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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser, samt stödet från 

sjukvården, tiden efter en hjärtinfarkt. Metoden var en systematisk litteraturstudie med 

granskning av kvalitativa vetenskapliga artiklar. All artikelsökning gjordes via sökmotorn 

ELIN@dalarna. Artiklarna var etiskt godkända samt publicerade mellan åren 2000-2009 samt 

skrivna på engelska. De granskades därefter med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa 

artiklar. Resultatet visade i flertalet av studierna att kvinnorna upplevde rädsla, ångest samt 

stor trötthet efter sin hjärtinfarkt. Andra faktorer som framkom var kvinnornas behov av 

ändrad livsstil samt mer kvalitetstid med nära och kära. Det framkom även i flera av studierna 

att kvinnorna som gick till stödgrupper, med andra personer som genomgått en hjärtinfarkt, 

tyckte att detta var ett stort stöd i deras väg tillbaka efter sjukdomen. Stödet från anhöriga 

med både praktisk hjälp och psykosocialt stöd var även det en viktig faktor i kvinnornas liv 

tiden efter hjärtinfarkten. 

 

 

 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvalitativ, kvinnor, omvårdnad, upplevelser.  

Keyword: Experiences, myocardial infarction, nurs, qualitative, women. 
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INTRODUKTION  

Bakgrund 

Prevalens av hjärt- och kärlsjukdom 

Socialstyrelsen (2008) rapporterar att hjärtinfarkt är den vanligaste sjukdomen bland alla 

hjärt- och kärlsjukdomar. År 2006 inträffade i Sverige 667 fall av akut hjärtinfarkt per 

100 000 män och 477 fall per 100 000 kvinnor i åldrarna 20 år och över. Hjärt- och 

kärlsjukdomar orsakade 2006 23 % av dödsfallen hos kvinnor i Sverige. Av dessa var 6 % 

orsakade av hjärtinfarkt. Risken att avlida av hjärtinfarkt är cirka 50 % under de första två 

timmarna för att avsevärt minskat efter några dygn.  

 

Patofysiologi 

Vid hjärtinfarkt försämras blodflödet till en kransartär varpå det uppstår syrebrist i området 

runtomkring. Skadorna av syrebristen påverkas av hur länge området i hjärtat är utan syre, det 

vill säga ju längre tid utan syre desto större infarkt. En vanlig orsak till att det uppstår ett 

stopp är att plack som blivit inlagrade gjort att kärlväggen brister. Trombocyter och röda 

blodkroppar bildar ett koagel som täpper till skadan och vid en hjärtinfarkt har koaglet blivit 

för stort och täpper igen kärlet varpå syrebrist uppstår. Följden av syrebristen blir celldöd i 

området (Erickson & Erickson, 2002). 

 

Behandling 

I det akuta stadiet av en hjärtinfarkt får patienten syrgas och smärtlindring. Om patienten 

uppfyller vissa förbestämda krav för att kunna få trombolysbehandling påbörjas denna så 

tidigt som möjligt (Erickson & Erickson, 2002). Visar det sig att det inte hjälper med 

trombolys eller andra läkemedel får personen genomgå PTCA (perkutan transluminal 

coronarangioplastik) som innebär att en tunn kateter, förs in i pulsådern via ljumsken, med en 

ballong som fylls med natriumklorid vilket vidgar kärlet och gör att placket pressas in i 

kärlväggen. Ballongen har en stent utanpå som stannar kvar då kateter och ballong avlägsnas 

vilket gör att kärlet bibehålls öppet för blodgenomströmning.  Det kan även bli aktuellt med 

CABG (coronary artery bypass grafting) som är en operation där vener från underben, även 

ibland underarm, opereras bort och används istället till hjärtat för att leda blodet förbi 

förträngningarna i kranskärlen. Operationen utförs genom att bröstkorgen öppnas genom 

sternum och under operationen syresätts blodet med att pumpas genom en hjärt- lungmaskin 

(Persson, 2003). 
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Rehabilitering 

Jeger, Jorg, Rickenbacher, Pfisterer och Hoffmann (2007) beskriver i sin artikel hur 

rehabiliteringen inleds omgående efter att patienten kvicknat till efter hjärtinfarkten. Förr var 

patienten sängbunden i cirka tre månader efter infarkten, idag kommer patienten, om möjligt, 

upp ur sjuksängen dagen efter. På sjukhuset får den drabbade träffa en sjukgymnast som gör 

olika tester på cykel, löpband och styrketräning för att se hur mycket patienten orkar och 

klarar av. Sedan sker träning fortsättningsvis under övervakning.  

 

I den psykosociala rehabiliteringen är det viktigt att sjukvårdspersonalen stärker den 

hjärtinfarktdrabbade personens framtidsförhoppningar så att denne lättare kan få hälsan 

tillbaka och även viljan att leva. Som sjuksköterska gäller det att stödja och få den drabbade 

patienten att klara av sitt dagliga liv med de begränsningar som uppkommit i samband med 

sjukdomen. Att få vårdtagaren att inse att det som är borta funktionsmässigt inte återkommer 

och sedan hjälpa denne att stärka de funktioner som denne faktiskt har. I detta arbete är det 

viktigt att personal, den drabbade och dennes anhöriga har ett samarbete. De anhöriga är ofta 

rädda att den hjärtinfarktdrabbade personen inte kan klara av att göra vissa saker och bromsar 

dem därför i deras ageranden. De måste våga låta personen leva som vanligt och känna själv 

var gränserna går. (Almås 2006) 

 

Kvinnors rehabilitering 

Jeger et al (2007) -fann att rehabilitering vid hjärt-kärlsjukdom inte nyttjas fullt ut av kvinnor, 

trots att studier visat att det är kvinnorna som vinner mest på att delta. Kvinnor remitteras i 

lägre utsträckning än män till rehabiliteringsprogram och har vid rehabiliteringens start en 

högre psykosocial påverkan och lägre funktionsstatus än män och avbryter oftare träningen. 

Kvinnor upplever mer stress och begränsningar i dagliga livets aktiviteter än män. Det är 

därför viktigt att stötta kvinnor så att de vill delta i rehabiliteringsprogram och till fortsatt 

träning och fysisk aktivitet i vardagen.  

 

Bakomliggande faktorer 

Det finns genetiska skillnaderna mellan mäns och kvinnors hjärtan. Kvinnors hjärtan är 

mindre i storlek, väger mindre, har finare fibrer i hjärtmuskeln samt dessutom tunnare 

kranskärl än män. Det har förekommit begränsad forskning inom sjukvården av kvinnor som 

drabbats av hjärtinfarkt, den mesta forskningen har utförts på män vilket visat att det finns 
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skillnader både genetiskt samt hur symtombilden ter sig. Dock har det visat sig att kvinnor 

insjuknar i regel cirka 6-8 år senare än män vilket kan förklaras av det kvinnliga hormonet 

östrogen. Det är många faktorer som ligger bakom uppkomsten av hjärtinfarkt. Vissa av dessa 

är stress både hemma och på arbetet, ekonomiska problem, rökning, sömnstörningar, högt 

blodtryck, blodfettsrubbningar, diabetes, depression, övervikt, brist på fysisk aktivitet samt 

felaktig kost. För kvinnor tillkommer tidigt klimakterium, före 45 års ålder, cystor på 

äggstockarna, graviditetskomplikationer som graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning 

samt förlossningskomplikationer (Schenk Gustafsson, 2008)  

 

Sjöström-Strand och Fridlund (2008) samt Albarran, Clark och Crawford (2007) kom i sina 

studier fram till att kvinnor ofta väntade längre än män innan de sökte vård för sin 

hjärtinfarkt. Några skäl var att kvinnor kände ansvar över exempelvis en sjuklig make som 

inte kunde lämnas ensam eller att de hade långt till närmaste sjukhus, inte ville vara till 

besvär. De kopplade inte sina symtom till hjärtinfarkt då de inte fått centrala bröstsmärta, med 

utstrålning i armarna som kunde ses som klassiska symtom. Symtomen var mer diffusa såsom 

extrem trötthet, tryckkänslor över bröstet, nack- och käksmärtor med oklara obehagskänslor, 

ryggont, smärta i övre extremiteterna samt sömnstörningar vilket gjorde att de väntade med 

att söka hjälp.  

 

Då sjukdomsbilden skiljer sig mellan män och kvinnor är det troligt att de upplever symtomen 

olika. Detta gör det svårt för sjuksköterskor att undvika vårdlidande hos den drabbade 

patienten då de diffusa symtomen gör att det tar ännu mer av dyrbar tid innan adekvat 

behandling och vård kan påbörjas. Det var viktigt att de drabbade personerna kommer till 

specialistavdelning där personal har utbildning att vårda personer med hjärtinfarkt (Schenk 

Gustafsson, 2008).  

 

Omvårdnad. 

Vid omvårdnaden av en akut hjärtinfarkt är den första omvårdnaden att ge patienten syrgas 

och smärtlindring för att minska påfrestningen på hjärtat. I omvårdnaden efteråt är det 

sjuksköterskans arbete att se till att patienten få in de rutiner som behövs för att hon eller han 

ska känna sig lugn och trygg. Se till att patienten känner sig hörd, sedd och delaktig i sin egen 

vård och rehabilitering. I omvårdnaden gäller det för personal att styra upp vården så att 

patienten får den vila och ro som behövs för att bli bättre. Det gäller även här att se till 

patientens närstående, att de inte är hos patienten hela tiden utan att alla inblandade behöver 
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vila för att orka med den kommande tiden vilken är jobbig för alla parter. Vissa patienter 

behöver dock sina nära och kära hos sig för att må bättre och då får det vara så. (Almås, 2006)  

 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan är empatisk, professionell och aldrig visar sig osäker 

eller på annat sätt behandlar patienten och dess anhöriga på sådant sätt att de upplever rädsla 

eller osäkerhet (Almås, 2006; Johansson Sundler, 2009).   

 

Då en man eller kvinna drabbas av en hjärtinfarkt blir reaktionerna olika efteråt eftersom de 

från livets början har fostrats olika. I barndomen socialiseras människor in i könsroller med 

olika sociala och kulturella attityder (Cullberg, 2005). Redan som små pojkar ska männen 

vara stora, starka och inte visa känslor eller smärta medan kvinnorna generellt är uppfostrade 

på ett mjukare sätt där det är tillåtet att visa sig känslosam. Kvinnor och män upplever stress 

olika vilket kan bero på hormonella, men även psykosociala skillnader vilka kan spela in i hur 

de upplever traumatisk stress (Schenk Gustafsson 2008). Det finns olikheter vid omvårdnaden 

av män och kvinnor då de upplever sin sjukdom och hälsa olika. Detta är det viktigt att 

vårdpersonalen är medveten om vid omvårdnaden samt stödet till patienten och dess 

närstående. Sjuksköterskan ska arbeta efter varje persons egna önskningar och krav samt ha 

kunskap om de vanligaste reaktionerna som kan uppkomma hos patient och anhöriga i den 

kris de genomgår i samband med hjärtinfarkten. (Almås, 2006) 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att stimulera och stötta patienten och dess anhöriga till att 

våga tro på sig själva och återfå sitt självförtroende samt från flera håll hjälpa patienten att 

hitta sin identitet i syn nya roll efter sjukdom. Många patienter tappar sin självständighet och 

är i stort behov av stöd och hjälp med att stärka sin självkänsla och autonomi. (Lökensgard, 

2006) 

 

Problemformulering 

Då tidigare forskning till stor del enbart utförts på män och deras upplevelser efter en 

hjärtinfarkt så har det lett till att även kvinnor behandlats efter dessa kriterier. Nyare forskning 

på kvinnor har visat att det föreligger både fysiska och psykiska skillnader samt att det 

skillnader i behov av stöd från sjukvården Det är viktigt att som sjuksköterska få bekräftelse 

att dessa upplevelser existerar för att kunna utveckla vården att bli mer individuellt anpassad 

för att på så sätt kunna stödja dessa kvinnor på bästa sätt. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser, samt stödet från 

sjukvården, tiden efter en hjärtinfarkt. 

 

Frågeställning 

Hur upplevde kvinnorna tiden efter en hjärtinfarkt? 

Hur uppfattade kvinnorna stödet från sjukvården tiden efter en hjärtinfarkt?  

 

Begreppsdefinition 

          Begreppet stöd handlar i denna uppsats både om kroppsligt samt psykosocialt stöd och 

innefattar åtgärder som är inriktade på att upprätthålla och stärka personens kroppsliga och 

mentala funktioner. (Lökensgard, 2006) 

 

METOD 

 Design 

 Systematisk litteraturstudie. 

  

Urval av litteratur 

Uppsatsförfattarna genomförde litteratursökningen i databaserna Blackwell, Ebsco, Elsevier 

samt Pubmed via sökmotorn ELIN@ Dalarna. Använda sökord var; acute myocardial 

infarction, experience/experiences, heart failure, myocardial infarction, nurs*, qualitative samt 

women. Mellan varje sökord i sökningarna användes and. I de artiklar där det förekom 

jämförelser mellan män och kvinnor har uppsatsförfattarna enbart använt sig av kvinnornas 

upplevelser och beskrivningar. Tillvägagångssätt och sökresultaten kan återses i tabell 1 samt 

tabell 2. 
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Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar om kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. 

Artiklarna skulle vara kvalitativa, etiskt godkända med tidsspannet mellan åren 2000-2009 

och skrivna på engelska eller svenska.  

 

Exklusionskritererna var artiklar som inte var kostnadsfria eller tillgängliga i fulltext för 

uppsatsförfattarna. Även litteratur-reviews, samt artiklar med låg granskningspoäng, det vill 

säga under 15 poäng enligt bifogade granskningsmall, exkluderades 
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Tabell 1. Sökvägar och sökresultat. En del använda artiklar förekom i flera sökresultat. 

CINAHL, Blackwell, Elsevier via 
ELIN@Dalarna, PubMed 

Sökning 2000-2009 Granskade 
enligt bifogad 
granskningsmall 

Nyttjade 

Nurs* 

Myocardial infarction  

560 0 0 

Nurs* 

Women 

Myocardial infarction 

129 0 2 

Nurs* 

Women 

Myocardial infarction  

Qualitative  

17 17 13 

Nurs* 

Women 

Acute Myocardial infarction 

Qualitatived 

3 3 0 

Nurs* 

Heart failure  

981 0 0 

Nurs* 

Women 

Heart failure 

52 0 0 

Nurs* 

Women 

Heart failure  

Qualitative  

5 5 0 

Nurs* 

Women 

Myocardial infarction  

Experience 

18 18 0 

Nurs* 

Women 

Myocardial infarction  

Experiences 

7 7 0 

Nurs* 

Women 

Myocardial infarction  

Experience 

Qualitative 

6 6 0 

Nurs* 

Women 

Myocardial infarction  

Experiences 

Qualitative 

3 3 0 



13 

 

Datainsamlingsmetod 

Uppsatsförfattarna sökte i första sökningen artiklar som var publicerade mellan åren 2005-

2009. Uppsatsförfattarna fann i denna sökning inte nog många artiklar som motsvarade 

studiens syfte, så de utökade sökningen till mellan år 2000-2009. Detta ledde till att fler 

artiklar med ett innehåll som passade in i syftet kunde hittas. Vid dessa sökningar återkom 

samma artiklar i flera av de olika sökkombinationerna, även dubbletter. Under 

litteratursökningen har författarna utgått från artiklarnas titlar som verkade ha ett innehåll 

vilket motsvarande studiens syfte och lockade författarna att läsa abstrakten. Med 

utgångspunkt från abstrakten har sedan artiklarna lästs av båda uppsatsförfattarna. Fanns det 

innehåll motsvarande studiens syfte inkluderades artikeln till studien. Kvalitetsgranskning av 

utvalda artiklar utfördes med hjälp av den modifierade versionen av granskningsmall enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) (bilaga 1), 

Poängskalan var mellan 0-25 poäng. Under 15 poäng (60 %) av totalsumman räknades som 

låg kvalitet, medelkvalitet 16-20 poäng (64-80 %) samt hög kvalitet 21-25 poäng (84-100 %).  

 

Analys och tolkning av data 

Båda uppsatsförfattarna har granskat artiklarna varpå en jämförelse av poängen utförts. 

Artiklar med låg kvalitetspoäng exkluderades från urvalet. I tabell 2 presenteras de artiklar 

som inkluderats, inklusive granskningsresultaten. När uppsatsförfattarna läste artiklarnas 

resultat så kom det fram gemensamma upplevelser . De upplevelser som hade lyfts fram, kom 

att delas in till underrubriker i resultatdelen. Kategoriseringen har utförts enligt en, av 

uppsatsförfattarna, modifierad tabell i Polit & Beck (2008. s 122) där uppsatsförfattarna ersatt 

variabelkolumnerna med titel och syfte, samt ålderskolumnen med kvalitetspoäng och till sist 

togs kolumnen med omvårdnadsteoretiker bort helt.  

 

Etisk granskning 

Alla artiklar som ingår i studien är etiskt granskade samt godkända i etisk nämnd. 

Uppsatsförfattarna har förhållit sig opartiska till läst litteratur och återgett denna 

sanningsenligt.  
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Tabell 2. Kvalitetspoäng enligt granskningsmall med kvalitetsgradering: låg 0-15 p (< 60 %), medel 16-20 p (> 64 %), hög 21-25 p (>84 %).  

 
Författare År Titel Land Syfte Urvalets 

storlek 
Data- 

insamling 
Kvalitets- 

poäng 

Attebring F M, 

Herlitz J, Ekman J. 

2005 Intrusion and 

confusion – the 

impact of 

medication and 

health proffesionals 

after acute 

myocardial 

infarction. 

Sverige To explore patients’ experiences of 

secondary prevention after a first 

AMI. 

n=8 Intervjuer 

 

23 poäng 

92 % 

Bergman E,  

Berterö C.  

2003 ‘Grasp life again’. A 

qualitative study of 

the motive power in 

myocardial infarction 

patients.  

Sverige To obtain increased knowledge and 

understanding of what motive 

power is and how it affects the 

individual’s rehabilitation and 

return to a functioning daily life. 

n=20 Intervjuer 22 poäng 

88 % 

Brink E, Karlson B W, 

Hallberg L. 

2005 Readjustment 5 

months after a first-

time myocardial 

infarction: 

reorienting the 

active self. 

Sverige To report on an interview study 

exploring the self-regulation 

process in women and men, 5 

month after a first-time MI. 

n=11 Intervjuer 22 poäng 

88 % 

Clark A M.  2003 ’It’s like an 

explosion in your 

life…’ lay 

perspectives on 

stress and 

myocardial 

infarction. 

Skottland To examine post-MI patients’ 

views of stress, its functioning and 

relationship to their MI. 

n=14 Semi-struktur-

erade 

intervjuer 

22 poäng 

88 % 
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Författare År Titel Land Syfte Urvalets 
storlek 

Data- 
insamling 

Kvalitets- 
poäng 

Condon C,  

McCarthy G. 

2006 Lifestyle changes 

following acute 

myocardial 

infarction: Patients 

perspectives 

Irland To explore patients’ perspectives of 

making lifestyle changes following 

a MI. 

n=10 Semi- 

struktur- 

erade inter- 

vjuer 

22 poäng 

88 % 

Henriksson C, 

Lindahl B,  

Larsson M. 

2007 Patients’ and 

relatives’ thoughts 

and actions during 

and after symptom 

presentation for an 

acute myocardial 

infarction. 

Sverige To gain deeper understanding of 

how AMI patients and their 

relatives think and act during and 

after onset of symptoms. 

n=11 

 

Grupp- 

intervjuer 

20 poäng 

80 % 

Holliday J, Love J M, 

Outram S. 

2000 Women’s 

experience of 

myocardial 

infarction 

Austra-

lien 

To discover the underlying 

processes that effect women’s 

discussions to seek medical help for 

symptoms of MI. 

n=16 Semi- 

struktur- 

erade inter- 

vjuer 

22 poäng 

88 % 

Johannson A, 

Dahlberg K, 

Ekebergh M. 

2003 Living with 

experience 

following a 

myocardial 

infarction. 

Sverige To explore women’s experiences 

following a myocardial infarction.  

n=8 Semi- 

struktur-erade 

18 poäng 

72 % 

Kristofferzon M-L, 

Löfmark R, Carlsson 

M 

2005 Striving for balance 

in daily life: 

experiences of 

Swedish women 

and men shortly 

after a myocardial 

infarction. 

Sverige To describe experiences of daily 

life of women and men during the 

first four to six months after a MI. 

The focus is on problems, 

managing problems and support 

from their network. 

n=20  Semi- 

struktur- 

erade 

intervjuer 

24 poäng 

96 % 
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Författare År Titel Land Syfte Urvalets 
storlek 

Data- 
insamling 

Kvalitets- 
poäng 

Kristofferzon M-L, 

Löfmark R, Carlsson 

M. 

2008 Managing 

consequenses and 

finding hope – 

experiences of 

Swedish women 

and men 4-6 

months after 

myocardial 

infarction. 

Sverige To describe experiences of present 

everyday life of Swedish women 

and men 4-6 months after an MI 

and their expectations for the 

future. 

n=20 Semi- 

struktur- 

erade 

intervjuer 

22 poäng 

88 % 

Kärner A, Tingström P, 

Abrandt-Dahlgren M, 

Bergdahl B. 

2005 Incentives for 

lifestyle changes in 

patients with 

coronary heart 

disease. 

Sverige To report a study exploring how 

patients in the rehabilitation phase 

of coronary heart disease 

experience facilitating and 

constraining factors related to 

lifestyle changes of importance for 

wellbeing and prognoses. 

n=113 Intervjuer 22 poäng 

88 % 

MacInnes J D. 2006 The illness 

perceptions of 

women following 

symptoms of acute 

myocardial 

infarction: A self-

regulatory approach. 

England To explore the illness perceptions 

of a sample of women following 

acute MI using the self-regulatory 

model of illness behavior as the 

theoretical framework.  

n=10 Semi- 

struktur- 

erade 

intervjuer 

24 poäng 

96 % 
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Författare År Titel Land Syfte Urvalets 
storlek 

Data- 
insamling 

Kvalitets- 
poäng 

Pâquet M, Bolduc N, 

Xhignesse M, Vanasse 

A. 

2004 Re-engineering 

cardiac rehabilitation 

programmes: 

considering the 

patient’s point of 

view. 

Canada To describe how cardiac patients 

experience the first 3 months 

following a cardiac event requiring 

hospitalization, identify differences 

between the needs expressed by 

patients and the support they 

received during their recuperation 

and produce a preliminary  model 

for the development of cardiac 

rehabilitation programmes, taking 

into account the patient perspective. 

n=20 Inspelade  

diskuss- 

ioner/inter- 

vjuer 

18 poäng 

72 % 

Sjöström-Strand A, 

Fridlund B. 

2007 Stress in women’s 

daily life before and 

after a myocardial 

infarction: a 

qualitative analysis. 

Sverige To describe and explore women’s 

perceptions of stress before and 

after an MI. 

n=20 Intervjuer 22 poäng 

88 % 

Svedlund M, Danielson 

E,  

Norberg A. 

2000 Women’s narratives 

during the acute 

phase of their 

myocardial infarction 

Sverige To illuminate the meaning of lived 

experiences during the acute phase 

of an acute MI. 

n=10 Intervjuer 22 poäng 

88 % 
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 RESULTAT   

  Upplevelser av situationen efter hjärtinfarkten 

 Utmattning 

Flertalet artikelförfattare, såsom exempelvis, Brink, Karlson och Hallberg (2005); Johannson, 

Dahlberg och Ekebergh (2003) samt Sjöström-Strand och Fridlund (2007) kom fram till att 

många kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt kände det som om livet tappat sin mening då de 

upplevde konstant trötthet vilket gjorde att de fick kämpa med sina vardagsgöromål. Att städa, 

handla och umgås med familj samt vänner var extremt uttröttande och för många av 

kvinnorna var livet inte lika roligt längre. En av kvinnorna uttryckte sig så här:  

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

because I know I´ll get so tired anyway that spontaneous feeling of joy I used 

to have, that is hard to live up to, when I´m always so tired, then it gets really 

difficult. (Johannson et al., 2003 s 233). 

 

Depression och osäkerhet inför framtiden 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008) beskrev hur de hjärtinfarktdrabbade kvinnorna 

fortfarande efter 4-6 månader kände ilska, irritation, otålighet, rastlöshet samt emotionell 

instabilitet. I Johannson et al (2003) studie uttryckte de medverkande kvinnorna en önskan 

och längtan att få fortsätta leva efter att de haft en hjärtinfarkt. Sjukdomen hade påmint 

kvinnorna om hur skört livet var och om att det inte skulle bli detsamma igen. Detta och 

tankar kring hur anhöriga skulle klara sig utan dem gjorde att många av kvinnorna blev 

deprimerade. Holliday, Love och Outram (2000) påvisade däremot att kvinnorna i deras 

studie hade tron att de inte kunde drabbas av hjärtinfarkt då de exempelvis levde hälsosamt 

men efter infarkten förändrades deras tankegångar. Som en deltagare uttryckte sig:  

I’ve never thought of myself as having a heart attack, so I didn’t take a great 

deal of notice of the symptoms because I’m not overweight and my blood 

pressure is fine, I have a healthy diet, I walk and it just never occurred to me 

that such a thing would happen to me… I thought ‘that’s a blow to my ego’ 

(Holliday et al., 2000 s 311). 
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Sjöström-Strand et al (2007) fann i sin studie att äldre kvinnor kände sig ensamma och 

deprimerade då de inte hade någon att vända sig till med sina tankar och funderingar efter sin 

hjärtinfarkt. De kände sig svikna av både anhöriga och hemsjukvården. En dam yttrade sig så 

här: 

I’ve been taking care of my husband for about twelve years now. I feel very 

lonely and I am under a lot and pressure. Now and then I feel depressed and 

very lonely. I have nobody I can talk to. I’m very pessimistic about the future. I 

see the future as very black (Sjöström-Strand et al., 2007. s 13).  

 

Möjlighet att återgå till arbetslivet 

Ensamstående kvinnor gick ofta tillbaka till arbetet inom allt för kort tid efter hjärtinfarkten 

då de inte längre hade råd vara hemma och sjukskriven (Sjöström-Strand et al., 2007). De få 

deltagande kvinnor i studien av Brink et al (2005) studie, som fortfarande var i arbetsför ålder, 

föredrog att vänta längre än män med att återgå till arbetet alternativt valde att enbart arbeta 

halvtid. De valde dessutom att hellre lägga energin på hushållsgöromål än att gå tillbaks till 

arbetet. De som var pensionärer reducerade ofta sina sysslor till att bara utföra hälften av det 

de tidigare gjort, såsom exempelvis brödbak. Johannson et al (2003) fann att en del kvinnor 

kände en stor osäkerhet inför framtiden om huruvida de skulle kunna komma tillbaka till 

arbetet och hur stor risken var att drabbas av hjärtinfarkt igen. Kristofferzon et al (2008) fick 

reda på att några kvinnor hade åsidosatt sina egna behov under många år och efter 

hjärtinfarkten var det inte längre fysiskt möjligt att kunna genomföra dessa och detta upplevde 

kvinnorna som frustrerande. 

 

Oro och rädsla för ny hjärtinfarkt 

Attebring, Herlitz och Ekman, (2006); Bergman och Berterö (2003) samt Sjöström-Strand et 

al (2007) tog upp hur kvinnorna som haft hjärtinfarkt kände sig osäkra i sin egen kropp, hur 

de inte längre litade på den. Yngre, drabbade, kvinnor funderade konstant över varför just de 

som var så pass unga drabbats av hjärtinfarkt. Deras vardag fylldes med oro om kroppen 

skulle svika dem igen, deras livsvärld var hotad och de visste inte längre hur de skulle leva sitt 

liv. Hjärtinfarkten förändrade kvinnornas liv totalt och vetskapen om döden blev närvarande 

varje dag. En kvinna beskrev en oerhörd ångest att drabbas av ytterligare hjärtinfarkt och åkte 

in akut till sjukhus flera gånger. ”Last week I went to the emergency department. I thought I 

was having a second heart attac but it was only stomach pain. I’ve been there twice since last 

week.” (Sjöström-Strand et al., 2007. s 13). Clark (2003) påvisade i sin artikel att 
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studiedeltagare associerade stress mer till vardagslivet och familjeproblem än en konsekvens 

av sin hjärtinfarkt. Kristofferzon et al (2008) påvisade att kvinnorna i studien var rädda att 

testa sina gränser ifall de skulle få en ny hjärtinfarkt. I Johannson et al (2003) fick många av 

deltagarna höra skräckhistorier om att hade de väl fått en hjärtattack skulle de få både två, tre 

och fyra till, vilket fick deltagarna att känna en ännu större osäkerhet inför framtiden.  

 

Behov av livsstilsförändringar 

Svedlund, Danielson och Norberg, (2000) påvisade att en del kvinnor upplevde sin situation 

som svårhanterbar, då de trodde att sjukvårdspersonalen skulle uppfatta dem som störande om 

de frågade en massa frågor. Kvinnorna insåg att de skulle behöva acceptera sina 

begränsningar. I studien fanns det två sorters förhållningssätt hos kvinnorna, vissa av 

kvinnorna hade en positiv attityd medan andra kände sig tvungna att vänta och se vad som 

skulle hända. De kvinnor som hade lite insikt accepterade att de fick lov att ta det lite lugnare 

och se vad framtiden gav, de visste att det skulle bli tufft ett tag men att den enda som kunde 

ändra deras livsstil var de själva. De kvinnor som var lite mer osäkra var ofta rädda att få en 

ny hjärtattack och tänkte mycket på hur de skulle leva för att minimera riskerna för ny infarkt. 

Den andra chans kvinnorna fick gav dem en möjlighet att förändra sina liv och de kunde njuta 

mer av livet.  

 

Condon och McCarthy (2006) samt Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren och Bergdahl 

(2005) tog upp hur kvinnor hade en rädsla för döden och ytterligare hjärtinfarkt. Deltagare 

berättade om att negativa eller positiva symptom som smärta eller känsla av välmående 

uppmuntrade dem till att göra livsstilsförändringar. En del deltagare fann det enklare att göra 

sina livsstilsförändringar då de använde hjärtsjukdomen som en bidragande orsak då denna 

fick dem att reflektera över sina liv. Här spelade även krav och råd från vårdpersonal in och 

fanns inte den tryggheten och stödet hade de svårigheter att påbörja sina livsstilsförändringar 

genom exempelvis motion och ändrade kostvanor. Bergman et al (2003) beskrev att många 

kvinnor hade en önskan om någon metod som skulle kunna hjälpa dem att sköta sitt liv på ett 

mer hälsosamt sätt. Då studiedeltagarna ville förstå mer om sin sjukdom sökte de information 

genom att läsa, samt prata med andra drabbade. Detta gällde även de anhöriga till personer 

som ansåg sig behöva information om risker och livsstilsförändringar.  
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Relationen till närstående 

Svedlund et al (2000) beskrev hur kvinnorna i den akuta fasen efter sin hjärtinfarkt blev 

beroende av sin partner för att klara av vardagliga saker som att klä på sig och stötta dem när 

de skulle försöka gå igen. Sjöström-Strand et al (2007) påvisade att yngre kvinnor många 

gånger upplevde att de inte hade något stöd från sina närstående.  

 

Andra kvinnor upplevde förändrad attityd gentemot dem som att livspartnern var 

överbeskyddande och såg kvinnan som sjuklig vilket upplevdes pressande. Condon et al 

(2006) samt Johannson et al (2003) fann i sina studier att deltagarna hade känt sig 

överbeskyddade av sina närstående efter insjuknandet. De tyckte att anhöriga daltade med 

dem för mycket. Familjen satte den drabbade personen i en roll som sjuk, medan den som haft 

hjärtinfarkten såg sig själv i en rehabiliterande roll med målet att komma tillbaka till ett 

fungerande liv igen så snabbt som möjligt. Deltagare berättade om hur de känt sig 

överväldigade av överbeskyddandet och blivit rebelliska, vilket ledde till frustration och 

spänningar i förhållanden.  

 

Kristofferzon et al (2008) återgav i sin artikel att många av kvinnorna beskrev hur de 

uppfattade sig själva som en börda för familjen och andra i och med att de inte kunde utföra 

vissa saker själv utan var tvungna be om hjälp och stöd. Att hitta en mening med det som hänt 

gjorde att kvinnorna uppskattade de små vardagliga händelserna som de trott att de aldrig mer 

skulle kunna göra. Det blev mer värdefullt att umgås med sina närstående än att göra 

hushållssysslor samt ha ”statusprylar” eftersom de insett att livet var för kort för att 

försummas. I artikeln av Kristofferzon et al (2005) beskrevs hur kvinnorna upplevde sig ha 

stora svårigheter att ändra sin livsstil då de, efter hjärtinfarkten, blivit beroende av stöd och 

praktisk hjälp från anhöriga. Stöd från det egna nätverket gav många kvinnor styrka att lita på 

sin egen förmåga då de testade gränserna för vad de klarade av, prioriterade sig själva samt 

klarade av den medicinska behandlingen.  

 

Kärner et al (2005) fann att en annan stor bidragande orsak till att deltagarna ändrade sitt 

leverne var att de hade ett stort socialt nätverk med familj, grannar, vänner, arbetskamrater 

och stödgrupper som stöttade dem i deras väg tillbaka efter sjukdomen. De deltagare som 

hade problem med familj, ekonomi, läkemedelskostnader och arbete hade svårare att finna 

skäl till att ändra på sina liv.  
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Stöd från sjukvården 

Pâquet, Bolduc, Xhignesse och Vanasse (2004) hade genom intervjuer kommit fram till att, 

hjärtinfarktdrabbade kvinnor skildrade hur deras behov av stöd från sjukvården och anhöriga 

förändrades successivt under tiden efter sjukdomen. MacInnes (2006) beskrev hur en del 

kvinnor blev lättade då väl hamnade på sjukhus eftersom de då upplevde det som att 

sjukvårdspersonalen hade kontroll över situationen vilket minskade kvinnornas stress. 

Johannson et al (2003) fann att en del kvinnor hade fått information från sjukhuset angående 

livsstilsförändringar, kvinnorna tyckte dock att denna information var standardiserad och inte 

individuellt anpassad för varje individ. Informationen de fick gjorde dem ännu mer passiva 

och osäkra i stället för att verka hjälpande och stödjande. Attebring et al (2006) fann att 

många studiedeltagare upplevde det stressande att de stödsamtal de erbjöds utfördes inne i 

patientsalen och inte i enskildhet. I samband med detta hade de även svårigheter att förstå 

terminologin som sjukvårdspersonalen använde sig av.  

 

Sjöström-Strand et al (2007) påfann hur det visade sig att rehabiliteringsprogrammen 

upplevdes som påfrestande av många yngre drabbade kvinnor eftersom det var blandade 

åldrar och de äldre pratade mycket om sina övriga krämpor vilket ledde till att de yngre valde 

att inte längre delta i stödgrupperna. I artikeln av Kristofferzon et al (2005) kände sig 

kvinnorna däremot stöttade av andra kvinnor i samma situation i stödgruppen de deltog i efter 

hjärtinfarkten. Att de hade stöd av hemhjälp samt sjuksköterskor var av stor betydelse då de 

fick hjälp med exempelvis hushållssysslor, matinköp samt vårdrelaterad hjälp. Enligt 

Henriksson, Lindahl och Larsson (2007) upplevde många kvinnor i studien att det fanns ett 

tydligt behov att få prata med andra kvinnor i samma situation med liknande erfarenheter. 

Pâquet et al (2004) fann att många kvinnor kände att de skulle ha behövt mer hjälp i 

stresshantering genom att få delta i en stödgrupp för personer i liknande situation. Efter 

hjärtinfarkten upplevde kvinnorna ett stort behov av stöd och när de åkte hem från sjukhuset, 

utan stöd så kände de sig väldigt ensamma och övergivna (Johannson et al., 2003). Deltagarna 

i studien av Kristofferzon et al (2008) artikel önskade sig mer information om känslor, 

behandling samt rehabilitering men kände trygghet i stödgruppen. Deltagarna underströk 

sjuksköterskans roll både på sjukhuset och i primärvården då de stod för kontinuitet, trygghet 

samt praktisk hjälp. Kristofferzon et al (2005) kom fram till att brist på kunskap i hur de på 

bästa sätt skulle följa livsstilsråden de fått påverkade välbefinnandet negativt. Flertalet av 

kvinnorna upplevde det som om de inte fick nog information och stöd av läkare samt dietister. 

Pâquet et al (2004) påvisade att många hjärtinfarktdrabbade kvinnor upplevde det som att det 
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borde ha varit bättre information och stöd till anhöriga gällande deras situation, för att på så 

sätt minska anhörigas överbeskyddande beteende.   

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Flertalet artikelförfattare, såsom exempelvis, Sjöström-Strand et al (2007) samt Brink et al 

(2005)  har kommit fram till att de drabbade kvinnorna upplevt bland annat stor frustration, 

ilska, stress, utmattning samt depression på grund av att de inte orkade med vardagslivet, med 

allt vad det innebar, som tidigare. Även rädslan för ny hjärtinfarkt var en stor bidragande 

orsak till hur kvinnorna mådde. Brink E et al (2005) kom även fram i sitt huvudresultat att 

motivationen för att komma tillbaka till ett normalt aktivt liv var starkt bland deltagarna. För 

vissa var det dock svårt att komma dit utan att göra vissa förändringar i vardagen. Vissa av 

kvinnorna som inte var pensionärer föredrog att vänta längre än män med att återgå till 

heltidsarbete alternativt valde att enbart arbeta deltid. Attebring et al (2006); Brink et al 

(2005); Clark (2003) samt Sjöström-Strand et al (2007)  behandlade livsstilsförändringar som 

kvinnorna genomgått efter sin hjärtinfarkt såsom exempelvis minskning av stress, genom att 

de tog på sig färre förpliktelser och minskade sina måsten Många kvinnor kände även att de 

blev överbeskyddade av sina anhöriga och vänner, både på gott och ont, genom att anhöriga 

såg kvinnorna som sjuka medan de själva såg sig i en rehabiliterande fas. Samtidigt så hade 

kvinnorna kommit till insikten att de värderade tiden med sina anhöriga högre än tidigare 

eftersom de fått en inblick i hur skört livet är och hur fort det kunde ända.  

Kristofferzon et al (2005) samt Sjöström-Strand et al (2007) visade på skillnader i hur de 

drabbade kvinnorna upplevde rehabiliteringsprogrammen, med exempelvis stödgrupp, för 

personer som drabbats av hjärtinfarkt. En del kvinnor upplevde gruppen som ett bra stöd 

medan särskilt yngre kvinnor upplevde gruppen som besvärande då det var blandade åldrar. 

Det var ett stort stöd för kvinnorna att de fick hemhjälp samt vårdrelaterad hjälp av 

sjuksköterskor.  

 

Resultatdiskussion 

Flertal artikelförfattare, såsom exempelvis, Bergman et al (2003); Brink et al (2005); 

Johannson et al (2003); Pâquet et al (2004) samt Sjöström-Strand et al (2007) kom fram till att 

de hjärtinfarktdrabbade kvinnorna kände sig så totalt orkeslösa att de inte orkade umgås med 

familjen samt att livet inte längre hade någon mening. De drabbade kvinnorna omevaluerade i 
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samband med denna situation vad som var viktigt i livet, såsom att umgås mer med familjen 

eller ta sig mer egentid, än innan hjärtinfarkten. Då detta uppenbarligen var vanligt 

förekommande upplevelser av sjukdomen såg uppsatsförfattarna hur viktigt det är att bekräfta 

kvinnornas trötthet som en naturlig känsla efter hjärtinfarkt för att på så sätt minska risken för 

oro hos kvinnorna. 

 

Bergman et al (2003); Brink et al (2005); Clark (2003); Johannson et al (2003); Pâquet et al 

(2004) samt Sjöström-Strand et al (2007) påvisade att kvinnorna upplevde stor rädsla för hur 

livet och de förändringar som sjukdomen inneburit skulle komma att te sig när de kommit 

hem från sjukhuset samt hur de och deras anhöriga komma att klara av förändringarna. En 

annan oroskänsla som framkom var att drabbas av fler hjärtinfarkter och i värsta fall dö.  

Uppsatsförfattarna anser att eftersom både den drabbade och dess anhöriga upplever stor 

rädsla för framtiden och vad den innebär så är det redan på sjukhuset viktigt att de känner sig 

trygga, sedda och hörda. Detta måste lyftas upp i de olika stödgrupperna och rehabiliteringen. 

Det är även viktigt att de inblandade parterna får information innan hemgång om olika 

kontaktmöjligheter som till exempel hjärtsjuksköterska dit de kan vända sig med deras 

funderingar.  

 

Henriksson et al (2007); Kristofferzon et al (2008) samt Sjöström-Strand et al (2007) belyste 

hur viktigt det var att sjuksköterskan hade en förståelse gällande kvinnors upplevelser och 

oro. De ansåg att det var betydelsefullt att stödgrupperna som fanns tog upp vilka 

psykologiska reaktioner och stressfaktorer som kunde uppkomma efter sjukdomen samt även 

hur viktigt det var att kvinnorna och deras anhöriga hade ett bra fungerande stöd. Henriksson 

et al (2007) samt Sjöström-Strand et al (2007) beskrev dock hur vissa yngre kvinnor slutade 

gå till stödgrupperna då de äldre kvinnorna ofta diskuterade andra krämpor vilket gjorde att de 

yngre kände sig obehagliga till mods. Efter att läst detta insåg uppsatsförfattarna hur viktigt 

det är att hjärtinfarktdrabbade personer, oavsett kön, erbjuds deltagande i stödgrupp för 

personer i samma situation, där de kan få hjälp och bekräftelse att komma vidare efter 

hjärtinfarkten. Däremot så vore det kanske bra om det vore enskilda grupper för yngre och 

äldre eftersom det är så pass stor skillnad på vad som anses viktigt i livet beroende på om 

personerna exempelvis är 80 år jämfört med 43 år.  

 

Condon et al (2006); Holliday et al (2000); Kristofferzon et al (2005) samt Kärner et al (2005)  

beskrev i sina artiklar om hur många hjärtinfarktdrabbade kvinnor inte hade haft motivation 
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att ändra sina levnadsvanor innan insjuknandet. Det förenklade för dem att utföra 

förändringarna då de hade hjärtinfarkten som argument. Artikelförfattarna menade att det var 

bra om de drabbade satte upp realistiska mål med delmål på vägen till förändrade 

levnadsvanor med stöd från primärvården. Uppsatsförfattarna bedömer att det är av stor vikt 

att den hjärtinfarktdrabbade personen får fortsatt stöd även efter hemkomsten, genom 

exempelvis hjälp till livsstilsförändringar, samt fortsatt kontinuerlig uppföljningskontakt med 

sjukvården för att på så sätt skapa trygghet för den drabbade. Vad kvinnorna sedan själva 

väljer att göra med den uppföljningen är av individuell karaktär då alla människor är unika 

och själva känner hur mycket stöd de är i behov av. En annan aspekt som uppsatsförfattarna 

reflekterat över är att det är synd att kvinnorna inte blev motiverade förrän efter att de 

drabbats av hjärtinfarkten. Här kommer det fram hur viktigt det är att alla människor, inte bara 

kvinnor blir motiverade tidigt i livet att vara rädd om sin kropp och hålla sig i god form både 

psykiskt och fysiskt. 

 

Utifrån det uppsatsförfattarna kunnat utläsa i resultaten av de granskade artiklarna så kunde 

brister i vårdkedjan ses genom att många av studiedeltagarna i artiklarna av exempelvis 

Attebring et al (2006) samt Svedlund et al (2000) upplevde det som om de fått för lite stöd 

gällande eftervård och vad de gått igenom samtidigt som de inte ville vara till besvär för 

vårdpersonalen och komma med för många frågor.  

 

MacInnes (2006) kom i sin studie fram till att då kvinnorna var inskrivna på sjukhuset kände 

de sig trygga och mindre stressade då de kände att vårdpersonalen hade kontroll över 

situationen. Detta kan jämföras med Attebring et al (2006), där deltagarna kände stress över 

att inte förstå sjukvårdspersonalens terminologi. Uppsatsförfattarna anser att det är av stor vikt 

att vara lyhörd gentemot patienten och samtala med patienten på ett lättbegripligt språk för att 

undvika missförstånd och oro. Det är betydelsefullt att informera patienten om vad som hänt 

och vad som ska komma att ske både på sjukhuset och då patienten kommer hem. 
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Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna använde sig enbart av sökmotorn ELIN@Dalarna för att komma åt artiklar 

de annars, i vissa fall, skulle ha fått betala för att få fram i fulltext. En annan anledning till att 

denna sökmotor användes var att tiden annars inte skulle ha räckt till för att beställa artiklar 

från berörda författare/tidsskrifter. Detta, samt att inga manuella sökningar utförts, gjorde att 

skribenterna förmodligen missat en del artiklar vilka kunde ha varit av stor betydelse för 

resultatet av uppsatsen. 

 

Uppsatsförfattarna valde att bara använda artiklar med kvalitativ ansats då uppsatsförfattarna 

ansåg att intervjuer gav högre trovärdighet, i och med att det var kvinnornas egna ord som 

beskrev hur de upplevde sin situation, jämfört med exempelvis frågeformulär i kvantitativa 

studier. Även litteratur-reviews exkluderades på grund av att dessa var sekundärkällor vilket 

minskade trovärdigheten. Även artiklar med låga poäng enligt bifogade granskningsmall 

exkluderades då dess trovärdighet torde varit lägre än de med högre granskningspoäng.  

 

Uppsatsförfattarna har granskat alla inkluderade artiklar var för sig varpå de efter diskussion 

sedan kommit fram till den slutgiltiga poängsumman och vad som skulle innefattas i 

resultatdelen av uppsatsen. I samband med detta så upptäckte de att resultaten var en 

tolkningsfråga utifrån författarnas egna värderingar och sättet de tolkade frågorna på. 

Dubbelkollen av artiklarna utfördes för att säkerställa trovärdigheten i uppsatsen och 

minimera risken för feltolkningar och inslag av egna värderingar i arbetet.  

 

Artiklarna härstammade från främst Europa men även USA, Canada samt Australien och 

verkade inte ha någon direkt kulturell vinkling som författarna kunnat utröna som behandlade 

exempelvis etniska aspekter. Detta har gjort att geografiska aspekter inte kommenterats i 

arbetet. Då artiklarna samt viss övrig litteratur var på engelska, skrivna på fackspråk, kan det 

ha uppstått språkförvecklingar som gjort att författarna misstolkat fakta. Risken för 

misstolkningar torde dock ha minskat då båda författarna läste artiklarna var för sig och 

diskuterade samt tolkade data tillsammans.  
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SLUTSATS/KONKLUSION 

Vid vården av kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt så kommer det fram i litteraturstudien 

att i den kroppsliga vården vid hjärtinfarkt så litar inte kvinnor på sina egna kroppssignaler 

vid insjuknandet varpå de ofta söker sjukvård senare än vad män gör, medan en del andra 

kvinnor måste se till att de som hon har runt omkring sig mår bra och klarar sig innan hon 

söker vård. Det framkom även att de många gånger inte heller tas på allvar av sjukvården 

vilket gör att de känner sig svikna och osedda. I den akuta fasen är kvinnan och dennes 

anhöriga i en chockfas och måste få stöd och information i små portioner för att kunna ta in 

det som sägs och görs. Efter hemkomsten så är reaktionerna hos de drabbade olika beroende 

på hur de i grund och botten är som människor.  

 

I de studier där stödgrupper har diskuterats har det tydligt framkommit att dessa är en bra 

träffpunkt för de drabbade kvinnorna då de kan möta andra som varit eller är i liknande 

situationer som de själva. Det är viktigt att de sjuksköterskor som arbetar med stödgrupper 

ofta reflekterar och utvärderar vad kvinnor och deras anhöriga efterlyser för stöd så att vården 

kan fånga upp så många som möjligt till dessa grupper och därmed minska onödigt frånfall. 

Stöd är ett individuellt behov och ser inte lika ut för alla människor då alla är olika som 

individer. Som sjuksköterska är det viktigt att veta om hur viktigt det är att få patienten att 

känna sig trygg, sedd och respekterad som en enskild, unik individ. Att få dem att känna sig 

delaktig i sin egen vård och på så sätt stärka deras självförtroende och autonomi varpå det 

därmed underlättar att ge patienterna hjälp till självhjälp.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns gott om artiklar som tog upp kvinnors symtom, men det verkar vara väldigt lite 

forskat inom omvårdnadsområdet av kvinnors upplevelser och behov av stöd, både från 

sjukvården och av närstående, vid sin hjärtinfarkt. Uppsatsförfattarna anser att det bör forskas 

mer inom detta område, gärna med en kvalitativ ansats där kvinnor själva får berätta om sina 

upplevelser och på så sätt styrka trovärdigheten i deras upplevelser. På så sätt kan det 

förbättra situationen för kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt och sättet de tas om hand av 

sjukvården 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Kvalitativa 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 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?   

Summa    

 

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 

Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 

 


