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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna litteraturstudie var dels att belysa vilka upplevelser kvinnor hade av sin 

hjärtinfarkt och dels belysa kvinnors behov av stöd från sjukvården och närstående. Metoden 

innebar att vetenskapliga artiklar kritiskt granskades enligt en modifierad modell av Willman, 

Stoltz & Bahtsevani och Forsberg & Wengström. De artiklar som granskades hade kvalitativ 

(n=17) och kvantitativ (n=1) ansats. Resultatet visade att många kvinnor upplevde atypiska 

symtom så som trötthet, illamående och svettning i kombination med bröstsmärta. Kvinnorna 

förnekade ofta sina symtom vilket gjorde att de sökte vård i ett senare skede. Många 

svårhanterliga känslor uppstod vid en hjärtinfarkt. Dessa kunde vara rädsla för döden, 

maktlöshet på grund av att de blev beroende av andra och osäkerhet inför framtiden. För att 

bemästra dessa känslor behövde kvinnorna stöd från både närstående och sjukvården. Stödet 

från sjukvården bestod av samtal och information både individuellt och i grupp. Emotionellt 

stöd och uppskattning var de former av stöd kvinnorna behövde mest från närstående. 

 
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, Kvinnor, Stöd, Symtom, Upplevelser  

Keywords: Experience, Myocardial infarction, Support, Symptoms, Women 
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INLEDNING 

Hjärtinfarkt ett omfattande folkhälsoproblem 

I dagens samhälle är många människor drabbade av hjärt-kärlsjukdomar. Nästan hälften av 

alla människor över 65 år har någon form av hjärt-kärlsjukdom (Grefberg & Johansson, 

2007). I Sverige drabbas årligen cirka 30 000 personer av akut hjärtinfarkt 

(Nationalencyklopedin, 2010). Enligt Grefberg och Johansson (2007) ökar hjärt-

kärlsjukdomarna på grund av ändrad levnadsstil och att människor lever längre. Hedner 

(2007) uppger att hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland både 

män och kvinnor. Schenck- Gustafsson (2008) skriver att en av de vanligaste hjärt-

kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt. Vidare uppges att länderna kring Medelhavet har en lägre 

dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar än Sverige. Troligen beror detta på att befolkningen där har en 

annorlunda livsstil då de bland annat äter mer grönsaker, frukt, magert kött, fisk och dessutom 

stressar mindre.  

Risken att drabbas av hjärtinfarkt ökar med stigande ålder både för kvinnor och män 

(Nationalencyklopedin, 2010). Män mellan 60-70 år löper fyra gånger så stor risk att drabbas 

av hjärtinfarkt som kvinnor. Efter 80 år är risken lika stor mellan båda könen (Sveriges 

kommuner och landsting, 2007). Dödligheten är däremot högre hos kvinnorna än hos männen 

(Martini, 2004). 

Manligt och kvinnligt  

Förr var hjärtsjukvården mest inriktad på män för det var de som oftast drabbades av 

hjärtinfarkt ansågs det. Eftersom det nu har visat sig att även kvinnor drabbas, har forskningen 

inriktats på kvinnor då det uppmärksammats att sjukdomsbilden kan skilja sig från männens. 

Kvinnor har mindre och lättare hjärtan än män, och kranskärlen är smalare och förträngningen 

finns oftast längs hela kärlet, medan det hos männen finns på en och samma plats (Schenk- 

Gustafsson, 2003). Stress som visat sig vara en stark riskfaktor för hjärtinfarkt skiljer sig 

mellan män och kvinnor. Vid stora påfrestningar blir kvinnor deprimerade och män blir 

apatiska (Schenk-Gustavsson, 2008). Riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes, alkoholintag 

och brist på fysisk aktivitet är mer associerade till kvinnor än till män enligt en omfattande 

studie från 52 länder (Anand et al, 2008). 

Kvinnor har en ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar efter klimakteriet, och de insjuknar 

i regel 10 år senare än männen (Schenk-Gustavsson, 2008). Socialstyrelsen har rapporterat 

(enligt Sveriges kommuner och landsting, 2007, s.79) att män och kvinnor särbehandlas redan 
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på akutmottagningen enligt vissa studier som gjorts. Män fick fortare vård och i det senare 

skedet av en hjärtinfarkt vårdades  kvinnor i större utsträckning än män på vårdavdelning än 

på intensivvårdsavdelningen. 

Fördröjd vårdkontakt 

Thuresson, Berglin Jarlöv, Lindahl, Svensson, Zedigh och Herlitz (2007); Moser, McKinley, 

Dracup och Chung (2005) menade att personer som drabbats av akut hjärtinfarkt ofta väntade 

med att söka vård. Anledningen till detta varierade beroende på bland annat om det var en 

man eller en kvinna, sjukdomshistoria, sociala faktorer eller ålder. En orsak till att kvinnor 

väntade med att söka vård i ett akut skede kunde vara att de inte ville vara till besvär för 

andra, eller att de förnekade symtomen som något allvarligt och därför väntade på att 

symtomen skulle försvinna (Emslie, 2005). Grefberg och Johansson (2007) betonade vikten 

av att söka vård så fort som möjligt vid misstanke om hjärtinfarkt. Ju fortare behandlingen 

sätts in desto mindre skada på hjärtmuskeln. 

Patofysiologi 

Tre kransartärer förser hjärtat med syresatt blod för att hjärtat ska kunna pumpa normalt. 

Förträngningar i kranskärlen kan leda till hjärtinfarkt, men utvecklingen av en förträngning tar 

oftast lång tid. Förträngningen beror på en förfettning i kärlet som gör att kärlets diameter blir 

mindre och mindre och tillslut bildas ett så kallat plack. Detta kan brista och då bildas en 

blodpropp. Vid stopp i något av kranskärlen på grund av förträngning eller spasm, uppstår 

syrebrist och den drabbade hjärtmuskelvävnaden mister sin arbetsförmåga. Om syrebristen 

varar längre än 30 minuter dör hjärtmuskelcellerna som aldrig kan återbildas igen och en 

hjärtinfarkt har uppstått (Hedner, 2007). På senare tid har det visat sig att det är speciellt 

kvinnor som drabbas av spasm i kranskärlen (Schenck- Gustafsson, 2008). 

Riskfaktorer 

Det finns många olika riskfaktorer associerade till hjärtinfarkt, så som högt blodtryck, 

förhöjda blodfetter, typ-2 diabetes, övervikt, stress och rökning. Stress har visat sig vara en 

stor riskfaktor, eftersom kontinuerlig stress påverkar människor i en negativ riktning. Rökning 

påskyndar åderförkalkningen av kranskärlen. Vid rökning är risken för hjärtinfarkt dubbelt så 

stor som hos icke rökare. Vid rökstopp minskar risken för hjärtinfarkt redan efter första 

dygnet och efter två år jämförs risken likvärdig med de som aldrig rökt. Om riskfaktorerna 

minimeras kan sex av tio dödsfall förhindras bara genom livsstilsförändringar (Schenck- 

Gustafsson, 2008). Den som en gång haft en hjärtinfarkt löper högre risk att drabbas av en ny 
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(Hedner, 2007). Ålder påverkar också, ju äldre människan blir desto större är risken för 

hjärtinfarkt (Grefberg & Johansson, 2007). 

Symtom 

Vid hjärtinfarkt är det klassiska symtomet bröstsmärta. Smärtorna kan stråla ut i käkar, hals, 

armar eller rygg. Framför allt är det män som upplever dessa välkända symtom. Kvinnorna 

kan uppleva symtom som obehag från magen, andnöd, illamående, kallsvettningar, yrsel och 

trötthet (Isaksson, Holmgren, Lundblad, Brulin & Eliasson, 2007). Ihållande bröstsmärta mer 

än 15 minuter i samband med något av ovanstående symtom är starka indicier på en 

hjärtinfarkt (Hedner, 2007). Kvinnor med atypiska symtom väntar längre med att söka vård än 

män (Donell, Condell, Begley & Fitzgerald, 2006).  

Det finns även könsskillnader beträffande hjärtinfarktens lokalisation och omfattning. Detta 

gör det svårare att diagnostisera en hjärtinfarkt hos en kvinna än hos en man. Därför är det 

betydelsefullt med fortsatt forskning för att förklara skillnader på män och kvinnors symtom 

vid hjärtinfarkt (Isaksson et al., 2007).  

Behandling 

Det är viktigt att snabbt öppna upp det tilltäppta kärlet för blod och syretransport till hjärtat, ju 

fortare behandlingen sätts in desto mindre skada uppstår på hjärtmuskeln. Det tilltäppta kärlet 

kan öppnas genom ballongvidgning, så kallad PCI (perkutan coronar intervention) eller 

trombolysbehandling. Vid PCI förs en smal kateter in i kärlet och där förträngningen finns 

blåses en liten ballong upp och blodet kan då passera igenom. Oftast lägger läkaren också in 

ett metallnät så kallad stent, som ska hålla kärlet öppet. Trombolysbehandling ges för att 

motverka att blodet ska bilda proppar. De flesta får även betablockerare och smärtstillande 

som gör att hjärtat arbetar långsammare (Hedner, 2007). 

Omvårdnadsperspektiv 

Att få en hjärtinfarkt är en stor påfrestning både fysiskt och psykiskt. Därför är det 

betydelsefullt att omvårdnadsansvarig sjuksköterska har kunskap om anatomi, sjukdomslära 

och psykologi för att kunna hjälpa och stötta patienten på bästa sätt. Dessa kunskaper är 

viktiga för att veta när patienten behöver stöd och hur det på bästa sätt kan göras. Det finns 

stora individuella skillnader i hur patienter reagerar på en hjärtinfarkt. Då är det som 

sjuksköterska av stor vikt att ha kunskap om olika krisreaktioner för att kunna förstå och 

hjälpa den som har drabbats. Sjuksköterskan har bland annat till uppgift att observera olika 

symtom och problem som uppstår under och efter en hjärtinfarkt. Dessa problem och symtom 
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ska noga rapporteras och dokumenteras för att kunna ge rätt behandling och förebygga 

komplikationer. I rehabiliteringsfasen är det viktigt att hjälpa patienterna med hur de ska leva 

i det dagliga livet med de begränsningar som sjukdomen orsakar (Almås, 2005).  

Smärta, depression, ångest och oro  

Vid hjärtinfarkt är bröstsmärtan skarp och intensiv med eller utan utstrålning i minst 20-30 

minuter och det hjälper inte med nitropreparat eller exempelvis vila. En del beskriver smärtan 

som en kniv i bröstet, tungt tryck över bröstet eller som ett band över bröstet (Schenk-

Gustavsson 2008). Generellt har männen en högre smärttröskel än kvinnorna, men vid 

hjärtinfarkt upplever troligen kvinnorna mindre smärta än männen (Schenk-Gustavsson, 

2003). Det är viktigt att observera både den objektiva och subjektiva smärtan, då den kan 

uttryckas på olika sätt (Almås, 2005).  

Efter en hjärtinfarkt finns risk för att drabbas av depression, kvinnor upplever detta oftare än 

män. En orsak till depression kan vara ångest (Schenk- Gustafsson, 2008). Infarktsmärta är 

ofta förknippat med dödsångest. Överlevnadsinstinkten och behovet av att veta vad som 

händer är viktigt för den drabbade. Patienten är i stort behov av att få kontinuerlig information 

om sin situation, vad som skall göras och vad som är planerat. Detta för att patienten inte skall 

känna ångest, oro och stressa upp sig på grund av att inte informationen är tillräcklig (Almås, 

2005).  

Information efter hjärtinfarkt  

Det är av stor vikt att börja informera både patienter och anhöriga tidigt i sjukdomsfasen. 

Detta för att det då finns tid för upprepning, att informationen har tid att sjunka in och kan 

utökas eftersom tiden går. Det är bra med både enskilda och gruppsamtal. Vid enskilda samtal 

kan patientens förväntningar tas upp samtidigt som sjuksköterskan kan ta ställning till om 

dessa förväntningar är realistiska. Vid gruppsamtal träffar patienten andra i samma situation 

och de kan utbyta erfarenheter, tankar och känslor. Sjuksköterskan ska kunna stötta och 

uppmuntra patienten till att tro på sig själv, att klara av ett liv efter infarkten och ha realistiska 

förväntningar (Almås, 2005).  

Vid utskrivningen från sjukhuset ska patienterna noggrant informeras om 

läkemedelsbehandlingen, sjukdomen i sig, livsstilsförändringar och riskfaktorer. 

Informationen ska individanpassas och anhöriga bör vara med och ta del av detta (Persson, 

2003).  
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Problemformulering 

Ovanstående litteraturgenomgång visade att kvinnor oftare upplevde atypiska symtom vid 

hjärtinfarkt. Detta kunde leda till att de sökte vård i ett senare skede än männen (Schoenberg, 

Peters & Drew, 2003). Hjärtinfarkt har oftast varit en sjukdom relaterat till män, men har nu 

på senare år blivit mer uppmärksammat bland kvinnor (Schenck- Gustafsson, 2008). Tidigare 

studier har visat att symtom, upplevelser och stöd kan skilja sig mellan män och kvinnor. Det 

är en sjukdom som förväntas öka bland kvinnor. Därför har uppsatsförfattarna sett ett behov 

av att söka evidensbaserad forskning kring kvinnors symtom, upplevelser och behov av stöd 

vid hjärtinfarkt. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var dels att belysa vilka upplevelser kvinnor hade av sin 

hjärtinfarkt och dels belysa kvinnors behov av stöd från sjukvården och närstående. 

Frågeställning 

Vilka upplevelser hade kvinnorna av hjärtinfarkt? 

Vilket stöd var kvinnorna i behov av från sjukvården efter en hjärtinfarkt? 

Vilket stöd var kvinnorna i behov av från närstående efter en hjärtinfarkt? 

Definitioner 

Med stöd avses i föreliggande studie ”åtgärder inriktade på att upprätthålla och förstärka 

mentala hållningar, känslor, uppfattningar och funktioner” (Lökensgard, 1997, s.104).  

 

Med närstående avses av uppsatsförfattarna i denna studie kvinnans make, sambo, barn, 

annan anhörig eller nära vän. 

 

Hjärtinfarkt: ”akut vävnadsdöd i del av hjärtmuskeln framkallad av otillräcklig 

blodgenomströmning” (Nationalencyklopedin, 2010).  

METOD 

Design 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & 

Beck, 2008). Detta innebar att uppsatsförfattarna sökte, kritiskt granskade, sammanställde 

samt analyserade de vetenskapliga artiklarna som var relevanta för det valda problemområdet 

(Forsberg & Wengström, 2008). 
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Urval av litteratur 

Uppsatsförfattarna sökte vetenskapliga artiklar i sökmotorerna Elin och Google Scholar samt i 

databaserna PubMed och Medline. Sökorden som användes var ”acute myocardial infarction”, 

” myocardial infarction”, ”women”, ”experience”, ”nursing”, ”qualitative” och ”symptoms” i 

olika kombinationer, samt författarnamn ”Schoenberg 

+ Peters”, ”Attebring”, ”McSweeney + Lefler” och ”Lockyer L” se tabell 1.  

Inklusionskriterier 

Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga primärartiklar med kvinnliga deltagare som någon 

gång fått akut bröstsmärta eller diagnosen hjärtinfarkt. Artiklarna skulle finnas i fulltext, vara 

etiskt granskade och vara gjorda mellan åren 2000-2010. 

Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar innan år 2000. Ur de vetenskapliga artiklarna med båda könen 

exkluderades männens erfarenheter och upplevelser.  

Artiklarna som enligt granskningsmallar fick låga poäng, hade låg kvalitet och exkluderades 

(Forsberg & Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

Tillvägagångssätt 

Genom författarnas frågeställningar valdes sökorden, inklusion och exklusionskriterier för 

denna litteraturstudie ut. Uppsatsförfattarna sökte vetenskapliga artiklar och läste rubriken, 

om den var relevant för studien så lästes abstrakten. De artiklar som belyste syftet lästes i sin 

helhet, granskades och analyserades av respektive uppsatsförfattare (Forsberg & Wengström, 

2008). Artiklarnas kvalitet diskuterades under diskussionsträffarna och därefter bestämdes 

vilka artiklar som skulle representeras i litteraturstudien. Fördelningen av arbetsuppgifter 

bestämdes fortlöpande efter varje diskussionsträff.  
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Tabell 1 Sökvägar och sökresultat 

Databas/Sökmotor Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 
Elin@ myocardial infarction  

+ nursing 

646 0 

Elin@ myocardial infarction  

+ nursing 

+ experience 

57 0 

Elin@ myocardial infarction   

+ nursing 

+ experience 

+ women  

28 6 

Elin@ myocardial infarction 

+ women 

+ qualitative 

44 5 

Elin@ interheart study 34 1 

Elin@ acute myocardial- 

infarction 

+ nursing 

212 1 

Elin@ Schoenberg 

+ Peters 

4 1 

Elin@ Johansson 

+ Dahlberg 

17 1 

Elin@ Attebring 5 1 

Medline 

 

McSweeney 

+ Lefler 

3 1 

PubMed Lockyer L 24 1 
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Analys 

Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier, 

enligt en modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008) (bilaga 1 och 2). Mallarna bestod av ja och nej frågor som skulle besvaras 

och kvaliteten bedömdes utifrån svaren. Ja svaren gav 1 poäng och nej svaren gav 0 poäng. I 

den kvalitativa mallen var det totalt 25 frågor och 0-14 gav låg kvalitet, 15-19 gav medel 

kvalitet och 20-25 gav hög kvalitet. I den kvantitativa mallen var det 29 frågor och 0-16 gav 

låg kvalitet 17-23 gav medel kvalitet och 24-29 gav hög kvalitet. Analysen av granskade 

artiklar ledde fram till tre teman, kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt, kvinnors behov av stöd 

från sjukvården efter en hjärtinfarkt och kvinnors behov av stöd från närstående efter en 

hjärtinfarkt.  De två första teman har dessutom underrubriker. 
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Tabell 2 Sammanställning av vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Kvalitetsgrad 

Albarran, J.W., 

Clarke, B.A., 

Crawford, J. 

 

England 

2007 

“It was not 

chest pain 

really, I can´t 

explain it!” An 

exploratory 

study on the 

nature of 

symptoms 

experienced 

by women 

during their 

myocardial 

infarction 

Att utforska hur 

hjärtsymtomen 

upplevs av kvinnor 

med diagnosen 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Semi-

strukturerade 

Intervjuer 

n = 12 25/25 

HÖG 

Attebring, F M., 

Herlitz, J., 

Ekman, I. 

 

Sverige 

2005 

Intrusion and 

confusion-the 

impact of 

medication 

and health 

professionals 

after acute 

myocardial 

infarction 

Att utforska 

patienters 

erfarenheter av 

uppföljningen efter 

en första gångs 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

n = 12 män 

n = 8 

kvinnor 

22/25 

HÖG 

Henriksson, C., 

Lindahl, B., 

Larsson, M. 

 

Sverige 

2007 

Patient`s and 

relatives 

thoughts and 

actions during 

and after 

symptoms 

presentation 

for an acute 

myocardial 

infarction 

Att erhålla djupare 

förståelse för hur 

akut hjärtinfarkt- 

patienter och deras 

anhöriga tänker och 

handlar under och 

efter symtomens 

början 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

n = 27 23/25 

HÖG 

Holliday, J.E., 

Lowe J.M., 

Women´s 

experience of 

Att upptäcka 

underliggande 

Kvalitativ 

Semi-

n = 16 20/25 

HÖG 
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Outram, S. 

 

Australien 

2000 

myocardial 

infarction 

processer som är av 

betydelse för 

kvinnors beslut att 

söka sjukvård för 

symtomen vid 

hjärtinfarkt. 

strukturerade 

Intervjuer 

Jackson, D., 

Daly, J., 

Davidson, P., 

Elliot, D., 

Cameron-Traub, 

E., Wade, V., et 

al. 

 

Australien 

2000 

Women 

recovering 

from first-time 

myocardial 

infarction 

(MI): a 

feminist 

qualitative 

study. 

Att utforska 

erfarenheter om 

återhämtning hos en 

grupp kvinnor som 

har överlevt en 

hjärtinfarkt, direkt 

efter utskrivning från 

sjukhuset. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Semi- 

strukturerade 

Intervjuer 

 

n = 10 22/25 

HÖG 

Johansson, A., 

Dahlberg, K., 

Ekebergh, M. 

 

Sverige 

2003 

Living with 

experiences 

following a 

myocardial 

infarction. 

Utforska kvinnors 

erfarenheter efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Semi- 

strukturerade 

Intervjuer 

n = 8 19/25 

MEDEL 

Krisofferzon, 

M-L., Löfmark, 

R., Carlsson, M. 

 

Sverige 

2007 

Striving for 

balance in 

daily life: 

experiences of 

Swedish 

women and 

men shortly 

after a 

myocardial 

infarction. 

Att beskriva 

erfarenheter i det 

dagliga livet hos 

kvinnor och män 

under de första 4-6 

månaderna efter en 

hjärtinfarkt. Fokus 

ligger på problem, 

problemlösning och 

stödet från deras 

nätverk. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Deskreptiv 

Retrospektiv 

Semi- 

strukturerade 

Intervjuer 

n =20 

kvinnor 

n = 19 män 

21/25 

HÖG 

Kristofferzon, 

M-L., Löfmark, 

Managing 

consequences 

Att beskriva 

erfarenheter ur det 

Kvalitativ 

Semi- 

n =20 

kvinnor 

 23/25 

HÖG 
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R., Carlsson, M. 

 

Sverige 

2008 

and finding 

hope – 

experiences of 

Swedish 

women and 

men 4-6 

months after 

myocardial 

infarction. 

dagliga livet hos 

kvinnor och män 4-6 

månader efter en  

hjärtinfarkt och deras 

förväntningar om 

framtiden. 

strukturerade 

Intervjuer 

n = 19 män 

Lockyer, L. 

 

England 

2004 

Women´s 

interpretation 

of their 

coronary heart 

disease 

symtoms 

Att utforska 

kvinnornas egna 

tolkningar av de 

upplevda symtomen. 

Kvalitativ 

Semi- 

strukturerade 

Intervjuer 

n = 29 21/25 

HÖG 

MacInnes, J.D. 

 

England 

2006 

The illness 

perceptions of 

women 

following 

symptoms of 

acute 

myocardial 

infarction: A 

self-regulatory 

approach. 

Att undersöka 

sjukdoms 

upplevelser efter en 

akut hjärtinfarkt hos 

ett urval av kvinnor 

genom att använda 

en självreglerande 

modell på  

sjukdomsbeteende 

som ett teoretiskt 

ramverk 

Kvalitativ 

Semi-

strukturerade 

Intervjuer 

n = 10 21/25 

HÖG 

McSweeney, 

J.C., 

Lefler, L.L., 

Crowder, B.F. 

 

USA 

2005 

What´s wrong 

with me? 

Women´s 

coronary heart 

disease 

diagnostic 

experiences. 

Att utforska kvinnors 

diagnostiska 

erfarenheter före och 

under en hjärtinfarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

n = 40 21/25 

HÖG 

Rosenfeld, A., 

Lindauer, A.,  

Understanding 

treatment-

Att kvalitativt 

beskriva perioden 

Kvalitativ 

Semi-

n = 52 

 

20/25 

HÖG 
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Darney, B. 

 

USA 

2005 

seeking delay 

in women with 

acute 

myocardial 

infarction: 

Descriptions 

of decision-

making 

patterns. 

melllan symtomens 

början av en 

hjärtinfarkt och det 

aktiva beslutet att 

söka vård och att 

identifiera lika 

mönster av 

kognitiva, affektiva 

och beteende 

reaktioner på 

symtomen 

strukturerade 

Intervjuer 

 

Sjöström-

Strand, A.,  

Fridlund, B. 

 

Sverige 

2007 

Stress in 

women´s daily 

life before and 

after a 

myocardial 

infaction: a 

qualitative 

analysis. 

Att beskriva och 

undersöka 

uppfattning av stress 

före och efter en 

hjärtinfarkt 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

 

n = 20  

1:a intervjun 

n = 14 

2:a intervjun 

22/25 

HÖG 

Sutherland, B., 

Jensen, L. 

 

Canada 

2000 

Living with 

change: 

Elderly 

women´s 

perceptions of 

having a 

myocardial 

infarction 

Att utforska och 

beskriva äldre (70+) 

kvinnors upplevelser 

efter genomgången 

hjärtinfarkt 

Kvalitativ 

Explorativ 

n = 11 21/25 

HÖG 

Svedlund, M., 

Danielson, E,.  

Norberg, A. 

 

Sverige 

2001 

Women´s 

narratives 

during the 

acute phase of 

myocardial 

infarction. 

Att belysa meningen 

av upplevelser under 

den akuta fasen av en 

akut hjärtinfarkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Hermeneutisk 

 

n = 10 22/25 

HÖG 

Svedlund, M.,  

Danielson, E. 

Myocardial 

infarction: 

Att belysa meningen 

av upplevelser under 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

n = 9 

kvinnor 

20/25 

HÖG 



13 
 

 

Sverige 

2004 

narrations by 

afflicted 

women and 

their partners 

of lived 

experiences in 

daily life 

following an 

acute 

myocardial 

infarction. 

den akuta fasen av en 

akut hjärtinfarkt, 

berättade av de 

drabbade och deras 

partner 

Hermeneutisk 

 

n = 9 män 

White, J., 

Hunter, M., 

Holttum, S. 

 

England 

2007 

How do 

women 

experince 

myocardial 

infarction? A 

qualitative 

exploration of 

illness 

perceptions, 

adjustment 

and coping. 

Att undersöka 

anpassningsförmågan 

i relation till 

kvinnors uppfattning 

av deras 

hjärtsjukdom,  

inverkan på 

relationer och 

överlevnadsstrategier 

Kvalitativ 

semi-

strukturerad 

n = 5 18/25 

MEDEL 

Wieslander,I., 

Baigi, A., 

Turesson, C., 

Fridlund, B. 

 

Sverige 

2005 

Women´s 

social support 

and social 

network after 

their first 

myocardial 

infarction; a 4-

year follow-up 

with focus on 

cardiac 

rehabilitation. 

Att beskriva och 

jämföra socialt stöd 

och nätverks 

förändringar över en 

4-års period hos 

kvinnor med 

hjärtinfarkt för första 

gången 

Kvantitativ n = 240 24/29 

HÖG 
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Etisk granskning  
Uppsatsförfattarna strävade efter att hålla sig objektiva till den litteratur som granskades. 

Litteraturstudien redovisades efter bästa förmåga korrekt, noggrant och sanningsenligt. För att 

uppsatsförfattarna skulle vara objektiva till litteraturen så granskades och analyserades 

artiklarna av respektive uppsatsförfattare. Sedan diskuterades artiklarnas innehåll och kvalité 

under diskussionsträffarna. Alla artiklarna var tidigare godkända av en etisk kommitté.  
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RESULTAT 
Resultatet redovisas i löpande text under respektive frågeställning. I resultatdelen bearbetade 

artiklar kommer från Australien (n=2), Canada (n=1), England (n=4), Sverige (n=9) och USA 

(n=2).  

Kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt 

Tolkning av symtom 

Bröstsmärta var det mest vanliga symtomet, men då ofta i kombination med andra symtom 

såsom svettningar, illamående, kräkningar och trötthet. Svettningar förekom ofta hos 

kvinnorna och de upplevde dem som mycket påfallande, vilket föranledde dem att tro att 

något inte stod rätt till. Bröstsmärtan kunde variera i både styrka och lokalisation. Vissa 

kvinnor beskrev smärtan som den värsta tänkbara medan andra uttryckte den som mindre 

uttalad men istället med till exempel ett tryck över bröstet (MacInnes, 2006). Symtomen 

uppstod ofta flera dagar innan diagnosen ställdes och de varierade i styrka och duration 

(McSweeney, Lefler & Crowder, 2005; Sutherland & Jensen, 2000). En kvinna uppgav att 

symtomen började omkring två år innan hon sökte sjukvård ( Lockyer, 2004). En av 

anledningarna till att kvinnorna väntade med att söka sjukvård för sina symtom var att de 

bland annat tolkade symtomen som något annat än hjärtinfarkt. Många kvinnor trodde istället 

att det kunde bero på matsmältningsproblem (Albarran, Clarke & Crawford, 2007; MacInnes, 

2006; Rosenfeld, Lindauer & Darney, 2005).  

Okunskap och förnekelse  
Vid symtomdebuten distanserade sig många av kvinnorna från sjukdomsupplevelsen. De ville 

inte tro att de hade något problem med hjärtat, istället förnekade de sjukdomen (McSweeney 

et al., 2005; Svedlund, Danielson & Norberg, 2001). Kvinnorna hade ett behov av att behålla 

kontrollen i sina och att vara ”normala” (Svedlund et al., 2001; White, Hunter & Holttum, 

2007). Andra orsaker till att de förträngde sjukdomen i början var att de inte ville störa och 

oroa vare sig partnern eller sjukvården. Kvinnorna trodde istället att symtomen skulle gå över 

och i många fall självbehandlade de sig med olika sorters läkemedel innan de blev tvungna att 

söka hjälp (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). Andra sätt kvinnorna självbehandlade 

sig med var att de tog någonting att dricka eller att de lade sig ned för att vila (MacInnes, 

2006). Många kvinnor ansåg att de inte låg i riskgruppen för hjärtinfarkt utan de beskrev att 

de bland annat motionerade regelbundet, åt hälsosamt och varken drack alkohol eller rökte 

(Holliday, Lowe & Outram, 2000; MacInnes, 2006). Joyce 73 årig änka berättade så här: 
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“I`ve lost a stone in weight, I go to keep-fit. I don`t smoke. I don`t drink. I might have the occasional glass of 

wine, but I go for weeks without it. So you know, I didn`t think I was in line for anything like that” 

(MacInnes, 2006. s 284). 

 

Denna förnekelse i kombination med de atypiska symtomen gjorde att de blev osäkra på om 

de skulle söka sjukvård eller inte (Albarran et al., 2007; Holliday et al., 2000). Kvinnor som 

tidigare inte haft någon erfarenhet av hjärtinfarkt, vare sig själva eller någon i deras 

omgivning, upplevde inte symtomen som allvarliga. Även de som hade kroniska sjukdomar 

uppfattade inte situationen som akut. I båda fallen ledde detta till att kvinnorna väntade med 

att söka vård (MacInnes, 2006). Anledningar till att kvinnan förnekade sin sjukdom kunde 

vara att de hade för lite kunskap inom området. De trodde att hjärtinfarkt var en sjukdom som 

drabbade framför allt män (Henriksson, Lindahl & Larsson, 2007). Vidare trodde de att 

hjärtinfarkt innebar hjärtstillestånd vilket gjorde att de bagatelliserade sin egen 

sjukdomsupplevelse (Holliday et al, 2000). När kvinnorna kände att något var fel med dem 

sökte de först hjälp av närstående och senare kontaktade de sjukvården (Lockyer, 2004; 

Sutherland & Jensen, 2000). Diagnosen hjärtinfarkt kom som en chock för dessa kvinnor och 

de hade svårt att acceptera den (Albarran et al., 2007).  

Att inte bli tagen på allvar 
Kvinnor som sökte sjukvården för sina symtom blev ofta bara behandlade för sina symtom 

och ingen vidare utredning gjordes för att ta reda på bakomliggande orsaker. När symtomen 

inte försvann eller förvärrades fortsatte symtombehandlingen och kvinnorna blev inte tagna på 

allvar. En kvinna som blev behandlad för sina symtom beskrev det så här: 

 
”I had an anxious feeling and what the doctor wrote down on my chart when I said anxious, he thought nerves. 

That wasn´t it at all. I wasn´t nervous, it was this inner kind of anxiety that I just felt. I didn´t know what was 

happening but I knew something inside was making me awfully anxious.” 
(McSweeney et al, 2005., s 52). 

 

Detta resulterade i att kvinnorna misstrodde sig själva och antog till slut att de inbillat sig allt. 

Så här berättade en kvinna: 

 
”I talked to the nurse practitioner and told her about my mother`s history of heart disease and she just looked at 

me real funny, and I said ‘You think this is all in my head, don`t you?’ She said, ‘I`m not saying it`s all in your 

head, but your mind can make your body do things’” 

(McSweeney et al, 2005., s 52). 
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När sjukvården felbehandlade eller fördröjde behandlingen för dessa kvinnor på grund av fel 

diagnos så upplevde kvinnorna ilska som kunde kvarstå upp till 13 månader efter 

hjärtinfarkten (McSweeney et al., 2005).   

En förändrad livssituation 

Känslor 
Vanliga känslor i samband med hjärtinfarkt hos kvinnor var att känna rädsla och oro 

(Holliday et al., 2000; Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003). Det fanns bland annat rädslor 

för döden, att inte kunna utföra dagliga sysslor och hur sjukdomen påverkade deras familjeroll 

(Jackson et al., 2000). Kvinnor som drabbades av en hjärtinfarkt löpte stor risk att drabbas av 

hjärtproblem och komplikationer efteråt (Holliday, Lowe & Outram, 2000). Detta skapade 

osäkerhet och kvinnorna vågade inte planera morgondagen på grund av rädsla för en ny 

hjärtinfarkt (Svedlund & Danielson, 2004).  

 

Kvinnorna beskrev sina upplevelser efter en hjärtinfarkt som att de kände sig skamsna och 

besvärliga på grund av att de var beroende av andra. De berättade att de undvek att samtala 

med närstående om sina tankar, känslor och symtom för att inte oroa dem. Detta kunde vara 

en orsak till att de kände sig ensamma (Svedlund et al., 2001). Efter hjärtinfarkten upplevde 

de känslor som ilska, irritation och depression. Vissa kvinnor kände sig värdelösa, tomma och 

saknade livslust (Kristofferzon et al., 2007). De hade också en känsla av att de inte var samma 

person som innan sjukdomen (Johansson et al., 2003; Svedlund & Danielson, 2004 ).  

Livsstilsförändingar  
Familjerollerna ändrades efter kvinnans hjärtinfarkt den påverkade familjen psykiskt, de 

oroade sig mer och ringde oftare för att kolla upp henne (Sutherland & Jensen, 2000). 

Tidigare var det kvinnan som var den starka och tog hand om familjen men rollerna blev 

ombytta och nu var det istället kvinnan som blev omhändertagen (Svedlund et al., 2001).  Allt 

eftersom kvinnan återfick sina krafter efter hjärtinfarkten så kämpade hon för att återta sin 

självständighet (Sutherland & Jensen, 2000). En kvinna berättade:  

 
”The freedom to do as I please in my own place with my own pots and pans. And my children make fun [of me]. 

You know, maybe I am a control freak. I don´t know, but managing to do what I want, that is a measure of my 

health so to speak.” 

(Sutherland & Jensen, 2000., s 670). 
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Ibland upplevde kvinnorna en känsla av maktlöshet, på grund av osäkerheten inför framtiden 

gentemot sig själva och sina partners (Svedlund & Danielson, 2004). Maktlösheten infann sig 

också eftersom kvinnorna var helt beroende av hjälp och vård av andra för att överleva om en 

ny hjärtinfarkt skulle inträffa (Sutherland & Jensen, 2000). De kände också vissa 

begränsningar i sitt dagliga liv, att de inte klarade av att göra saker som de gjort förut 

(Svedlund & Danielson, 2004). Dessa begränsningar gjorde att livet kändes meningslöst och 

kvinnorna ansåg att de inte levde ett värdigt liv (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). I flera 

studier uppgav kvinnorna att de inte ville förändra sin livsstil, utan de önskade fortsätta att 

leva på samma sätt som de gjort innan hjärtinfarkten (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; 

Svedlund et al., 2001). Andra studier visade att kvinnorna såg positivt på framtiden och såg 

fram emot att komma tillbaka till ett normalt liv (Svedlund & Danielson, 2004; White et al., 

2007).  

 

När kvinnorna blev medvetna om hur fort livet kunde förändras efter en hjärtinfarkt uppstod 

det existentiella tankar. Döden var inte längre något avlägset. Liv och död blev istället en del 

av kvinnornas vardag. De värderade livet annorlunda och värdesatte det mer än de gjort 

tidigare. De uppskattade varje dag och ville göra livet meningsfullt (Johansson et al., 2003). 

Kvinnorna omprioriterade sina mål i livet, de kände att de inte längre kunde skjuta upp saker 

på framtiden eftersom de insett att deras tid i livet var begränsad (Sutherland & Jensen, 2000). 

Kvinnorna upplevde att de hade fått en andra chans till livet, de prioriterade sig själva, levde 

hälsosammare och var mer företagsamma. Livet bestod av sådant som betydde mycket för 

dem, bland annat ägnades mer tid till familj och vänner (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2008; Svedlund et al., 2001). En kvinna berättade: 
 

”…before I thought a lot about having objects around me. Now I don´t want anything like that…don´t want to 

have to dust…want to be with my children and grandchildren, with my husband…” 

(Kristofferzon et al, 2008., s 372). 

 

Vissa kvinnor beskrev att parrelationen blev starkare än den var förut och båda såg positivt på 

framtiden trots att det fanns viss osäkerhet angående sjukdomen (Svedlund & Danielson, 

2004). 
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Kvinnors behov av stöd från sjukvården efter en hjärtinfarkt 

Information, samtal och bekräftelse  

För att kvinnorna skulle kunna försonas med sin sjukdom var det viktigt att de fick stöd från 

sjukvården. När sådant stöd inte gavs kände kvinnorna sig övergivna vilket bidrog till ökat 

lidande, rädsla och osäkerhet. De kände också att sjukvårdspersonalen inte lyssnade på deras 

upplevelser i samband med sjukdomen (Johansson et al., 2003). Som sjuksköterska krävdes 

det att vara en god lyssnare för att kunna ge det stöd som behövdes (Svedlund & Danielson, 

2004). Råd i samband med sjukdomen visade sig vara en stor hjälp vid återhämtningen. Tidigt 

i sjukdomsfasen när kvinnan var som mest sårbar och i stort behov av stöd och bekräftelse, 

missades detta ofta av vårdpersonalen. I de fall där de fick tidiga råd visade det sig vara till 

stor hjälp vid återhämtningen (Johansson et al., 2003). 

Läkare och sjuksköterskor gav kvinnorna information och råd om deras sjukdom beträffande 

bland annat symtom, psykiska påfrestningar och medicinska biverkningar (Kristofferzon et 

al., 2007). Informationen som gavs på sjukhuset var knapphändig och innehöll inte de 

detaljerade uppgifterna kvinnorna ansåg sig behöva för att få förståelse för sin egen sjukdom. 

Frågorna som uppstod angående hjärtinfarkt var relaterade till livsstil såsom alkoholintag, 

fysisk aktivitet, matvanor, yrke och husgöromål (Jackson et al., 2000). Fler frågor som 

kvinnorna ville ha svar på var bland annat vad de skulle undvika och i vilken utsträckning de 

kunde återuppta sina aktiviteter (Attebring From, Herlitz & Ekman, 2005).  Kvinnorna ansåg 

att det var betydelsefullt att informationen gavs både skriftligt och muntligt, och att den 

upprepades flera gånger (Kristofferzon et al., 2007). Det var också av stor vikt att 

informationen anpassades efter varje individ och deras egna upplevelser (Johansson et al., 

2003). När informationen delgavs var det viktigt att partnern eller annan familjemedlem 

deltog. Osäkerheten och rädslan av att leva i en förändrad livssituation kunde då minskas 

(Svedlund & Danielson, 2004). Vårdpersonalen måste försäkra sig om att informationen som 

gavs uppfattats rätt, så att inga missförstånd kunde uppstå. Detta kunde göras genom att föra 

en dialog med patienten. När kvinnorna blev upplysta av vårdpersonalen angående sin 

situation var det av stor vikt att samtalet skedde i lugna och enskilda miljöer. Sjukhusvistelsen 

upplevdes av många kvinnor som stressande och när vårdpersonalen försökte informera om 

situationen var det svårt att förstå på grund av den svåra terminologin som användes 

(Attebring et al., 2005). Kvinnorna upplevde att de ofta fick bättre kontakt med 

sjuksköterskan än med läkaren. Sjuksköterskan använde enligt dem ett enklare språk och var 

bättre på att förklara. En av kvinnorna uttryckte sig så här:  
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”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 me and then I asked her (questions)… very good.” 
(Kristofferzon et al, 2007., s 397). 

Rehabiliteringsprogram 

Stödet efter genomgången hjärtinfarkt kunde bestå av ett rehabiliteringsprogram som hade till 

uppgift att informera om hjärtsjukdomar, riskfaktorer och fysisk träning. 

Rehabiliteringsprogrammet genomfördes av ett specialistteam kunniga inom området. 

Deltagandet var frivilligt och undervisningen skedde i grupp (Attebring et al., 2005). 

Deltagarna uttryckte att mer information angående symtom, känslor som kunde uppstå, 

behandling och rehabilitering behövdes. De kvinnor som deltog i ett rehabiliteringsprogram 

tyckte att de fick ett stort stöd av gruppsammankomsterna, både från vårdpersonal och andra 

deltagare (Kristofferzon et al., 2008). De kunde jämföra sig själva med andra kvinnor i samma 

situation. När de såg framsteg som andra gjorde så motiverade det dem och gav dem 

självförtroende att se framåt och nå sina egna mål (Sutherland & Jensen, 2000). Kvinnors 

deltagande i ett rehabiliteringsprogram ökade deras förmåga att klara av livet efter en 

hjärtinfarkt. Dessa kvinnor behövde inte stöd från sjukvården under lika lång tid efter 

hjärtinfarkten som de kvinnor som inte deltog i programmet (Wieslander, Baigi, Turesson & 

Fridlund, 2005). Kvinnorna uttryckte att programmet gav dem ett stort utbyte men att det 

saknades individanpassat stöd (White et al., 2007). Majoriteten av kvinnorna som deltog i 

rehabiliteringsträffarna var äldre och de berättade om sina problem och om olika sjukdomar 

som de hade. De yngre kvinnorna ansåg då inte att de hade något gemensamt med de äldre 

och många yngre kvinnor hoppade därför av programmet (Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007). 

Kvinnors behov av stöd från närstående efter en hjärtinfarkt 

Efter en hjärtinfarkt upplevde kvinnorna att de var beroende av stöd från sina närstående för 

att känna sig trygga och få en tro på sig själva (Kristofferzon et al., 2007). I vissa fall saknade 

kvinnorna stöd från sjukvården men då kunde de istället få stöd och hjälp av exempelvis 

närstående, grannar och kyrkan (Jackson et al, 2000). Stödet från familjen kunde vara 

avgörande för ett tillfrisknande (Kristofferzon et al., 2008). Däremot fanns inte alltid styrkan 

att umgås med familj och vänner (Johansson et al., 2003). Emotionellt stöd och uppskattning 

visade sig vara det stöd som kvinnorna behövde mest, det kunde handla om att ha någon som 

lyssnade, förstod och var medveten om deras situation. Behovet av stöd kvarstod en lång tid 

efter hjärtinfarkten (Wieslander et al., 2005).  
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Kvinnorna fick mer stöd av sin partners efter hjärtinfarkten, männen tog bland annat mer 

ansvar i hemmet (Svedlund & Danielson, 2004). Närstående ändrade sina attityder gentemot 

kvinnan och var nu extremt överbeskyddande, vilket gjorde kvinnan stressad (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007). Irritation kunde också uppstå då kvinnan upplevde att partnern var 

överbeskyddande (Kristofferzon et al., 2007; White et al., 2007). En situation när kvinnorna 

kände sig överbeskyddade var när de inte fick bestämma själva, utan deras partner talade om 

vad de fick och inte fick göra. Det kunde handla om hushållsarbete eller andra dagliga 

göromål. Kvinnorna ville ha stöd och uppmuntran av sina partners i beslut angående vad de 

själva orkade för tillfället och inte bara krav. Kraven kunde handla om att kvinnan skulle 

redogöra för vad hon gjort under dagen, allt för att veta att hon inte ansträngt sig för mycket 

eftersom hon då riskerade att få bröstsmärtor eller en ny hjärtinfarkt (Svedlund & Danielson, 

2004).  
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DISKUSSION 
  

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med föreliggande studie var dels att belysa vilka upplevelser kvinnor hade av sin 

hjärtinfarkt och dels belysa kvinnors behov av stöd från sjukvården och närstående. 

Det huvudsakliga resultatet visade att kvinnorna ofta upplevde bröstsmärta men då i 

kombination med andra atypiska symtom såsom svettningar, illamående och trötthet 

(MacInnes, 2006). Många kvinnor ansåg att de inte befann sig i riskgruppen för att få en 

hjärtinfarkt. Denna okunskap ledde till förnekelse som i kombination med de atypiska 

symtomen var en anledning till att de väntade med att söka sjukvård (Albarran et al., 2007; 

Holliday et al., 2000). Vissa kvinnor upplevde att de inte blev tagna på allvar när de väl sökte 

sjukvård. Istället för att ta reda på varför symtomen uppstått så behandlades de istället endast 

för sina symtom (McSweeney et al., 2005).  

Vid en hjärtinfarkt upplevde kvinnorna många känslor, en av dessa var osäkerhet. Kvinnorna 

beskrev osäkerhet inför framtiden gentemot sina partners och risken att drabbas av en ny 

hjärtinfarkt (Svedlund & Danielson, 2004). När stöd och information saknades från 

sjukvården så bidrog detta till denna osäkerhet (Johansson et al., 2003). Genom att närstående 

var med när informationen gavs ökade tryggheten att leva i en förändrad livssituation 

(Svedlund & Danielson, 2004). Kvinnor som deltog i ett rehabiliteringsprogram hade större 

förmåga att klara av ett gott liv efter en hjärtinfarkt än de som inte deltog (Wieslander et al., 

2005). Ett gott familjestöd kunde vara avgörande för kvinnans tillfrisknande (Kristofferzon et 

al., 2008). Framför allt var det emotionellt stöd och uppskattning som behövdes (Wieslander 

et al., 2005). 

Resultatdiskussion 

Kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt 

Det klassiska symtomet bröstsmärta som strålar ut i käkar, hals, armar eller rygg var framför 

allt förknippat med män (Isaksson et al., 2007). I samband med hjärtinfarkt hos kvinnor 

förekom ofta den klassiska bröstsmärtan men den var vanlig i kombination med atypiska 

symtom såsom svettningar, illamående, kräkningar och trötthet. Dessa atypiska symtom 

gjorde att kvinnan tolkade situationen som något annat än en hjärtinfarkt (MacInnes, 2006). 

Symtomen kunde uppstå upptill två år innan diagnosen ställdes (Lockyer, 2004). Ibland 

förnekade kvinnorna sina symtom och trodde att hjärtinfarkt främst drabbade män. Denna 

uppfattning kunde bero på för lite kunskap inom området (Henriksson et al., 2007). En 



23 
 

anledning till förnekelsen var att de inte ville vara till besvär för andra (Kristofferzon et al., 

2007) En annan anledning kunde vara att de hade ett behov av att behålla kontrollen i sina liv 

(Svedlund et al., 2001; White et al., 2007). Okunskapen och förnekelsen ledde till att 

kvinnorna sökte vård i ett senare skede. När kvinnorna senare fick diagnosen blev de 

chockade och hade svårt att acceptera situationen (Albarran et al., 2007).  

 

Uppsatsförfattarna anser att det ska uppmärksammas mer att symtomen vid en hjärtinfarkt kan 

skilja sig något mellan kvinnor och män och att symtomen kan förekomma långt innan en 

hjärtinfarkt uppstår. Många kvinnor lever i ovisshet om att symtomen de upplever tyder på en 

hjärtinfarkt. Om allmänheten blir mer upplyst inom området genom medier och 

informationskampanjer tror uppsatsförfattarna att kvinnorna söker hjälp i ett tidigare skede. 

Med mer kunskap söker kvinnan vård tidigare och diagnosen kommer kanske inte som en 

chock och kvinnan får det lättare att bearbeta sin situation. Fördelen med att sprida 

informationen via medier är att den har stor genomslagskraft och når ut till många människor.  

Genom uppsatsförfattarnas egna erfarenheter har det visat sig att information uppfattas olika 

hos individer och därför tror uppsatsförfattarna att en nackdel kan vara att fler människor 

oroar sig i onödan och söker därför sjukvård, varpå pressen på sjukvården ökar.    

 

Kvinnorna som sökte sjukvård för sina symtom upplevde ofta att de blev felbehandlade, då de 

endast blev behandlade för sina symtom och ingen utredning om bakomliggande orsaker 

gjordes. Denna felbehandling ledde till att kvinnorna upplevde ilska gentemot sjukvården 

långt efter hjärtinfarkten (McSweeney et al., 2005). 

 

I de artiklar som framkommit i arbetet med denna studie visar resultatet negativa upplevelser 

av sjukvården i samband med första mötet. Uppsatsförfattarna tror att det kan ha påverkat 

resultatet i negativ riktning men valde ändå att ta med det då det är viktigt att lyfta fram att 

många kvinnor upplevde första mötet negativt. 

 

Efter en hjärtinfarkt förändrades kvinnans familjeroll, från att vara den starka som tog hand 

om familjen till att vara den som själv blev omhändertagen (Svedlund et al., 2001). Detta 

skapade en känsla av maktlöshet. Maktlösheten blev också påtaglig när kvinnorna kände en 

osäkerhet inför framtiden (Svedlund & Danielson, 2004). Andra känslor som uppstod för 

kvinnorna i samband med hjärtinfarkt var bland annat rädsla och oro (Holliday et al., 2000; 
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Johansson et al., 2003). En del upplevde också att de inte längre hade ett värdigt liv och att det 

kändes meningslöst (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 

 

Eftersom så många olika känslor uppstår menar uppsatsförfattarna att alla involverade i 

kvinnans situation bör ha kunskap om att sådana känslor existerar. Kunskapen förmedlas av 

patientansvarig sjuksköterska till närstående under ett informationssamtal. Detta påtalar också 

Persson (2003) som skriver att anhöriga bör vara med och ta del av informationen som ges. 

Under informationssamtalen informerar också sjuksköterskan om vikten av att sprida 

kunskapen vidare till alla i kvinnans närhet. När dessa känslor väl uppstår tror 

uppsatsförfattarna att de som är involverade i kvinnans liv har den förståelsen och empatin 

som behövs för kvinnans rehabilitering. Om förståelsen och empatin inte finns hos närstående 

eller om kvinnan inte har några närstående tror uppsatsförfattarna att kvinnan har svårare att 

acceptera sin situation och rehabiliteringen tar längre tid. Som sjukvårdspersonal tror 

uppsatsförfattarna att det är viktigt att fånga upp de kvinnor som inte har någon i sin närhet. 

Dessa kvinnor kan behöva extra stöd i form av samtal och gruppträffar under en längre tid. 

Om kontinuerlig information ges till kvinnorna som drabbats av hjärtinfarkt tror 

uppsatsförfattarna att oron minskar. Detta styrks av Almås (2005) som beskriver att patienten 

är i behov av kontinuerlig information för att inte känna ångest, oro och stress. Genom att föra 

en dialog med patienten kan sjuksköterskan försäkra sig om att patienten tagit till sig 

informationen . Vidare menar uppsatsförfattarna att om kvinnorna blir upplysta om 

situationen minskar deras osäkerhet inför framtiden och därmed även deras känsla av 

maktlöshet. Uppsatsförfattarna tror att kvinnans känsla av maktlöshet kan leda till frågor som 

varför finns jag? Är livet värt att leva? Vad har jag gjort för fel? Varför drabbas just jag?  

Kvinnors behov av stöd från sjukvården efter hjärtinfarkt 

Stödet från sjukvården var viktigt för att minska kvinnornas lidande, rädsla och osäkerhet 

(Johansson et al., 2003). Det var även viktigt att sjuksköterskan skulle vara en god lyssnare 

för att kunna stödja på bästa sätt (Svedlund & Danielson, 2004). För att hjälpa till vid 

återhämtningen var tidiga råd från sjukvården av stor vikt eftersom kvinnan då var som mest 

sårbar och i behov av stöd och bekräftelse (Johansson et al., 2003). Kvinnorna uppskattade att 

råden som gavs var både muntliga och skriftliga samt att de upprepades flera gånger 

(Kristofferzon et al., 2007). Det framkom även att kvinnorna ansåg att informationen som 

gavs efter en hjärtinfarkt skulle vara individanpassad (Johansson et al., 2003). För att minska 

rädslan hos kvinnan var det viktigt att partnern eller en annan närstående deltog när 

informationen gavs (Svedlund & Danielson, 2004).  
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Ett rehabiliteringsprogram kunde vara ett alternativ till stöd efter hjärtinfarkten. Dessa träffar 

skedde i grupp och undervisningen handlade om att informera om hjärtsjukdomar, 

riskfaktorer och fysisk träning (Attebring et al., 2005). Yngre kvinnor hoppade ofta av 

programmen då de ansåg att de inte hade något gemensamt med de äldre (Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007). 

 

Under uppsatsförfattarnas arbete med denna studie framkom det i flera artiklar att kvinnorna 

önskade att informationen skulle vara mer individinriktad och anpassad efter kvinnors 

upplevelse. Detta styrks också av Almås (2005) och Persson (2003). Detta anser 

uppsatsförfattarna vara en självklar del för att kvinnan ska känna att det är hon och hennes 

situation som är i fokus. Uppsatsförfattarna instämmer med tidigare studier av Johansson et al. 

(2003); Kristofferzon et al. (2007) och Svedlund och Danielson (2004) att det är viktigt med 

ett gott stöd från sjukvården. Stödet innebär att vara en god lyssnare och att ge kvinnan 

bekräftelse, detta för att minimera olika lidanden som kvinnan kan uppleva i samband med sin 

situation vilket också Almås (2005) påtalar. Eftersom kvinnan upplever så många känslor i 

samband med hjärtinfarkt så anser uppsatsförfattarna att det kan vara svårt att ta in all 

information som ges. Då kan det vara till stor hjälp att närstående kan delta vid 

informationstillfällena.  

Att delta i ett rehabiliteringsprogram anser uppsatsförfattarna ha en positiv inverkan på 

flertalet kvinnor. Dock borde programmen ses över för att göra det mer anpassat för en mer 

homogen grupp, exempelvis kvinnor mellan 70-80 år i en grupp. Män och kvinnor bör också 

delas upp var för sig då upplevelserna av hjärtinfarkten kan skilja sig mellan könen. 

Rehabiliteringsprogrammen bör också ske både i grupp och individuellt allt för att kvinnan 

ska få ut så mycket utbyte som möjligt Detta styrks också av Almås (2005) som beskriver att 

grupp och individuella samtal är viktigt för att kunna berätta och ta del av andras erfarenheter.  

Kvinnors behov av stöd från närstående efter hjärtinfarkt 

För att kvinnan skulle känna sig trygg efter hjärtinfarkten var hon beroende av stöd från sina 

närstående (Kristofferzon et al., 2007). Det emotionella stödet som bestod av empati var det 

som kvinnan uppskattade mest och det kvarstod en lång tid efter hjärtinfarkten (Wieslander et 

al., 2005). Familjens stöd var av stor betydelse för kvinnans rehabilitering (Kristofferzon et 

al., 2008). 

 

Uppsatsförfattarna anser att det stöd som kvinnan är i behov av kräver mycket engagemang, 

tålamod och förståelse från närstående. Detta skulle kunna vara mycket påfrestande för dem. I 
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de artiklar som uppsatsförfattarna använt sig av har det inte framkommit något om stöd för 

anhöriga. Anhörigstöd bör uppmärksammas mer då detta är en process som alla i kvinnans 

omgivning går igenom och inte bara den som drabbats av hjärtinfarkten. Uppsatsförfattarna 

anser att en form för anhörigstöd bör vara grupper enbart för anhöriga till kvinnor som 

drabbats av hjärtinfarkt. Där kan problem och erfarenheter utbytas och diskussioner kan föra 

fram till lösningar på problem men även ge dem en chans att få utlopp för sina känslor. 

Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna fick kännedom om artiklar som inte framkom i fulltext vare sig med hjälp 

av söktjänst eller databas. Varken tid eller pengar fanns för att beställa hem dessa. Kunskap 

om andra studier fick uppsatsförfattarna genom referenser från lästa artiklar. Artiklar i Google 

Scholar söktes men inga användes på grund av att de inte var tillgängliga i fulltext. Eftersom 

söktjänsten ELIN användes mest kan uppsatsförfattarna ha missat artiklar från olika databaser 

som kunde varit väsentliga för studien. Dock tror inte uppsatsförfattarna att detta skulle ha 

ändrat resultatet i sin helhet, då de artiklar som användes visade liknande resultat, eventuellt 

kunde de missade artiklarna förstärkt resultatet i denna studie istället. I denna litteraturstudie 

användes i resultatet artiklar med kvantitativ (n=1) och kvalitativ (n=17) ansats. Studier med 

kvalitativ ansats ansågs vara för syftet med denna studie mer relevanta då respondenterna 

själva fick ge uttryck för sina upplevelser. De flesta studier som använts i resultatet var 

genomförda i Sverige och ett fåtal var genomförda i Australien, Canada, England och USA. 

Detta anser inte uppsatsförfattarna ha påverkat resultatet i denna studie, eftersom resultaten 

pekar i samma riktning. 

Deltagarna i vissa studier kunde vara både kvinnor och män. I de fall där det förekom uteslöts 

männen och i de fall där det uttalat stod att ingen signifikant skillnad förekom togs ingen 

hänsyn till könsskillnader. Åldern på respondenterna var mellan 30-88 år vilket 

uppsatsförfattarna ansåg gav ett representativt urval för denna litteraturstudie. Ett brett urval 

gav en djupare inblick i kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt.  

 

Uppsatsförfattarna upplevde det svårt att hitta adekvata artiklar angående kvinnans 

upplevelser av första mötet med sjukvården vid hjärtinfarkt. En orsak kunde vara att fel 

sökord användes. En annan orsak kunde vara att det fanns för få vetenskapliga artiklar inom 

området. Uppsatsförfattarna upplevde granskningsmallarna svåra att bedöma efter. Det fanns 

inga bra förklaringar på hur frågorna skulle tolkas, i de fall hade en förklaring varit önskvärd. 

Därför kan slutpoängen av studierna ha påverkats, då uppsatsförfattarna själva har diskuterat 

sig fram till svaret. 



27 
 

 

Uppsatsförfattarna anser att syftet med denna litteraturstudie uppnåddes och att 

frågeställningarna blev besvarade.  

 

Projektets kliniska betydelse 

Genom denna litteraturstudie framkom det i resultatet att kvinnan upplever många 

svårhanterliga känslor vid en hjärtinfarkt. Dessa bör uppmärksammas och uppsatsförfattarna 

anser att det behövs ökad kunskap och förståelse både hos närstående samt sjukvårdspersonal 

för att hjälpa kvinnan på bästa sätt. Dessutom behövs mer upplysning om att symtombilden 

kan se annorlunda ut för kvinnor än för män. På så sätt kan det hjälpa kvinnan att söka vård 

tidigare och kvinnan kan också tas på allvar för sina symtom när hon söker sjukvård. I 

resultatet framkom det även att kvinnorna var i stort behov av stöd från sjukvården efter 

hjärtinfarkten. Kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd och därför bör 

sjukvårdspersonal uppmärksammas på detta så att det stöd som kvinnorna behöver blir 

tillgodosett.    

Uppsatsförfattarna anser att föreliggande litteraturstudie ledde till en ökad förståelse för 

kvinnor med hjärtinfarkt.  

 

Förslag till vidare forskning  

Uppsatsförfattarna menar att det behövs fördjupad forskning i form av kvalitativa intervjuer 

angående kvinnornas upplevelser av första mötet med sjukvården i samband med hjärtinfarkt. 

Enligt uppsatsförfattarna brister det i konkret information om hur kvinnorna vill bli bemötta 

och hur de själva anser att första mötet med sjukvården ska förbättras. För att kvinnornas egna 

erfarenheter och förslag ska komma fram på bästa sätt bör en kvalitativ metod med öppna 

frågor användas. Urvalet bör begränsas till ett fåtal respondenter, detta för att intervjuaren ska 

få tillräckligt med tid för respondenten så ett djupare förtroende kan uppstå.  
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BILAGOR 
 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga I  
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 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet?  

  

25 Besvaras studiens frågeställningar?    
26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?    
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?    
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa     
 
Maxpoäng: 29   
Kvalitet: Låg: 0-19, Medel: 20-25, Hög: 26-29  
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, 
C. & Wengström Y. (2008) 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga II  
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 beskriven?    
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  
Kvalitet: Låg: 0-15, Medel: 16-21, Hög: 22-25  
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, 
C. & Wengström Y. (2008) 
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