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Sammanfattning 

Hjärtinfarkt är den dominerande dödliga sjukdomen i Sverige, vilket fler kvinnor än 

män avlider i. Kvinnor insjuknar senare i livet och upplever fler och mer diffusa 

symptom än män. Stress är en vanlig förekommande riskfaktor, vilket kan skapas från 

samhällets förväntningar på kvinnor. Det finns förväntningar om omsorgsfulla 

kvinnor som samtidigt ska prestera bra både på arbetet och i hemmet, vilket genererar 

stress. Förväntningar från samhället och kroppens biologi skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Män har historiskt sett representerat normen för människan i forskning och 

därför är det viktigt att uppmärksamma kvinnors erfarenheter. Syftet med studien var 

att belysa kvinnors erfarenheter av livet efter hjärtinfarkt. En litteraturstudie användes 

som metod, vilket genererade tio vetenskapliga artiklar som resulterade i tre teman 

och nio kategorier. Kvinnornas erfarenheter visade att hjärtinfarkt medförde ett 

avbrott i livet och med hjälp av närstående samt egna reflektioner lärde kvinnorna 

känna sig själva igen. En ny prioriteringsordning skapades med fokus på kvinnornas 

hälsa och liv. Studien visar att stress är en stor faktor i kvinnors erfarenheter efter 

hjärtinfarkt och att kvinnors erfarenheter behöver uppmärksammas för att 

vårdpersonal ska kunna ge adekvat vård. Det hade varit betydelsefullt om framtida 

forskning hade uppmärksammat hur stress skiljer sig mellan könen vid hjärtinfarkt, 

eftersom stress är en riskfaktor.
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Abstract 

Myocardial infarction is the dominating morbidity disease in Sweden, which more 

woman than men die from. Women fall ill later on in life and often experience an 

increasing number of and more diffuse symptoms than men. Stress is a frequently 

occurring risk factor, which can stem from society’s expectations on women. There 

are expectations about a careful woman and at the same time they should perform 

well on the job and in the house, which generate stress. Expectations from society and 

the biological systems differs between men and women. Men has previously often 

represented the standard for humans in research and therefore it is important to notice 

women’s experiences. The aim of the study was to illuminate women’s experiences of 

life after myocardial infarction. A literature study was used as method, which 

generated ten scientific articles that lead to three themes and nine categories. 

Women’s experiences show that myocardial infarction causes an interrupt in life and 

with support from family as well as own changes in thoughts they learned to know 

oneself again. New priorities were created with focus on women’s health and life. 

This study show that stress is a main factor in women’s experience after a myocardial 

infarction and their experience need to be noticed so health-care staff can give an 

adequate care. Since stress is a risk factor for myocardial infarction it would be 

important for future research to focus on how stress distinguishes between genders.



 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ....................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................. 1  

Samhällets förväntan på kvinnor ........................................................................... 1 

Kvinnors förväntningar på sig själva ..................................................................... 2 

Kvinnlig biologi ........................................................................................................ 2 

Riskfaktorer och symtombild vid hjärtinfarkt hos kvinnor ................................ 3 

Teoretisk ram ........................................................................................................... 4 

Problemformulering ....................................................................... 5 

Syfte .............................................................................................. 5 

Metod ............................................................................................ 5 

Datainsamling ............................................................................................... 6 

Databearbetning ....................................................................................................... 7 

Forskningsetiska överväganden ...................................................... 9 

Resultat ......................................................................................... 9 

Förändrat liv............................................................................................................. 9 

   Ett förlorat själv .................................................................................................... 10 

   Vägen tillbaka ....................................................................................................... 10 

   Kvinnors erfarenheter av eftervården  .................................................................. 11 

Förändrade relationer ........................................................................................... 12 

   Socialt nätverk ...................................................................................................... 12 

   Intimitet ................................................................................................................. 13 

   Stöd ....................................................................................................................... 13 

Nya mål ................................................................................................................... 14 

   Prioritering i livet.................................................................................................. 14 

   Livsstilsförändringar ............................................................................................. 14 

   Arbetsliv ................................................................................................................ 15 

Diskussion ................................................................................... 16 

Metoddiskussion ..................................................................................................... 16 

Resultatdiskussion.................................................................................................. 17 

Konklusion och implikation .......................................................... 20 

Referenser ................................................................................... 21 

 

 

  



 

 

BILAGOR 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 

 

 

 

 



 

 1 

Inledning 

Hjärtinfarkt är den dominerande dödsorsaken i Sverige hos både män och kvinnor. Trots 

detta har antalet drabbade reducerats under de senaste åren (Hjärt-Lungfonden, 2013; 

Socialstyrelsen, 2015). År 2013 insjuknade 27 947 personer i hjärtinfarkt i Sverige 

varav 11 019 var kvinnor (Socialstyrelsen, 2014).  

Riksförbundet Hjärt-Lung (2014) beskriver att det är fler kvinnor som dör i hjärtinfarkt, 

men antalet män som insjuknar är större. Kvinnor insjuknar även senare i livet än män 

(Socialstyrelsen, 2014) och erfars ofta fler och diffusa symtom som inte alltid tillhör 

den klassiska symtombilden vid hjärtinfarkt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005; 

Stevens & Thomas, 2012; Maclnnes, 2006). 

Människor som drabbas av en hjärtinfarkt kan ha erfarenheter om att livet tar en omväg 

och orsakar avbrott för framtida planer. Gränsen mellan liv och död tunnas ut, vilket 

kan medföra att livet inte upplevs lika varaktigt (Kazimiera Andersson, Borglin & 

Willman, 2013). Hjärtinfarkten medför att drabbade människor blir mer uppmärksamma 

på sina hjärtans förmågor att slå (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011) och att 

kroppen kan framstå som ett främmande objekt som tidigare gick att lita på (Stevens & 

Thomas, 2012; Sjöström-Strand et al., 2011).  En hjärtinfarkt kan lämna kvar psykiska 

och fysiska problem som medför en vardag full av stress (Kazimiera Andersson et al., 

2013).  

Sårbarheten att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar ökar hos kvinnor om stress erfars både i 

arbetsmiljön och hemmiljön (Socialstyrelsen, 2014). Erfarenheter av stress är personligt 

och kvinnor kan påverkas av både inre och yttre miljöer (Schenck-Gustafsson, 2008).  

Stressen är en anledning till att kvinnors hjärthälsa har försämrats, vilket är något som 

kvinnoföreningen, 1,6 miljonerklubben bland annat forskar om. Klubben bildades år 

1998 vars syfte var att synliggöra kvinnors hälsa. Traditionell forskning hade tidigare 

gjorts på män vars resultat inte överensstämde med kvinnors erfarenheter. Forskning om 

kvinnors hjärtan får stöd av föreningens kampanjer i syfte att stimulera vidare forskning 

på kvinnor(1,6 miljonerklubben, 2015). 

 

Bakgrund 

Samhällets förväntan på kvinnor  

Kvinnor har historiskt sett haft en underordnad roll i samhället jämfört med män 

(Hirdman, 2003). Det har funnits en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter mellan könen 

då männens förpliktelser låg utanför hemmet och kvinnans innanför hemmets väggar. 

Kvinnorna skulle utföra arbetsuppgifter i hemmet men också visa uppskattning av 

försörjningen som mannen bidrog med. 

Det kunde också skilja sig bland yrken mellan könen. När män trädde in i 

kvinnodominerande yrken anpassades yrket för männens behov medan kvinnor som 

trädde in i mansdominerade yrken fick anpassa sig till yrket (Hirdman, 2003). Vidare 

förklarade Hirdman (2003) även hur Myrdal och Klein (1957) tillsammans eftersträvade 
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en ideologi där yrkeskvinnan och hemmakvinnan kunde förenas. Idelogin kunde 

förklaras genom att kvinnor kan under en period utbilda sig eller arbeta, tills ett eller 

flera barn föds vilket bidrar till att kvinnor tar mammaledigt. Hemmakvinnan präglas av 

omhändertagande av barn/barnen för att därefter få möjlighet att återuppta arbete eller 

utbildning (Hirdman, 2003). 

Forskaren och kardiologen Schenck-Gustafsson (2008) beskriver kvinnors livssituation 

med ”sandwich modellen” som innebär att kvinnor ska prestera bra på jobbet samt ta 

hand om hushållet och människor i sin omgivning. Kvinnor har en tendens att uppleva 

alla dessa ansvarsområden i hemmet som krav samtidigt som de försöker att hålla 

”många bollar i luften” (Hirdman, 2007).  Hushållssysslor blir faktorer som är svåra att 

koppla bort, vilket bidrar med extra arbete.  

I Sandwich modellen hamnar fokus på medelålders kvinnor som pendlar mellan att 

uppfostra sina barn och bidra med omvårdnad till sina föräldrar (Raphael & Schlesinger, 

1993), vilket gör att kvinnor prioriterar sig själv sist (Schenck-Gustafsson, 2008). 

Dubbelrollen som kvinnorna erhåller genom sandwich modellen och vid motgångar i 

livet genererar mycket stress, vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar (ibid.). Äldre 

kvinnor kan dock uppleva mindre stress, eftersom många av dessa kvinnors föräldrar 

och svärföräldrar har avlidit (Ward och Spitze, 1998). 

Enligt Schenck-Gustafsson (2008) och Hirdman (2007) uppfyller kvinnor normen om 

att vara tålig, omsorgsfull, ömsinta och omvårdande. Trots detta ses manliga egenskaper 

överlag mer åtråvärda än kvinnliga (Berger och Krahé, 2013), då även kvinnor blir 

granskade på manliga grunder (Hirdman (2007).  

Kvinnors förväntningar på sig själva 

 

Utifrån kvinnors förväntningar så framhävs dem som ansvariga för omvårdnaden i 

familjesituationen, vilket är därför besök till hälso- och sjukvården senarläggs eftersom 

kvinnor inte vill oroa eller lämna familjen (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007a). 

LaCharity (1999) hävdar att kvinnor ses som ”givare” och kan ha svårt att acceptera 

hjälp från andra, vilket hade kunnat försvåra kvinnors återhämtning om de skulle 

drabbas av sjukdom. Det framgår även av Ward och Spitze (1998) att kvinnor erbjuder 

omsorg till sina föräldrar medan barn eller äldre ungdomar tar emot hjälp från sina 

mödrar. Dock kan det hända att kvinnor lägger mer tid på att hjälpa sina barn jämfört 

med tiden som läggs på föräldrarna.   

Kvinnlig biologi 

Det är en känd kunskap att östrogen har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar 

innan kvinnor nått klimakteriet (SBU, 2002). Däremot har många kvinnor en felaktig 

uppfattning kring detta som medför att de tror sig inte kunna drabbas av hjärt-

kärlsjukdomar (LaCharity, 1999). Dock menar Schenck-Gustafsson (2009) att det är 

ytterst ovanligt för kvinnor att drabbas av hjärtinfarkt innan klimakteriet, då det ses en 

ökning av hjärtinfarktsincidenter hos kvinnor vid 55-60 års ålder när klimakteriet 

vanligtvis infaller.  
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Biologiskt sett har det kvinnliga könshormonet en dämpande effekt på kardiologiska 

riskfaktorer vid utveckling av ateroskleros (Schenck-Gustafsson, 2009), då östrogenet 

vidgar kärlen och ökar HDL- kolesterolet samt minskar LDL- kolesterolet och det totala 

kolesterolet (Schenck- Gustafsson, 2008).  

Riskfaktorer och symtombild vid hjärtinfarkt hos kvinnor 

Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ökar med ohälsosamma levnadsvanor, 

stress (Epel et al., 2005) och fysisk inaktivitet (Weinstein et al., 2008). 

Folkhälsomyndigheten (2014) har i en sammanställning av SCBs ULF- rapporter 

(statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden) beskrivit att 

regelbunden fysisk aktivitet har ökat markant bland kvinnor de tio senaste åren, då 

promenad framhävs som den mest eftertraktade fysiska aktiviteten (Crane, 2005).  

Vissa riskfaktorer för hjärtinfarkt är mer förknippade med kvinnor än män. Anand et al. 

(2008) och WHO (2015) nämner att diabetes, hypertoni, fysisk aktivitet och 

alkoholintag förekommer oftare som risfaktorer hos kvinnor. Även stress är en 

riskfaktor som förekommer mer hos kvinnor. Schenck-Gustavfsson (2008) förklarar att 

det kan finnas ett samband mellan psykosociala och livsstilsrelaterade stressfaktorer, då 

kvinnor känner mer stress när arbetsmiljön och hemmamiljön blir en belastning. 

Vid hjärtinfarkt kan många olika symtom uppträda. Ett vanligt förekommande symtom 

är andnöd som kan upplevas i samband med fysisk aktivitet eller vardagliga sysslor 

(Albarran, Clarke & Crawford, 2007). Symtomet av bröstsmärtor förknippar kvinnor 

oftast inte till bröstet utan lokaliserar istället smärtorna till armar, rygg, nacke, axlar och 

käke (Albarran et al., 2007). Kvinnor har även rapporterat en upplevd skillnad av 

fatigue innan jämfört med efter hjärtinfarkten (Crane, 2005), då fatigue kan i efterhand 

upplevas som olika nivåer av utmattning och ett ökat behov av vila (Sjöström-Strand et 

al., 2011). Däremot nämner Albarran et al. (2007) hur kvinnor ignorerar sina symtom 

genom att skylla på faktorer som exempelvis ålder, rökning, vikt och utebliven fysisk 

aktivitet. Kvinnorna kan avvakta med att uppsöka sjukvård och medicinsk rådgivning 

för symtom som upplevs periodvis (Albarran et al., 2007). Dock förmedlar Sjöström-

Strand et al. (2011) att kvinnor ibland kan uppleva en nedvärdering av exempelvis 

läkaren som inte tar deras erfarenheter av sjukdomen på allvar. Vårdpersonal kan också 

visa en ignorans mot kvinnors frågor kring sjukdomen och ger därmed för lite 

information.  

Samhällets normer kan påverka människans tankar och uppfattningar om sjukdomen, 

vilket kan medför att många människor förlitar sig på samhällets föreställningar istället 

för att skapa sin egen uppfattning (Holliday, Lowe & Outram, 2000). 
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Teoretisk ram  

Omvårdnadsteoretikern Sister Callista Roy har utvecklat en teori (Adaption Model) om 

anpassning i mänskliga system (Phillip & Harris, 2014). Det är en modell om hur 

människor anpassar sig i livssituationer med innebörd av stora fysiska och psykiska 

förändringar. Callista Roy framhäver även fyra konsensusbegrepp: vårdarbete, person, 

hälsa och miljö som ingår i modellen (Phillips & Harris, 2014). 

Anpassningsprocessen innebär att människor går igenom olika steg i Adaption Model 

för att kunna anpassa sig. Första steget innebär att stimuli skapas som i sin tur aktiverar 

två system, det primära och det sekundära. Det primära systemet består av fysisk och 

psykisk respons, medan det sekundära systemet svarar på stimuli genom fyra 

anpassningstillstånd. Slutligen kan människor uppnå integritet som hjälper dem att 

uppfylla olika mål i strävan efter bättre hälsa (Phillips & Harris, 2014).  

Adaption Models anpassningsprocess börjar när stimuli kommer ifrån människans inre 

eller yttre miljö. Människan kan svara an på stimuli antingen genom att ta emot och 

reagera på det eller avfärda stimulit (Phillips & Harris, 2014). 

Om människan reagerar på stimuli börjar anpassningen och människan aktiverar två 

relaterade system. Dessa är det primära och det sekundära systemen. Det primära 

systemet består i sin tur av två subsystem, regulatorn och kognatorn. Regulatorn 

(Phillips & Harris, 2014) är copingprocessen som ger fysisk respons via nervsystem, 

kemiskt system och endokrint system. Kognatorn (Phillips & Harris, 2014) är 

copingprocess som ger psykisk respons, vilket involverar kognitiva och emotionella 

kanaler. Dessa är informationsbearbetning, inlärning, omdöme och känslor. 

Det sekundära systemet svarar på stimuli via fyra anpassningstillstånd: fysiologisk 

funktion, själv-koncept, rollfunktion och självständighet (Phillips & Harris, 2014). 

Fysiologisk funktion uppmärksammar människans interaktion med omgivningen för att 

möta behoven av oxygen, nutrition, elimination, aktivitet/vila och säkerhet (Phillips & 

Harris, 2014). Utöver de fysiologiska behoven beskrivs själv-koncept som är behovet av 

att veta vem människan är och hur människan ska agera i samhället (Phillips & Harris, 

2014). Därtill kommer rollfunktion som innebär hur människan agerar i samspel med 

andra människor. Primär, sekundär och tertiär roll beskrivs vara de roller som 

människan bär i samhället (Phillips & Harris, 2014). Vidare uppmärksammas 

självständighet som är beteende mot människor i samhället, vilket syftar på att ge och få 

kärlek, värde samt respekt. Inom självständighet hamnar fokus på det sociala nätverket i 

relation till partner, barn, vänner och gud som är de viktigaste komponenterna i 

anpassningstillståndet. Vårdandet kan också hjälpa människan i sitt anpassningsförsök, 

genom att kontrollera omgivningen och skapa stimuli till fördel för anpassning. 

Slutligen leder anpassningsprocessen till integritet hos människan. Integriteten hjälper 

människor att uppnå mål som överlevnad, växt, reproduktion, behärskning samt person 

och miljöomväxling vilket bidrar till bättre hälsa (Phillips & Harris, 2014).  

Därmed utgörs hela människan av ovan nämnda system som är relaterade till varandra 

och bildar tillsammans ett komplext system.  
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Figur 1. Sister Callista Roy´s Adaption Model (Phillips & Harris, 2014, s. 310).  

 

Problemformulering 

Hjärtinfarkt är den dominerande dödsorsaken sjukdomen i Sverige och varje år 

insjuknar cirka 11 000 kvinnor. Män har historiskt representerat normen för människan, 

vilket medför att kvinnor granskas efter manlig standard. Sjukdomsbilden vid 

hjärtinfarkt ser annorlunda ut hos kvinnor och synsätt om att kvinnor ska ansvara för 

hushållet och samtidigt arbetar genererar hög stress och sårbarhet. Kvinnor har visat en 

svårighet att acceptera hjälp från andra, vilket kan försvåra deras återhämtning. Därav är 

det viktigt att uppmärksamma kvinnors erfarenheter av livet efter hjärtinfarkt.   

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av livet efter 

hjärtinfarkt. 

 

Metod 

För att uppnå syftet med studien genomfördes en litteraturstudie enligt Friberg (2012). 

Litteraturstudie används för att öka förståelse inom ett område som författarna anser 

behöver belysas. Genom litteraturstudie genomförs en sammanställning av tidigare 

forskningsresultat som kan generera nya forsknings frågor och framtida studier (Friberg, 

2012). Sökningar gjordes i olika vårdvetenskapliga databaser och granskning av 

artiklarnas vetenskapliga kvalité bedömdes utifrån termerna trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985).  
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Datainsamling 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO användes i strävan efter artiklar inom 

hälsovetenskap och vård. Sökorden som användes i studien redovisas i bilaga A och 

dubbletter som framkom i databaserna samt begränsningar redovisas i bilaga B. 

Artikelsökningen inleddes med en sökning i databasen Cinahl med sökorden 

”Myocardial infarction” som en Major Concept (Heading), ”Women” och ”Experience” 

med hänsyn till syftet och för att få en översikt över kunskapsområdet. Därefter fördes 

sökningen vidare i PsycINFO med sökordet ”Myocardial infarction” som en Major 

subjects (Thesaurus) i kombination med sökorden ”Women”, ”Experience” och 

”Caring”. Fortsättningsvis gjordes en fritext sökningen på ” Women´s experience of 

myocardial infarction” i databasen PsycINFO då databasen gav sökningsförslaget, 

vilket var relevant mot syftet. Det genomfördes även en sökning i PubMed med MeSH-

termer utan resultat som inte redovisas. Sökningen fördes vidare i PubMed med 

fritextorden ”Women”, ”Living”, och ”Myocardial infarction*”.  

Sökorden ”Women”, ”Myocardial infarction” och ”Experience” användes i olika 

kombinationer men bara några av sökningarna gav träffar som redovisas i sökhistoriken, 

se bilaga B. Sökningar som inte genererade resultat presenteras inte i sökhistoriken.  

För att begränsa sökningarna och involvera alla sökorden i sökningsresultatet användes 

Booleska operatoren AND (Forsberg & Wengström, 2013). Trunkering användes också 

på sökorden för att utöka sökområdet relaterat till syftet.  

Artikelsökningens inklusionskriterier var kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt inom ett 

år efter incidenten. Ingen åldersgräns sattes i strävan att få ett bredare samt fylligare 

utbud. Det fanns även en strävan att artiklarnas design skulle vara kvalitativ för att få 

fram kvinnors erfarenheter av att ha insjuknat i hjärtinfarkt. 

Artiklar som belyste den akuta fasen av hjärtinfarkt eller mäns upplevelser om 

hjärtinfarkt exkluderades. Inklusionsår var 2005-2015, men utökades till 2000-2015 för 

att inkludera fler artiklar. Titeln på artiklarna avgjorde om det fanns någon relevans för 

abstract granskning, därefter lästes abstracts igenom för vidare sortering. En artikel från 

en sökning via PsycINFO valdes till resultatet trots otydlighet mot inklusionskriteriet 

inom ett år efter hjärtinfarkten. Artikelns resultatdel var beskriven att ha inträffat mer än 

6 månader från det att kvinnorna insjuknade i hjärtinfarkten. Dock var materialet ändå 

relevant mot syftet och tolkades ha inträffat inom ett år. 

Artiklar som ansågs vara användbara utifrån första bedömningen fördes vidare, då hela 

artikeln granskades med fokus på vetenskaplig kvalité och betydelse för aktuell studie. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån Henricson (2012) samt Forsberg och 

Wengström (2013) utifrån termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985). Dessa termer valdes på grund av att de 

innehåller en god vetenskaplig kvalité vid granskning av kvalitativa forskningsansatser. 

Artikelsökningen resulterade i 10 artiklar vilka samtliga utgick från en kvalitativ 

forskningsansats, se bilaga C.  
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Databearbetning  

Analysen av resultatartiklarna genomfördes med inspiration av innehållsanalys. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) beskrivs innehållsanalys som ett sätt att analysera data 

och finna relevanta teman samt mönster, då syftet är att öka förståelse för ett fenomen. 

Henricson (2012) hänvisar till sex olika steg som genomförs i en innehållsanalys: 

analysenhet, domän, meningsenheter, koder, kategorier och teman.  

Utvalda artiklars resultat bearbetades utifrån delar av innehållsanalysen, vilka var 

domän, koder, kategorier och teman (Henricson, 2012). 

Inledningsvis lästes artikelmaterialet med ett öppet sinne i strävan att få en överblick av 

materialet. Varje artikel analyserades enskilt först för att inte gå miste om relevant fakta. 

Preliminära fynd markerades i artiklarnas marginaler. Därefter diskuterades fynden 

tillsammans med fokus på att finna samband, då likheter och skillnader kunde 

synliggöras. Likheter färgkodades och utvecklades till nio kategorier: ett förlorat själv, 

vägen tillbaka, kvinnors erfarenheter av eftervården, socialt nätverk, intimitet, stöd, 

prioritering i livet, livsstilsförändringar och arbetsliv. Slutligen kondenserades 

kategorierna till tre teman: ett förändrat liv, förändrade relationer och nya mål. 

  



 

 8 

Tabell 1: Artiklarnas representativitet i tema och kategorier.

Tema: Ett förändrat liv Förändrade relationer Nya mål 

Kategorier: 

Ett 

förlorat 

själv 

Vägen 

tillbaka 

Kvinnors 

erfarenheter  

av 

eftervården 

Socialt 

nätverk 
Intimitet Stöd 

Prioritering 

i livet 

Livsstils- 

förändringar 

Arbets- 

liv 

Brink, E. 

(2009). 
 X      X  

Johansson et 

al.(2006). 
X X X       

Johansson 

Sundler et al. 

(2009). 

X X  X X  X X X 

Kristofferzon 

et al.(2007). 
X  X   X  X  

Kristofferzon 

et al.(2008). 
 X X X  X X X X 

Sjöström-

Strand et 

al.(2007). 

X X X   X  X X 

Sutherland et 

al.(2000). 
X X X   X X X  

Søderberg et 

al.(2013). 
 X X  X  X  X 

White et 

al.(2007). 
 X X   X   X 

Worrall et 

al.(2005). 
X   X  X  X  
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Forskningsetiska övervägande 

I vetenskapliga arbeten genomförs etiska övervägande i syfte att värna om människor 

som kan utsättas för risker (Henricson, 2012). Stor vikt hamnar på svenskt lagstiftning 

som innebär: personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagstiftningen belyser att människan 

ska skyddas samt respekteras och att forskning som rör människors medverkan ska 

granskas av etikprövningsnämnder i Sverige. Utifrån aktuell studies resultatartiklar var 

det åtta som hade ett etiskt godkännande.  

Forskning kan även betraktas utifrån olika etiska principer vars strävan är att vara en 

vägledning för handlingar (Henricson, 2012). Några av principerna som exempelvis inte 

skada principen, autonomiprincipen och göra-gott-principen, reflekteras i samband med 

resultatartiklarna. 

Inte skada principen (Henricson, 2012) har besvarats genom att deltagarnas namn 

ersättes med falska namn eller att deltagarna blev avidentifierade. Autonomiprincipen 

(Henricson, 2012) har översiktligt belysts i resultatartiklarna genom att deltagarnas 

sårbara autonomi efter hjärtinfarkten skyddades, då de även fick rätt till full information 

i strävan att öka förutsättningarna till ett självbestämmande. I relation till göra-gott-

principen (Henricson, 2012) har de flesta av resultatartiklarna framfört att vissa val som 

författarna i studierna tog var relaterade till deltagarnas önskemål.  

Förhållandet av risk och nytta (Henricson, 2012) har sett olika ut bland 

resultatartiklarna. Stor andel av resultatartiklarna som använt medbedömare kan ha 

riskerat konfidentialiteten, då medbedömare kan ha fått tillgång till känsligt material. 

Dock är användning av medbedömare ett sätt att stärka objektiviteten så data inte färgas 

av författarna.  Det fanns även en risk för de kvinnor som pratade om sexualitet, vilket 

kunde medföra att de hamnade i en känslig och sårbar situation. Däremot utfördes 

enskilda intervjuer som deltagarna kände en lättnad över och få samtala om känsliga 

saker utan att bli bedömda. Intervjuerna som genomfördes inom ett nyligt tidsintervall 

efter hjärtinfarkten kunde också upplevas känsliga, då deltagarna inte fick chans att 

bearbeta eller acceptera diagnosen. Dock såg deltagarna ändå nytta med intervjuerna 

eftersom det fanns en lättnad att få prata ut och upptäcka nya saker om sig själv 

(Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). 

 

Resultat 

Resultatet visar hur kvinnor upplevde livet efter hjärtinfarkt genom tre teman: ett 

förändrat liv, förändrade relationer och nya mål.  

Ett förändrat liv 

Ett förändrat liv bestod av tre kategorier. Dessa var ett förlorat själv, vägen tillbaka och 

kvinnors erfarenheter av eftervården. 
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Ett förlorat själv 

Ett förlorat själv handlade sammanfattningsvis om hur kvinnorna upplevde att de 

förlorade sin autonomi, vilket medförde osäkerhet om kroppen och självet. De strävade 

efter att återta autonomin och sin självständighet. Hjärtinfarkten medförde att kvinnorna 

blev arga, rädda och tyckte det var orättvist att just de hade drabbats. Därmed funderade 

många av kvinnorna över orsaken och sökte efter mening med sjukdomen för att ta 

kontroll över livet igen och skapa förståelse för sig själva. Nära relationer kunde hjälpa 

kvinnorna att förstå sig själva. Kvinnorna såg även sin hälsa i ett nytt ljus samtidigt som 

familjen såg kvinnan i ett nytt ljus. 

Att drabbas av hjärtinfarkt blev ett avbrott i livet hos kvinnorna som upplevde att de 

förlorade sin autonomi. Kvinnorna kände sig osäkra på sina egna kroppar och litade inte 

på dem längre, vilket medförde ett liv präglat av osäkerhet och oro över att få en ny 

infarkt. De reflekterade över vad som orsakat infarkten och dessa reflektioner medförde 

att kvinnorna kunde lita på sina kroppar igen (Johansson & Ekebergh, 2006; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). De upplevde även många olika känslor i 

samband med hjärtinfarkten som exempelvis ilska, orättvishet, rädsla, oro och osäkerhet 

(Johansson & Ekebergh, 2006; Kristofferzon et al., 2007; Worrall- Carter, Jones & 

Driscoll, 2005). Efter hjärtinfarkten hade kvinnorna svårt att behålla sin självständighet, 

samtidigt som det fanns svårigheter att förstå självet för att kunna återta kontroll över 

livet igen (Johansson & Ekebergh, 2006). Nära relationer kunde hjälpa kvinnorna att se 

sin situation, vilket skapade en förståelse om självet. De utvecklade en förståelse för sig 

själva och livet, då även hälsan sågs i ett nytt ljus som blev en drivkraft till förändring 

(Sutherland& Jensen, 2000; Johansson Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009). Efter 

hjärtinfarkten ansåg kvinnorna att det var viktigt att ta kontroll över sin egen 

hälsoprocess för att slutligen kunna ta kontroll över livet (Johansson & Ekebergh, 

2006). Att jämföra sig med andra i liknande situation kunde hjälpa kvinnorna att hitta 

motivation till förändring och skapade en trygghet att klara sina egna målsättningar. I en 

senare period av infarkten hade kvinnorna accepterat sjukdomen och fokus låg istället 

på livet (Sutherland & Jensen, 2000). Kvinnorna erfar att rollfördelningen förändrades i 

familjen efter infarkten. För att återta sin roll sökte kvinnorna efter balans i livet. De 

ville återgå till rollen som omhändertagare genom att stötta och skydda 

familjemedlemmar från svårigheterna som sjukdomen medförde (Johansson Sundler et 

al., 2009; Worrall-Carter et al., 2005; Johansson & Ekebergh, 2006). 

Vägen tillbaka 

Vägen tillbaka innebar sammanfattningsvis om kvinnornas strävande att återgå till 

tidigare sysslor som genomfördes innan hjärtinfarkten. De ansåg att livet var 

meningslöst när de inte fick utföra sysslorna samtidigt som självständigheten hade blivit 

förlorad. Däremot kunde kvinnorna vara rädda för att sexlivet skulle utlösa en ny 

hjärtinfarkt. Kvinnorna kunde även förlora energi för socialt umgänge som medförde 
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ensamhet. För att gå vidare med livet behövde kvinnorna acceptera sjukdomens 

konsekvenser. 

Många av kvinnorna ville återgå till det tidigare livet som var innan hjärtinfarkten, 

genom att testa sina gränser och återgå till tidigare hushållssysslor i ett lugnare tempo. 

Kvinnorna var beredda att göra allt som ansågs nödvändigt för att gå vidare i livet 

(White, Hunter & Holttum, 2007; Sutherland & Jensen, 2000; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007). De kunde uppleva stress, oro, rastlöshet, frustration och meningslöshet 

när det inte gick att återgå till tidigare hushållssysslor eller hantering av det dagliga livet 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). 

Kvinnorna upplevde även ekonomisk oro i relation till att inte kunna arbeta (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007). Efter hjärtinfarkten fanns det en oro och rädsla hos kvinnorna 

över att få ytterligare en infarkt, vilket gjorde att de avvakta med att återgå till sexlivet 

(Søderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013). Kvinnorna ansåg att ett aktivt sexliv var 

viktigt i livet med en partner och om samlag efter infarkten inte uppnådde kvinnornas 

förväntningar hindrades deras välbefinnande (Søderberg et al., 2013). 

Deras förlorade självständighet kunde komplicera strävan efter välbefinnande och detta 

upplevdes som ett hinder  i hälsoprocessen (Johansson & Ekebergh, 2006). Johansson 

Sundler et al. (2009) beskrev om en kvinna som förlorade sin energi till att umgås med 

socialt umgänge, vilket medförde ensamhet som hindrade välbefinnandet. Till skillnad 

från Johansson Sundler et al. (2009) nämner Brink (2009) om en kvinna som 

accepterade begränsningarna som sjukdomen medförde och hade istället en positiv 

attityd mot livet 

Kvinnors erfarenheter av eftervården 

Kvinnors erfarenhet av eftervården handlade sammanfattningsvis om att 

hjärtrehabiliteringsprogrammen kunde både hjälpa kvinnorna i livet men även begränsa 

dem. Andra deltagare i programmen kunde medföra motivation för kvinnorna, samtidigt 

som fokuset kunde bli centrerat på de äldre deltagarna. Däremot kunde vårdpersonal ge 

stöd men också visa ignorans mot kvinnornas erfarenheter om sjukdomen. 

Informationen som vårdpersonalen lämnade kunde vara tillfredställande men 

förmedlades vid olämpliga tillfällen. 

Efter hjärtinfarkten var det många kvinnor som deltog i hjärtrehabiliteringsprogram. 

Programmen medförde säkerhet och uppmuntran hos kvinnorna, då de fick lära sig olika 

tekniker för att hantera motgångar i livet (Kristofferzon et al., 2008; White et al., 2007).  

Kvinnorna hade också erfarenheter om att programmets andra deltagare kunde medföra 

motivation när de lyckades med sin rehabilitering. Däremot fanns det risk att fokuset i 

hjärtrehabiliteringsprogrammen hamnade på de äldre kvinnliga deltagarna som hade fler 

följdsjukdomar (Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). Detta orsakade frustations hos de 

yngre deltagarna som valde att avbryta rehabiliteringen, medan andra kvinnor hade 

erfarenheter om att programmet inte var personcentrerat eller lämpligt för alla som 

orsakade deras avbrytande (Sjöström- Strand & Fridlund, 2007; White et al., 2007). Det 

fanns även andra anledningar till att vissa av kvinnorna inte deltog i rehabiliteringen 
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som exempelvis svårigheter med transporter och brist på energi (Kristofferzon et al., 

2007). Vårdpersonalen kunde medföra trygghet och stöd hos kvinnorna, men det fanns 

även risk att de hindrade kvinnornas delaktighet i sin egenvård (Sutherland & Jensen, 

2000; Johansson & Ekebergh, 2006). När vårdpersonalen inte tog kvinnornas 

erfarenheter kring sjukdomen på allvar upplevde kvinnorna känslor av åsidosatthet, 

förolämpning och att de inte kunde ställa krav på personalen (Kristofferzon et al., 2007; 

Johansson & Ekeberg, 2006). Efter hjärtinfarkten kunde informationen från 

vårdpersonalen vara tillfredställande men förmedlades vid fel tillfälle, vilket gjorde att 

kvinnorna var oförmögna att ta emot informationen (Johansson & Ekebergh, 2006). 

Kvinnorna erfar att sjuksköterskor förde en bättre dialog än vad läkare gjorde 

(Kristofferzon et al., 2007). I Kristofferzon et al. (2007) studie beskrev en kvinna 

dialogen ”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. (Woman, aged 67).” (s. 397). Enligt Søderberg et al. (2013) 

kunde kvinnorna även sakna information om sex efter infarkten och hade önskat att 

vårdpersonalen uppmärksammade detta.   

 

Förändrade relationer  

Förändrade relationer innefattade tre kategorier, vilket var socialt nätverk, intimitet och 

stöd.  

Socialt nätverk 

Socialt nätverk rörde sig sammanfattningsvis om kvinnornas uppfattningar kring 

förhållanden. De kunde både vara starka och svaga, givande eller krävande. Kvinnornas 

partner kunde påverkas negativt av hjärtinfarkten som medförde känslor av ångest och 

oro. Vänner kunde också påverkas negativt av kvinnornas infarkt som medförde 

ensamhet och sårbarhet. 

Kvinnornas erfarenheter om förhållanden kunde karaktäristiskt skiljas åt beroende på 

om förhållandena var starka eller svaga. Enligt Johansson Sundler et al. (2009) kunde 

starka förhållanden präglas av närhet och bekräftande, men även upplevelser av glädje 

och välbefinnande. Till skillnad från starka förhållanden kunde svaga förhållanden 

innebära brist på närhet som medförde ilska, orolighet, ensamhet och bitterhet hos 

kvinnorna (ibid.). Hjärtinfarkten påverkade även förhållandena så att de antingen blev 

starkare eller svagare, givande eller krävande. Infarkten kunde påverka kvinnornas 

partner negativt, vilket försvagade förhållandet och orsakade känslor som ångest och 

oro hos kvinnorna (Worall-Carter et al., 2005). I likhet till detta beskrev Johansson 

Sundler et al. (2009) om en kvinnas erfarenheter angående hjärtinfarktens påverkan på 

vännerna. Dessa vänner trodde att kvinnan skulle få en ny infarkt vilket gjorde de 

osäkra, rädda och hamnade på avstånd som medförde ensamhet och ökade sårbarheten 

hos kvinnan (ibid.). Däremot var relationer med barn, barnbarn, familj, närstående och 

vänner högt värderat hos kvinnorna trots påverkan av infarkten (Kristofferzon et al., 

2008; Johansson Sundler et al., 2009). 
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Intimitet 

Inom intimitet beskrevs sammanfattningsvis om hur kvinnorna ansåg att omsorg, 

ödmjukhet och närhet var något viktigt istället för sexuella samlag. De kunde uppleva 

olika symtom som exempelvis hjärtklappning, smärta och andningssvårigheter under 

samlaget. Sexualitet kunde vara svårt att samtala om och ofta medförde det 

missförstånd. 

Efter hjärtinfarkten hade många kvinnor erfarenheter om ett förändrat sexliv. Kvinnorna 

ansåg att intim sexualitet inte var lika viktigt längre, då förhållandet ändå kunde präglas 

av kärlek, omsorg, ödmjukhet, betydelse och närhet (Johansson Sundler et al., 2009; 

Søderberg et al., 2013). Däremot kände många kvinnor att de kunde visa och dela sin 

kärlek med partner genom intim sexualitet (Johansson Sundler et al., 2009). Dock fanns 

det även risk och osäkerhet med sexlivet, då kvinnorna var mer avvaktande, försiktiga 

och uppmärksamma på symtom. Under samlagen kunde kvinnorna känna igen symtom 

som andningssvårighet, hjärtklappning, fatigue, ångest och smärta (Søderberg et al., 

2013). Några respondenter i Søderberg et al. (2013) studie hade erfarenheter om 

kommunikationssvårigheter med sina partners. Respondenterna hade svårt att prata om 

hur deras sexuella lust hade avtagit, då det fanns risk för missförstånd. De kunde känna 

ett svek mot sin partner när de samtalade med andra om bekymret. Det kunde även ske 

missförstånd när kvinnorna sökte efter mer närhet efter infarkten hos deras partner, då 

ökandet av närhet uppfattades av partnerna som ett sökande efter intim sexualitet (ibid.). 

 

Stöd 

Stöd handlade sammanfattningsvis om att stöd från närstående ökade efter insjuknandet 

och gav kvinnorna styrka att testa sina gränser. Stödet kunde övergå i överbeskyddande 

som då hindrade kvinnornas återhämtning, vilket skapade frustration. En stressfaktor 

skapades eftersom att kvinnorna inte kunde återta sin självständighet. 

 

Kvinnorna hade erfarenheter om att olika människor i deras omgivning kunde bidra 

med stöd. De ansåg att partners, barn och vänner var det primära stödet men även 

arbetskollegor kunde vara ett stort stöd (Worrall- Carter et al., 2005; Kristofferzon et al., 

2007).  Kvinnorna kunde även förvånas över det ökade stödet från närstående och 

upplevde samtidigt att de gav trygghet och uppmuntran (Kristofferzon et al., 2007; 

Kristofferzon et al., 2008; White et al., 2007). Stödet var underförstått och gav 

kvinnorna styrka för att kunna lita på sina egenskaper och för att testa gränser (Worrall- 

Carter et al., 2005; Kristofferzon et al., 2007). Det viktigaste med stödet var att 

närstående fanns där och hjälpte till då kvinnorna fick ofta hjälp med matlagning, 

körning och städning. Några av kvinnorna ansåg att anhöriga ifrågasatte betydelsen av 

uppgifterna de hjälpte till med och hur symtom från infarkten hindrade kvinnorna från 

att utföra dessa uppgifter (Worrall- Carter et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008). 

Sutherland och Jensen (2000) beskrev att stödet från närstående kunde övergå i ett 

överbeskyddande beteende. När kvinnorna testade att utföra olika hushållssysslor blev 
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närstående beskyddande och hindrade kvinnorna, vilket medförde att återupptagandet 

av hushållssysslor fördröjdes (Sutherland & Jensen, 2000). Kvinnorna som blev 

begränsade av närstående upplevde ilska, frustration och förlust. De kände sig beroende 

av andra människor och de inte kunde återta sin självständighet, vilket blev en 

stressfaktor för kvinnorna (Worrall- Carter et al., 2005; White et al., 2007; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007).     

Nya mål 

Nya mål bestod av tre kategorier som var prioriteringar i livet, livsstilsförändringar och 

arbetsliv. 

Prioritering i livet 

Prioriteringar i livet handlade sammanfattningsvis om hur kvinnorna hade proriterat 

andra saker framför hälsan och sig själva. Därmed upplevdes en frustation. 

Hjärtinfarkten medförde omprioriteringar då kvinnorna började prioritera sig själva. 

Däremot blev det sexuella inte omprioriterat efter infarkten. 

 

Efter hjärtinfarkten hade kvinnorna erfarenheter om en ny prioriteringsordning. Tidigare 

hade andra livsprojekt prioriterats innan hjärtinfarkten, vilket hade orsakat stress som 

förde kvinnorna mot en ohälsosam gräns (Johansson Sundler et al., 2009). De hade 

ignorerat sitt välbefinnande, sjukdomen i sig och symtom som smärta, vilket dem 

förstod efteråt. Därför tvingade kvinnorna sig till livsförändringar som exempel undvek 

de ”måsen” i strävan att uppnå välbefinnande och hälsa igen (Kristofferzon et al., 2008; 

Johansson Sundler et al., 2009). Hjärtinfarkten orsakade fler reflekterande tankar då 

kvinnorna hade erfarenheter om att tiden var begränsad och att de upplevde frustation 

att ha underprioriterat sig själva. Detta medförde omprioriteringar kring ärenden och 

hos kvinnorna själva (Johansson Sundler et al., 2009; Sutherland & Jensen, 2000; 

Kristofferzon et al. 2008). Dock utfördes inga omprioriteringar i sexlivet eftersom det 

inte var högt värderat hos kvinnorna efter hjärtinfarkten (Søderberg et al., 2013). 

Livsstilsförändringar 

Livsstilsförändringar rörde sig sammanfattningsvis om hur kvinnorna försökte göra 

förändringar inom livsstilsområden som: rökning, stress, matvanor och fysisk aktivitet. 

Vissa livsstilsförändringar var svåra att förändra, kvinnorna kunde känna sig ”fångade” 

i en begränsning eller ha okunskap om genomförandet. Några av kvinnorna hittade 

strategier för att uppnå hälsa och ta itu med livet. De hade en positiv attityd inför 

livsstilsförändringar och kunde även känna energi av att exempelvis vistas ute i naturen. 

Hjärtinfarkten medförde att kvinnorna genomgick livsstilsförändringar för att nå en 

bättre hälsa. De fick råd från vårdpersonal om livsstilsförändringar som skapade vilja att 

förändra hos kvinnorna (Sutherland & Jensen, 2000). Råden var avgörande för att 

lyckas förändra livsstilen, då några av kvinnorna ansåg att hälsoproblemen var en del av 

åldrandet (Kristofferzon et al., 2007). Kvinnorna genomförde livsstilsförändringar som 
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fysisk aktivitet, rökning, matvanor och stress. Rökningen ansågs vara svår att sluta med 

men var viktig att förändra trots att det fanns oro för relaterad viktuppgång 

(Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Kristofferzon et al., 

2007). Kvinnorna kände även att det kunde bli svårt att bryta gamla rutiner i hemmet 

och arbetslivet i relation till rökningen (Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). I likhet till 

detta beskrev en kvinna i Brinks (2009) studie om sitt rökstopp:  

I´ve stopped smoking; I thought it was hard, really hard. I suffered a 

great deal the first months. I think more about healthful food and 

exercise … I believe you should plan and organize your own life … so 

you´re not a prisoner of urgent problems. (Woman aged 61) (s.128) 

Det fanns stor motivation för att ändra matvanorna, dock var kvinnorna beroende av 

mycket stöd från närstående för att lyckas. Några av kvinnorna klarade av att gå ner i 

vikt med hjälp av regelbundna och hälsosamma matvanor medan andra kvinnor kände 

sig ”fångade” när de gick på diet(Kristofferzon et al., 2008; Kristofferzon et al., 2007). 

Det fanns även kvinnor som avstod från livsstilsförändringar för att kunna fokusera på 

sin återhämtning och kvinnor som inte hade tillräckligt med kunskap för att genomgå 

förändringarna (Worrall- Carter et al., 2005; Kristofferzon et al., 2007). Kvinnorna ville 

framför allt reducera sin stress, vilket de använde sig av olika strategier för att uppnå 

som exempelvis sänka takten, motstå krav, planera, sätta upp mål, våga ta upp plats, 

fråga efter hjälp och ta ansvar för sin egen hälsa (Kristofferzon et al., 2008; Brink, 

2009). Erfarenheten av att ha överlevt en hjärtinfarkt skapade en positiv inställning till 

livsstilsförändringar, vilket resulterade i att kvinnorna var villiga till att kämpa för ett 

värdefullt liv. De hämta styrka och energi från hobbys, musik och att vistas i naturen, 

som hjälpte dem med förändringarna till det nya livet(Sutherland och Jensen, 2000; 

Johansson Sundler et al., 2009). 

Arbetsliv 

Arbetsliv innebar sammanfattningsvis att ekonomin tvingade några av kvinnorna 

tillbaka till jobbet, vilket hindrade återhämtningen. I hopp om att stödja återhämtningen 

genomförde kvinnorna förändringar i beteende och arbetsmiljö. 

Kvinnorna hade erfarenheter om ett tvång att återgå till jobbet efter hemkomst från 

sjukhuset på grund av ekonomin (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). De ekonomiska 

kraven orsakade stress för kvinnorna, då även återhämtningen fördröjdes. Många 

kvinnor blev också frånvarande från jobbet på grund av symtom som hjärtinfarkten 

hade orsakat (Søderberg et al., 2013). Fatigue var ett symtom som medförde frånvaro, 

vilket kunde varierade mellan kontinuerlig trötthet och utmattning (ibid.). När 

kvinnorna återgick till jobbet fanns det en oro att de inte skulle kunna undvika gamla 

rutiner och krav från både kollegor och av sig själva (White et al., 2007; Kristofferzon 

et al., 2008). Därför genomförde kvinnorna förändringar i både beteende och 

arbetsmiljö i hopp om att reducera stressen och stödja återhämtningen (White et al., 
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2007; Johansson Sundler et al., 2009). Enligt Johansson Sundler et al. (2009) fanns det 

en kvinna som började på ett nytt jobb efter hjärtinfarkten. Kvinnan ansåg att det förra 

jobbet innebar mer påfrestningar genom att ”It [the job] got to be too much, with 

everybody´s problems all the time, along with me having a lot [of problems] at the time. 

There was no space to breathe.”(s.383). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har ambitionen varit att systematiskt söka efter empiriska studier 

med avsikt att utforska kvinnors erfarenheter efter hjärtinfarkt. För att avgränsa 

resultatet inom ramen för detta arbete valdes tre hälsovetenskapliga och 

vårdvetenskapliga databaser, som kan stärka trovärdigheten (Henricson, 2012). Vidare 

begränsades urvalet till att gälla studier med kvalitativ design. För att eventuellt 

ytterligare öka trovärdigheten bör vidare fördjupning i ämnet omfatta fler databaser och 

även kvantitativa studier.  

Det fanns även en strävan att inleda alla sökningar i de olika databaserna med 

tidsintervallen 2005-2015, för att uppnå systematik. Dock motsvarar inte vissa 

sökningar i sökhistoriken (bilaga B) denna systematik, vilket kan ses som en svaghet. 

En sökning i PubMed framhävde denna svaghet då det genererade ett stort antal träffar 

som inte var hanterbart, därför minskades tidsintervallet och antalet träffar reducerades. 

Även första sökningen i PsycINFO uppfyllde inte heller tidsintervallet 2005-2015. 

Sökningen genererade en resultatartikel från år 2000, vilket medförde att sökningen inte 

kunde göras om med tidsbegränsningen 2005-2015. 

Pålitligheten (Henricson, 2012) kan vara påverkad av eventuella brister i översättningar 

från det engelska språket. Därtill kan bristande kunskap i tolkningar av metoder ha 

påverkat resultatet. Diskussioner har förts för att minimera inverkan på databearbetning 

och slutligt resultat, vilket stärker pålitligheten.  

För att optimera bekräftelsebarheten (Henricson, 2012) i denna studie bearbetades 

materialet först individuellt och diskuterades sedan i syfte att finna konsensus. I 

litteraturstudien har utomstående fått läsa materialet för att tydliggöra texten i avsikt att 

göra studien transparant och repeterbar, vilket kan ökar bekräftelsebarheten. Sökningar 

som inte genererade resultat redovisas inte i studien.  

Studien innehåller sex resultatartiklar från Sverige (se bilaga C), vilket kan stärka 

överförbarheten. (Henricson, 2012) till svenska förhållanden. Dock är representationen 

av andra länder i studien för låg för en säker internationell överförbarhet. Studiens 

resultat kan vara användbart för sjuksköterskor generellt och vid rehabilitering efter 

hjärtinfarkt.  
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Resultatdiskussion 

Kvinnorna i detta resultat gick igenom en anpassningsprocess i enlighet med Callista 

Roys Adaption Model (Phillips & Harris, 2014). Modellen innefattar två system 

(primärt & sekundärt), som aktiveras när människan reagerar på stimuli utifrån inre eller 

yttre miljö. Det primära systemet innefattar kognatorn och regulatorn (Phillips & 

Harris, 2014). Kognatorn innebär psykisk respons (informationsbearbetning, inlärning, 

omdöme och känslor), vilket kunde ses i alla kategorier. Informationsbearbetning 

(Phillips & Harris, 2014) kunde observeras när kvinnorna funderade över orsaker till 

hjärtinfarkten och försökte ta kontroll över livet (Sjöström-strand & Fridlund, 2007; 

Johansson & Ekebergh, 2006). Vidare beskrivs att kvinnorna var oförmögna att ta åt sig 

information från vårdpersonalen under vissa tillfällen, vilket hindrade deras 

informationsbearbetning (Johansson & Ekebergh, 2006). Inlärning (Phillips & Harris, 

2014) synliggjordes när kvinnorna reflekterade över sin situation och började 

omprioritera sig själva (Johanson Sundler et al., 2009).  

Det kunde dock vara svårt att förändra vissa livsstilar på grund av otillräcklig kunskap, 

vilket kunde ses som bristfällig inlärning (Sjöström-strand & Fridlund, 2007; 

Kristofferzon et al., 2007). Omdöme (Phillips & Harris, 2014) kunde förknippas med 

kvinnornas bedömning av hälsa i strävan att återgå till tidigare uppgifter och bedömning 

av sina kroppar som ansågs opålitliga (Sutherland & Jensen, 2000; Sjöström-strand & 

Fridlund, 2007; Johansson & Ekebergh, 2006). Känslor (Phillips & Harris, 2014) kunde 

observeras hos kvinnorna som upplevde en osäkerhet över sina kroppar, rädsla över 

ytterligare infarkt men också styrka och glädje i samband med förhållanden (Johansson 

& Ekebergh, 2006; Söderberg et al., 2013; Johansson Sundler et al., 2009). 

 

Regulatorn i det primära systemet, står för fysisk respons (nervsystem, kemiskt system 

och endokrint system), vilket kunde ses i kategorierna vägen tillbaka, intimitet, 

livsstilsförändringar och arbetsliv. Respons via nervsystem, kemiskt system och 

endokrint system sågs när kvinnorna ville gå tillbaka till hushållssysslor men fick göra 

det i ett långsammare tempo (Sutherland & Jensen, 2000). Utifrån detta kan det antas att 

det fanns en brist på energi från kroppens system som även beskrevs i Johansson 

Sundler et al. (2009) studie, där en kvinna hade förlorat energi till socialt umgänge. 

Kvinnorna kunde även uppleva en oro att falla tillbaka till ohälsosamma vanor i arbetet, 

vilket medföra stress som en fysiologisk respons (White et al., 2007). Däremot försökte 

de förbättra detta genom att exempelvis undvika krav från andra och sig själva 

(Kristofferzon et al., 2008).  

Stress, rökning, fysisk aktivitet (Sjöström strand & Fridlund, 2007) och matvanor var 

livsstilar som kvinnorna försökte förändra för att hindra eventuell ytterligare fysiologisk 

respons ifrån nervsystem, kemiskt system och endokrint system. Däremot fann Kärner, 

Tingström, Abradt-Dahlgren och Bergdahl (2005) i deras studie att socialt nätverk 

kunde underlätta och hjälpa till med livsstilsförändringar. Detta skiljer sig ifrån aktuell 

studies resultat då Kristofferzon et al. (2007)  beskriver att några kvinnor tyckte att 

familjen hindrade deras livsförändring, vilket kan bero på att familjekulturen ser olika ut 

som kan ha påverkat attityden mot kvinnornas förändringar. 
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Adaption Models sekundära system svarar också på stimuli men istället genom fyra 

anpassningstillstånd (fysiologisk funktion, själv-koncept, rollfunktion och 

självständighet) (Phillips & Harris, 2014).  

Fysiologisk funktion (Phillips & Harris, 2014) belyser människans interaktion med 

omgivning i strävan att möta grundläggande behov som nutrition, oxygen, elimination, 

aktivitet/ vila och säkerhet. Detta kunde observeras i fyra kategorier i resultatet, 

kvinnors erfarenheter av eftervården, intimitet, livsstilsförändringar och arbetsliv. För 

att kvinnorna skulle kunna möta sina fysiologiska behov av nutrition, aktivitet/ vila och 

säkerhet, genomförde de livsstilsförändringar som rökning, stress, matvanor och fysisk 

aktivitet (Kristofferzon et al., 2008). Hjärtinfarkten skapade även motivation till 

förändringar då kvinnorna erfor att livet och hälsan var annorlunda efteråt (Johansson 

Sundler et al., 2009), Kvinnornas motivation kunde tolkas som att de hade 

uppmärksammat kroppens fysiologiska reaktion på infarkten, vilket medförde att de tog 

emot och reagerade på stimulit (Phillips & Harris, 2014). Däremot kunde kvinnorna 

även ha svårt att hantera hälsoprocessen när de inte förstod orsaken av diagnosen 

(Johansson & Ekebergh, 2006), då det kunde antas att kvinnorna inte var mottagliga för 

stimuli och därmed kunde ingen anpassning ske. 

Själv-koncept (Phillips & Harris, 2014) innefattar människors behov av att veta vem 

dem är och hur de ska agera i samhället, vilket kunde förknippas med två kategorier i 

resultatet. Dessa var ett förlorat själv och prioriteringar i livet. Efter hjärtinfarkten hade 

kvinnorna erfarenheter om en förlorad autonomi. I strävan att ta tillbaka autonomin och 

ta kontroll över livet sökte kvinnorna efter mening med sjukdomen för att förstå sig 

själva (Johansson & Ekebergh, 2006; Sutherland & Jensen, 2000).  

Rollfunktion (Phillips & Harris, 2014) framhäver människans agerande i förhållande 

med andra människor. Det finns olika roller som människan kan bära i samhället som 

kunde observeras i fyra kategorier i resultatet, vägen tillbaka, socialt nätverk, stöd och 

arbetsliv.  Kvinnorna hade erfarenheter om att stöd från närstående kunde medföra ett 

överbeskyddande beteende som begränsade kvinnornas rehabilitering och skapade 

frustation (Sutherland & Jensen, 2000; White et al., 2007). Även tidigare forskning 

(Condon & McCarthy, 2006) fann att överbeskyddande närstående kunde skapa 

frustration hos de drabbade. Därmed hade information till närstående kunnat hjälpa dem 

att förstå hur överbeskyddande beteende kan begränsa kvinnorna. 

Vidare i resultatet hade både kvinnorna och deras vänner svårigheter med diagnosen 

(Johansson Sundler et al., 2009). Vännerna visste inte hur de skulle agera i relation till 

de drabbade kvinnorna. Därmed kan ett samband synliggöras då Holliday et al. (2000) 

hänvisar till hur samhällets normer om sjukdomen kan påverka människans tolkning av 

diagnosen. Detta kunde synliggöras när människor i de drabbade kvinnornas omgivning 

hade olika kunskaper om diagnosen, vilket medförde att de agerade olika. 

Osäkerhet och okunskap om diagnosen kan också göra närstående överbeskyddande 

(Sutherland & Jensen, 2000), vilket medför att kvinnorna inte får de möjligheter och 

förutsättningar som behövs för att bli självständiga. Därav kan det antas att alla 

närstående inte kan erbjuda stöd när en osäkerhet präglar omgivningen runt hjärtinfarkt 

drabbade kvinnor.  

Självständighet (Phillips & Harris, 2014) syftar på beteende mot människor i samhället 
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utifrån att ge och få kärlek, värde samt respekt. Socialt nätverk blir betydelsefullt med 

fokus på relationer med barn, partnern vänner och gud. Denna beskrivning iakttogs i tre 

kategorier i resultatet, kvinnors erfarenheter av eftervården, socialt nätverk och stöd. 

Kvinnorna kunde exempelvis bli bemötta med respekt och värde när personal från 

hjärtrehabiliteringen hjälpte till med tekniker samt när vårdpersonalen stöttade 

kvinnorna i deras motgångar i livet (White et al., 2007; Johansson & Ekebergh, 2006). I 

likhet med anpassningstillståndet självständighet kunde stöttning även erhållas från 

familjemedlemmar, vänner, barn och arbetskollegor som ansågs vara högt värderade 

hos kvinnorna (Worrall-Carter et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008; Johansson 

Sundler et al., 2009). Annan forskning (Kristofferzon et al., 2005) fann också att dessa 

människor var primära stöd. Utifrån ovanstående fakta, kan det synliggöras hur viktigt 

det kan vara för sjukvårdspersonal att uppmärksamma vem som är kvinnornas primära 

stöd eller om de saknar primärt stöd.  

Genom anpassningstillstånden (Phillip & Harris, 2014) kunde kvinnorna slutligen finna 

integritet och fokusera på livet istället för sjukdomen (Sutherland & Jensen, 2000). 

I samband med Adaption Model talar Callista Roy om konsensusbegreppet miljö, som 

kan ses vid mänsklig anpassning (Phillips & Harris, 2014). Miljö påverkar 

anpassningen genom förhållande, omständighet och omgivning som kan skapa 

stimulans för anpassning (Phillips & Harris, 2014). Detta kan förknippas med 

kvinnornas erfarenheter av förhållanden med partners (Johansson Sundler et al., 2009). 

Hjärtinfarkten kunde medföra miljöombyte vilket påverkade förhållandena och utsatte 

dem för risker (Worrall-Carter et al., 2005; Johansson Sundler et al., 2009). I samband 

med detta kunde kvinnorna ha det svårt att samtala med sina partners om olika saker 

(Søderberg et al., 2013), vilket kan antas att kommunikationssvårigheter kan medföra 

att kvinnorna inte upplever stöd eller uppmuntran till det nya livet. Det blir svårt för 

dem att acceptera sjukdomen och att börja anpassa sig till det nya livet (Worrall-Carter 

et al., 2005), då stöd från partners hade kunnat underlätta processen. 

Callista Roy framhäver även definition av konsensusbegreppet vårdarbetet, vilket 

stödjer anpassningsprocessen hos människan (Phillips & Harris, 2014). Detta kan 

relateras till White et al. (2007) studie där kvinnorna förmedlade att vårdpersonalen 

medförde trygghet för att överkomma framtida hinder, vilket tyder på ett lyckat 

vårdande. Dock fanns det även tillfällen son inte uppnådde tryggheten då några av 

kvinnorna hade erfarenheter om att vårdpersonalen störde deras hälsoprocess 

(Johansson & Ekebergh, 2006). I annan forskning (Condon & McCarthys, 2006) 

framkom det att informationen från vårdpersonalen var generellt bra. Aktuell studie 

framhäver också att informationen var tillfredställande men hade förmedlats vid fel 

tillfälle (Johansson & Ekebergh, 2006). Utifrån detta kan det antas att rutiner för 

förmedling av information kan skilja sig åt mellan sjukhus och även mellan länder. Om 

förmedlandet av information hade blivit mer uppmärksammat av vårdpersonalen, hade 

bättre tillfälle kunnat väljas och riskerna för onödigt lidande hade minskat. 
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Kvinnorna i detta resultat har färdats igenom en anpassningsprocess (Adaption Model), 

men kan även betraktas ur ett genusperspektiv. I enighet med Schenck- Gustafssons 

(2008) definition av sandwich modellen, kunde kvinnorna ha svårt att acceptera de 

ombyta rollerna som sjukdomen medförde (White et.al., 2007). Genom sandwich 

modellen skulle kvinnorna ansvara för omvårdnaden i familjen (Schenck-Gustafsson, 

2008) och kanske är det därför kvinnorna uttryckte stora svårigheter med ny 

rollfördelning. De ville återgå till det normala livet genom att återuppta tidigare 

hushållssysslor men i en lugnare takt (White et al., 2007; Sutherland & Jensen, 2000). I 

likhet med annan forskning (Condon & McCarthy, 2006; Wingham, Dalal, Sweeney & 

Evans, 2006), ville hjärtinfarkts drabbade återgå till det normala livet och återta sin roll 

i familjen med ansvar över hushållssysslor. Detta tyder på att normerna om kvinnors 

omvårdnadsförpliktelser fortfarande lever kvar i samhället (Hirdman, 2003). 

Utifrån ett genusperspektiv beskriver Schenck- Gustafsson (2008) att stress är en 

riskfaktor som kvinnor kan uppleva både i hemmamiljö och arbetsmiljö. Stress i 

hemmamiljön kan även visa sig i dåliga relationer mellan kvinnorna och sina partners 

(Worrall-Carter et al., 2005).  

Utifrån aktuell studies resultat framhävs stress i majoriteten av kategorierna. Detta 

bevisar att stress utgör en stor faktor i kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt, vilket 

kan erfaras i arbetet, vid livsstilsförändringar, av sociala relationer och i det förändrade 

livet. Stressen utgör en riskfaktor för kvinnorna som hindrar dem att uppnå 

välbefinnande och hälsa, vilket är något rehabilitering borde uppmärksamma genom att 

lära ut tekniker för att hantera stressen.  

Slutligen kan en betraktelse av genus synas i forskning med båda könen då män 

fortfarande är överrepresenterade (Kärner et al., 2005; Condon & McCarthy 2006; 

Wingham et al., 2006), vilket medför att kvinnors perspektiv är underrepresenterat i 

dagens vård. Utan jämlik fördelning av perspektiven kan inte vård ges på lika villkor. 

Konklusion och implikation 

Aktuell studies resultat bevisar att stress erfars hos kvinnor i många olika situationer. 

Stress ansågs vara en livsstil som behövde reduceras för att gynna återhämtning och 

välbefinnande. Resultatet framhäver även att stöd på olika sätt kunde orsaka stress hos 

kvinnor. Stödet var även tillfredställande då kvinnor upplevde styrka, glädje och 

uppmuntan, vilket gynnade anpassningen till det förändrade livet. Information från 

vårdpersonal framhävs i resultatet som tillfredställande men tillfället som kvinnor tog 

del av informationen var bristande.  

Kvinnors erfarenheter efter hjärtinfarkt behöver uppmärksammas av vårdpersonal då 

adekvat information efterstävas i rätt sammanhang och att rehabilitering blir personligt 

strukturerad. Det är även till stor vikt att sjuksköterskor har kunskap om hur de ska 

vårda dessa drabbade kvinnor, då viss kunskap kan erhållas genom deras erfarenheter. 

Vidare forskning inom skillnader bland stress mellan könen vid hjärtinfarkt för att 

synliggöra hur stress erfars hos de olika könen hade varit betydelsefullt, eftersom stress 

är en riskfaktor vid hjärtinfarkt och kan även förhindra återhämtningsprocessen. 
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BILAGA A  

 I 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Hjärtinfarkt 

Myocardial infarction 

(Headings, Major Concept) 

 Myocardial infarction* 

(fritextsökning) 

Myocardial infarction 

(fritextsökning)  

 Myocardial infarction* 

(fritextsökning) 

Myocardial infarction 

(Major subjects Thesaurus) 

Myocardial infarction   

(fritextsökning) 

Kvinnor 

Women 

(fritextsökning) 

Women* 

(fritextsökning) 

Women 

(fritextsökning) 

Women 

(fritextsökning) 

Upplevelser/erfarenheter 
Experience  

(fritextsökning) 
 

Experience 

(fritextsökning) 

Livssätt 
Living 

(fritextsökning) 

Living 

(fritextsökning) 
 

Hantering  
Managing 

 (fritextsökning) 
 

Vardagsliv  
Daily life 

 (fritextsökning) 
 

Omvårdnad   
Caring 

 (fritextsökning) 

Livsvärld   
Lifeworld 

 (fritextsökning) 

Livsstil   
Lifestyle 

 (fritextsökning) 

Kvinnors erfarenhet av 

hjärtinfarkt 
  

Women´s experience of 

myocardial infarction 

 (fritextsökning) 

Efter hjärtinfarkt  
Post-myocardial infarction 

 (fritextsökning) 
 

Anpassning 
Adaption 

 (fritextsökning) 
  



BILAGA B  

 I 

 Tabell 2: Sökhistorik 

Dubbletterna presenteras inom parantes 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2015-03-22 Cinahl 

(”Myocardial infarction”) AND 

(”Women*”) AND (”Adaptation”)-

Limits: Research Article, 2000-

2015, sex; female. 

28(8) 6 1 0 

2015-03-22 PubMed 

(“Post-myocardial infarction”) 

AND (“Women”). Limits: Journal 

Article, 2005-2015, humans. 

48 8 1 1 

2015-03-12 Cinahl 

(“ Myocardial infarction*”) AND 

(“Women”) AND (“Living”). 

Limits: Academic Journal, 2000-

2015. 

63(3) 7 3 0 

2015-03-11 PubMed 

(”Myocardial infarction*”) AND 

(”Women”) AND (“Managing”). 

Limits: Journal Article, 2005-2015, 

humans. 

20(2) 4 1 1 

2015-03-11 PubMed 

(“Women”) AND (“Daily life”) 

AND (”Myocardial infarction”). 

Limits: Journal Article, 2005-2015, 

humans. 

32(4) 7 2 1 

2015-03-11 PubMed 

(“Women”) AND (“Living”) AND 

(”Myocardial infarction*”). Limits: 

Journal Article, 2010-2015, 

humans. 

211(2) 5 1 0 

2015-03-08 PsycINFO 

(“Women´s experience of 

myocardial infarction”) Fritext. 

Limits: Peer reviewed, 2000-2015. 

25(5) 4 1 1 

2015-03-08 PsycINFO 

(”Myocardial infarction”) AND 

(“Women”) AND (“Lifeworld”). 

Limits: Peer reviewed, 2000-2015. 

1 1 1 1 

2015-03-08 PsycINFO 

(MJSUB.EXACT ”Myocardial 

infarction”) AND (“Women”) 

AND (“Experience”) AND 

(“Caring”). Limits: Peer reviewed, 

2000-2015. 

9(3) 2 1 1 

2015-03-08 PsycINFO 

(”Myocardial infarction”) AND 

(“Women”) AND (“Lifestyle”). 

Limits: Peer reviewed, 2005-2015. 

37(2) 3 1 0 

2015-03-08 Cinahl 

(MM ”Myocardial infarction”) 

AND (“Women”) AND 

(“Experience”). Limits: Research 

article, 2005-2015. 

53 10 7 4 



BILAGA C  

 II 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Brink, E. (2009). Adaptation positions and behavior among post-myocardial infarction patients. Clinical 

Nursing Research, 18(2), 119-135. doi: 10.1177/1054773809332326 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hjärtinfarkts patienters upplevelser om anpassning till sjukdoms konsekvenser ett år 

efter händelsen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

GT, Grounded Theory 

Urval 19 personer deltog varav tio var kvinnor och nio män. Ett strategiskt urval genomfördes då deltagarna hade 

drabbats av sin första hjärtinfarkt valdes i strävan efter en heterogen grupp med hänsyn till ålder, utbildning 

och jobb. Mäns medelålder hamnade på 61,89 och kvinnors på 65,44. Inbjudan delades ut under deltagarnas 

första inläggning på ett mindre sjukhus i Sverige. Både skriftligt och muntlig information gavs om studien. 

Deltagarna gav ett skriftligt samtycke innan deras medverkan. Inklusionskriterier: Både män och kvinnor, 

drabbas av en hjärtinfarkt ett år tidigare. 

Datainsamling Intervjuer utfördes och inledes med ett önskemål om att deltagarna skulle berätta om sin hälsa. Första 

intervjuerna innebar lyssnande till berättande av deltagarnas upplevelser kring hälsa, sjukdom och 

återhämtning. Teoretiska exempel baserat på framkomna begrepp fördes i fokus i dem efterföljande 

intervjuerna. Mättnad av data uppnåddes när deltagarna inte hade något nytt att säga om ämnet. Intervjuerna 

transkriberades och blev bandinspelade. 

Dataanalys Först skapades koder som framkom i teman från datainsamling som genererade inledande fynd angående 

anpassningsätt, som utvecklade två olika perspektiv kämpa mot sjukdom och kämpa för hälsa. Därefter 

eftersträvades förståelse över vad sjukdomens konsekvenser betydde för olika personer. Andra delen av 

kodningen formulerades kategorier grundade på jämförelser mellan koder och begrepp som grupperades 

tillsammans. Kärnkategorier utvecklades därefter. Första kategorin handlade om styrka och svaghet medan 

den andra kategorin handlade om coping. Vid utveckling av modellen kunde jämförelser mellan koder samt 

förhållande mellan koder synliggöras. Modellen illustrerade möjliga bakomliggande mekanismer för fyra 

anpassnings sätt och två olika beteenden ett år efter hjärtinfarkten. De fyra anpassade kategorierna var: ställa 

upp med nuvarande hälsa, kämpa för hälsa, ignorera sjukdom och kämpa mot sjukdom. De två 

kärnkategorier som bildades genom analysen var: självmedverkan och coping med sjukdoms konsekvenser. 

Till sist var de två olika beteenden: självanpassning och självbeskyddande beteende. 

Bortfall 23 bjöds in till medverkan av studien men två avböjde och två var för sjuka för att delta. 

Slutsats I kärnkategorin självmedverkan uttryckte en kvinnlig deltagare att hon tog ansvar för hennes hälsostatus när 

hjärtinfarkten hade orsakat flertal problem. Hon organiserade genom att sätta upp mål för aktiviteter och 

planerade för att sträva framåt. Under de fyra olika anpassningssätten framkom upplevelser av bröstsmärtor 

hos en kvinna. Kvinnan uttryckte en acceptans över hur livet var och att ta det lugnare i vardagen. Ansvar för 

hälsan formulerades som en inre styrka och kontroll som kunde bidra till självförändrings beteende som 

exempel rökning.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet motsvarar syftet. Citat förekommer i resultatet. Triangulering förekommer. Urval, 

analys, metod och datainsamling är bra beskrivna. Inklusionskriterier redovisas men framgår otydligt.  

Pålitlighet: Författarnas förförståelse redovisas inte. Det framgår inte vem som har intervjuat eller 

transkriberat. Studien är etisk godkänd. Deltagarnas ålder, utbildning och jobb kan vara bakomliggande 

faktorer som kan påverkat svaren på intervjuerna. Forskarens metodkunskap framgår delvis. Intervjuerna 

bandinspelades men ingen detaljerad beskrivning på utrustningen utformas.  

Bekräftelsebarhet: Analysprocessens fördelning mellan författarna redogörs inte. Det framgår inte hur länge 

intervjuerna höll på. Dock är studien repeterbar. Det redovisas inte om någon medbedömare använts.  

Överförbarhet: Studiens trovärdighet, bekräftelsebarhet är säkrade medan pålitligheten är delvis säkrad. Det 

går att överföra studiens resultat till andra män och kvinnor som upplevt en eller flera hjärtinfarkter. Genom 

studien kan anhöriga och vårdpersonal få en ytterligare förståelse för den drabbade. 



BILAGA C  

 III 

Artikel 2 

Referens Johansson, A., & Ekebergh, M. (2006) The meaning of well-being and participation in the process of health 

and care - women’s experiences following a myocardial infarction. International Journal of Qualitative 

Studies on Health and Well-being, 1, 100-108. doi:10.1080/17482620500494717 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

Syfte Syftet är att utforska kvinnors erfarenheter av vård och hälso processen efter hjärtinfarkt med specifikt 

fokus på deras erfarenhet av medverkan och välbefinnande. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

RLR design, reflekterade livsvärlds forskning. 

Urval Åtta kvinnor mellan 45 och 65år intervjuades en till tre månader efter sjukhusvistelsen. 

Ändamålsenligt urval från en hjärt-vårds mottagning på ett medel stort sjukhus. 

Inklusionskriterier: Kvinnor med en första diagnos av hjärtinfarkt under 75år.  

Datainsamling Intervjuerna genomfördes av den första författaren på en av informanterna vald plats. Öppna frågor 

användes under intervjun som bandinspelades och transkriberades.   

Dataanalys Analysen genomfördes i strävan att finna mönster i berättelserna och karakteriserades av en djup dialog 

med texten. Förståelsen uppkom via delar i helheten och helheten i delar med så klar text att helheten i 

fenomenet fångades. 

Bortfall 18 kvinnor bjöds in via e-mail med information om studien, nio kvinnor accepterade blev kontaktade per 

telefon. En kvinna ångrade senare sitt deltagande och åtta kvinnor återtog för datainsamlingen.   

Slutsats Att inte ha kontroll över kropp och hälsa: Hjärtinfarkten förändrade livet och skapade osäkerhet över vad 

kroppen klarade av och brist på kontroll av livet. Kvinnorna fick lämna sin hälsa i personalens händer och 

kände ofta att deras lidande blev minimerat av personalen, bristen av kontroll över hälsan medförde att 

kvinnorna hade svårigheter med greppa sin hälsa. 

Medverkan baserat på livsvärlden: Kvinnorna upplevde existentiella svårigheter och försökte hitta en 

mening med sjukdomen. Det fanns ingen plats för kvinnornas livsvärldsupplevelser i kontakten med hälso- 

och sjukvården. Efter som att kvinnorna inte hade någon förståelse för sin situation så kunde de inte delta i 

hälso- processen. Intervjun, när kvinnorna fick prata ut, blev ett tillfälle att upptäcka en mening med 

sjukdomen som inte gavs av hälso- och sjukvårds personal.  

Falsk medverkan: Information och inbjudan till medverkan gavs utan djupare tanke på kvinnans livsvärld 

och med kvinnans osäkerhet inger det falsk medverkan i hälso- processen. Kvinnorna kunde inte skylla på 

brist av information när de hade svårt att medverka och ställa krav på vården. Kvinnorna upplevde att 

informationen var god men de var inte redo för den vid det tillfället. Många frågor uppstod först när 

kvinnan kommit hem från sjukhuset, de ställde inte frågorna då de inte ville vara till besvär. 

Vårdpersonalens medicinska perspektiv står i vägen för kvinnornas medverkan efter som att kvinnornas 

livsvärld inte uppmärksammas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på med hjälp av metoden på syftet. Rik och fyllig data erhölls med hjälp av 

öppna frågor och stödfrågor och styrks av citat. Urvalet, inklusionskriterier och metod är beskrivet. Rätt 

metod jämt emot syftet. Datainsamlingen är noggrant beskriven dock är analysprocessen snålt beskriven. 

Pålitlighet: Förförståelsen är beskriven och författarna beskriver att de håller en öppen attityd mot 

materialet för att inte påverka resultatet. Intervjuerna är genomförda och transkriberade av den första 

författaren. Forskningen följer helsingforsdeklarationen och är etiskt godkänd. Skriftligt informerat 

samtycke förekommer. Teknisk utrustning beskrivs inte ingående. 

Bekräftelsebarhet: Den första författaren har gjort datainsamling och dataanalys, den andra författaren har 

varit medbedömare och kritiskt granskat material och process. Båda författarna har god metodkunskap. 

Artikelen är svagt transparant men bedöms som repeterbar. 

Överförbarhet: Trovärdighet, Pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrat. Studien är överförbar till kvinnor 

som drabbats av hjärtinfarkt och kan användas av hälso- och sjukvårdspersonal till en bättre personcentrerad 

vård.   



BILAGA C  

 IV 

Artikel 3 

Referens Johansson Sundler, A., Dahlberg, K., & Ekenstam, C. (2009). The meaning of close relationships and 

sexuality: women´s well-being following a myocardial infarction. Qualitative Health Research, 19(3), 375-

387. doi: 10.1177/1049732309331882 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att utforska betydelsen av nära relationer och sexualitet för kvinnors hälsa och välbefinnande efter 

hjärtinfarkt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Reflekterande livsvärlds design med fenomenologisk epistemologi 

Urval Tio kvinnor(49-80år) som fått diagnosen hjärtinfarkt mer än sex månader tidigare valdes ut genom en 

hjärtavdelning genom mättnads urval.    

Datainsamling Mellan 2006 och 2007 genomfördes semistrukturerade intervjuer bandinspelades och transkriberades. 

Intervjuerna genom fördes med öppna frågor med inriktning på nära relationer och sexualitet. Stödfrågor 

användes som ex. kan du berätta mer? Informanterna kontaktades via telefon för planering av intervjun som 

utfördes i informanternas hem eller arbete efter önskemål. 

Dataanalys RLR(reflekterande livsvärlds forskning) som karakteriseras av en djup diskussion med texten i sökandet 

efter den framträdande meningen av fenomenet. Fyra kategorier framkom i analysen Nära relationer som 

en mångtydigt och dynamiskt fält & Sexualitet: En dimension av att vara tillsammans, kärlek och fysisk 

kontakt & Ens egen hälsa kom en gång i andra hand & Betydelsen av andra när hälsostatusen förändras  

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Nära relationer som en mångtydigt och dynamiskt fält berättar om hur relationerna runt kvinnorna 

påverkades efter hjärtinfarkten. Bra relationer hjälpte kvinnorna i rehabiliteringen med ökade energi och 

glädje. Dåliga relationer erfars som obekväma och ökade ensamheten. Sexualitet en dimension av att vara 

tillsammans, kärlek och fysisk kontakt handlade om fysisk och emotionell kontakt och att våga hitta tillbaka 

till ett bra aktivt sexliv. Betydelsen av andra när hälsostatusen förändras berättar om att hjärtinfarkten blev 

en vändpunkt då kvinnorna började prioritera sig själv och sin egen hälsa. Negativa relationer sorterades 

bort för att framhäva dem positiva som ökade hälsan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svara på syftet med rika och fylliga intervjuer som stärks med citat. Ingen 

triangulering eller deltagarkontroll redovisas. Urvals process är delvis beskriven. Författarna redogör att det 

fanns variation mellan deltagarna. Analysprocessen är redovisad. Metoden är beskriven och lämpar sig till 

syftet. Datainsamlingen är väl beskriven.  

Pålitlighet: Förförståelsen är inte beskriven men diskuteras av författarna. Det framgår inte vem som har 

intervjuat eller transkriberat texten. Författarna har diskuterat etiska antaganden då det redovisas att studien 

inte är etisk granskad. Metodkunskapen hos författarna är bra beskriven. Ingen detaljerad beskrivning av 

teknisk utrustning ges. 

Bekräftelsebarhet: Analysprocessens fördelning mellan författarna angivs inte. Studien är repeterbar och 

transparant. Längden på studien redovisas men intervjuernas längd redogörs inte. Inga medbedömare 

redovisas som kan stärka objektiviteten.  

Överförbarhet: Trovärdighet och bekräftelsebarhet är säkrade, dock är pålitligheten delvis säkrad. Studien 

går att överföra till andra kvinnor som har upplevs hjärtinfarkt. Vårdpersonal kan också ha nytta av studien 

då ett krav av stöttning och information är behövligt. 



BILAGA C  

 V 

Artikel 4 

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

Swedish women and men shortly after a myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing, 16, 391-401. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01518 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska upplevelser av vardagslivet hos kvinnor och män med fokus på problem, hantering av 

problem och stöd från det sociala nätverket från anfallet av hjärtinfarkten till intervjun fyra-sex månader 

efter en hjärtinfarkt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv och retrospektiv från en longitudinell studie 

Urval 39 st (20 kvinnor, 19 män) deltog i studien. Det gjordes ett bekvämlighets urval då målet var att välja ut 20 

kvinnor och 20 män från en följd av 74 kvinnor och 97 män på ett sjukhusområde i mitten av Sverige, som 

hade upplevt en hjärtinfarkt fyra-sex månader tidigare. Inklusionskriterier: både kvinnor och män i jobbar 

ålder eller äldre och haft en hjärtinfarkt fyra-sex månader tidigare. Medelåldern hos kvinnorna var 65 år och 

66 år hos männen. Inledande brev skickade fyra-sex månader efter deras hjärtinfarkt. Första författaren 

ringde informanterna i mån om att be dem välja mötesplats samt tid. 

Datainsamling Intervjuer genomfördes med semistrukturerad intervju guide som täckte betydande problem som familj, 

jobb, hjärtsjukdoms relaterade problem och behandling, hantering av problemen samt vilket stöd de kunde 

erhålla eller bristande från deras sociala nätverk. Intervjuerna ägde rum hemma hos deltagarna, på 

polikliniska kliniker och på jobbet hos första författaren. Intervjuerna tog plats i januari 2000- november 

2001. Intervjuerna började med dialog om dem betydande problemen. Frågor som ställdes var: ”Vad menar 

du?”, ”Hur kände du då?” och ”Vad tänkte du sen?”. Intervjuerna blev bandinspelade under 30-90 min och 

sen transkriberade.  

Dataanalys Intervjuerna från männen och kvinnorna analyserades separat. Först lyssnade bandinspelningar igenom och 

den transkriberade texten lästes om av första författaren. Vidare delades texten upp i tre innebördande 

områden (problem, hantering och stöd) som alla analyserades separat. Meningsenheter med innehållande 

aspekter kunde relateras till varandra via innehåll och sammanhang identifieras. Meningsenheterna 

kondenserades och namngett med en kod. Koderna jämfördes grundade på skillnader och likheter samt 

sorterades in i kategorier grundade på likheter. En uppfattning formulerades till teman. I slutändan var det 

tre teman som utvecklasdes och tolv kategorier. 

Bortfall Av de 40 uttänkta deltagarna var det en manlig deltagare som senare gav återbud. 

Slutsats I första temat hotande vardagsliv kunde kvinnor beskriva typiska symtom som tryck i bröstet med strålning 

men också ovanliga symtom. Andra temat kämpande för kontroll försökte kvinnorna motivera sig själva till 

livsstilsförändringar. Det sociala nätverket gav kvinnorna styrka att lita på sin egen förmåga i samband med 

att utforska sina gränser. Sista temat det otydliga närverket kunde kvinnorna beskriva att de upplevde en 

känsla av trygghet från deras sociala nätverk som kunde uppmuntra dem. Ibland kunde kvinnorna känna att 

deras partner var överbeskyddand men att de också kunde finna stöd från andra kvinnor i deras 

hjärtrehabiliterings grupp.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet motsvarar syftet. Innehåller citat vilket stärker trovärdigheten. Det sker 

triangulering men deltagarkontroll redovisas inte. Urval, datainsamlingen och analys är väl beskrivna. 

Pålitlighet: Författarens förförståelse redovisas. Faktorer som kön, ålder och kulturell skillnad kan ha 

påverkat deltagarnas svar i intervjun, men även att vissa deltagare hade sina partner i närheten under 

intervjun. Första författaren utförde intervjuerna, men inte vem som transkriberade texten. Studien är etisk 

godkänd. Forskarens metodkunskap redovisas inte. Teknisk utrustning är delvis redovisad. 

Bekräftelsebarhet: Analysprocessens fördelning mellan författarna beskrivs inte. Längden på intervjuerna 

varierade mellan 30-90 min, vilket inte redovisas varför. Repeterbarhet och transparens går att genomföra.  

Överförbarhet: Pålitlighet, trovärdighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Studien går att överföra till både  

män och kvinnor som upplevt en hjärtinfarkt, men även vårdpersonal kan också ha nytta av studien. 
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Artikel 5 

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

experiences of Swedish women and men 4-6 months after myocardial infarction. Scandinavian Journal of 

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

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet för studien var att beskriva upplevelser av nuvarande vardagsliv av svenska kvinnor och män, 4-6 

månader efter en hjärtinfarkt och deras förväntningar på framtiden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Longitudinell studie 

Urval 20 kvinnor och 19 män deltog i studien och valdes ur en följd på 74 kvinnor och 97 män. Det fanns en 

eftersträvan av ett potentiellt antal kvinnor och män som skulle vara 20/20. Deltagarna deltog i en del av en 

större longitudinella studie och hämtades från ett sjukhus i mittersta Sverige på ett mottagningsområde. Ett 

strukturerat urval genomfördes i studien. Inklusionskriterierna var: hade fått hjärtinfarkten bekräftas 1 

månad tidigare av medicinsk intensivvårdsenheten, fanns inga kommunikations svårigheter, deltagrans 

levde inom sjukhusområdet, hade tillräckligt med fysisk och psykisk förmåga att delta. Kvinnornas 

medelålder var 65 år och männens var 66 år. Ett introduktionsbrev skickades till deltagarna fyra-sex 

månader efter hjärtinfarkten. En- två veckor senare ringde huvudförfattaren och bad om tid samt plats för 

intervjuerna. 

Datainsamling Intervjuerna genomfördes och samlades in mellan januari 2000-november 2001. En semistrukturerad 

intervju guide användes som täckte jobb, familj, rehabilitering, oroligheter för nutiden samt förutsättningar 

för framtiden och till sist hälsoproblem. Intervjuerna inledes med öppen dialog med fokus på ovan nämnda 

delar. Stödfrågor som uppträde var: vad menar du? Hur kände du då? Och vad tänkte du sen? Intervjuerna 

bandinspelade och genomfördes i deltagarnas hem, på en poliklinisk klinik och på huvudförfattarens 

arbetsplats. Intervjuerna varade från 30-90 minuter. 

Dataanalys En kvalitativ innehållsanalys användes. Bekantskap med intervjutexten skapades när texten lästes om flera 

gånger. Texten delades in i meningsenheter av aspekter i avseende att relateras till varandra. 

Meningsenheterna kondenserades och blev sen märkta med en kod. Koderna sorterades in i kategorier 

genom likheter. För varje tema innebar en analysprocess av framåt och bakåt rörelse av texten, koderna och 

kategorierna. Underliggande betydelse av kategorierna tolkas in i 2 teman av författarna, det ena hantering 

av konsekvenser av hjärtinfarkt och det andra finna en mening i vad som hände. Första temat fick ett 

innehåll på fem kategorier och det andra på tre kategorier 

Bortfall En manlig deltagare avböjde sin samverkan senare. 

Slutsats I temat hantering av konsekvenserav hjärtinfarkt framkom att kvinnor var motiverade att genomföra 

livsstils förändringar. Kvinnor beskrev hur dem strategiskt försökte minska på stressen. Kvinnorna intalade 

sig att stå emot krav även från arbetsgivare och kollegor. De upplevde säkerhet, uppmuntran i fortsättning 

av livsstils förändringar när de deltog i hjärtrehabiliterings program. I andra temat finna mening i vad som 

hände upplevdes en andra chans i livet. Kvinnorna började prioritera sig själva och vad dem ville. Mer 

uppmärksamhet lades på familjen som gav dem mening i livet. Hopp uttrycktes om att få resa igen, inte 

behöva flytta från sin bostad och att dödstillfället skulle gå snabbt över. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på studien syfte. Förekommer citat i resultatet som framförs separat mellan 

kvinnor och mäns. Det sker triangulering men ingen deltagarkontroll redovisas. Urval, analys och 

datainsamling är väl beskrivna. 

Pålitlighet: Huvudförfattarens förförståelses användbarhet redovisas. Författarna diskuterar hur kulturella 

faktorer, sociala faktorer samt partner kan ha påverkat. Huvudförfattaren intervjuade men det framgår inte 

vem som transkriberade texten. Teknisk utrustning redovisas delvis. Studien är etisk godkänd. 

Bekräftelsebarhet: Analysprocessens uppdelning mellan författarna är delvis redovisat. Både män och 

kvinnors involverande i studien anser författarna stärka fynden som inhämtas. Intervjuerna utfördes från 30-

90 minuter då det inte redovisas om tidsskillnaden. Studien går att repetera. 

Överförbarheten: Studiens resultat går att överföra till både män och kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. 

Studien kan även vara till nytta för vårdpersonal då dessa patienter behöver stöttning. 
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Artikel 6 

Referens Sjöström-Strand, A., & Fridlund, B.(2007). Stress in women´s daily life before and after a myocardial 

infarction: a qualitative analysis. Scandinavian Journal of Caring Science, 21, 10-17.  

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva och undersöka kvinnors uppfattning av stress innan och efter en hjärtinfarkt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenografisk 

Urval 20 kvinnor deltog i studiens första intervju och 14 av dessa 20 deltog i den andra intervjun. Ett strategiskt 

urval användes med hänsyn till ålder, civilstånd, utbildning och antal barn. Åldern på kvinnorna var mellan 

31-80 år. Deltagarna valdes ut från en hjärtvårdsenhet på ett universitetssjukhus i södra Sverige. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara kvinnor, bred variations faktorer som nämns ovanför och 

de skulle haft en hjärtinfarkt.  

Datainsamling Två intervjuer genomfördes vid två tillfällen i fokus på den erfarna stressen innan hjärtinfarkt och efter. 

Första intervjuen genomfördes på sjukhuset på andra eller tredje dagen under deras sjuhusvistelse och den 

andra intervjun hemma hos deltagarna inom ett år efter hjärtinfarkten En intervju guide användes som 

författarna själva hade konstruerat. Intervju guiden testades i en pilot intervju och resulterade till 

förändringar. Utgångsfrågorna var följande: vad betyder stress för dig? Kan du beskriva stressen och hur du 

upplevde den före/ efter hjärtinfarkten? Efter pilot intervjun tillkom stödfrågor som var: kan du beskriva det 

i mer detalj? och vad tycker du om det? Intervjuerna bandinspelades och varade i cirka en timme. 

Dataanalys Först läste författarna texten på ett icke-kritiskt sätt. Huvudförfattaren läste om intervjutexten flera gånger 

för att finna uttalande om stress i varje intervju. Uttalandet valdes ut då även kondensering skedde av det 

transkriberade materialet. Jämförelse mellan intervjuernas erfarenhet om stress genomfördes för att finna 

variation eller enighet. Liknande uttal grupperades. Det väsentliga av liknelserna inom varje grupp beskrevs 

som en primär kategori och varje kategori fick därefter ett passande namn. I sista steget jämfördes 

kategorierna mot varandra för att finna likheter och skillnader. Kategorierna märktes till A och B. Sex 

subkategorier utformades i kategori A och i kategori B. 

Bortfall 20 kvinnor intervjuades under första tillfället, 14 varav dessa 20 ställde upp vid andra intervjun. Bortfallet 

på de sex kvinnor var det fyra som avböjde sitt deltagande och två hade dött. 

Slutsats I kategori A kunde kvinnor efter hjärtinfarkt uppleva stor trötthet då dem inte hade samma styrka som innan. 

Ångest och stress kunde erfaras när symtom som liknade diagnosen uppträde, då kvinnorna trodde de skulle 

få en ny hjärtinfarkt. Efter hjärtinfarkt medförde stress en förändrad attityd hos kvinnorna mot människor i 

deras omgivning. De tänkte kontinuerligt på orsaken till hjärtinfarkten som bidrog till stress. I kategori B 

ville kvinnor att vardagslivet skulle vara detsamma som innan då de utmannade gränser. Dock var det 

stressfullt när förståelse av hindret inte gick att ta sig förbi. De erfar mer stress när ingen kunde hjälpa dem 

med ansvaret att ta hand om släktingar och sig själva.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Syftet besvarat av resultatet. Citat förekommer i resultatet. Det förekommer ingen 

triangulering eller deltagarkontroll. Urval, analys och datainsamling är redovisade. Det förekommer 

oklarheter angående pilotintervjun. Intervjuguiden var självkonstruerad, vilket kan sänka trovärdigheten.  

Pålitlighet: Forskarnas förförståelse redovisas. Påverkan kan ha skett under första intervjun på sjukhuset då 

kvinnorna nyligen fått diagnosen. Olika civilstånd kan ha påverkat kvinnornas erfarenheter av stressen. 

Huvudförfattaren genomförde intervjuerna och transkriberades dem. Studien är etisk godkänd. Forskarna 

redovisar en god metodkunskap. Teknisk utrustning redovisas delvis. 

Bekräftelsebarhet: Vissa delar av analysprocessen genomfördes av alla författarna och andra delar 

genomfördes av huvudförfattaren. Dock fördes diskussion med två hjärtsjuksköterskor i mån om att finna 

enighet. Studien går att repetera, dock behövs tydligare beskrivning hur deltagarna kontaktades. 

Överförbarhet: Resultatet är överförbart till andra kvinnor som också erfarit stress i samband med 

hjärtinfarkt eller andra stressfulla sjukdomar. Nytta av studien kan även ses hos vårdpersonal. Trovärdighet, 

pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. 
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Artikel 7 

Referens Sutherland, B. & Jensen, L. (2000). Living with change: elderly women´s perceptions of having a 

myocardial infarction. Qualitative Health Research, 10(5), 661-676. 

Land  

Databas 

Canada 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien är att utforska och beskriva äldre(70+) kvinnors upplevelse av att få en hjärtinfarkt.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Utforskande design 

Urval 11 av 15 kvinnor som muntligt hade uttryckt intresse och kontaktades via telefon för planering av intervjun 

deltog. Ändamålsenligt urval med mättnads princip användes. Lämpliga kvinnor tillfrågades muntligt av 

hjärtsjuksköterskor på två stora sjukhus. Inklusionskriterier: Kvinnor, 70år eller äldre, har upplevt en första 

hjärtinfarkt, var åtta veckor efter hjärtinfarkt och inte varit med om kranskärls bypass operation, kunde prata 

och läsa engelska, var kognitivt friska att reflektera över och beskriva erfarenheter av hjärtinfarkten och var 

boende inom stadens gränser.   

Datainsamling Bandinspelade intervjuer med öppna frågor genomfördes i deltagarnas hem. För att få en klinisk bild över 

vad som kunde påverka kvinnornas upplevelse gjordes även bedömnings formulären ADL, IADLS och 

NYHA klassifikation. Fält anteckningar gjordes efter varje intervju för att dokumentera händelser under 

intervjun för att inte tillåta sig tolka händelser via bandinspelningen. Inspelningarna transkriberades.   

Dataanalys Analys och insamling av data skedde parallellt. Innehålls analys genomfördes och författarna läste enskilt 

texten för att upptäcka teman i texterna. Text massan kondenserades till fraser som bildade teman och som 

vidare delades in i kategorier. Texten kodades för att kunna se och eventuellt förklara genererade mönster 

och relationer. Ett diagram av kategorier och relationer skapades parallellt med analysen I analysen 

framkom ett huvudtema, leva med förändring och fem underteman, vilka var söka efter en diagnos, bli 

slagen av verkligheten, upptäcka naturen av förändring, anpassa till förändring, och gå vidare med 

förändring. Författarna identifierade även fem svårigheter som kvinnorna fått kämpa med: vara i kontroll, 

hantera osäkerheten, försöka förstå, vara självständig och skydda andra.  

Bortfall 15 kvinnor som hade gett muntligt intresse kontaktades via telefon. Vid telefon samtalet hade tre kvinnor 

ångrat sig och en kvinna hade genomfört kranskärls bypass operation, elva kvinnor återstod och deltog i 

studien. 

Slutsats Leva med förändring förklarades via ett diagram och beskrev variationen i beteende hos kvinnorna. 

Diagrammet innefattade alla underteman, svårigheterna och relationen mellan alla komponenterna. Anpassa 

till förändring beskrev att vid hemkomst upptäckte kvinnorna att livsstilsförändringar måste ske men 

kontrollerade planeringen av utförandet själv. Familjerna var väldigt stöttande men kunde hjälpa till för 

mycket. Självständighet värderades högt av kvinnorna. De flesta kvinnorna hade återgått till tidigare sysslor 

men hade dragit ner på tempot. Kvinnorna ville göra allt för att komma tillbaka till livet, de jämförde sig 

med andra i liknande situation vilket gav dem motivation att följa sina mål. Gå vidare med förändring 

beskrev att kvinnorna på en personlig nivå kunde acceptera förändringen och gå vidare i livet med deras nya 

livsstil. De kunde se framtiden med de förändringar och hinder som fanns. Kvinnorna gick in i sina tidigare 

roller och började omprioritera sina liv, de hittade en ny väg i livet och blev medvetna om ouppfyllda 

drömmar. Kvinnorna förstod att de hade begränsad tid och att de inte kunde vänta med saker längre.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet. Intervjufrågorna gav ett fylligt material och resultatet stärks av 

citat. Deltagarkontroll genomfördes. Urvalsprocessen, dataanalys och datainsamling är bra beskrivet. Rätt 

vald metod mot syftet som är väl beskriven.  

Pålitlighet: Forskarnas förförståelse är något beskriven. Fält anteckningar gjordes för att inte missbedöma 

saker via inspelningarna. Studien är etiskt godkänd och informerat samtycke finns. Utförandet av 

intervjuerna och transkriberingen beskrivs inte.  

Bekräftelsebarhet: Data genomlästes enskilt av författarna för en objektiv, ofärgad analys. Goda 

variationer i urval gällande social status, arbete och ADL. Studien är transparant och repeterbar. 

Överförbarhet: Studien är relevant i klinisk verksamhet, vilket även diskuteras av författarna. Resultatet 

kan överföras till äldre kvinnor med hjärtinfarkt. Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten är 

säkrade.   
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Artikel 8 

Referens Söderberg, L.H., Johansen, P.P., Herning, M., & Berg, S.K. (2013). Women´s experiences of sexual health 

after first-time myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing, 22, 3532-3540. doi: 10.1111/jocn.12382  

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av sexuellt hälsotillstånd 6 månader efter första hjärtinfarkten. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk hermeneutisk design  

Urval Elva kvinnor deltog som var mellan åldrarna 49-63. De lokaliserades via sjukhusets databas. Alla kvinnor 

tillät en primär hjärtinfarkts intervention efter hjärtinfarkten på två hjärt-center sjukhus från oktober 2011- 

april 2012 ansågs vara kvalificerade. Inklusionskriterier var: första hjärtinfarkt inte tidigare än fyra 

månader, brist på arytmi, grad I och II på New York Heart Association, ha en partner, vara sexuell aktiv 

inom det senaste året och tar lämpligt läkemedels behandling enligt nuvarande instruktioner. Alla fick 

information via mejl och sen ett telefonsamtal en vecka senare. 

Datainsamling Intervjuer genomfördes med hjälp av en semi-strukturerad intervju guide. Under intervjun följdes inte 

guiden i ordning. Deltagarna fick läsa igenom guiden innan intervjun för att bekanta sig med frågorna. Två 

forskar sjuksköterskor deltog under intervjun då den ena var primär intervjuare. Intervjuerna var 

bandinspelade och därefter transkriberade. Intervjuerna tog 30-45 min och utfördes antingen på ett kontor 

på sjukhuset eller hemma hos deltagarna. 

Dataanalys Analysen genomfördes i tre steg. Naiv läsning (1) innebar att texten lästes fler gånger om för att få en 

helhets förståelse. Texten lästes med en fenomenologisk teori i baktanke som krävde att man var öppen till 

texten. Hela texten läses och delas in till meningsenheter, därefter reflekteras dem i relation till naiv 

förståelse. Meningsenheterna kondenserades och teman formulerades. Teman reflekterades mot bakgrunden 

av den naiva förståelsen för att se om temat bekräftade eller inte. När struktur analysen ogiltighetsförklarar 

den naiva förståelsen, läses hela texten om igen i syfte att finna ny naiv förståelse. Kritisk uppfattning och 

diskussion (3) var då teman jämfördes och se motsats till andra forsknings fynd och betydelse diskuteras. 

Analysen resulterade i fyra teman. 

Bortfall Av det totala antalet 35 personer gick det inte att kontakta fem, sex nekade till erbjudandet utan att ge 

anledning. Tre hade medgett deltagande men drog tillbaka sitt samtycke senare. Tio var positivt inställda för 

intervjun men nekade på grund av kronisk sjukdom/ohälsa eller bristande sexliv. 

Slutsats Temat partner tog upp hur kvinnor förklarade att förväntningar till partnern kunde vara jobbiga att förklara 

efter en hjärtinfarkt. Intimitet var komplicerat då fysisk kontakt kunde påminna om ett sexliv som inte 

fungerade. Det ändrade sexlivet resulterade till ett större behov av intimitet, ömhet och omsorg. Temat 

support nämnde hur vissa kvinnor ville att information om sex efter hjärtinfarkt skulle ges till deras partner 

av sjukvårdare då dem själva tyckte de var jobbigt att förklara. Några kvinnor tyckte det var naturligt att 

prata om sexlivet i det sociala nätverket med vänner medan andra inte tyckte det. Temat hjärtsjukdoms 

påverkan på sexlivet tog upp att kvinnor var försiktiga under samlag för att kunna uppmärksamma 

kroppsignaler och symtom. Sista temat förhållande förklarade att skilda kvinnor tyckte sexlivet betydde 

mycket medan andra ansåg tvärtom. För några kvinnor ändrades sexlivet men inte för alla. Få kvinnor la ner 

det sexuella helt och hållet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Citat framkommer från intervjuerna vilket stärker 

trovärdigheten. Ingen triangulering eller deltagarkontroll har genomförts. Urval, analysprocessen, metoden 

och datainsamlingen är väl beskrivna. Bortfallet var stort, vilket kan sänka trovärdigheten. 

Pålitlighet: Forskarnas förförståelse redovisas inte. Forskarna kan ha påverkat deltagarnas svar i intervjun 

då de fick läsa igenom intervjun guiden innan själva intervjun. Det var två av författarna som intervjuade 

men det redovisas inte vem som transkriberade texten. Studien är etisk godkänd. Forskarna påvisar god 

metodkunskap. Intervjuerna var bandinspelade men ingen beskrivning om den tekniska utrustningen. 

Bekräftelsebarhet: De två forskarna som intervjuade antecknade och analyserade separat för att senare 

diskutera fynd med 2 ytterligare forskare som har varit medbedömare. Repeterbarheten är god. 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Studien går att överföra till 

kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt, deras partner men även till sjukvårdspersonal. 
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 X 

Artikel 9 

Referens White, J., Hunter, M., & Holttum, S. (2007). How do women experience myocardial infarction? A 

qualitative exploration of illness perceptions, adjustment and coping. Psychology, Health & Medicine, 

12(3), 278-288. doi: 10.1080/13548500600971288 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien är att utforska anpassning i form av kvinnors erfarenheter av insjuknandet men även 

hjärtinfarktens påverkan på relationer och deras coping strategier. 

Metod:  

Design 

 Kvalitativ metod 

Tolkande fenomenologisk design 

Urval Fem kvinnor deltog i studien som mötte inklusionskriterierna mellan 40-70 år, första hjärtinfarkten inom 

sex månader sen identifierades från en sjukhus databas. Kvinnorna kontaktades av en hjärt- sjuksköterska 

med skriftlig information och informerat samtycke. Forskaren kontaktade kvinnorna, som tackat ja, för att 

arrangera intervjun.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fokus på påverkan av hjärtsjukdomen, Öppna frågor 

guidade intervjun mot jaget, relationer och arbete. Intervjuerna varade mellan 45- 90 min, bandinspelades 

och transkriberades och följdes av standardiserad debriefing. Deltagarkontroll på analys och pågående 

anpassning arrangerades för två månader efter intervjun.  

Dataanalys Dataanalys: Data analys genomfördes med hjälp av IPA (tolkande fenomenologisk analys). Texten 

analyserades efter teman och koncept. Framträdande teman grupperas till kategorier. Självständig 

granskning av analysen genomfördes för att stärka validiteten.  

Bortfall Sju kvinnor valdes ut och fick skriftlig information, fem tackade ja och deltog i studien. 

Slutsats Analysen genererade tre huvudteman med åtta, sju respektive två underteman.  

Första huvudtemat Upplevelse av hjärtinfarkt beskriver uppkomsten av känslor som rädsla, irritation, 

ledsamhet och beskriver den nya synen på självet. 

Det andra huvudtemat relationer med andra beskriver anhörigas och arbetskamraters reaktion och hantering 

av kvinnans hälsotillstånd. Känslorna som kvinnan kan ha i samband med ändrade roller med anhöriga. Det 

sista huvudtemat coping strategier beskriver hur kvinnorna kände att de skulle komma tillbaka till livet som 

det var innan hjärtinfarkten men med en reducerad hastighet och stress nivå. Kvinnorna var tacksamma över 

stöttningen från familjen, vilket sätt det än var, även sjukvårdspersonalen stöttade via deras expertis. 

Kvinnorna fann hjärt- rehabilitering positiv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet med hjälp av metoden. Datamaterialet kunde varit fylligare men 

stärks av citat. Deltagarkontroll genomfördes via telefon två månader efter.  Urval, Analys och 

datainsamling är väl beskrivet. Metoden är välbeskriven. 

Pålitlighet: Förförståelsen är inte beskriven. Vem som utfört intervjuerna och transkribering är inte 

redovisat. Skriftligt samtycke har givits. Ingen etisk granskning beskrivs. Författarna visar god 

metodkunskap.  

Bekräftelsebarhet: Lagom långa intervjuer genomfördes, vilket kan stärka bekräftelsebarheten. Flera 

författare stärker objektiviteten. Granskningen av analys och material genomfördes självständigt. Studien är 

transparant och repeterbar.  

Överförbarhet: Resultatet är överförbart till kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. Studien kan hjälpa 

vårdpersonal med stöttning i kvinnors återhämtning och anpassning efter en hjärtinfarkt. Trovärdighet och 

bekräftelsebarhet är säkrade.  Pålitligheten är något svag. 
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Artikel 10 

Referens Worrall-Carter, L., Jones, T., & Driscoll, A. (2005). The experiences and adjustments of women following 

their first acute myocardial infarction. Contemporary Nurse, 19, 211-221. doi: 10.5172/conu.19.1-2.211 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska kvinnors upplevelser efter deras första akuta hjärtinfarkt och att 

identifiera nödvändiga anpassningar samt övergångar genom deras återhämtnings process. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Naturalistisk undersökning 

Urval Sex kvinnor hittades genom ett sjukhus på ett hjärtrehabiliterings program i Australiens offentliga 

storstadsområde, Melbourn Ändamålsenligt urval genomfördes. Inklusionskriterier var kvinnor, deltagit i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram och att deras hjärtinfarkt skedde cirka fyra månader innan. Deltagarna deltog 

frivilligt och erhöll information om studien innan dem gav sitt samtycke. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes cirka fyra månader efter kvinnornas hjärtinfarkt. Deltagarna 

blev ombedda att diskutera deras upplevelser innan och efter hjärtinfarkten. De fick även besvara på hur de 

upplevde deras vårdares uthärdighet. Intervjuerna varade i 45 minuter som blev bandinspelade och 

transkriberades.  

Dataanalys Intervjutexten genomlästes regelbundet ifall nya frågor skulle uppstå. Insamling och analys av data var i 

kontinuerlig process för att uppnå mättnad, vilket inte kunde uppnås med bara två framträdande 

huvudteman. En tematisk analys av data genomfördes då fokus hamnade på det framträdande temat ur data 

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

användning av öppen kodning. Tillfälliga koder blev utsedda för att kunna identifiera kategorier. Därefter 

byggdes kategorierna upp till koncept genom axial kodning. Liknande kategorier och koncept grupperades 

tillsammans. Slutligen genomfördes en selektiv kodning som involverade sökning av samband och 

bearbetning av data materialet. De två teman var inledande upplevelser och stöd. I inledande upplevelser 

uppträde tre subteman: varnings signaler, symtomer och förlust. I stöd uppträde också tre subteman: fysisk, 

psykisk och vårdaren. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats I första temat inledande upplevelser upplevde några kvinnor ett behov att avstå från olika områden i deras 

livsstil för en gynnande återhämtning. De kämpade för sin självständighet då beroendehet kunde hindra 

detta. I andra temat stöd uttryckte de gifta kvinnorna att de erhöll sitt primära stöd från sina partners, de 

ogifta fick från barn eller av vänner. Hushållssysslor var nödvändigheter som kvinnorna krävde hjälp med. 

Primära stöden utförde sysslorna men förstod inte betydelsen av det, däremot värdesattes deras närvaro hos 

kvinnorna. Några av deltagarna upplevde överbeskyddade partner, vilket kunde leda till försenad 

återhämtning och återupptagning av vardagsaktiviteter. Majoriteten av kvinnorna ville inte prata om sina 

känslor medan två nämnde om rädsla, ilska, frustation samt orättvisa om diagnosen. Under livsförändringen 

kommunicerade kvinnorna mer öppet med närstående som stärkte förhållandet. Vissa av deltagarna kände 

att partnerns uthärdande var värre än deras egna, vilket kunde orsaka ångest och oro. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Syftet blir besvarat i resultatet. Citat förekommer i resultatet. Ingen triangulering redovisas. 

Ingen deltagarkontroll redovisas. Urvalsprocessen är redovisad, lika så är inklusionskriterierna. 

Analysprocessen, metoden och datainsamlingen är alla beskrivna.  

Pålitlighet: Författarnas förförståelse redovisas. Det framgår inte vem som har intervjuat eller transkriberat 

texten. Teknisk utrustning redovisas inte detaljerat Studien är etisk godkänd. I studien redovisas att 

konfidentialitet erhölls genom kodning av bandinspelningen, transkribieringen och begränsad tillgång till 

data, vilket kan stärka pålitligheten. Samtycke redovisas också.  

Bekräftelsebarhet: Det redovisas inte hur data analyserades fördelades mellan författarna, dock framgår 

det att en utomstående medbedömare användes. Studien går att repetera men vissa delar hade kunnat 

tydliggöras. Intervjuerna varade i cirka 45 minuter vilket är ett bra tidsintervall.  

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Studiens resultat går att överföra 

till kvinnor som upplevt hjärtinfarkt både i den akuta fasen och perioden efteråt. Närstående kan även ha 

nytta av studien för att få en inblick hur deras stöd kan uppfattas hos den drabbade. 
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