt deras oförmåga att sätta sina egna behov före andras (Kristofferzon et al. 

2007).  
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Efter sin hjärtinfarkt insåg både män och kvinnor vilken tur de haft som överlevt. De var då 

inspirerande och motiverade till att göra livsstilsförändringar. Men det visade sig svårt och orealistiskt 

att genomföra för många förändringar på en gång (Condon & McCarty, 2006).  

Här kan vården och sjuksköterskan ha en stor inverkan på hur förändringarna skall genomföras och 

framförallt behållas. För att lyckas med de livsstilsförändringarna som krävs, tror uppsatsförfattarna att 

det gäller att patienterna får stöd och hjälp under en lång tid så som sker i hjärtrehabiliteringsteamen. 

Där stödet kommer från både av professionell personal som patienter med liknande situation. Det kan 

underlätta och hjälpa att höra andras upplevelser i samma situation. Något annat som är viktigt är de 

anhörigas roll både som stöd och informations mottagare, om informationen ges både muntligt och 

skriftligt till patienten och anhöriga kan de hjälpa varandra att ta in denna både direkt och senare i 

hemmet. Kvinnorna uppgav i en studie av Kristofferzon et al. (2007) att de hade en enklare och bättre 

dialog med sjuksköterskan än med läkaren. Där framkom också att informationen som gavs både var 

muntlig och skriftlig. Något som uppsatsförfattarna tror är viktigt, detta då patienterna kanske inte 

alltid är mottaglig för all information på en gång. Kvinnorna upplevde mer problem fysiskt och 

psykosocialt i arbetet och i relationer, samt hade problem med att prioritera sig själva i högre grad och 

detta gjorde att det var svårt att genomföra förändringar. Männen upplevde mer problem med att byta 

matvanor och sluta röka (Kristofferzon et al. 2007).  

Männen ansåg att aktiviteter av social karaktär, och resor var viktiga, kvinnor riktar sina aktiviteter 

mot hemmet och familjen (Kristofferzon et al. 2008). Orsaken till detta tror uppsatsförfattarna kan 

vara att männen vill visa styrka utåt, kvinnorna känner styrka och trygghet i familjen. Att leva ensam 

beskrevs av kvinnor som mer betungande både fysisk, psykisk och socialt än att ha en partner 

(Kristofferzon et al. 2005a). Uppsatsförfattarna anser att varje vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient är unik. Genom att möta patienten, ge stöd, lyssna och ge bekräftelse kan sjuksköterskan få en 

fungerande vårdprocess (Wiklund, 2003).  

Utan en fungerande vård relation blir vårdprocessen lidande. Uppsatsförfattarna anser också att 

information är en viktig del i att få relationen att fungera. Kvinnor uttryckte en önskan om utökad 

information från sjuksköterskan angående sina symtom, behandlingar och rehabilitering. Männen 

däremot var mer benägna att diskutera sin prognos än symtom och känslor. Att männen ville diskutera 

sin prognos hellre än symtom tror uppsatsförfattarna kan bero på deras vilja att så snabbt som möjligt 

återgå till arbetet som tidigare nämnts i diskussionen. De upplevde säkerhet, trygghet och förståelse 

när de träffade hjärtspecialisten som de önskade besöka en till två gånger per år. När det gäller 

sjuksköterskans roll uppger bägge könen att denne stod för kontinuitet, säkerhet och praktiskt hjälp 
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(Kristofferzon et al. 2008). Uppsatsförfattarna tror att männen känner säkerhet och trygghet i att 

informationen kommer från en utbildad specialist om sin sjukdom. 

Metoddiskussion 

 

Uppsatsförfattarna till denna litteraturstudie anser att sökorden för artiklarna som användes i 

resultatdelen var tillräckliga. Vi fick många träffar och för att begränsa urvalet så bestämdes att 

artiklarna som skulle ingå i studien skulle vara publicerade mellan åren 2000-2008. Dessa artiklar 

skulle finnas att tillgå gratis i fulltext på de referensdatabaser som användes, och att dessa studier var 

gjorda på både män och kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt.  

En del artiklar exkluderades då de inte fanns att tillgå gratis i fulltext, även artiklar som enbart var 

medicinskt inriktade exkluderas. Uppsatsförfattarna tror att exkluderingen av medicinska artiklar inte 

har påverkat resultatet negativt, då frågeställningarna rör upplevelser efter hjärtinfarkt. Att hitta 

artiklar om hjärtinfarkt och upplevelser har varit relativt enkelt. Vilket kan bero på att vi använt 

sökorden i olika kombinationer.  

Uppsatsförfattarna tror sig använt en liten del av de artiklar som finns att tillgå. Men på grund av den 

begränsade tiden uppsatsförfattarna haft till sitt förfogande så har inte tid funnits till att leta efter fler 

artiklar. Granskningsmallarna har använts för att försäkra oss om att artiklarna som använts i resultatet 

skulle vara av god kvalitet. Dessa har varit enkla att arbeta med och gett oss struktur i granskningen. 

Då uppsatsförfattarna inte har engelska som modersmål, kan detta påverka resultatet. På vilket sätt 

som resultatet blivit påverkat är osäkert, översättningen har skett efter bästa förmåga av 

uppsatsförfattarna. Artiklarna delades upp mellan uppsatsförfattarna på grund av den begränsade tiden 

och granskade hälften var. Detta kan även påverkat resultatets kvalité, då uppsatsförfattarna kanske har 

olika kunskaper att översätta det engelska språket.  

 

Projektets kliniska betydelse  

 

Det är viktigt i vårat arbete som sjuksköterska att vi har en förståelse för hur upplevelser kan skilja sig 

åt mellan män och kvinnor. Samt vikten av att anpassa informationen och vården efter situationen och 

personen som den berör. Vi behöver en stor förståelse för att upplevelsen av livskvalitet skiljer sig åt 

mellan olika människor och inte bara mellan könen, efter en hjärtinfarkt. Att få en ökad förståelse för 

att män och kvinnors livsvillkor i samhället idag påverkar deras psykiska och fysiska hälsa. För att 

kunna göra detta är det viktigt att vi har ett holistiskt tänkande och synsätt på människan. Det gäller att 

fånga varje individ på den nivå de befinner sig och börja bygga grunden där. 
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Etiska övervägande 

 

Vi har efter bästa förmåga översätt artiklar från engelska till svenska, samt varit objektiva i hela 

studien och till det resultat vi fått fram. Då alla artiklar som använts i resultatet redan granskats av en 

etisk kommitté ser inte uppsatsförfattarna att det finns något etiskt dilemma att ta hänsyn till. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Ytterligare forskning bland män och kvinnor om deras upplevelser efter hjärtinfarkt behövs för att öka 

kunskaperna och vetskapen om informationsbehovet. Ökade kunskaper om upplevelser och hur dessa 

skiljer sig, inte bara mellan man och kvinna utan även inom könen. Denna ökade kunskap leder till 

lyhördhet för individens olika sätt att beskriva symtom, och då kan sjuksköterskan ge patienter 

snabbare och rätt behandling samt bättre omvårdnad. Det verkar finnas en hel del forskning om 

hjärtinfarkt och upplevelser både hos kvinnor och män, och visst har omvårdnaden gått fram. 

Farligheten är att sätta sig ner och känna sig nöjd. Vården skall vara ständigt framåt riktad för att 

patienter skall få bästa och mest aktuella vård som är möjlig. Vi känner det därför viktigt att 

sjuksköterskor ges tid och möjlighet att ta del av omvårdnadsforskning, för att kunna föra vården 

framåt.  

 

Slutsats 

 

Vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra för att patienten ska uppleva livskvalitet visade 

sig vara svårt att tydliggöra. Det som framkommer i vårt resultat är att människor är olika. Det finns  

ingen mall på hur sjuksköterskor ska agera i olika omvårdnadssituationer. Vi är alla olika och det är 

inte bara könet som utgör olikheter utan det finns även olikheter inom könet. Osäkerheten och 

ovissheten efter en hjärtinfarkt kan ha tydlig inverkan på det dagliga livet för den drabbade oavsett 

kön. Det verkar finnas ett behov av stöd och information för de som drabbas av hjärtinfarkt, det stöd 

som finns omedelbart efter och under sjukhusvistelsen är väldokumenterad och utförda. Individuella 

vårdplaner och uppföljning kan förbättra livskvaliteten hos hjärtinfarktspatienter. 

  

 

REFERENSER 

Aalto. A-M., Weinman. J., Heijmans. M., Manderbacka. K., & Elovainio. M. (2006) 

Sociodemographic, disease status, and illness perceptions predictors of global self ratings of health and 



 

 

26 

quality of life among those with coronary heart disease- one year follow-up study. Quality of life 

research 15, 1307-1322. 

 

Agevall. S., Berglund. M., & Loghman. H. (2004). Reduced quality of life after Myocardial Infarction 

in Women Compared with Men. Clin.Cardiol. 27, 271-274. 

 

Almås, H , Valand E, Bilicz J A & Berntzen H (2002) Klinisk omvårdnad 1. 

Stockholm: Liber AB 

 

Antonovsky, A. (1996). Hälsans mysterium. Köping: Natur och Kultur. 

 

Bogg, J., & Thornton, E., & Bundred, P. (2000). Gender variability in mood, quality of life and coping 

following primary myocardial infarction. Coronary health care, 4 163-168. 

 

Brink, E., & Karlson, B.W., & Hallberg, L. R-M. (2002). Health experiences of firs-time myocardial 

infarction: factors influencing women´s and men´s health-related quality of life after five months. 

Psychology, Health and Medicine, Vol. 7, No. 1.  

 

Brink, E., & Karlson, B.W., & Hallberg, L. R-M. (2006). Readjustment 5 months after a first-time 

myocardial infarction: reorienting the active self. Journal of Advanced Nursing 53(4), 403-411. 

 

Condon, C., & McCarthy, G. (2006). Lifestyle changes following acute myocardial infarction: Patients 

perspectives. European Journal of Cardiovascular Nursing 5, 37 – 44. 

 

Dixon, T., & Lim. L. L-Y., & Powell. H., & Fisher, J. D. (2000). Psychosocial experiences of cardiac 

patients in early recovery: a community-based study. Journal of Advanced Nursing, 31(6), 1368-1375. 

 

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2002). Medicinska sjukdomar, medicinsk behandling, patofysiologi, Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Foss, C. (2002). Gender bias in nursing care? Gender-related differences in patient satisfaction with 

the quality of nursing care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16, 19-26. 

 



 

 

27 

Hammarström, A. (2005). Genusperspektiv på medicinen. Stockholm: Högskoleverket. 

 

Hanssen. T. A., & Nordrehaug, J. E., & Hanestad. B. R. (2005). A Qualitative study of the  

information needs of acute myocardial infarction patients, and their preferences for follow-up contact 

after discharge. European Journal of Cardiovascular Nursing 4, 37-44. 

 

Haugland T, Hansen I & Areklett E (2002). Omvårdnad vid hjärtsjukdomar. I 

Almås H (red) (2002) Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: Liber AB 

 

Heo. S, Moser. D. K, Lennie. T. A, Riegel. B., & Chung. M. L (2008). Gender differences in factors 

related to selfcare behaviors: A cross- sectional, correlational study of patients with heart failure. 

International Journal of Nursing studies NS-1333. 

 

Kristoffersen, N.J. (2005). Grundläggande omvårdnad Del 1. Stockholm: Liber. 

 

Kristofferzon, M-L., & Löfmark, R., & Carlsson, M. (2005a). Perceived coping, social support, and 

quality of life 1 month after myocardial infarction: A comparison between Swedish women and men. 

Heart & Lung vol.34, No.1, 39 – 50. 

 

Kristofferzon, M-L., & Löfmark, R., & Carlsson, M. (2005b). Coping, social support and quality of 

life over time after myocardial infarction. Journal of advanced nursing 52(2), 113-124. 

 

Kristofferzon, M-L., & Löfmark, R., & Carlsson, M. (2007). Striving for balance in daily life: 

experiences of Swedish women and men shortly after a myocardial infarction. Journal of Clinical 

Nursing 16, 391-401. 

 

Kristofferzon, M-L., & Löfmark, R., & Carlsson, M. (2008). Managing consequences and finding 

hope- experiences of Swedish women and men 4 -6 months after myocardial infarction. Skandinavien 

Journal of Sciences. 22 s. 367 – 375.  

 

Luttik. M-L., & Jaarsma. T., & Veeger. N., & Van Veldhuisen. D. (2005).  For better or worse: 

Quality of life impaired in HF patients as well as in their partners. European Journal of 

Cardiovascular Nursing 4, 11-14. 

 



 

 

28 

Norris, C. M., Hegadoren. K., & Pilote., L. (2007). Depression symptoms have a greater impact on the 

1 year health-related quality of life outcomes of women post myocardial infarction to men. European 

Journal of Cardiovascular Nursing 6. s. 92-98. 

 

Naess, S. (1987). Quality of Life Research, Concepts, Methods and Applications. Oslo: Insti-tute of 

Applied Social Research 

 

Omran, S. & Al-Hassan, M. (2006). Gender differences in signs and symptoms precentation and 

treatment of Jordanian myocardial infarction patients. International Journal of Nursing practice. 12, 

198-204. 

 

Persson, S. (2003). Kardiologi-hjärtsjukdomar hos vuxna. (4 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Raadu, G. (2006). Författningshandboken 2006. Stockholm: Liber. 

 

Raadu, G. (2006). SOSFS 1993:17, Allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården. 

Författningshandboken, 2006. Stockholm: Liber.  

 

Sjukvårdupplysningen (2008). Hämtad 14 september 2008 från:  

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20350 

 

Sjöberg, G. (2005). Omvårdnad vid akut kranskärlssjukdom. I: Wallentin, L Akut kranskärlssjukdom. 

Stockholm: Liber, s 228-234. 

 

Socialstyrelsen, (2008). Hjärtinfarkter 1987-2005. 

 

Statens Folkhälsoinstitut (2008). Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Östersund: Statens 

Folkhälsoinstitut R 2008:8. 

 

Statistiska Centralbyrån. På tal om kvinnor och män. Lathund för jämställdhet 2004. Stockholm: 

Statistiska Centralbyrån, 2004. 

 

Swahn, E. (2008). Hjärtinfarkt (www document) URL 



 

 

29 

 

Turton, J. (1998). Importance of information following myocardial infarction: a study of the self-

perceived information needs of patients and their spouse/partner compared with the perceptions of 

nursing staff. Journal of Advanced Nursing, 27, 70-778. 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bilaga 1. Tabell 1, Redovisning av artikelsökning. 

Datum 
för  
sökning 

Databas Sökord Träffar Antal  
lästa  
abstract 

Antal 
Använd 
artiklar 

080904 

 

Elin@dalar

na 

Myocardial 

infarction 

41454 0 0 

080904 

 

 Elin@dalar

na 

Myocardial 

infarction + 

151 27 2 



 

 

30 

Gender 

differences 

080904 

 

 Elin@dalar

na 

Myocardial 

infarction +  

Gender 

differences + 

Quality of life 

7 6 0 

080904 

 
 Elin@dalar

na 

Myocardial 

infarction + 

Gender 

differences + 

Experience 

7 3 3 

080904 

 

Pubmed Myocardial 

infartion 

151 675 0 0 

080904 

 

 Pubmed Myocardial 

infarction + 

Gender 

differences 

19 836 0 0 

080904 

 

 Pubmed Myocardial 

infarction + 

Gender 

differences + 

quality of life 

41 10 2 

080904 

 

Pubmed Myocardial 

Infraction + 

Women 

       4282                  10                                         1 

080910 

 

Ebsco Quality of life 

+ Myocardial 

infarction 

         107                    1                                         1 

080912 

 

Ebsco Myocardial 

Infarction+ 

Nursing 

         552                    4                                         1 

Totalt antal 

träffar. 

     218112                  61                                       10 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Bilaga 2. Tabell 2, Redovisning av manuell artikelsökning. 

Datum 
för sökning 

Tidskrift Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
använda 
artklar  



 

 

31 

080904 
 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Myocardial 

infarction+ 

Quality of life 

 

 

 

       551 

 

 

 

               5 

 

             

 

                  2 

080912 

 

Coronary 

Health Care 

Myocardial 

Infarction+ 

Quality of life 

    

                   

               

             

               3                           

            

                 

                  1 

080912 

 

Psychology, 

Health & 

Medicin 

Health+ 

Experience 

 

       

        56 

 

 

              2 

 

 

                  1 

Totalt antal träffar          607              10                   4 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilaga 3. Tabell 3. Redovisning av använda artiklar studien. 

Författare 
År 
Land 

Syfte Design 
Metod 

Deltagar
e 

Resultat Kvalitets
- 
grad 

Condon, C. 

McCarty, G. 

Irland 

2006 

Utforska 

patienters 

perspektiv till 

livsstilsförändr

ingar efter 

Kvalitativ N=10. 

9st män 

1st kvinna 

Det behövdes 

en utveckling 

kring service 

och hjärtrehab 

program för att 

Hög 

22/25 



 

 

32 

hjärtinfarkt. stötta patienten 

och förmedla 

information till 

familjen för att 

minska ångest 

och rädsla. 

Heo, S. Moser, 

D K. Lennie, T 

A. Riegel, B 

Chung, M L. 

USA. 2008. 

Identifiera 

faktorer I 

egenvård hos 

hjärtpatienter. 

Kvantitativ N=122 

77st män 

45st 

kvinnor 

Majoriteten av 

både män och 

kvinnor hade 

inte egenvård 

konsekvent i 

sin vardag. 

Hög 

22/29 

Agevall, S, 

Berglund, M. 

Henareh. L. 

Sweden. 2004 

Se eventuella 

köns skillnader 

I livskvalite 

efter en 

hjärtinfarkt, 

med modern 

medicinsk 

hjälp. 

Kvalitativ N=123 

94st män 

29st 

kvinnor 

Bakgrundsjukd

omar hade 

ingen 

könskillnad, 

kvinnor hade 

mer negativa 

känslor än män 

Hög 

22/25 

Kristofferzon, 

M-L. Löfmark, 

R. Carlsson. 

M. Sweden. 

2005a 

Jämföra 

coping, socialt 

stöd och 

livskvalite hos 

svenska män 

och kvinnor 1 

månad efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ N=171 

97st män 

74st 

kvinnor 

Kvinnor 

använde mer 

kringgående 

och stöttande 

strategier och 

värderade 

psykologiska 

aspekter som 

mer 

problematiska 

än män. 

Hög 

21/25 

Kristofferzon, 

M-L. Löfmark, 

R. Carlsson. 

M. Sweden. 

2008 

Beskriva 

upplevelser I 

vardagslivet 

hos män och 

kvinnor och 

deras 

förväntningar 

om framtiden. 

Kvalitativ N=39 

19st män 

20st 

kvinnor 

Två teman 

kom fram (att 

klara av 

konsekvensern

a efter en 

hjärtinfarkt) 

och ( hitta 

meningen med 

det som hänt) 

Hög 

24/25 

Norris. C M, 

Hegadoren. K, 

Pilote. L. 

Canada. 2006. 

Utforska 

könsskillnader  

I depression 

symptom och 

hälso 

relaterade 

livskvalite. 

 

 

 

 

 

Kvantitativ N=486 

102st 

kvinnor 

384st män 

Kvinnor hade 

sämre fysiskt 

och mental 

resultat än män 

efter ett år. 

Hög 

22/29 

Gullikson. M, 

Burell. G, 

Lundin. L, 

Toss. H, 

Svärdsudd. K, 

Sweden. 2007 

Utforska de 

psykosociala 

faktorerna 1 år 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ N=346 

82st 

kvinnor 

264st män 

Kvinnor 

rapporterade 

mer situationer 

med stress, 

sämre vitala 

funktioner, 

depression, 

sämre coping, 

sämre 

självförtroende 

Hög 

23/29 



 

 

33 

och sämre 

sömn än män. 

Aalto. A-M, 

Aro. A R, 

Weinman. J, 

Heijmans. M, 

Manderbacka. 

K, Elovainio. 

M. Finland. 

2006 

Undersöka 

relationen 

mellan 

patienters 

upplevda hälsa 

efter en 

hjärtinfarkt  

och sjukdoms 

relaterade 

faktorer mot 

de globala 

resultatet. 

Kvantitativ N=3130 

1657st 

män 

1473st 

kvinnor 

Kvinnorna i 

studie var 

något äldre 

hade lägre 

utbildning än 

män, 

kvinnorna 

rapporterade 

också något 

lägre 

livskvalitet än 

män. Även 

globalt. 

Hög 

27/29 

Kristofferzon, 

M-L., 

Löfmark, R., 

Carlsson, M. 

Sweden, 2007 

Beskriva 

upplevelserna 

I det dagliga 

livet hos 

kvinnor och 

män under de 

första fyra till 

sex månaderna 

efter en 

hjärtinfart. 

En 

beskrivande 

och 

retrospektiv 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

N=39 

20 

kvinnor 

19 män 

Fysiska 

problem och 

emotionell 

stress var de 

flest 

förekommande 

problemen 

under de första 

månaderna 

efter 

hjärtinfarkten. 

Hög 

23/25 

Dixon, T., 

Lim, L.L.-Y., 

Powell, H., 

Fischer, J.D. 

Australien, 

2000 

Att undersöka 

förekommst 

och 

svårighetsgrad

en hos hjärt 

patienter I ett 

tidigt 

återhämtnings 

stadium och se 

om det 

förekommer 

olikheter I 

förekommsten 

av problemen 

beroende på 

alder och kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ N=1124 

720 män 

404 

kvinnor 

En stor andel i 

studien uppgav 

att de hade 

problem med 

emotionella 

reaktioner, 

fysiska 

konditionen, 

tillfrisknandet 

och att relatera 

till familj och 

vänner. 

Hög 

26/29 

Brink, E., 

Karlson, B.W., 

Hallberg, L. R-

M.  

Sweden, 2002 

Utforska 

hälsorelaterad 

livskvalitet  

och coping 

strategier hos 

hjärtinfarkts-

patienter fem 

månader efter 

utskrivning 

från sjukhus. 

En 

longitudinell 

studie med 

kvantitativ 

ansats. 

N=114 

37 

kvinnor 

och 77 

män 

Fysisk och 

psykisk ohälsa 

blev sämre hos 

både män och 

kvinnor efter 

infarkten. 

Kvinnor hade 

betydligt mer 

sömnrubbning

ar än männen. 

Hög 

28/29 
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Kristofferzon, 

M-L., 

Löfmark, R., 

Carlsson, M. 

Sweden, 

2005b 

Att beskriva 

köns -

skillnader I 

uppfattad 

coping, soialt 

stöd och 

livskvalitet 1,4 

och 12 

månader efter 

en hjärtinfarkt. 

En 

longitudinell

, 

beskrivande 

och 

jämförande 

kvantitativ 

studie. 

 

N=171st. 

74 

kvinnor 

och 

97män. 

Inga skillnader 

i coping 

strategier, 

förutom i 

fatalistisk 

coping som 

minskade hos 

män efter tid. 

Kvinnor fick 

mer hjälp av 

barnbarn. Man 

fann inga 

skillnader i 

livskvalitet hos 

könen. 

Hög 

26/29 

Brink, E., 

Karlson, B.W., 

Hallberg,L. R-

M.  

Sweden, 2006 

Utforska den 

själv-

reglerande 

processen hos 

kvinnor och 

män fem 

månader efter 

en första 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ N=21st. 

11kvinnor 

och 10 

män. 

Visade att 

deras aktiva liv 

blev hotat av 

trötthet och 

andra 

hälsoproblem 

som gjorde att 

de inte orkade 

deltaga i 

aktiviteter som 

de gjort innan 

hjärtinfarkten. 

Hög 

21/25 

Bogg, J., 

Thornton, E., 

Bundred, P.  

UK, 2000 

Identifiera 

faktorer och 

deras inverkan 

på den 

psykologiska 

responsen vid 

en hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 

studie. 

N=220. 

169 män 

och 51 

kvinnor. 

Skillnader i 

hur män och 

kvinnor 

anpassar sig 

efter en 

hjärtinfarkt . 

Kvinnorna 

hade större 

emotionella 

svårigheter. 

Hög 

26/29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4. Granskningsmall för kvalitativa studier. 

 Fråga Ja Nej 
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1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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    Bilaga 5. Granskningsmall för kvantitativa studier. 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 


