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Sammanfattning 

Hjärtinfarkt drabbar årligen mer än 7 miljoner människor i världen. Detta är den 

vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män. Syfte: Syftet med denna studie 

var att undersöka kvinnor och mäns upplevelser av livet efter en första hjärtinfarkt. 

Metod: En litteratursökning genomfördes med systematiska sökningar i databaser, 

där relevanta sökord som motsvarade syftet tillämpades. Vidare genomfördes 

kvalitetsgranskning, urval och en kvalitativ innehållsanalys av insamlat material. 

Resultat: Efter bearbetning av tio artiklar framkom två kategorier och fem 

subkategorier. Starka upplevelser identifierades såsom fruktan, utanförskap och 

förlust. Men även läkande krafter som trygghet och tröst. Det fanns många 

kunskapsluckor hos både kvinnor och män om sjukdomen, vilket gjorde att de kände 

sig oroliga för hur de skulle hantera vardagen efter hemkomsten från sjukhuset. 

Konklusion: Den som drabbas av en första hjärtinfarkt är i stort behov av specifika 

och individuella åtgärder, för att få en god återhämtning och anpassning till ett gott 

liv. Medvetenheten bör bli bättre, om hur livet påverkas efter en första hjärtinfarkt. 

Det är viktigt att ge de drabbade möjligheten till kunskap om tillståndet, för att lindra 

lidande.
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Abstract 

Acute myocardial infarction is affecting more than 7 million peoples in the world. 

This is the most common deathly cause both for woman and men’s. Aim: The aim of 

this study was to explore woman and men’s experiences of life after being affected of 

an acute myocardial infarction. Method: A literature study was done with relevant 

search terms, which answered to the aim of the study. Furthermore, a quality review, 

selection and qualitative content analysis of collected material was carried out. 

Results: After processing ten articles two main categories and five subcategories 

where identified. Strong experiences where identified as frightening, alienation and 

loss. But also healing factors as security and consolation. There were gaps of 

knowledge about the disease in both woman and men, which caused anxiety with 

continued daily life after discharge from hospital Conclusion: Those who suffer from 

an acute myocardial infarction, need specific and individual actions to recover and 

adapt to a good life. Awareness should be better about how the life is affected after a 

first myocardial infarction. It is important to give the affected opportunity to more 

knowledge about their condition, to relief suffering. 
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Inledning 

Hjärtinfarkt drabbar årligen mer än sju miljoner människor runt om i världen och tio 

procent avlider inom ett år (Swedeheart, 2018). Under 2016 fick 25 700 personer i 

Sverige akut hjärtinfarkt, 9660 av dem var kvinnor, resterande var män. 

(Socialstyrelsen, 2017). Socialstyrelsen (2014) menar att den stadigt förbättrade 

kvalitén inom hjärtsjukvården i Sverige, lett till att antalet döda i hjärtinfarkt mer än 

halverats sedan början av 1990-talet. Trots det är akut hjärtinfarkt fortfarande den 

vanligaste dödsorsaken hos både kvinnor och män, där männen föreligger ha dubbelt 

så stor risk att dö i sjukdomen än kvinnorna. Oavsett detta är akut hjärtinfarkt en lika 

allvarlig sjukdom för både kvinnor och män. Akut hjärtinfarkt är även en stor 

påfrestning för sjukvården inom hela Europa, vilket ger ökad ohälsa hos befolkningen 

och stora kostnader för samhället. För att uppnå en minskning av mortalitet och 

morbiditet vid akut hjärtinfarkt, menar Piepoli et al. (2017) att god vård bör utföras, 

där delar som stöd, kunskap och prevention tillämpas under hela sjukdomsprocessen.  

Bakgrund 

Det akuta omhändertagandet står oftast i fokus när någon drabbas av en akut 

hjärtinfarkt, men det är likväl lika viktigt att belysa den psykologiska och fysiska 

återhämtningen och hur den upplevs efter att individen lämnat sjukhuset  

(Davidsson et al., 2008). De som drabbas av en akut hjärtinfarkt för första gången 

upplever en känslomässig berg- och dalbana som påverkar den drabbade både 

psykiskt och fysiskt. Tillståndet är livshotande och är en oväntad händelse som för 

den enskilda individen kan upplevas på olika sätt. Smith, Frazer, Hall, Hyde och 

O´Connor (2017) konstaterar att tiden efter hjärtinfarkten är komplex och de drabbade 

påverkas utifrån individuella, sociokulturella och miljömässiga faktorer. En akut 

hjärtinfarkt är en utmaning och vikten av att få kontroll över sin sjukdom är 

avgörande för en god anpassning till ett gott liv.  

Den lidande människan 

Lidande är en mänsklig reaktion på ett känslomässigt tillstånd (Morse, 2000). Den 

lidande människan är fylld av sorg som uttrycks i känslor som ledsamhet, rädsla och 

oro. Morse (2009) menar att lidandet kan upplevas som om allt är förlorat och att livet 

aldrig kommer att bli som det var förut. Att drabbas av en sjukdom är ofta en 

dramatisk händelse som skapar ett lidande. Förändringar sker och speglas av en tid då 

den drabbade kan förlora kontakten med sin kropp, och inte känna igen sig själv. Att 

inte lita på sina sinnen och kämpa med det dagliga livet. Denna förändring är ofta 

oväntad och slår till med stor kraft och med konsekvenser som leder till kaos hos 

individen. Omställningen kan vara kortvarig och övergående, men även livslång. 

Morse (2000) nämner vikten av att sjuksköterskan vägleder den lidande igenom den 
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svåra tiden och är ett psykologiskt stöd. Finnas där, aktivt lyssna och beröra, dessa 

handlingar gör att lidande lindras. 

Joyce Travelbee 

Joyce Travelbee’s omvårdnadteori fokuserar på relationen emellan sjuksköterskan 

och individen och hur interaktionen upplevs (Travelbee, 2002). En god relation ger 

bra förutsättningar för en god vård, där sjuksköterskan kan hjälpa individen förebygga 

och hantera sjukdomen och sitt lidande. Detta ses som en mellanmänsklig process, 

vilket ger personen möjlighet att finna meningen med livet. Samspelet emellan 

sjuksköterskan och individen sker genom verbal och icke verbal kommunikation. 

Sjuksköterskan behöver förstå vad som kommuniceras och hur informationen som 

getts, ska användas på bästa sätt för att hjälpa den som drabbats. Kommunikation är 

ett av sjuksköterskans redskap för att se vem personen är och vilka behov som finns. 

Kommunikation är nödvändigt för att etablera en mellanmänsklig process. Det är 

sjuksköterskans ansvar att en mellanmänsklig relation byggs upp och blir varaktig. 

Men relationen måste vara ömsesidig och den kan inte etableras emellan generella 

roller som till exempel patient och sjuksköterska. De finns fem interaktionsfaser som 

ska genomgås innan den mellanmänskliga relationen uppnås. Det första mötet, 

framväxt av identitet, empati, sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt. 

Travelbee (2002) menar att det som sjuksköterska är viktigt att vara lyhörd och visa 

engagemang för den drabbade. Genom att låta personen känna sig delaktig, sedd och 

förstådd, och som sjuksköterska finnas där, lyssna och ge tröst. Så ges möjlighet för 

den drabbade att utvecklas genom lidandet, och på så sätt förebygga och bemästra 

upplevelsen av sjukdomen. Detta för att finna meningen med livet. Travelbee (2002) 

skriver dessutom att utgångspunkten för teorin innebär att behandla människan som 

en unik individ, och att de ska ses som speciella och likvärdiga. Beroende på vem vi 

är uppfattar vi sjukdom och lidande på olika sätt. Travelbee framhåller att lidande är 

en erfarenhet som alla människor förr eller senare kommer att möta. Lidande är en 

personlig upplevelse och är associerat med det som den enskilda värderar högt i livet. 

Akut hjärtinfarkt  

Akut hjärtinfarkt är ett tillstånd som kännetecknas som akut syrebrist i hjärtmuskeln 

på grund av delvis eller totalt stopp i ett eller flera av hjärtats kranskärl (Mehta et al., 

2016). Stoppet beror på att åderförkalkningsplack bildats i kranskärlen som finns i 

hjärtat (Swedeheart, 2018). Om placket sedan brister orsakar det en blodpropp i 

kranskärlet, vilket gör att det syrerika blodet inte når fram. Hjärtat får permanent 

syrebrist och skador i hjärtat uppstår, vilket kan leda till hjärtsvikt. Hjärtinfarkt delas 

upp i två tillstånd. Hjärtinfarkt som visar ST-höjning (STEMI), vilket är det 

allvarligaste tillståndet och hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI). Om EKG visar 

en ST-höjning är det viktigt att så snabbt som möjligt få behandling för att avlägsna 

blodproppen. Annars är risken stor att skadorna som uppstår på hjärtat kan leda till 
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hjärtsvikt och ibland även döden. McDonnell (2018) understryker att patofysiologiska 

skillnader emellan kvinnor och mäns hjärtan finns, kvinnors är något mindre med 

finare fibrer och smalare kranskärl.  

Symtom och riskfaktorer 

De vanligaste symtomen hos både kvinnor och män är ihållande bröstsmärta som 

strålar ut i armen eller tryck över bröstet, samt andfåddhet och illamående (Mehta et 

al., 2016). Upplevelsen och beskrivningen av symtomen varierar dock mer hos 

kvinnor och är generellt mer diffusa än mäns och misstolkas därför ofta av 

vårdpersonal. Värk i käkar eller skulderpartiet, tyngdkänsla, magont, andnöd och 

extrem trötthet är ofta överrepresenterade hos kvinnor. 

Rökning, depression, högt blodtryck, diabetes, alkoholmissbruk, fetma och avsaknad 

av fysisk aktivitet är vanliga riskfaktorer för att drabbas av akut hjärtinfarkt (Mehta et 

al., 2016). Forskning har visat att män och kvinnor har samma riskfaktorer men att 

några är mer frekvent förekommande hos kvinnor. Rökning, diabetes och depression 

var de riskfaktorer där kvinnor var överrepresenterade.  

Diagnos och behandling 

Vid akut hjärtinfarkt är det viktigt att få en tidig, snabb och säker diagnos så fort som 

möjligt, helst inom en timme för att minska risken för skador på hjärtat (McDonnell, 

2018). Kliniska fynd som kan ses förutom typiska symtom som bröstsmärtor och 

dyspné är förändrad EKG aktivitet och en förhöjning av hjärtats skademarkörer 

troponiner (Marshall, 2011). Enligt Ericson (2012) används angiografi för att 

diagnostisera akut hjärtinfarkt, vilket bör göras så tidigt som möjligt. En angiografi 

används för att kontrollera hur kranskärlen ser ut och om där eventuellt finns stopp 

eller förträngningar. En tunn slang förs in i ett blodkärl som leder till hjärtat via 

ljumsken eller handleden. Eventuella avvikelser kan då ses med hjälp av röntgen. 

Efter att hjärtinfarkt med ST-höjning konstaterats behandlas den drabbade med 

Percutan Coronar Intervention (PCI) (Ericson, 2012). En ballong blåses upp och 

vidgar det tilltäppta kärlet. Ingreppet kombineras ibland med att ett litet rörformigt 

metall nät som kallas stent sätts in, och som håller kärlet öppet efter att ballongen 

tagits bort. Kompetenta läkemedel sätts in, dels för att få bukt på det akuta tillståndet, 

men även ur ett sekundär preventivt perspektiv. 

Omvårdnad vid akut hjärtinfarkt 

Tiden innan hemgång är det viktigt att sjuksköterskan ser till varje individ och dess 

behov (Fors et al., 2015). Detta för att tillägna rätt omvårdnadsåtgärder och stödja den 

drabbade till att återgå till ett vanligt liv. Fors et al. (2015) understryker vikten av att 
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tillsammans identifiera livsstilsförändringar, samlevnadsfrågor, riskfaktorer och att 

stödja individens psykosociala funderingar. Det är även av stor vikt att sjuksköterskor 

upprepar tidigare information angående sjukdomen och informerar om aktuella 

läkemedel (Fors et al., 2015). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

ICN code of ethics for nurses (2012) uppmärksammar att sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa och minska lidande. 

Sjuksköterskans primära ansvar är att ge god vård till de som är i behov av vård. 

Sjuksköterskan ska uppvisa professionella värderingar såsom respekt, trovärdighet, 

integritet och medlidande. Sjuksköterskan har ett ansvar inom sitt yrke och ska därför 

medverka till att hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) följs. Lagen lyfter fram 

vikten av god vård på lika villkor för alla. Den ska vara respektfull och ta hänsyn till 

individens värdighet. Vidare är det av stor vikt att tillgodose människans behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

Problemformulering 

Hjärtinfarkt är ett allvarligt tillstånd som drabbar människor över hela världen. Den 

psykologiska och fysiska återhämtningen prioriteras oftast lägre än det akuta 

omhändertagandet. Därför är det betydelsefullt att belysa dessa upplevelser och 

undersöka vilka faktorer som leder till en god återhämtning efter första hjärtinfarkten, 

så att onödigt och långvarigt lidande kan undvikas. 

Syfte 

Syftet var att undersöka kvinnor och mäns upplevelser av livet efter första 

hjärtinfarkten. 

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt som syftade till att 

sammanställa kunskapsläget inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2013). 

Litteraturstudien utgjordes av systematiska sökningar efter vetenskapliga artiklar i 

databaser, där sedan kvalitetsgranskning, urval och innehållsanalys utfördes av 

insamlat material.  

Datainsamling 

Studien är baserad på vetenskapliga kvalitativa artiklar med fokus på kvinnors och 

mäns upplevelser. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Databasen Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) innehåller 

vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar inom områden som sjukgymnastik och 
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arbetsterapi, men är specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 

2013). Databasen PubMed har ett brett sökfält genom ämnen som medicin, 

omvårdnad och odontologi. Den inkluderar även vetenskapliga artiklar på många 

olika språk, främst engelska. Databasen PsycINFO täcker huvudsakligen psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

Litteratursökningen utfördes genom systematiska sökningar utifrån ämnesord 

benämnda i MeSH-termer och subject, vilka kombinerades med nyckelord skrivna i 

fritext (Forsberg & Wengström, 2013). Följande sökord tillämpades: hjärtinfarkt 

(myocardial infarction), kvinnor (women), män (men) och upplevelser (experienc). 

Sökorden redovisas i tabell 1.  

I sökningen tillämpades Booleska operatorn AND mellan sökorden då detta enligt 

Forsberg och Wengström (2013) ger ett begränsat urval av artiklar. Trunkering 

tillämpades på sökorden women*, men* och experienc*, för att erhålla ordens 

samtliga böjningsformer. Samtliga artiklar som valdes i artikelsökningarna 

granskades utifrån Carlsson och Eimans (2015) granskningsmall. Granskningsmallen 

delar in artiklarna i tre kvalitetsnivåer. Grad 1 innebär att artikeln hade hög 

vetenskaplig kvalitet, grad II innebär medelhög vetenskaplig kvalitet och grad III 

innebar låg vetenskaplig kvalitet. Av de granskade artiklarna som inkluderades i 

studien erhöll nio stycken grad I och en grad II. Totalt inkluderades tio artiklar i 

studiens resultat. För att inte gå miste om lämpliga artiklar provades andra sökord. 

Dessa sökord gav inga nya resultat vid artikelsökningen och redovisas därför ej i 

sökordsöversikt och sökhistorik. 

Studiens inklusionskriterier var att artiklarnas innehåll skulle utgå från kvinnor och 

män som drabbats av akut hjärtinfarkt för första gången, och upplevelserna efter att de 

kommit hem. Hjärtinfarkten skulle ha skett under de senaste fem åren vid intervjuns 

tidpunkt. Samtliga databaser inkluderades med ett årsintervall mellan 2008–2018 och 

beroende på hur databaserna var utformade inkluderades peer reviewed. Deltagarna i 

studien skulle vara 18 år och uppåt. Exklusionskriterier för denna studie var kvinnor 

och män med tidigare hjärtsjukdomar. Totalt granskades 14 kvalitativa artiklar, varav 

tio artiklar motsvarade syftet och inkluderades i studien, se tabell 3 (bilaga C). Fyra 

artiklar exkluderades. En artikel erhöll grad III och ansågs därmed ha för låg kvalité 

och de tre andra artiklarna motsvarade inte studiens syfte. För urval av resultatartiklar 

gjordes en systematisk genomgång genom att sammanfattningar lästes i artiklar med 

titlar relevanta för syftet, se tabell 2 (bilaga B) (Forsberg & Wengström, 2013). 

Artikelsökning i Cinahl 

Vid första sökningen tillämpades sökorden myocardial infarction AND women* AND 

experienc*. Begränsning gjordes med åren 2008 – 2018. Sökningen gav 105 träffar 

och alla abstracts lästes. Sex artiklar valdes för granskning. Tre av dem motsvarade 

inte syftet och exkluderades, de resterande artiklarna var relevanta i förhållandet till 
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syftet och bedömdes ha hög eller medelhög. I andra sökningen tillämpades sökorden: 

myocardial infarction AND men* AND experienc*. Begränsning gjordes med årtalen 

2008–2018, vilket resulterade i 93 träffar. Alla abstracts lästes och fyra artiklar 

granskades och bedömdes ha hög kvalité och motsvarade syftet. Totalt inkluderades 

sju artiklar från dessa sökningar i studien. Artikelsökningen redovisas i tabell 2. 

Artikelsökning i Pubmed 

Vid första sökningen tillämpades sökorden: myocardial infarction AND 

women*AND experienc*. Sökningen begränsades med åren 2008 – 2018. Detta gav 

ett sökresultat på 328 träffar, varav 56 abstract lästes och fyra artiklar granskades. Av 

dessa fyra artiklar valdes tre stycken att inkluderas i studien. En artikel bedömdes ha 

låg kvalité och valdes bort. De artiklarna som inkluderades erhöll hög kvalité och 

motsvarade syftet. En sista sökning på sökorden Myocardial infarction AND men* 

AND experienc* gjordes. Sökningen resulterade i 248 artiklar, men inga nya artiklar 

hittades endast dubbletter från föregående sökning. Artikelsökningen redovisas i 

tabell 2. 

Artikelsökning i PsycINFO 

En första sökning gjordes med sökorden myocardial infarction AND women*AND 

experienc*. Sökningen begränsades med åren 2008 – 2018, och gav 55 träffar. Alla 

titlar lästes men inga nya artiklar hittades, endast dubbletter av artiklar som redan 

påträffats i föregående sökningar. En andra sökning gjordes på Myocardial infarction 

AND men* AND experienc*, med begränsningen av årtalen 2008–2018. Sökningen 

resulterade i 87 träffar. Alla titlar lästes, men inga nya artiklar hittades endast 

dubbletter från föregående sökningar. Artikelsökningen redovisas i tabell 2. 

Databearbetning 

Inledningsvis gjordes en översikt av artiklarna för att tydliggöra syfte och resultat. 

Studiens data bestod av tio kvalitativa artiklar, se tabell 3 (bilaga C). 

Databearbetningen av artiklarna utfördes enligt Forsberg och Wengströms (2013) 

beskrivning av innehållsanalys. Detta för att få en god överblick och en djupare 

förståelse för texterna. De tio artiklarna som motsvarade studiens syfte lästes i sin 

helhet, först enskilt och sedan gemensamt ett flertal gånger för att få en överblick över 

det insamlade materialet. De meningsbärande enheterna och textstycken som 

överensstämde med studiens syfte valdes ut och översattes från engelska till svenska, 

för att sedan färgkodas, jämföras och diskuteras tills konsensus av meningsenheterna 

uppnåtts. Vidare sorterades de sedan i olika kategorier som uppdelades utifrån 

likheter och olikheter. Kategorierna valdes för att göra resultatet tydligt och 

strukturerat, då varje kategori sammanfattar den informationen som framkom i 

artiklarna. De utvalda kategorierna var lidande efter hjärtinfarkten och läkande 
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krafter. Ur dessa kategorier framkom följande subkategorier: fruktan, utanförskap, 

förlust, trygghet och tröst.  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är till för att värna om människors grundläggande värde och rättigheter 

(Kjellström, 2012). World Medical Association (2013) skriver att studier som är 

kliniskt- och medicinskt inriktade bör ta hänsyn till Helsingforsdeklarationen, vilket 

är den mest förekommande av etiska riktlinjer. Den anses inte som juridiskt bindande 

och har som grundläggande princip att vård av människor måste gå före nyttan med 

forskningen. Etik inom forskning finns för att skydda de människor som deltar i 

forskningsstudier och för att de ska bemötas med respekt. Samtliga resultatartiklar 

innehöll ett etiskt resonemang och etiskt godkännande från en etisk kommitté. 

Kjellström (2012) skriver att självbestämmande, som går under autonomiprincipen är 

en annan viktig aspekt, som forskare bör tänka på. Det innebär att deltagare får 

bestämma själv, när och hur länge de vill medverka i en studie. Denna aspekt var 

tydlig i de artiklar som inkluderats. Exempel på lag som lyfter dessa rättigheter är: 

Personuppgiftslagen (1998:204) vars syfte är att skydda individer mot att den 

personliga integriteten kränks, genom bristfällig hantering av personuppgifter. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är etik viktigt inom all typ av forskning, därför 

innebär det att när ny kunskap framkommer med hjälp av deltagares berättelser, bör 

individens värdighet respekteras. De artiklar som inkluderades till denna studie 

innehöll forskningsetiska överväganden och har prövats i en forskningsetisk 

prövningsnämnd som enligt Wallengren och Henricson (2012) är ett krav för att 

publiceras.  

Resultat 

Upplevelser efter den första hjärtinfarkten presenteras i två kategorier: Lidandet efter 

hjärtinfarkten och subkategorierna fruktan, utanförskap och förlust, samt läkande 

krafter där följande subkategorier är trygghet och tröst. 

Lidandet efter hjärtinfarkten 

Fruktan 

Majoriteten av kvinnorna beskrev sjukdomen som ett hot mot sin existens 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Känslan de hade var att döden var nära, 

vilket de upplevde som en skräck. Rädslan för att en ny hjärtinfarkt skulle drabba dem 

fanns alltid med och de beskrev att de kände en fruktan. En del kvinnor uttryckte att 

de levde på lånad tid. Fyra till sex månader efter hjärtinfarkten kände kvinnorna 

fortfarande känslor som ilska, otålighet, rastlöshet och ledsamhet. Känslorna 

relaterade de till bristande energi och oro. Några kvinnor uttryckte att de kände 

frustration då de inte tänkt på sig själva innan hjärtinfarkten, eller för de inte kunde 
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hantera den nya livssituationen som uppkommit. Smith, Banwell och Rakhit (2017) 

skriver att en majoritet av männen beskrev erfarenheter av brist på kontroll under den 

första tiden. Varför just de drabbats var ofattbart och kom som en chock. Känslor de 

beskrev infann sig efter hjärtinfarkten var rädsla, osäkerhet och vaksamhet. Männen 

berättade om en oro som fanns, att handlingar de gjorde och livsstilen de levde skulle 

riskera att de drabbades igen. Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2011) 

konstaterar att kvinnorna upplevde att återhämtningen efter hjärtinfarkten var en tid 

som kännetecknades av känslor som rädsla och osäkerhet. Känslorna gjorde det svårt 

att återhämta sig, eftersom de var upptagna av tankar om hur osäkert livet var och 

oron för att drabbas av en ytterligare hjärtinfarkt. Kvinnorna var även rädda för att 

drabbas av andra allvarliga sjukdomar, som till exempel stroke. Sjöström-Strand et al. 

(2011) och Steven och Thomas (2012) skriver att okunskapen om vilka fysiska 

symtom som kunde uppträda efter en hjärtinfarkt var stor, vilket gav oro och ångest. 

Majoriteten av kvinnorna förklarade hur de genom okunnighet inte kunde förstå och 

hantera nytillkomna symtom (Sjöström-Strand et al., 2011). De tolkade 

andningssvårigheter och bröstsmärtor som en ny hjärtinfarkt och blev skräckslagna. I 

de fall som sjukvård uppsöktes, konstaterades det att symtomen berodde på 

panikångest. Denna feltolkning av symtom innebar en ständig stress för kvinnorna. 

Sjöström-Strand et al. (2011) och Steven och Thomas (2012) beskriver hur kvinnorna 

efter flera år fortfarande påverkades av den tidigare hjärtinfarkten, vilket gjorde livet 

svårt. Enligt Junehag, Asplund och Svedlund (2014a) berättade både kvinnor och män 

att rädslan ibland blev svår att hantera. De kände oro över mycket. För att dämpa sin 

oro förvarade några en telefon bredvid sig hela tiden och andra kände sig säkrare när 

de visste att sjukvård fanns på nära håll. Galagher, Marshall, Fisher och Elliot, (2008) 

och Stevens och Thomas, (2012) menar att de kvinnor som levde ensamma kände en 

oro som påverkade en stor del av livet, de vara rädda för att testa gränser, undvek 

fysisk aktivitet och reste inte långt ifrån sjukhus. Kvinnor som levde ensamma var 

särskilt rädda för att en ny hjärtinfarkt skulle inträffa. Galagher et al. (2008) skriver 

att tre kvinnor i författarnas studie fann strategier för att kunna få hjälp snabbt om de 

skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt. En kvinna förvarade alltid extra nycklar under sin 

dörrmatta så ambulanspersonal kunde komma in. En annan kvinna lade alltid sin 

telefon nära sängen för att snabbt kunna ringa någon om en ny hjärtinfarkt skulle 

inträffa. Enligt Kristofferzon et al. (2008) uppstod nya symtom i mindre utsträckning 

då kvinnorna befann sig fysiskt nära ett sjukhus, samt att de fått information om sitt 

tillstånd, vilket ökade kunskapen hos dem. Kvinnorna beskrev det positivt med en 

sjukvård som var lättillgänglig, och där det fanns professionella vårdgivare som 

svarade på frågor. Detta fick dem att känna att de togs på allvar och den oro de 

beskrev hördes, dessutom uppskattade de information om föreskrivna mediciner och 

biverkningar. Stevens och Thomas (2012) nämner att många kvinnor bara fick 

generell information vid hemgång, vilket de tyckte var otillräckligt och bristande. 

Informationen handlade om dieter, begränsning av saltintag och fysiska aktivitet. 

Kvinnorna tyckte detta var viktiga ämnen men saknade information om hur 
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emotionella behov och funderingar kunde hanteras. Det var viktigt att information om 

nytillkomna symtom gavs, då kvinnorna beskrev känslan av att vara helt utmattade 

men att de inte visste varför och hur länge de skulle pågå, vilket skapade ångest och 

oro. 

Utanförskap 

Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt uttryckte att de behandlades annorlunda och att 

de inte alltid blev tagna på allvar av läkarna, vilket fick dem att känna sig förbisedda 

och utanför (Sjöström-Strand et al., 2011). Andra kvinnor upplevde en bristande 

kunskap hos sjukvårdpersonalen om hjärtinfarkt, vilket minskade förståelsen för 

sjukdomen. De beskrev hur de försökte få svar på frågor och besvikelsen när de 

ignorerades. En kvinna berättade hur läkaren på ett komplicerat sätt förklarade vad 

som hände i kroppen vid en hjärtinfarkt, med endast medicinska termer. Kvinnan bad 

att läkaren skulle säga det på ett mer förståeligt språk så hon skulle förstå, men det 

gjordes inte. Junehag et al. (2014a) skriver i sin studie att majoriteten av kvinnorna 

och männen fortsatte med likadana aktiviteter som innan. En del hade dock gett upp 

sitt sociala liv, då de var rädda för att gå hemifrån. Ett år senare återgick de flesta till 

att leva ett socialt liv igen. Vissa föredrog däremot att undvika ett socialt liv då de 

fortfarande var utmattade och inte orkade umgås med andra. En viktig del i 

återhämtningen var enligt Galhager et al. (2008) och Kristofferzon et al. (2008) att 

komma tillbaks till arbetet. Men många av kvinnorna stötte på problem. Ett flertal var 

redo att arbeta, men möttes av arbetsgivarens motvillighet då de inte trodde att 

kvinnorna skulle klara av arbetet efter hjärtinfarkten. Detta speciellt om kvinnorna 

arbetade heltid då företagens policy var att kvinnor som drabbats av sjukdom skulle 

arbeta deltid. Kristofferzon et al. (2008) skriver att kvinnorna och männen blev 

stressade och kände sig utanför samhället om möjligheten att återgå till arbetet inte 

fanns. Att arbeta innebar att vara hälsosam och en positiv känsla av att vara tillbaka i 

det gamla vardagslivet infann sig. Sjöström-Strand et al. (2011) nämnde att 

majoriteten av kvinnorna önskade arbeta deltid, eftersom de kände trötthet och 

svaghet. Detta försvårades av kvinnornas ekonomiska situation som var ansträngd, 

vilket inte tillät dem att stanna hemma för att återhämta sig ordentligt. Både 

kvinnorna och männen beskrev att vänner undvek dem efter att de drabbats av en 

hjärtinfarkt (Junehag et al., 2014a; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b). De varken 

ringde eller kom förbi och hälsade på längre, detta gjorde att de kände sig sårade och 

utanför. 

Förlust 

Kvinnor och mäns uppfattningar om hur hjärtinfarkten påverkade kroppen var 

likartade (Junehag et al., 2014b). De berättade hur de kände att kroppen svikit dem 

och att de förlorat något. De beskrev svårigheter som att utföra fysiska moment, till 

exempel gå till brevlådan. Muskler som blivit försvagade och andfåddhet var problem 
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som uppstått. De beskrev känslan av att aldrig ha en normal temperatur, att ständigt 

vara för kall eller för varm. Efter ett år kände både kvinnorna och männen att de 

fortfarande var utmattade och att de förlorat en stor del av sin fysiska förmåga. 

Sjöström-Strand et al. (2011) konstaterar att en majoritet av kvinnorna fem år senare 

fortfarande upplevde allvarliga problem med sin hälsa. Däremot skriver Hutton och 

Perkins (2008) att en majoritet av männen efter några månader beskrev positiva 

framsteg, där det som upplevts som förlorat var på väg tillbaka till dem. Stevens och 

Thomas (2012) beskriver att kvinnorna upplevde utmattning, brist på energi eller 

konstant trötthet tiden efter hjärtinfarkten. Detta visade sig som behov av vila efter 

fysisk aktivitet och att gå till sängs tidigare på kvällen. De kunde inte sluta tänka på 

dessa svaga punkter och förlusten av att inte kunna leva som förut, vilket orsakade 

lidande då de inte längre kunde förlita sig på sina kroppar. Majoriteten av kvinnorna 

kände en känsla av misslyckande när kroppen var beroende av medicin, och de var 

oroliga över de sekundära effekterna medicinerna kunde ge. Nio år efter hjärtinfarkten 

beskrev en kvinna hur hennes ben var som vikter och hennes liv roterade runt piller. 

En annan kvinna berättade svårigheterna i att utföra enkla och vardagliga uppgifter, 

som att klä på sig och gå runt huset då bristen på energi gjorde henne svag och 

utmattad. Majoriteten av kvinnorna kände sig enligt Stevens och Thomas (2012) inte 

fria att göra de aktiviteter som de gjort innan de drabbades av hjärtinfarkten. De 

beskrev det nya livet som ett fängelse, då livet före hjärtinfarkten innebar en frihet att 

kunna göra saker utan att behöva oroa sig över sin hälsa. Worrall-Carter, Jones och 

Driscoll (2012) berättar om en kvinna som inte fick köra bil och inte kunde återgå till 

arbetet. Detta gjorde att kvinnan kände sig beroende av andra och upplevde skam och 

nederlag. Ett fåtal män beskrev enligt Hutton och Perkins (2008) och Kristofferzon et 

al. (2008) att de brukade sköta sig helt själva innan hjärtinfarkten, efteråt kände de sig 

övervakade och beskrev en känsla av värdelöshet. Männen berättade om känslor som 

ilska och frustration då de inte längre kunde utföra saker som de gjort förut. För en del 

av kvinnorna innebar hjärtinfarkten att de inte längre kunde behålla de roller som de 

haft förut (Stevens & Thomas., 2012). En kvinna fick ge upp sin livsdröm att studera, 

för att istället återgå till sitt gamla fabriksjobb. Kvinnan berättade att det kändes som 

om något togs ifrån henne och som aldrig skulle komma tillbaka. I Hutton och Perkins 

(2008) studie upplevde även majoriteten av männen att de förlorade sin självbild, och 

att de inte kände igen sig längre. En man kände sig ung och hälsosam innan 

hjärtinfarkten, men efter förändrades allt och han kände sig åldrad med ett hjärta som 

svek honom. 

Läkande krafter 

Trygghet 

Känslan av trygghet i kvinnornas och männens återhämtning, visade sig vara 

betydelsefullt för en god återhämtning (Hutton & Perkins, 2008; Sjöström-Strand et 

al., 2011). Det sociala nätverket gav de flesta kvinnorna och männen styrka och en 
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säkerhet i att lita på sina egna förmågor, hantera medicinska behandlingar, symtom 

och att kunna göra val i sina liv (Kristofferzon et al., 2008; Smith et al., 2017).  

Hutton och Perkins (2008) och Kristofferzon et al. (2008) beskriver att kvinnorna och 

männen som medverkade i rehabiliteringsgrupper kände stöd ifrån hela 

sjukvårdsteamet. Övriga deltagare gav dem trygghet och ro, speciellt om 

rehabiliteringsprogrammen varade över en längre tid. Kristofferzon et al. (2008) 

påpekade däremot att en majoritet av männen inte litade särskilt mycket på 

sjukvården och ville sköta sig själva och på egna villkor, då detta kändes mer säkert. 

Kristofferzon et al. (2008) skriver dessutom att stöd och uppmuntran av en 

sjuksköterska värderades högt. Det var viktigt för dem att förstå vad som hänt med 

kroppen, vilket gav dem trygghet. Männen uppskattade en god kontakt med en 

kardiolog. Att få träffa en läkare kändes tryggt och säkert. Kvinnorna upplevde 

däremot att de fick en bättre kommunikation med sjuksköterskan än med läkaren. 

Sjuksköterskan var bra på att förklara och lätt att få tag på. Hutton och Perkins (2008) 

nämner att ett fåtal män lärde sig att prata om sina känslor, i stället för att förtränga 

dem som de gjort förut. Detta gjorde att de inte längre var lika rädda för att dö. 

Tröst   

Att vara ensam i sin återhämtnings fas var svårt för alla männen, då hjärtinfarkten 

förändrade livet så att den egna personliga kapaciteten inte räckte till (Smith et al., 

2017). Att ha någon som fanns där för dem lindrade lidandet hos dem, och de kunde 

hjälpa dem vidare i återhämtningsfasen. Worall-Carter et al. (2014) menar att gifta 

kvinnor fann tröst i att tillbringa tid med maken, samtidigt som kvinnor, vilka var 

ogifta fann det hos sina barn. En del kvinnor tyckte att vänner var det bästa stödet. De 

uttryckte betydelsen av närvaro och att de fanns där för dem under sjukdomstiden. 

Enlig Hutton och Perkins (2008) och Smith et al. (2017) uttryckte en majoritet av 

männen att frun och barnen var av stor betydelse efter att de drabbats av hjärtinfarkt. 

En minoritet av männen beskrev en känsla av ansvar för nära och kära, detta gav dem 

en motivation och uppmuntran att orka leva vidare. Sjöström-Strand et al. (2011) 

beskriver i sin studie att en majoritet av kvinnorna kände en stor vilja att förändra sin 

livsstil, men för att lyckas var de beroende av hjälp från någon anhörig i familjen. 

Wieslander, Mårtensson, Fridlund och Svedberg (2016) skriver att kvinnorna kände 

en tröst i att få träffa andra som var i liknande situation. Kvinnorna delade med sig av 

erfarenheter, och inspirerade varandra till att gå vidare, vilket främjade 

självförtroendet och välbefinnandet. Engagera sig i fritidsintressen, såsom träning, 

läsa böcker eller vara i trädgården, gjorde att kvinnorna kunde rikta tankarna bort i 

från sjukdomen. Detta blev till en tröst då de upplevde en befrielse.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna som valdes till studien var Cinahl, PubMed och PsycINFO. Databasen 

Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning. PubMed representerar ämnen som 

medicin, omvårdnad och odontologi och databasen PsycINFO riktar sig mot 

psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad. Detta gör att trovärdigheten av 

studien ökar då litteraturstudien berör dessa områden (Forsberg & Wengström, 2013). 

Studiens syfte var till en början att undersöka kvinnors upplevelser av att drabbas av 

Takotsubo cardiomyopathy. Detta visade sig vara svårt, då sökningen av det valda 

ämnet resulterade i för få artiklar. Samt att den största delen av forskningen som 

gjorts kring Takotsubo cardiomyopathy var medicinskt inriktad och fokus på 

omvårdnadsperspektivet var bristfälligt. Då Takotsubo cardiomyopathy är ett tillstånd 

som liknar hjärtinfarkt, ändrades syftet till att undersöka kvinnors upplevelser av den 

första hjärtinfarkten. Sökningarna gjordes i samtliga databaser där följande sökord 

som överensstämde med syftet tillämpades; myocardial infarction AND woman* 

AND experienc*. Eftersom denna studie till en början syftade till att undersöka 

kvinnors upplevelser av en första hjärtinfarkt, var det av intresse att resultatartiklarna 

handlade om kvinnor. För att skilja sig från en liknande studie som redan skrivits, 

inkluderades mäns upplevelser i artiklarna. Detta innebar en ytterligare sökning i 

databasen Cinahl, PubMed och PsycINFO, där sökorden; Myocardial infarction, 

men* och experienc* tillämpades, samt begränsning med årtalen 2008–2018. Enligt 

Wallengren och Henricsson (2012) ökar relevanta sökord bekräftelsebarheten i 

studien. Trunkering tillämpades för att få med alla böjelser av ett ord och därmed 

eventuellt öka antalet träffar vid sökningarna (Forsberg & Wengström, 2013). 

Begränsning gjordes med åren 2008–2018. Artiklar som inkluderades i studien bestod 

av tio artiklar, varav fem artiklar handlade om kvinnor och två stycken om män. De 

resterande tre artiklarna handlade om både kvinnor och män, och resultatet i artiklarna 

var uppdelat så att det tydligt framgick om det var kvinnor eller mäns upplevelser. 

Denna tydliga uppdelning ökade enligt Wallengren och Henricsson (2012) 

pålitligheten. Samtliga artiklar granskades tillsammans utifrån Carlsson och Eimans 

(2015) granskningsmall och lästes individuellt ett flertal gånger. Artiklarna bedömdes 

ha hög kvalité. Nio artiklar erhöll grad I och en artikel grad II. Resultatet som 

sammanställts svarar mot studiens syfte, genom att både kvinnor och mäns 

upplevelser efter den första hjärtinfarkten lyftes fram. Studien innehåller artiklar från 

Sverige, England, Australien och USA, vilket enligt Wallengren och Henricsson 

(2012) stärker överförbarheten då länderna tillhör den västerländska kulturen och har 

liknande synsätt. Dock kan överförbarheten påverkas av att studierna endast är ifrån 

länder i västvärlden. Dessa länder har liknande kulturer, vilket gör att länder med 

annan kultur kan få svårt att applicera resultatet i denna studie. Detta kan därför 

påverka studiens överförbarhet negativt och vara en svaghet. En förhoppning är dock 

att studiens resultat ändå ska vara användbart för sjuksköterskor runt om i världen, 
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och öka förståelsen för hur människor som drabbats av en första hjärtinfarkt upplever 

hur livet förändras.  

Resultatdiskussion 

De kvinnor och män som drabbades av en första hjärtinfarkt beskrev känslan av en 

fruktan för livet, då de kände en stark rädsla och oro inför det som inträffat (Galhager 

et al., 2008; Kristofferzon et al., 2008; Smith et al., 2017).  Den största rädslan som 

infann sig var att drabbas av en ny hjärtinfarkt, vilket var något som förföljde de 

hjärtinfarktsdrabbade individerna dygnet runt under lång tid. Resultatet styrks av 

White, Bissell och Anderson (2011) som beskriver att hjärtinfarkt var en traumatisk 

upplevelse, där rädsla var en framträdande känsla, vilket genomsyrade hela 

återhämtningen. Oron över att drabbas av en ny hjärtinfarkt upplevdes av såväl 

kvinnor som män påverka livet i efterförloppet. Sjöström-Strand et al. (2011); Stevens 

och Thomas (2012) skriver att okunskapen om vilka fysiska symtom som kunde 

uppträda efter en hjärtinfarkt var stor. De tolkade nytillkomna symtom i efterförloppet 

som en ny hjärtinfarkt. Även Hansen, Nordrehaug och Hanestad (2005) befäster 

resultatet och belyser vikten av att få information om hjärtats anatomi och fysiologi. 

Detta ökade kunskapen om sjukdomen och de drabbade kände en större säkerhet och 

en större förståelse för vad som händer med kroppen efter en hjärtinfarkt. Travelbee 

(2002) betonar dessutom vikten av en god relation mellan individen och 

sjuksköterskan, vilket minskar lidandet och är grundläggande för en god vård. Detta 

kan ge goda förutsättningar för individen att förebygga och hantera sin sjukdom.  

Känslan av utanförskap var en stor del av livet efter en hjärtinfarkt och de drabbade 

kämpade för att inte känna sig annorlunda och åsidosatta (Gallagher et al., 2008; 

Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2011). Att komma tillbaka till det 

vardagliga livet var betydelsefullt för både kvinnor och män, men svårigheter 

upplevdes också under tiden. De som drabbats av en första hjärtinfarkt berättade om 

upplevelser av att känna sig annorlunda, vilket gav en känsla av utanförskap. 

Sjukvårdspersonalen som de träffade såg inte personen, bara sjukdomen de drabbats 

av. Dechaine, Merighi och O`Keefe (2017) framhåller likheter med resultatet i 

föreliggande studie och skriver hur de som drabbats av akut hjärtinfarkt kände ett 

utanförskap. Studien och resultatet påvisar att både kvinnor och män behandlades 

annorlunda när de till exempel medverkade i rehabiliteringsgrupper. De ansåg att de 

endast sågs som en hjärtsjuk person och att människan bakom sjukdomen glömdes 

bort. Travelbee (2002) framhåller att alla människor är unika och ska ses som 

speciella. Ingen människa är den andra lik och beroende på vem du är upplevs 

sjukdom och lidande på olika sätt. Som sjuksköterska är det viktigt att alltid se till 

personen bakom sjukdomen, samt individens behov, då alla är likvärdiga med olika 

förutsättningar att hantera sin sjukdom.  
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Resultatet bekräftar att kvinnor och mäns uppfattningar om kroppen förändrades efter 

hjärtinfarkten, De kände att kroppen svikit dem och att de förlorat något. (Hutton & 

Perkins, 2008; Junehag et al., 2014b; Steven & Thomas, 2012). Merritt, de Zoysa och 

Hutton, (2017) styrker resultatet då de beskriver att männen upplevde förluster efter 

hjärtinfarkten, främst relaterat till deras manlighet. Detta beskrevs som svårt inför 

andra. Känslan av att alltid vara trött och inte orka gjorde att de behövde stöd med de 

mest triviala saker som de innan hjärtinfarkten klarat helt själva, vilket gav en känsla 

av frustration och värdelöshet hos alla männen. I likhet med resultatet menar Fleury, 

Kimbrell och Kruszewski (1995) att även kvinnorna upplevde personliga förluster. 

Rollerna i livet förändrades. Förut kände sig starka och behövda men efter 

hjärtinfarkten kände de sig svaga och otillräckliga, vilket skapade skuldkänslor över 

att inte kunna ställa upp för sin familj och sina vänner som tidigare. Fleury et al 

(1995) lyfter även fram vikten av att hitta en meningsfull tillvaro i livet, för att på så 

sätt kunna acceptera sig själv igen. Sjuksköterskan måste se kvinnors styrkor och lyfta 

dessa, så att drabbade kvinnor inte bara upplever allt som en förlust. Travelbee (2002) 

framhåller att lidande ofta är relaterat till sjukdom som i sin tur ger en förlust av 

kroppslig, andlig emotionell integritet. Travelbee betonar att förlora något 

betydelsefullt orsakar lidande, och att den drabbade behöver hjälp i att finna mening. 

Att som sjuksköterska etablera en mellanmänsklig relation kan ge ett stöd i den sjukes 

liv och hjälpa denne att nå fram till en meningsfull tillvaro igen. Akut hjärtinfarkt är 

en dramatisk händelse som skapar ett lidande och känsla av förlust (Morse, 2009). 

Förändringar sker exempelvis genom att den drabbade kan förlora kontakten med sin 

kropp, och inte känna igen sig själv. Förändringen är oväntad och slår till med stor 

kraft, och som får konsekvenser som leder till en känsla av förlust hos individen. 

Omställningen kan vara kortvarig och övergående, men även livslång. 

Trygghet var enligt Junehag et al. (2014a); Junehag et al. (2014b); Kristofferzon et al. 

(2008) och Sjöström-Strand et al. (2011) viktigt för en positiv återhämtning och 

anpassning till det dagliga livet. Den största tryggheten fick både män och kvinnor 

från sin familj och vänner. Att ha tillgång till sjukvårdspersonal efter hemgång från 

sjukhuset ökade känslan av säkerhet. Hanssen et al. (2004) styrker vikten av att 

sjuksköterskor fanns tillgängliga efter att kvinnorna och männen kommit hem. 

Antingen genom att de kunde nås på telefon eller i form av ett återbesök. Detta utgav 

en trygghet hos de drabbade. Jackson et al. (2000) belyser i enighet med resultatet 

vikten av trygghet. Kvinnorna ifrån studien av Jackson et al. (2000) uttryckte en rad 

behov som kändes betydelsefulla när de kommit hem. Emotionellt stöd från familj 

och vänner, möjlighet till telefonkontakt med kunnig sjukvårdspersonal och relevant 

information om sjukdomens skeende. Detta gav en känsla av balans och säkerhet i 

livet. Det är viktigt att sjuksköterskor förstår vikten av de som drabbats av hjärtinfarkt 

för första gången, behöver information som det rör det mesta i livet. Om den 

mellanmänskliga relationen uppnås skapas ömsesidig kontakt och förståelse emellan 
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sjuksköterskan och den drabbade individen (Travelbee, 2002). Detta gör att en 

trygghet i relationen uppstår och relationen blir meningsfull och betydelsefull för dem 

båda, och sjuksköterskan kan då lindra personens lidande 

Tröst var enligt Hutton och Perkins (2008); Sjöström-Strand et al. (2011); Smith et al. 

(2017); Wieslander et al. (2016) och Worall-Carter et al. (2014) en viktig del i 

återhämtningen. Att vara ensam i sin återhämtnings var svårt för männen, då 

hjärtinfarkten förändrade livet så att den egna personliga kapaciteten inte räckte till. 

Att ha någon som fanns där för dem lindrade lidandet och gav dem tröst. Vikten av en 

närvarande tröst beskriver Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt och Fridlund (2008) som att 

den är flexibel, öppnar upp och härbärgerar. En flexibel tröst är den tröst som 

uppkommer spontant och ifrån hjärtat. Roxberg et al (2008) styrker därmed resultatet 

då de skriver om vikten av att ha någon som lindrar lidandet genom att ge tröst. 

Vilken sorts tröst individen vill ha varierar, då alla reagerar olika vid en svår 

händelse. Vissa blir utåtagerande medan vissa stänger in sig i sin sorg. Tröst kräver att 

den som ska vårda respekterar den drabbade och dess olika behov av tröst. Morse 

(2000) beskriver tröst som en betydelsefull del i att lindra lidande. Att som 

sjuksköterska finnas där, aktivt lyssna och beröra är avgörande för hur de drabbade tar 

sig igenom sitt lidande. ICN Code of Ethics for Nurses (2012) påpekar även de, 

vikten av att främja hälsa och minska lidande. Sjuksköterskan skall uppvisa 

professionella värderingar såsom respekt och medlidande. Travelbee (2002) förklarar 

i sin teori att olika faser måste genomgås för att uppnå en mellanmänsklig relation. En 

av dem är sympati som kännetecknas av en önskan om att lindra någons lidande. 

Denna fas karaktäriseras av medkänsla som uttrycker sig i form av omsorg i 

omvårdnaden tillsammans med individen. Sympati kan minska lidande då de 

drabbade slipper vara ensamma med sin sjukdom. Tröst innebär olika saker och för 

sjuksköterskor kan ett sätt att förmedla tröst vara att aktivt lyssna. Ibland behövs inte 

många ord, utan att sjuksköterskan endast är närvarande.  

Konklusion och Implikation  

Vid en första akut hjärtinfarkt vänds livet upp och ner, både fysiskt och emotionellt. 

Tiden efter hjärtinfarkten kantas av främmande och plågsamma känslor som är svåra 

att hantera. De som drabbas av hjärtinfarkt är vilsna och oroliga. Detta gör att de 

behöver stöd från omgivningen under lång tid, då kunskapsluckorna om sjukdomen 

hos de drabbade är stor. Kvinnor och män reagerar inte likartat vi en första 

hjärtinfarkt, men liknande upplevelser och känslor finns hos många av de drabbade. 

Att anpassa vården och omvårdnadsåtgärderna för kvinnor och män är viktigt för att 

nå en god återhämtning och minska lidandet.  

En stor del av forskning om upplevelser och erfarenheter efter en första hjärtinfarkt är 

generaliserad och åsidosatt. För att kunna ge omvårdnad som ser till individens 
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enskilda behov, bör genusinriktad forskning om upplevelser av en hjärtinfarkt göras, 

där både män, men framför allt kvinnor bjuds in för att delta och beskriva sin historia. 

Med hjälp av forskning om upplevelser efter första hjärtinfarkten, kan sjuksköterskans 

bemötande anpassas till dessa människor. Detta gör även att nya tillvägagångssätt och 

metoder, kan implementeras och förbättra omvårdnaden efter den första 

hjärtinfarkten.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl PsycINFO 

 

PubMed 

 

Hjärtinfarkt 
Myocardial Infarction [SU] 

 

Myocardial Infarction [SU] 

 

Myocardial Infarction 

[MeSH Terms] 

Kvinnor Women [fritext] Women [fritext] Women [fritext] 

Män Men [fritext] Men [fritext] Men [fritext] 

Upplevelser Experience [fritext] Experience [fritext] Experience [fritext] 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

1/3–2018 Cinahl 

SU Myocardial infarction AND 

Women* AND Experienc*  

 

Limits: Published date from 

20080101 – 20180301; peer 

reviewed; English; abstract 

available 105 105 6 3 

1/3-2018 Cinahl 

SU Myocardial infarction AND 

Men* AND Experienc*  

Limits: Published date from 

20080101 – 20180301; peer 

reviewed; English; abstract 

available 

93 93 4 4 

1/3- 2018 PubMed 

((Myocardial infarction[MeSH 

Terms]) AND Women*) AND 

Experienc* 

 

Limits: Published date from 

20080101 – 20180301; peer 

reviewed; English; abstract 

available 328 56 4 3 

3/3-2018 PubMed 

((Myocardial infarction[MeSH 

Terms]) AND men*) AND 

Experienc*  

 

 

Limits:  Published date from 

20080101 – 20180301Peer 

reviewed; English; abstract 

available 248 0 0 0 

4/3- 2018 PsycINFO 

su (Myocardial infarction) AND 

Women* AND Experienc* 

 

Limits: Published date from 

20080101 – 20180301; peer 

reviewed; English; abstract 

available 55 55 0 0 

4/3- 2018 PsycINFO 

su (Myocardial infarction) AND 

Men* AND Experienc* 

 

Limits: Published date from 

20080101 – 20180301; peer 

reviewed; English; abstract 

available 87 87 0 0 
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II 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Gallagher, R., Marshall. A., Fisher. M., & Elliot. D.(2008) On my own: Experiences of recovery 

from acute coronary syndrome for woman living alone. Heart & lung,37(6), 417–424. doi: 

10.1016/j.hrtlng.2007.12.007 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

 

Syfte Studiens syfte var att beskriva kvinnors erfarenheter av att vara ensamma och återhämta sig efter 

ett akut hjärtproblem. 

 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Narrativa semi-strukturerade intervjuer. Historier berättade av kvinnor som drabbats av en första 

hjärtinfarkt 

 

 

Urval De inkluderade var 11 kvinnor i åldern 44 till 82 år som levde ensamma. De valdes ut från en 

större studie med 20 deltagare. Deltagarna valdes ut av personal från hjärtrehabilitering på olika 

sjukhus och var engelsktalande.  

 

Datainsamling Data samlades in genom att kvinnorna som deltog i hjärtrehabilitering intervjuades 3–9 månader 

efter den akuta hjärtinfarkten. Intervjuerna utfördes av tre hjärtsjuksköterskor i deltagarnas hem. 

Deltagarnas livshistoria dokumenterades och personlig/social bakgrund, yrkesliv, och 

jobbrelaterade processer identifierades. 

Dataanalys En induktiv ansats tillämpades. Två av författarna läste intervjuerna noggrant och skapade teman 

med underrubriker. Koder skapades av två författare på egen hand och jämfördes. Skillnader 

diskuterades och relevant data kodades efter överenskommelse. 

Bortfall Inte redovisat 

Slutsats Studien inkluderade kvinnors erfarenheter av att leva ensamma under återhämtningsprocessen 

efter en hjärtinfarkt. Studien identifierade ensamma kvinnors behov efter att ha drabbats av en 

första hjärtinfarkt. Kvinnorna uppvisade ett stort behov av stöd, och det visade sig vara en viktig 

faktor eftersom de kände sig sårbara när de var ensamma. Nytillkomna hjärtsymptom var något 

som gav svårigheter i återhämtningen samt arbets- och finansieringsfrågor som var ett centralt 

problem för kvinnorna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

31 p/42 p 73 %, grad II 
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Artikel 2 

 

 

Referens Hutton, J-M., Perkings, S-J. (2008). A qualitative study of men’s experience of myocardial 

infarction. Psychology, Health & Medicine,13(1), 87–97. doi: 10.1080/13548500701294549 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Kvalitativ forskning om hur män upplever hjärtinfarkt och hjärtrehabilitering, 

Metod:  

Design 

En kvalitativ studie med en tolkningsfenomenologisk analys.  Upplevelser beskrivna av män som 

drabbats av en första hjärtinfarkt 

Urval 10 män i åldrarna 40 år och uppåt som haft sin första hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna, 

uppmanades av hjärtkliniker att delta i denna studie.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. Intervjun varade normalt 45–90 min, följt av en standardiserad 

debriefing. En uppföljande telefonintervju genomfördes två månader senare för en förfrågan om 

eventuella ändringar. 

Dataanalys Intervjuerna bandades och transkriberades. Alla deltagarna fick en pseudonym. Transkriptioner 

analyserades med användning av tolkningsfenomenologisk analys. Texten analyserades av den 

andra författaren och en oberoende granskning utfördes av den första författaren för att kontrollera 

kodningssystemets giltighet.  

Bortfall Inga 

Slutsats Att drabbas av en hjärtinfarkt upplevds som en chock hos männen, då de tidigare sett sig som 

friska och välmående. Deltagarna upplevde en osäkerhet om fysiska begränsningar hos dem och 

frustration vid uppfattningen av att de på grund av hjärtinfarkten behandlades som annorlunda 

individer.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

35 p/42 p 83 %, grad I 
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Artikel 3 

Referens Junehag, L., Asplund, K., & Svedlund, M. (2013). Perceptions of illness, lifestyle and support 

after an acute myocardial infarction. Scandinavian Journal of Caring Sciences,28, 289–296. 

doi:10.1111/scs.12058 

Land  

Databas 

Sverige  

Cinahl 

 

 

Syfte Syftet var att beskriva kvinnor och mäns individuella upplevelser av stöd och livsstilsförändringar 

ett år efter den första hjärtinfarkten.  

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod, deskriptiv innehållsanalys baserade på semistrukturerade individuella intervjuer.   

Patienternas erfarenheter av hälsa och sjukdom lyftes fram.  

Urval 20 deltagare ingick i studien, 14 män och 6 kvinnor. Dessa var utvalda från en prospektiv, 

longitudinal studie som innefattade kvinnor och män under 75 års ålder, som drabbats av sin första 

hjärtinfarkt. De blev rekryterade under ett återbesök två veckor efter hemkomst. Alla deltagare 

kom från glesbygdsorter runt om i Sverige.  

 

Datainsamling Ett år efter att deltagarna drabbats av sin första hjärtinfarkt. Kontaktades de av den första 

författaren och där de fick berätta om hur det första året varit. Deltagarna fick välja plats var 

intervjun skulle ske. Det var semistrukturerade intervjuer som spelades in digitalt. De varade i 20 

till 56 min och tiden för intervjuerna var i mellan juni 2010 och april 2011.  

 

 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys användes. Texten transkriberades och lästes ett flertal gånger för att 

försäkra sig om att den överensstämde med syftet.  Begrepp valdes utifrån likheter och skillnader 

mellan deltagare. De begrepp som liknade varandra komprimerades ihop och organiserades sedan 

till rubriker samt underrubriker. Författarna diskuterade tills de var överens.  

 

Bortfall Inga 

Slutsats Artikeln innehåller berättelser från deltagare som handlar om upplevelser efter sin första 

hjärtinfarkt. De drabbade upplevde att det var svårt att befinna sig i en kropp som var sjuk, och att 

begränsades i det dagliga livet. Det beskrev även svårigheter i att anpassa sig till nya vanor och 

uppvisade behov av stöd till att genomföra förändringar. Återhämtningen bestod mestadels av att 

lära sig leva på ett nytt sätt. Svårigheter att hantera de nya situationer som uppkom i livet gav 

kvinnorna ett utanförskap och hindrade dem ifrån att skapa ett nytt liv. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

35 p/42 p 83 %, grad I 



BILAGA C  

V 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Junehag, L., Asplund, K., & Svedlund, M. (2014). A qualitative study: Perceptions of the 

psychosocial consequences and access to support after an acute myocardial infarction. Intensive 

and Critical Care Nursing,30, 22–30. doi: 10.1016/j.iccn.2013.07.002 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

 

Syfte Syftet var att beskriva kvinnor och mäns upplevelser av psykosociala konsekvenser av en akut 

hjärtinfarkt. Och av tillgången till stöd ett år efter händelsen.  

 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod, deskriptiv design som baserades på individuella intervjuer med deltagarna. 

Innehållsanalys 

Urval 20 deltagare ingick i studien, 14 män och 6 kvinnor. Dessa var utvalda från en prospektiv, 

longitudinal studie som innefattade kvinnor och män under 75 års ålder, som drabbats av sin första 

hjärtinfarkt. De blev rekryterade under ett återbesök två veckor efter hemkomst. Alla deltagare 

kom från glesbygdsorter runt om i Sverige. 

Datainsamling Fokuset vid intervjuerna var på deltagarnas berättelser om psykosociala konsekvenser som 

uppstod efter en hjärtinfarkt. Samt det stödet de upplevde ett år efter hjärtinfarkten. Intervjuerna 

hölls mellan juni 2010 och april 2011. Intervjuerna varade mellan 20 och 56 minuter.  

 

Dataanalys Intervjutexterna analyserades genom att arbeta igenom dem steg för steg. Begrepp valdes utifrån 

likheter och skillnader mellan deltagare. Vidare transkriberades data och texten lästes ett flertal 

gånger för att försäkra sig om att det överensstämde med syftet.  De begrepp som liknade varandra 

komprimerades ihop och organiserades sedan till rubriker samt underrubriker. 

Bortfall Inga 

Slutsats Under återhämtningen upplevde deltagarna psykologiska konsekvenser. De beskrev en konstant 

känsla av rädsla och en oro att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Samtidigt fann deltagarna olika 

strategier som gjorde de tryggare för stunden. Relationer med andra som drabbats och en 

lättillgänglig vård var viktigt. Men på längre sikt var de flesta deltagarna missnöjda med 

uppföljningen av hjärtinfarkten, vilket skapade osäkerhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

37 p/ 42 p 88 %, grad I 



BILAGA C  

VI 

 

Artikel 5 

 

 

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

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

Scandinavian Journal of Caring Science,22, 367–375. doi: 10.1111/j.1471-6712.2007.00538.x 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

 

 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnor och mäns erfarenheter av det dagliga livet fyra till sex 

månader efter hjärtinfarkten. Samt förväntningar på framtiden.   

.  

 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ longitudinell studie där deltagarna följdes upp med ett telefonsamtal. En 

semistrukturerad intervjuguide användes. 

Innehållsanalys  

Urval 20 kvinnor och 19 män var utvalda från en större studie. De var personer som genomgått intensiv 

vård för en hjärtinfarkt en månad tidigare. Kvinnorna var i åldrarna 47–88 år och männen i 

åldrarna 48–90 år.  

 

Datainsamling Bandade intervjuer som varade mellan 30–90 minuter och som sedan transkriberades. Intervjuerna 

hölls i de drabbades hem, på klinik eller på deltagarnas arbetsplats.  

 

Dataanalys Intervjuerna läses igenom flera gånger för att på så sätt bekanta sig med texten. Därefter 

uppdelades texten i meningsenheter som innehöll aspekter relaterade till syftet. Dessa enheter 

kondenserades och märkt med en kod. Koderna sorterades i kategorier baserade på likheter.  

 

 

Bortfall En manlig deltagare avböjde sin medverkan. 

 

Slutsats Analysen resulterade i två teman: ”Hantera konsekvenser av en hjärtinfarkt” och ”Hitta en mening 

i vad som hänt” En majoritet av både kvinnor och män levde med svårigheter efter sin första 

hjärtinfarkt. Hjärtinfarkten förändrade deltagarnas liv på många sätt. Ångest och oro var känslor 

som speglade vardagen. Trygghet var viktig i återhämtningen, och stödet från familj och vänner 

gav tröst och motivation. Kvinnorna började prioritera sig själva och lade mer fokus på sin familj. 

Detta gav mening med livet igen. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

39 p / 42 p 92 %, grad I 

 



BILAGA C  

VII 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Sjöström-Strand, A., Ivarsson, B., & Sjöberg, T. (2010). Woman’s experience of a myocardial 

infarction: 5 years later. Scandinavian journal of caring science,25, 459–466. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2010. 00849.x 

Land  

Databas 

Lund Sverige, 2010 

Cinahl 

Syfte Undersöka och beskriva kvinnors upplevelser av sin hälsa och det dagliga livet fem år efter en 

hjärtinfarkt 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

En explorativ och beskrivande design, inspirerad av fenomenografi. 

Urval I den aktuella studien ingick 12 nytillkomna deltagare och 14 kvinnor som beskrivits i tidigare 

studie med erfarenheter efter en hjärtinfarkt.   

Datainsamling Tematiska och halvstrukturerade intervjuer utfördes. Intervjuerna utvecklades individuellt. 

Dataanalys Data analyserades med användning av fenomenografi, vilket innefattar flera steg som beskrivits av 

Dahlgren och Fallsberg. Alla författare läste de transkriberade intervjuerna. Analysprocessen 

fortsatte med en sökning efter större likheter och skillnader i kvinnornas beskrivningar. 

Bortfall En kvinna som var med i den tidigare studien var avliden och en kvinna med terminal cancer var 

för svag för att delta 

Slutsats Kvinnorna upplevde svårigheter i att gå vidare i livet efter sin hjärtinfarkt. Många hälsoproblem 

fanns kvar efter fem år, de kände fortfarande en rädsla och ångest för framtiden och detta 

påverkade det dagliga livet. Kvinnorna upplevde ett utanförskap då de fick ändra sin livsstil, vilket 

gjorde att de kände sig främmande för sig själva. Allt detta gjorde att de blev påminda om sin 

sjukdom hela tiden. Kvinnorna beskrev även en bristfällig uppföljning efter behandlingar och hur 

viktigt det var med god information för att undvika missförstånd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

40 p /42 p 95%, grad I 



BILAGA C  

VIII 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Smith, F., Banwell., & Rakhit, R. (2017).” I was in control of it from the start”: A qualitative 

study of men`s experience of positive adjustment following a heart attack. Journal of Health 

Psychology, 22(10), 1345–1354. doi: 10.1177/1359105315627000 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka erfarenheterna från män som drabbats av en första 

hjärtinfarkt, och vilka behov som behövdes för att få en god anpassning till det vardagliga livet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Studien använde en fenomenologisk design med semi-strukturerade intervjuer.  

 

Urval Tio män som anpassat sig på ett bra sätt i livet efter sin hjärtinfarkt intervjuades mellan tre och 

fem månader efter att de drabbats. Männen hade vårdats på samma sjukhus i London. Inget försök 

att kvantifiera positiva upplevelser gjordes, eftersom forskaren ville ha subjektiva erfarenheter. 

Åldersintervallet var 41–85 år, med en medelålder på 63,5 år. Både män och kvinnor bjöds in att 

deltaga men endast män tackade ja. 

 

 

Datainsamling Intervjuplanen bestod av öppna frågor om deltagarnas erfarenheter av sin återhämtning från 

hjärtattacken. 

Dataanalys Transkriberade intervjuer analyserades med hjälp av IPA för att få känslan av deltagarnas 

subjektiva redovisning. 

IPA är en process som ständigt rör sig från detaljerad beskrivning av texten till tolkning, och från 

att titta på den särskilda levande erfarenheten till den delade. 

Bortfall Inga 

Slutsats Resultatet visade att det var viktigt med kontroll under återhämtningen. Deltagarnas förmåga att 

fokusera sin energi på vad de hade kontroll över och att acceptera faktorer som de inte kunde 

kontrollera var värdefullt för de drabbade. En positiv attityd till sin kropp var viktigt för en god 

återhämtning. Männen upplevde att stöd från andra i samma situation gav tröst och att det sociala 

nätverket gav en trygghet som främjade återhämtningen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

35 p /42 p 83%, grad I 



BILAGA C  

IX 

 

Artikel 8 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Stevens, S., & Thomas, S. (2012). Recovery of midlife women from myocardial infarction. 

Healtcare From Women International,33, 1096–1113. doi: 10.1080/07399332.2012.684815 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Beskriva upplevelserna hos kvinnor i medelåldern som överlevt en hjärtinfarkt och återvände hem 

för att återhämta sig. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk forskningsmetod baserad på Merleau-Pontys filosofi 

 

Urval 12 kvinnor i åldrarna 45–65 som diagnostiserats med en första hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkten måste ha skett minst sex månader före intervjun.  

Kvinnorna var tvungna att kunna tala engelska och vara villiga att dela sina erfarenheter i en 

intervju. 

Datainsamling Studiedeltagarna intervjuades av den första författaren. De flesta intervjuerna, som varade ca en 

timma, ägde rum i kvinnornas hem. Vissa kvinnor valde emellertid att träffas på andra utvalda 

platser. 

Dataanalys Samtliga intervjuer spelades in med en Sony digital-inspelare. Fältnoteringar registrerades efter 

varje intervju. Flera transskript lästes högt och diskuterades. 

Pseudonymer tilldelades för att bevara sekretessen. Hermeneutisk analys av texten innebar 

noggrann identifiering av meningsenheter, samtidigt som helheten i intervjuberättelsen var viktig. 

Bortfall Inte redovisat 

 

 

Slutsats Kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt upplevde stora svårigheter i livet. De behövde smälta 

beskedet att just de genomgått en hjärtinfarkt. Vardagliga rutiner, arbete och familj förändrades 

och det var svårt att återgå till det liv de levt innan hjärtinfarkten. Kvinnorna upplevde en förlust 

av frihet och kämpade med daglig ångest och oro. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

34 p / 42 p 80 %, grad I 



BILAGA C  

X 

 

 

 

Artikel 9 

 

  

Referens Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B., & Svedberg, P. (2016).  

Women’s experiences of how their recovery process is promoted after a first myocardial 

infarction: Implications for cardiac rehabilitation care. International Journal of Qualitative Studies 

on Health and Well-being,11. doi: /10.3402/qhw.v11.30633 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att utforska hur kvinnors återhämtningsprocesser främjas efter den första hjärtinfarkten. 

 

Metod:  

Design 

kvalitativ metod  

 Induktiv innehållsanalys 

Urval 26 kvinnor som för första gången drabbats av en hjärtinfarkt under 2009. Åldersintervall: 45–74 

år. 

Datainsamling Öppna intervjuer tillämpades, 13 stycken per telefon och 13 stycken i kvinnornas hem, på 

sjukhuset eller hos någon av författarna. Alla intervjuer genomfördes sju till tolv månader efter 

kvinnornas första hjärtinfarkt. Intervjuerna pågick 45–85 min. Samtliga intervjuer transkriberades 

och resulterade i 179 sidor. 

Dataanalys Data analyserades i enlighet med Graneheim och Lundman. Alla författare var sjuksköterskor och 

väletablerade i kvalitativ metodik och hjärtrehabilitering, både i teori och praktik. Intervjuerna 

läses igenom ett flertal gånger och tolkades därefter, för att sedan kodas och jämföras baserat på 

skillnader och likheter.  

Bortfall Två stycken 

Slutsats Kvinnornas personliga återhämtning är en mångdimensionell process med en önskan om att 

utveckla och närma sig ett nytt perspektiv i livet. Kvinnors möjlighet till detta beror på tre 

dimensioner: Hur kvinnorna bearbetar sin sjukdom, de sociala och emotionellt stöd. Resultaten i 

studien tyder på att kvinnor som drabbas ska fokusera på en återhämtningsorienterad helhetssyn 

där beteendemässiga, sociala och psykologiska dimensioner beaktas vid klinisk omvårdnad. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

38 p /42 p 90 %, grad I 



BILAGA C  

XI 

 

 

Artikel 10 

 

Referens Worall, C. L., Jones, T., & Driscoll, A. (2014). The experiences and adjustments of woman 

following their first acute myocardial infarction. Contemporary Nurse,19(1-2), 211-222. doi: 

10.5172/conu.19.1-2.211 

 

Land  

Databas 

Australien  

Cinahl 

 

 

  

Syfte Studiens syfte var att upptäcka erfarenheter hos kvinnor under den första hjärtinfarkten. 

 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. Tematisk analys. Naturligt urval med hjälp av Lincoln & Guba paradigm.  

 

 

Urval Urvalet bestod av sex kvinnor som tillfrågades genom sjukhusets hjärtrehabilitering. De blev 

intervjuade fyra månader efter sin hjärtinfarkt. Alla deltagare intervjuades med semistrukturerade 

intervjuer i 45 min. De tillfrågades att berätta om erfarenheter före och efter hjärtinfarkten. 

Datainsamling Data samlades in via två huvudteman, den tidiga erfarenheten som identifierar händelser och 

känslor efter en hjärtinfarkt. Samt stöd under rehabiliteringsprocessen.   

Tematisk analys fokuserade på de teman som uppkom. 

Dataanalys Tematisk analys tillämpades, och materialet lästes ett flertal gånger för att identifiera teman.  

Författarna använde Burnard´s ”nivåer av analys” som guide. Data komprimerades genom 

användning av öppen kodning. Tillfälliga koder utsågs för att identifiera kategorier. Vidare 

byggdes kategorierna upp till koncept genom axial kodning. Kategorier och koncept som liknande 

varandra grupperades tillsammans. Slutligen utfördes en selektiv kodning som var det sista steget i 

analysen. Liknande mönster och likheter i ord och fraser kodades och blev resultat.  

Bortfall Inte redovisat 

Slutsats Två teman framkom: Inledande upplevelser där kvinnorna upplevde ett behov av att avstå från 

olika områden i livet för att få en god återhämtning. Känslan av förlust av frihet och att inte kunna 

gå tillbaka till sitt arbete upplevdes problematisk hos kvinnorna. I det andra temat stöd framkom 

det att socialt stöd var viktigt. Stöd fungerade som en tröst i återhämtningen. Kvinnorna 

kommunicerade mer öppet om sina känslor efter hjärtinfarkten och bandet till familjen blev 

starkare.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

34 p /42 p 80 %, grad I 



BILAGA C  

XII 
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