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Introduktion: Det har skett en stor minskning de senaste åren i antalet som avlidit i hjärtinfarkt 

men prognosen ser bättre ut för män än för kvinnor. Kvinnor uppger ofta mer atypiska symtom 

som de inte kopplar ihop med hjärtinfarkt vilket skulle kunna orsaka försenad kontakt med 

vården.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors erfarenheter och upplevelser av 

hjärtinfarkt. 

Metod: Litteraturstudien gjordes enligt Polit och Becks (2012) flödesschema i nio steg. 

Databassökningarna gjordes i CINAHL och PubMed. Efter kvalitetsgranskning valdes tio artiklar 

ut till litteraturstudiens resultatdel.  

Resultat: Fem teman framkom i resultatet: Kvinnors symtomupplevelse, Kvinnors 

förhållningssätt och agerande i samband med hjärtinfarkt, Kvinnors erfarenheter av sjukvården, 

Kvinnors upplevelser av sin hälsa efter hjärtinfarkt, Kvinnors behov av stöd och omgivningens 

betydelse.   

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visade att en del kvinnor upplevde sina symtom som harmlösa 

och tog det inte som något akut. Många kvinnor avvaktade att söka vård. Många upplevde ett 

dåligt bemötande av sjukvården. Kvinnor kände dock att de kunde ty sig till sjuksköterskan bäst 

när de var på sjukhuset. Behovet av stöd spelade en stor roll för alla efter en hjärtinfarkt, både från 

omgivningen men också från hälso- och sjukvårdspersonal.  
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Introduktion 
 

World Health Organization (WHO, 2015) klassificerar ischemisk hjärtsjukdom som den 

överlägset vanligaste dödsorsaken i världen. Socialstyrelsen (2015) uppger att år 2015 

insjuknade 27 000 personer i akut hjärtinfarkt. Totalt avlider en fjärdedel inom 28 dagar. Av de 

var 40 procent kvinnor. I en avhandling gjord av Berg (2013) fann man skillnader när det 

kommer till patienter som insjuknar i hjärtinfarkt. Även om det sedan 1980-talet skett en 

minskning i antalet som dör i hjärt-kärlsjukdom har inte prognosen förbättrats lika mycket för 

kvinnor som det har gjorts för män.  

Hjärtinfarkt 
 

Arterioskleros alternativt ruptur i hjärtats kranskärl i kombination med trombosbildning som 

helt eller delvis täpper till hjärtats kärl och som då orsakar syrebrist är de vanligaste orsakerna 

till hjärtinfarkt. Om syrebristen varar i mer än 10-15 minuter uppstår en irreversibel skada i 

hjärtmuskeln (Socialstyrelsen 2015). Turner et. al. (2017) beskriver de riskfaktorer som 

föreligger för personer att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar. Stress, livsstilsrelaterade 

faktorer, brist på fysisk aktivitet, kön och viss ärftlighet. Övervikt med body mass index 

(BMI) >30, rökning, hög alkoholkonsumtion och osunda kostvanor är klara riskfaktorer samt 

stigande ålder, höga triglycerider i plasma, högt blodtryck och diabetes (Turner et. al. 2017). 

  

Diagnostik och behandling 
 

Patientens anamnes med typisk utstrålande bröstsmärta som tillsammans med 

elektrokardiografi (EKG) och blodprov, utgör diagnostiken av akut kranskärlssjukdom 

(Socialstyrelsen 2015). Hjärtspecifika blodprover används för att se eventuella tecken på 

hjärtmuskelskada och den vanligaste enzymmarkören är troponin T samt CKMB (Lindahl & 

Johansson 2005).  

 

Vid hjärtinfarkt är den viktigaste åtgärden att lösa upp den blodpropp som täpper till kranskärlet 

för att få tillbaka syretillförseln i hjärtat så snabbt som möjligt. Vanligtvis används 

ballongvidgning och insättning av en stent, ett rörformat metallnät, via Percutan corona 

intervention (PCI). I samband med PCI tillförs också blodproppslösande läkemedel 

(Socialstyrelsen 2015). En annan metod som kan användas är Coronar Artriell Bypass-

operation (CABG), som är en öppen kranskärlsoperation och används vid tillfällen då det finns 

flera förträngningar i kranskärlen eller om det inte är lämpligt att utföra en ballongvidgning 

(Socialstyrelsen 2015). 

Kvinnor och hjärtinfarkt 
 

Koning et al. (2016) skriver i sin studie att hjärtsjukdomar inte längre kan anses som en 

stereotyp manlig åkomma. Prevalensen att insjukna i en hjärtinfarkt hos kvinnor beskrivs vara 

lika hög som för män men att bara hälften av de kvinnor som insjuknar faktiskt associerar sina 

symtom med hjärtinfarkt.  

 

I genomsnitt är kvinnor tio år äldre än män när de insjuknar i sin första hjärtinfarkt. Kvinnor i 

åldrarna 35-54 års ålder dör i större utsträckning än män i samma ålder efter sin första 

hjärtinfarkt (Berg 2013). I Schirback et al. (2012) studie framgår det att det finns hormonella 
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förklaringar i samband med kvinnor och deras insjuknande. Könshormonet östrogen har visat 

sig ha en skyddande effekt mot hjärtinfarkt. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför 

kvinnor i större utsträckning än män drabbas senare i livet efter menopaus.  

 

Davis et al.  (2013) beskriver att kvinnors upplevelse av hjärtinfarkt kan manifestera sig på 

andra sätt än den traditionella symtombilden. Kvinnors symtom kan ibland vara mer diffusa. 

Symtombilden beskriver dels de typiska symtomen men också atypiska symtom och tecken. 

Många kvinnor beskriver upplevelsen som en konstig känsla i kroppen och känslan av att något 

är fel. En del kvinnor har ont i fler delar av kroppen än bara bröstet. Smärtbilden kan upplevas 

vara lokalisera till ryggen, armarna, huvudet, nacken och vanligt förekommande är smärta i 

buken (Davis et al. 2013). White et al. (2007) påvisar kvinnors erfarenheter av hjärtinfarkt som 

något oväntat. Att drabbas av hjärtinfarkt är något som hos kvinnor upplevs som en händelse 

som skakar om deras vardag och inverkar på både den egna hälsan, relationer och beteende.  

 

Omvårdnadens betydelse vid hjärtinfarkt och sjuksköterskans kärnkompetenser  
 

Siebens et al. (2007) beskriver vikten av sjuksköterskans kunskap, praktiska färdigheter, attityd 

och närvaro i samband med handläggningen av patienter med misstänkt ischemisk bröstsmärta. 

Det är av största vikt att utbilda och lyfta kunskapen och sjuksköterskans profession i samband 

gentemot denna patientgrupp. Sjuksköterskans kunskap om hjärtsjuka patienter är avgörande i 

så väl triagering, diagnos, behandling, observation, utskrivning och uppföljning. 

Sjuksköterskans roll är också viktig mellan patient och läkare då sjuksköterskan kan fungera 

som medlare mellan dessa parter. Professionens omvårdnadsorienterade arbete och 

förhållningssätt bidrar till god vård samt kvalitetsutveckling av vården kring patienter med 

bröstsmärta (Siebens et al. 2007). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att syftet med de åtta kärnkompetenserna 

personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap, ledarskap och pedagogik bidrar till att öka vårdens kvalitet och säkerhet. 

 

Enligt McCormack (2006) innebär Personcentrerad vård att man tillsammans med patienten 

ska utforma omvårdnaden så att den värnar om patientens integritet och värdighet. Patienten 

ska bli sedd och förstådd som en unik person och vården formas därefter. Sjuksköterskan ska 

se till att varje individs behov, resurser, värderingar och förväntningar tillgodoses. I Poochikian-

Sarkissian et al. (2010) studie beskriver patienterna att personcentrerad vård bidrog till att de 

kände att den vård de fick var av god kvalitet och att den bidrog till bättre livskvalité. Det var 

viktigt att känna sig delaktig kring sin egen vård.  

 

Att arbeta efter kärnkompetensen Säker vård innebär att sjuksköterskan ska ha 

handledningsberedskap till att förebygga och förhindra vårdskador hos patienter. Identifiera 

risker samt rapportera om negativa händelser som inträffat. De ska också se till patientens 

integritet, rättigheter och självbestämmande. Detta genom att följa regelverk och arbeta 

patientsäkert (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Patientsäkerhetslagens definition (2010) av 

patientsäkerhet är frånvaro av vårdskada. En vårdskada innebär en oundviklig konsekvens för 

patienten och syftar på lidande, obehag, psykisk eller kroppslig sjukdom eller död orsakad av 

hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

I Arrighi et al. (2015) studie beskrivs vikten av Informatik. Det är viktigt med information för 

att öka kvaliteten i vården och stor vikt ska läggas på hur informationen framförs. Informationen 
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ska försöka anpassas utifrån patientens kunskapsnivå så att det enkelt går att ta åt sig det som 

sägs samt att de ska gå att ställa adekvata frågor tillbaka. Samverkan i team enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) innebär att man ska komplettera varandras kompetens i teamet. 

Tillsammans kunna föra en dialog och komma fram till gemensamt beslutsfattande. Enligt 

Atwal och Caldwell (2006) krävs det att all sjukvårdspersonal deltar just för att kunna fatta 

beslut och att alla professioners strävan mot samma mål är viktig.  

 

Att arbeta efter Evidensbaserad vård innebär att sjuksköterskan ska använda metoder som bäst 

tillämpar patientens behov utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). I Bannasar-Veny et al. (2016) beskrivs det att om sjuksköterskan 

förstod hur ny kunskap hittas och vikten av att använda den, så gav det större säkerhet i 

omvårdnaden än om de förlitade sig på vad andra sa.  

 

Förbättringsarbete inom vården beskrivs av Batalden och Davidoff (2007) att det borde vara 

en självklarhet i det dagliga arbetet. Författarna menar att arbeta för förbättring bygger på ett 

kombinerat arbete mellan alla delar inom vården. Det är också viktigt att mäta vårdinsatser för 

att kunna uppmärksamma de områden som är i behov av förbättring. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan genom gott Ledarskap kunna ge goda 

förutsättningar till en patientsäker vård genom att leda, prioritera och organisera teamet. I 

Bondas (2006) beskrivs ledarens engagemang och kreativitet som viktiga delar då medarbetarna 

upplevde större motivation till sitt arbete. Rosengren et al. (2007) menar att en ledare som finner 

nya vägar i arbetet och motiverar sina medarbetare ger en känsla av meningsfullhet och arbetet 

blir således bättre. 

 

Den sista kärnkompetensen Pedagogik innebär enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) att 

en sjuksköterska ska kunna leda både patienter, medarbetare och studenter i grupp men också 

på individnivå i olika utbildnings och handledningsformer. Enligt Koivunen et al. (2017) har 

sjuksköterskan olika roller i förhållande till den undervisning som ges till patienten. Rollen ska 

anpassas efter varje individ och dennes förutsättningar för att på så vis bäst nå fram. I 

International Council of Nurses [ICN] etiska kod (2014) beskrivs sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa 

hälsa. Allas rätt till lika omvårdnad. Den enskilde individen ska också bemötas med respekt för 

mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter samt rätten till egna val och rätten till liv (ICN 2014).  
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Problemformulering  
 

Den bild och den kunskap som finns kring hur en hjärtinfarkt diagnostiseras och upplevs 

kopplas vanligen ihop med symtomet kraftig bröstsmärta som strålar ut i vänster arm. Kvinnors 

upplevelser skiljer sig ibland från den bilden. De upplever ofta mer atypiska symtom vilket kan 

leda till att de söker vård senare men även att de förbises av vården. Genom att beskriva hur 

kvinnor kan uppleva en hjärtinfarkt samt vilka erfarenheter de har, kan ge vårdpersonal större 

förståelse inom området och sjuksköterskan kan individanpassa omvårdnaden bättre samt skapa 

trygghet och bättre förutsättningar för de kvinnor som drabbats.  

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av 

hjärtinfarkt. 
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1.Formulering av 

syfte med tydliga 

frågeställningar. 

2.Relevanta sökord 

väljs ut samt vilka 

databaser som ska 

användas. 

Metod 
 

Studien har utförts som en litteraturstudie vilket innebär att studera ett forskningsproblem 

genom att sammanställa tidigare forskning kring ämnet som sedan ligger till grund för den nya 

studien (Polit & Beck 2012). Det ska finnas både kvalitativa och kvantitativa studier i 

undersökningen och de bör vara kvalitetsgranskade (Forsberg & Wengström 2013). Det finns 

olika sätt att bearbeta den forskning som samlas in och denna studie utgår ifrån Polit och Becks 

(2012) flödesschema som är uppdelat i nio steg, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fritt översatt till svenska från Polit och Becks flödesschema (2012). 

 

Litteratursökning 
 

I steg 1 (Polit & Beck 2012) formulerades syfte utifrån problemformuleringen. I steg 2 valdes 

relevanta sökord och databaser ut, CINAHL och PubMed användes (Polit & Beck 2012). 

Sökorden som valdes ut hör till de begrepp som ligger till grund för studien, hjärtinfarkt, 

kvinnor samt upplevelser och erfarenheter. De kontrollerade sökord som användes i PubMed 

var myocardial infarction valt som Subheadings: Psychology. För att fördjupa MeSH termen 

valdes Restrict to MeSH Major Topic. Slutligen experience* trunkerat i fritext samt female som 

begränsning.  

 

Sökorden i CINAHL var myocardial infarction med SubHeading Psychosocial Factors (PF) 

kombinerat med AND ”Wom#n OR Female”. Sökordet women maskerades för att få med de 

olika ändelserna. En primärsökning gjordes med de två sökord som resulterade i 147 artiklar. 

För att se om det gick att avgränsa sökningen ytterligare mot syftet trunkerades experience* i 

fritext. Antalet träffar blev färre samt att de artiklar som ansågs irrelevanta minskade.  

 

I steg 3 (Polit & Beck 2012) gjordes databassökningen. Sökorden söktes först var för sig, detta 

för att se hur stort undersökningsområdet för ämnet var. Därefter söktes de valda sökorden i 

3.Databassökning 

och identifiering av 

relevanta artiklar.. 

4.Granskning av 

abstract och titel. 
5.Valda artiklar 

läses i sin helhet. 

6.Relevant 

information sorteras 

ut och väljs. 

7.Valda artiklar  

kvalitetsgranskas. 

8.Analysering, 

kategorisering och 
sammanställning i 

olika teman. 

9.Sammanställning 

av resultatet. 
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kombination med varandra för att avgränsa sökningen riktat mot syftet. Sökningen redovisas i 

tabell 1 och 2. 

 

Tabell 1. 

Databas: Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL      

S1 Myocardial 

Infarction/PF 

(MH) 

209    

S2 Wom#n OR 

Female 

590 099    

S3 Experience* 187 766    

S1 AND S2 

AND S3 

 48 23 8 7 

  

  

 Tabell 2. 

Databas: Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed      

S1 Myocardial 

Infarction/psyc

ology [Majr] 

352    

S2 Experience* 343 827    

S1 AND S2  101 22 (13) 3 3 

 

( ) Externa dubbletter 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Inklusionskriterien var vuxna kvinnor >18 år. Artiklarnas publicerings år begränsades till 10 år, 

intervall 2007-01-01 – 2017-08-30. De skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt vara 

peer-reviewed. Artiklar som behandlade både män och kvinnor bearbetades endast resultatet 

rörande kvinnor. Exklusionskriterierna var artiklar som var reviews samt artiklar där 

upplevelser och erfarenheter var beskriva utifrån någon annans perspektiv än den drabbade 

kvinnans.  
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Urval  
 

Urval 1 

Titel och abstrakt granskades i steg 4 (Polit & Beck 2012) för att välja ut de artiklar som 

överensstämde med syftet. Från CINAHL valdes 48 och från Pubmed 101 artiklar till urval 

ett. Efter att abstract lästs igenom gick totalt 32 artiklar vidare, 23 från CINAHL och nio från 

Pubmed. 13 dubbletter framkom.  

 

Urval 2 

I steg 5 och 6 (Polit & Beck 2012) lästes de 32 artiklarna i sin helhet för att se om de var 

relevanta gentemot studiens syfte. Från CINAHL exkluderades 15 artiklar och från Pubmed sex 

stycken då de inte svarade på studiens syfte. 

 

Urval 3  

I steg 7 (Polit & Beck 2012) kvalitetsgranskades totalt 11 artiklar med hjälp av 

granskningsmallarna Guide to an Overall Critique of Quantitative Research Report och Guide 

to an Overall Critique of Qualitative Research Report (Polit & Beck 2012). Efter att 

kvalitetsgranskningen gjorts föll en artikel bort då det i resultatet inte tydligt redovisades och 

särskildes mellan män och kvinnor. Det återstod 10 artiklar som kom att användas till resultatet. 
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Databearbetning 
 

Steg 8 enligt Polit och Beck (2012) kan databearbetningen av en litteraturstudie förklaras som 

en process, där helhet bryts ner till delar för att sedan byggas upp till en ny. Materialet lästes 

enskilt upprepade gånger för att på så sätt identifiera och skapa en överblick över innehållet i 

artiklarnas resultat. Genom begrepp och sammanhang i materialet som återspeglade valt syfte 

konstruerades teman. Gemensamt lästes sedan artiklarna igenom, varpå innehållet och temana 

diskuterades och analyserades i förhållande till valt syfte. Gemensamt sorterades och valdes 

teman ut som sedan kodades efter färg. Färgkodningen låg till grund för det material som kom 

att bearbetas till resultat. 

 

I steg 9 (Polit & Beck 2012) sammanställdes de material som hittats, i resultat och diskussion. 

I resultatet presenteras de fem teman som framkom och i diskussion diskuterades resultatet i 

förhållande till annan forskning.  

 

Forskningsetiska ställningstagande 
 

Forsberg och Wengström (2013) förklarar att etiskt ställningstagande bör ha gjorts vid 

framtagande av ny vetenskaplig forskning. För att undvika plagiat och fusk ska referenser 

tydligt beskrivas till den forskning som materialet hämtats från. De artiklar som används i en 

litteraturstudie bör ha ett etiskt ställningstagande gentemot informanterna eller vara granskade 

av en etikkommitté (Forsberg & Wengström 2013). I litteraturstudien har artiklar som är 

granskade av en etikkommitté eller hade använt ett etiskt ställningstagande används. Artiklarna 

har lästs igenom av båda författarna och diskuterats för att få en likvärdig tolkning av innehållet 

och ett så objektivt resultat som möjligt. Digitalt svensk-engelskt lexikon användes när det 

fanns osäkerhet eller meningsskiljaktigheter mellan uppsatsförfattarna över ord eller innebörd 

i meningar.  
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Resultat 
 

Resultatet av litteraturstudien var byggt på tio artiklar, som redovisas i bilaga 1, artikelmatris. 

Nio med kvalitativ metod och en med kvantitativ metod. Efter bearbetning och analys av 

artiklarnas resultatdel framkom fem teman som svarade på litteraturstudiens syfte; Kvinnors 

symtomupplevelse, Kvinnors förhållningssätt och agerande i samband med hjärtinfarkt, 

Kvinnors erfarenheter av sjukvården, Kvinnors upplevelse av sin hälsa efter hjärtinfarkt och 

Kvinnors behov av stöd och omgivningens betydelse. se figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration av resultatets fem teman.   

 

Kvinnors symtomupplevelse  
 

Kvinnorna upplevde sina symtom som något obekant och konstigt (Isaksson et al. 2013), att 

något inte stod rätt till (Mendes et al. 2010; Lichtman et al. 2015; Gyberg et al. 2015). Ett 

gemensamt symtom som många kvinnor upplevde var ovanlig trötthet (Isaksson et al. 2013; 

Lichtman et al. 2015; Kristofferzon et al. 2005) och även andnöd (Isaksson et al. 2013; Mendes 

et al. 2010; Albarran et al. 2007). 

 

Kvinnorna upplevde obehagskänsla i bröstet (Isaksson et al. 2013; Lichtman et al. 2015; 

Kristofferzon et al.  2007), de kunde kännas som stickningar och trängningar (Isaksson et al. 

2013) eller som ett tryck (Isaksson et al. 2013; Mendes et al. 2010; Kristofferzon et al. 2007). 

Andra upplevde en brännande känsla (Mendes et al. 2010) och smärta (Lichtman et al. 2015; 

Albarran et al. 2007). I det akuta skedet dominerade bröstsmärtan som ökade på några sekunder 

och upplevdes intensiv (Isaksson et al. 2013) samt varierande (Isaksson et al. 2013; Albarran et 

al. 2007). Kvinnorna beskrev smärtan i bröstet som oigenkännlig och konstig, hemsk, 

krampartad och huggande (Isaksson et al. 2013) som att hjärtat skulle explodera (Isaksson et al. 

2013; Kristofferzon et al. 2007). 

 

Symtom från buken kunde uppmärksammas tidigt (Isaksson et al. 2013) och gemensamt för 

många var kallsvettningar, yrsel (Mendes et al.  2010; Licthman et al. 2015; Albarran et al. 2007) 

och kräkningar (Licthman et al.  2015; Albarran et al.  2007). Smärta kunde också uppkomma 

i armarna, ryggen (Isaksson et al. 2013; Kristofferzon et al. 2007; Albarran et al.  2007), nacken 

och käkarna (Licthman et al. 2015; Albarran et al. 2007). Obehagskänsla i handled och fingrar 
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kunde också kännas (Licthman et al. 2015; Albarran et al. 2007) samt svullna händer och värk 

i muskler och nedre extremiteter (Licthman et al. 2015). 

 

I Isaksson et al. (2013) studie beskriver kvinnorna att de inte upptäckte sina tidiga symtom 

innan någon i deras närhet uppmärksammade symtomen hos den berörda kvinnan. Flera hade 

också svårt att säga när symtomen började (Isaksson et al. 2013). Det kunde vara ett tidsintervall 

på dagar, veckor och månader (Isaksson et al 2013; Albarran et al. 2007) eller i samband med 

hjärtinfarkten (Albarran et al. 2007).    

 

Kvinnors förhållningssätt och agerande i samband med hjärtinfarkt 
 

Kvinnor uppfattade sina symtom som harmlösa (Gyberg et al. 2016) och hade svårt att tolka 

dem (Gyberg et al. 2016; Kristofferzon et al. 2007). Många skyllde de på tidigare kända 

sjukdomar (Gyberg et al. 2016; Lichtman et al. 2015; Albarran et al. 2007) som problem med 

magen (Kristofferzon et al. 2007; Albarran et al. 2007), muskelvärk, halsbränna och trötthet 

(Lichtman et al. 2015) och problem med gallan (Kristofferzon et al 2007). Andra förklarade 

sina symtom genom att de sovit dåligt (Lichtman et al. 2015) deras ålder, hormonsvängningar, 

rökning eller att de tränat för lite (Albarran et al. 2007). De menade om det var allvarligt hade 

kroppen reagerat mer än så (Lichtman et al. 2015). 

 

I Gyberg et al. (2016) studie beskriver kvinnorna att de associerade stressen de kände med att 

vardagen varit stressig eller att värken de hade berodde på att de tränat och resonerade att 

träningsvärken skulle gå över. Så länge de kunde sammankoppla symtomen med något annat 

tolkades de som ofarligt (Gyberg et al. 2016; Isaksson et al. 2013). Hur de förklarade sina 

symtom ändrades efter hur symtomen förändrades samt var de var lokaliserade (Gyberg et al. 

2016) och flera behandlade sig själv med smärtstillande preparat och läkemedel mot sura 

uppstötningar istället för att söka vård (Gyberg et al. 2016; Isaksson et al. 2013; Kristofferzon 

et al 2007).  

 

En del av kvinnorna kunde inte koppla sina symtom till hjärtinfarkt då de inte överensstämde 

med deras bild av hur en hjärtinfarkt ska upplevas (Isaksson et al. 2013; Mendes et al. 2010; 

Albarran et al. 2007; Lichtman et al. 2015). De menade att hjärtinfarkt var förenat med 

våldsam smärta (Isaksson et al 2013) och att bröstsmärtan ska stråla ut i vänster arm (Isaksson 

et al. 2013; Lichtman et al. 2015). Svårtolkade symtom gjorde att man sökte vård senare 

(Albarran et al. 2007), andra ville inte störa släktingar (Kristofferzon et al. 2007) eller vara 

vården till besvär (Kristofferzon et al. 2007; Lichtman et al. 2015).  

 

Kvinnorna upplevde sig själva som hälsosamma (Gyberg et al. 2016) och försökte fortsätta 

som vanligt med sin vardag (Gyberg et al 2016; Isaksson et al. 2013) för att behålla kontrollen 

över sig själva (Isaksson et al. 2013). Trots starkare symtom och tecken på att det var av 

allvarligare art försökte de hålla sig lugna och vila (Isaksson et al. 2013) eller hoppas att 

symtomen gav med sig (Gyberg et al. 2016). När de egna strategierna för att lindra obehag 

eller smärta inte längre fungerade och symtomen inte förvann blev kvinnor tvungna att 

uppsöka vård (Gyberg et al. 2016). 

 

Kvinnors erfarenheter av sjukvården 
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Kvinnorna upplevde att de inte blev tagna på allvar när de sökte vård (Sjöström-Strand et al. 

2010; Albarran et al. 2007) och kände sig fåniga när de var hos läkaren (Albarran et al. 2007). 

Detta fick dem att känna sig undervärderade och förminskade (Sjöström-Sand et al. 2010) och 

några beskriver att de skämdes för att söka vård ifall det visade sig vara i onödan (Litchman et 

al. 2015). Det har gjort att de tvekade att söka vård. Kvinnor resonerade att undvika pinsamma 

situationer vägde tyngre än att drabbas av en allvarlig sjukdom (Isaksson et al. 2013). 

 

Kvinnorna upplevde att frågor rörande sitt sjukdomstillstånd blev ignorerade (Sjöström-Strand 

et al. 2010; Isaksson et al 2013; Gyberg et al. 2016) och fick istället frågor relaterade till tidigare 

kända sjukdomar (Albarran et al. 2007). Flera av kvinnorna tyckte att vården de fått inte var 

fullgod (Gyberg et al. 2016) och att de blivit felbehandlade (Isaksson et al. 2013) 

I Sjöström-Strand (2010) studie berättar en kvinna att hon bad läkaren prata mer klarspråk så 

att hon skulle förstå informationen, detta förbisågs. Det ökade deras osäkerhet (Sjöström-Strand 

et al. 2010), en del tänkte att de inbillat sig sina symtom (Isaksson et al. 2013) och var rädda 

för att uppfattas som hypokondriker (Lichtman et al. 2015; Isaksson et al. 2013).  

 

De upplevde att de fick för lite information om hjärtinfarkt av sjukvården (Sjöström-Sand et al. 

2010; Kristofferzon et al. 2007) även efter utskrivning (Kristofferzon et al. 2007). I 

Kristofferzon et al. (2007) studie beskrivs hur information undanhölls för hälso- och sjukvården 

då kvinnorna inte visste vad de skulle fråga om sin sjukdom, de vände sig hellre till sina 

anhöriga om råd. 

 

Kvinnors upplevelse av sin hälsa efter hjärtinfarkt  
 

Kvinnorna upplevde sig ha bättre förmåga att leva sitt liv fullt ut än vad de hade innan 

hjärtinfarkten (Gyberg et al. 2016; Norelvål et al. 2008; Sjöström-Strand et al. 2010). Kvinnorna 

försökte motivera sig till att göra livsstilsförändringar efter sin hjärtinfarkt (Kristofferzon et al. 

2008; Kristofferzon et al. 2007; Sjöström-Strand et al. 2010). Förändra sin kost (Mendes et al. 

2010; Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon 2007) och komma igång med fysisk aktivitet samt 

sluta röka (Mendes et al. 2010; Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007).  

 

Vissa var arga på sig själva för att de prioriterat bort sin egen hälsa under flera år (Kristofferzon 

et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007; Norekvål et al. 2008). I White et al. (2007) visar de att 

hälften av alla kvinnor uppgav milda till allvarliga nivåer av depression trots tidsskillnader när 

hjärtinfarkten inträffade i förhållande till när enkäten blev besvarad. Äldre kvinnor hade högst 

nivå av depression och innebär att dom värderat sämre fysisk status, sömn, arbetsförmåga och 

ökad trötthet. Livskvalité var också lägre bland deltagarna enligt dom själva (White et al. 2007). 

De upplevde de dock svårt att acceptera sin sjukdom (Gyberg et al. 2016) vilket fick dem att 

känna sig stressade (Isaksson et al 2013; Kristofferzon et al. 2008). Enligt Kristofferzon et al. 

(2008) lärde sig kvinnorna olika strategier för att hantera sin stress. Det kunde vara att acceptera 

de situationerna som upplevdes stressande och försöka slappna av, lämna saker till nästa dag 

och be om hjälp. Inte sätta så höga krav på sig själva (Kristofferzon et al. 2008). I Mendes et al. 

(2010) beskrev kvinnorna att de blivit en bättre person, fru och mamma efter att de förstått och 

accepterat sitt sjukdomstillstånd och efter vad dom gått igenom.   

 

För andra kvinnor var okunskapen om hur man förändrar sin livsstil ett hinder för deras 

välmående och hälsa (Kristofferzon et al. 2007). Många upplevde rädsla för att drabbas av en 

hjärtinfarkt igen (Mendes et al. 2010; Sjöström-strand et al. 2010) och rädda för att dö (Gyberg 

et al. 2016; Mendes et al. 2010). Kvinnorna beskrev hur de var rädda för en förändrad självbild 
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och hur de saknade självförtroende (Sjöström-Strand et al. 2010; Mendes et al. 2010; Gyberg 

et al. 2016). I Mendes et al. 2010 beskrev kvinnorna att de undvek att gå tillbaka till sitt tidigare 

liv, aktiviteter, sysslor men även sitt jobb. De va rädda för att lämna huset och undvek sina 

vanliga vardagsrutiner samt undvek sitt sociala och sexuella umgänge (Mendes et al. 2010). En 

del kvinnor hade svår ångest och kände att de inte klarade av sin vardag samt upplevde förlust 

av kontroll till sin egen kropp (Gyberg et al. 2016). I Kristofferzon et al. (2007) beskrev 

kvinnorna att de var mer irriterade, arga, deprimerade och lättare känslomässigt berörda än 

innan hjärtinfarkten. De kände sig som en börda och kände sig värdelösa, tomma och att de 

tappat livsgnistan (Kristofferzon et al. 2007).  En del kvinnor upplevde trötthet, andnöd och 

bröstsmärta även efter sin hjärtinfarkt men lärde sig att hantera symtomen (Kristofferzon et al. 

2008) andra kunde inte hantera det vilket bidrog till att vissa kvinnor sökte hjälp då man insett 

och lärt sig att det kunde vara förenat med livsfara (Gyberg et al. 2016).  

 

Kvinnors behov av stöd och omgivningens betydelse  
 

Många kvinnor önskade mer kontakt och stöd av vården. Vissa av kvinnorna upplevde inte nog 

med stöd. Dom beskrev hur dom önskade ändra sina liv och situation men att dom inte fick nog 

med stöd av familjen för att lyckas med förändringarna. Stöd i hur man praktiskt gjorde för att 

upprätthålla goda vanor saknades. Dom uttryckte ett behov av mer information om deras 

symtom, känslor, status behandling och återhämtning (Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon 

et al. 2007; Sjöström-Stand et al. 2010). 

 

Kvinnor uttryckte också hur dom inte ville vara ensamma, var rädda för att testa sina gränser, 

undvek och vågade inte åka långt ifrån ett sjukhus. Det var betungande att uppleva att det fanns 

dom som inte förstod att dom var trötta och inte orkade göra lika mycket som innan. kvinnor 

beskrev stort stöd av omgivningen som viktig men också krävande och överbeskyddande. 

Önskan om att inte bekymra andra var central. Andras åsikter upplevde många kvinnor som 

känsligt och svårt att hantera. Därför undanhöll många kvinnor sitt behov av stöd då man inte 

ville ses som en börda för omgivningen. Upplevelsen av att fortsätta upprätthålla samma 

förmåga som innan var stark hos vissa kvinnor. Dagliga sysslor och förpliktelser var starkt 

ihopkopplade med deras identitet. Att be om hjälp upplevdes som ett hot mot deras integritet 

och oberoende och vissa ville inte visa sig svaga. Prioriteringen av andra och andras behov 

värderades högre än sina egna (Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007; Isaksson et 

al. 2013). 

 

Merparten av kvinnorna uppgav att dom behövde stöd för att fortsätta att förändra gamla vanor 

och beteenden. Stödet från familj och vänner hade varit enormt viktig i deras återhämtning 

(Stöström-Strand et al. 2010) Visa av kvinnorna uppgav att dom var beroende av familjens stöd 

för att kunna fullfölja och upprätthålla de nödvändiga livsstilsförändringar som behövdes. Stöd 

från omgivningen gav dom flesta kvinnorna styrka att lita på sin egen kapacitet och för att kunna 

testa sina begränsningar. Stödet gav kvinnor även styrka att lättare kunna prioritera sig själva. 

Stöd gav även möjlighet att lättare klara av medicinsk behandling (Kristofferzon et al. 2007). 

Informanterna i Kristofferzon et al (2008); Sjöström-strand et al. (2010) och Kristofferzon et al. 

(2007) studie beskriver hur kvinnor upplevde säkerhet, ömsinthet och praktisk hjälp från 

familjen som betydande. Praktisk hjälp och dagliga sysslor underlättades av vänners och familjs 

engagemang. Deltagarna litade på andras stöd och råd för att få kunskap och för att kunna klara 

av vardagen. Närheten och umgänget med familj gav styrka.  

 

I Norekvål et al. (2008) studie beskriver även kvinnorna hur dom upplevde en stor lättnad över 
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att familjen tog mer hänsyn till dom nu än förut. Det var viktigt för kvinnorna att känna att dom 

hade någon att kontakta om dom hade behov av att prata om deras situation och rädslor inför 

framtiden. Det var viktigt och en trygghet att ha nära till familjen (Sjöström-Strand et al. 2010). 

Kvinnorna uppgav att dom kände sig trygga och stöttade av vårdpersonal och andra patienter 

som gått igenom samma sak. Vissa uppgav att stöd hos andra kvinnor som upplevt samma sak 

var något som var mest betydande.  

 

Sjuksköterskan hade varit ett stort stöd för vissa kvinnor genom hela processen. Det framkom 

att många upplevde sjuksköterskan som den person som stått för kontinuitet, praktisk hjälp och 

fått patienterna att uppleva säkerhet (Kristofferzon et al. 2007; Kristofferzon et al. 2008; 

Mendes et al. 2010). Informanterna uppgav att dom även bad om hjälp och stöd av sin 

omgivning och arbetskamrater på ett sätt dom inte gjort förut. Detta innebar att många kvinnor 

upplevde inte kände samma skuld som innan av att ta plats. Detta upplevdes tas emot stöttande 

av arbetskamrater och arbetsgivare (Kristofferzon et al. 2008). I Lichtman et al. (2015) och 

Gyberg et al. (2016) studie beskriver många av kvinnorna hur familjens uppmuntran och stöd 

att söka vård haft stor inverkan och en anledning till att dom idag kände tacksamhet. 
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Diskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av hjärtin-

farkt. I resultatet framkom hur kvinnorna upplevde sin hjärtinfarkt samt erfarenheter efter att 

de insjuknat. Framträdande var behovet av stöd från omgivningen och vården samt hur de såg 

på livet efteråt. Fyra av de fem teman som åskådliggör resultatet diskuteras, Kvinnors förhåll-

ningssätt och agerande, Kvinnors erfarenheter av sjukvården, Kvinnors upplevelse av sin hälsa 

efter hjärtinfarkt samt Kvinnors behov av stöd och omgivningens betydelse. De fyra teman som 

tas upp kommer att diskuteras mot de åtta kärnkompetenserna. Valet att inte diskutera temat 

Kvinnors symtomupplevelse har gjorts då det tar upp mer medicinskfakta och ansågs svårt att 

diskutera i förhållande till en kärnkompetens.  

Resultatdiskussion  
 

I temat Kvinnors erfarenheter av sjukvården framkom det att många kvinnor inte blev tagna på 

allvar utan blev ignorerade i samband med vårdkontakten. Mötet med vården hade inneburit att 

många kvinnor känt sig undervärderade och förminskade. Generellt visar resultatet att kvinnors 

kontakt med vården upplevts som negativ och styrks av studien gjord av Arslanian-Engoren et 

al. (2016) som också påvisar kvinnors negativa erfarenheter av att vara infarktpatient. Dock 

påvisar Arslanian-Engoren et al. (2016) i samma studie att resultatet inte är applicerbart på alla 

kvinnor. Det framkommer att vårdkedjan fungerat bra för vissa och dessa kvinnor ställer sig 

positiva till sitt omhändertagande. Dock så beskriver studien hur kvinnorna uppfattat sig erfarit 

undermålig vård, men också vårdpersonals förminskande attityd. Hur vårdpersonal inte tagit 

dom på allvar relaterat till hur kvinnor beskrivit symtom eller hur dom blivit bemötta. I studien 

gjord av Ravn-Fischer et al. (2012) uppmärksammas även hur kvinnor i större utsträckning än 

män fått sämre vård vid vissa tillfällen. Trots bröstsmärta och misstanke om hjärtinfarkt blev 

kvinnor i studien signifikant lägre prioriterade än män av hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Resultatet i relation med Svensk sjuksköterskeförenings definition (2017) av professionens 

kompetens är problematiskt och kan tyda på att det saknas kunskap hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska en sjuksköterskas 

omvårdnads orienterade arbete präglas av respekt för individers omvärld men också 

genomgående präglas av ett etiskt förhållningssätt. Samverkan i team beskriver ansvaret att 

empatiskt kommunicera med patienter, medarbetar och patientens närstående på ett respektfullt 

och lyhört sätt. Resultatet i temat Kvinnors erfarenheter av sjukvården tyder också på att 

ansvaret att faktiskt bedriva säker vård och minska risken för fysiskt så väl som själsligt onödigt 

lidande inte överensstämmer med kvinnors upplevelser och erfarenheter av att vara 

infarktpatient.   

 

I temat Kvinnors upplevelse av sin hälsa efter hjärtinfarkt framkommer det att kvinnor generellt 

fått en annan syn på livet. Hjärtinfarkten hade bidragit med både positiva och negativa aspekter 

i deras vardag. Resultatet visar att rädsla, depression och oro blivit centrala delar i den drabbade 

kvinnans liv. Kvinnors upplevelse och erfarenheter visar att hjärtinfarkten hade bidragit till 

förbättrade kost- och levnadsvanor. Detta resultat styrks i Fålun et al. (2016) studie som också 

benämner hur kvinnor efter sitt insjuknande fått en annan syn på livet och ändrat till en 

hälsosammare livsstil. Studien styrker även resultatet genom att visa hur hjärtinfarkten 

betraktats som en vändpunkt i livet. 

 

Hjärtinfarkten hade även uppfattats som en livsomvälvande händelse och bidragit till oro och 

rädsla. Samt ökad medvetenhet om sin egna hälsa. Kvinnors upplevelse och erfarenhet av 
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sexuell hälsa illustreras i studien gjord av Mendes et al. (2010) som något som försämrats efter 

hjärtinfarkten. Denna problematik rörande kvinnors hälsa uppmärksammas i Söderberg et al. 

(2013) studie som visar att kvinnors sexuella hälsa påverkats negativt av hjärtinfarkten. Oro 

kring sin egna fysiskt sexuella förmåga och deras partners förändrade och mer oroande attityd 

hade upplevts som påfrestande.   

 

I svensk sjuksköterskeförenings (2017) kärnkompetensbeskrivning ingår det att sjuksköterskan 

arbetar med individuell anpassad information och att man pedagogisk möter patienter och 

närståendes behov efter de förutsättningar som finns. Resultatet visar att i dialog med patienten 

och dennes närstående finns möjligheten att kunna främja hälsa och uppmärksamma behov. 

Möjligheten finns att förebygga ohälsa genom att identifiera dessa behov som resultatet påvisar.  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2014) ingår det att sjuksköterskans 

ansvar bland annat är att främja hälsa, lindra lidande och återställa hälsa. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskan har möjlighet att genom sin kompetens och 

sitt etiska resonemang kunna stärka kvinnan i hennes situation. Genom de ramar som finns att 

tillgå för den verksamma sjuksköterskan i svensk sjuksköterskeförenings kärnkompetens 

beskrivning (2017) kan man fånga upp och bemöta individens individuella behov i 

omvårdnaden. För att bevara de tillkomna positiva erfarenheter och vanor som resultatet påvisar, 

stärka den individuella förmågan. Samt återställa de delar av resultatet som visar att kvinnor 

lider i onödan krävs det att sjuksköterskor bli mer medvetna om sin kompetens och sitt 

omvårdnadsansvars. Resultatet visar på ett behov av förbättringsarbete i omvårdnaden för 

kvinnor som råkar ut för hjärtinfarkt. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) innebär 

förbättringsarbete inom vården att ständigt sträva efter kvalitet i omvårdnaden. Genom att bli 

medveten om hur och på vilket sätt kvinnors erfarenheter och upplevelser ser ut efter en 

hjärtinfarkt visar på att vi sjuksköterskor kritiskt måste reflektera och utveckla en god och säker 

vårdmiljö med patient och närstående som en resurs, för att på bästa sätt uppnå en förbättring 

för dessa kvinnor. Samt via gott ledarskap engagera våra kollegor mot samma mål.  

 

I temat Kvinnors förhållningssätt och agerande i samband med hjärtinfarkt beskrivs hur 

kvinnor har svårt att tolka sina symtom och relatera dem till hjärtinfarkt. Det kunde bero på att 

deras bild av hur en hjärtinfarkt upplevs inte överensstämd med hur de själva kände. De försökte 

ofta lindra symtomen genom att behandla sig själva genom att ta smärtstillande läkemedel vilket 

ofta innebar försenad kontakt med vården. Sjöström-Strand & Fridlund (2008) visar att kvinnor 

först kunde associera sina symtom till hjärtinfarkt när de upplevt en infarkt. De var svårt att 

förstå hur de kunde drabbas när de ansåg sig ha en hälsosam livsstil. Att försöka lindra 

symtomen själv innan de sökte vård var också något kvinnorna gjorde i denna studie. De var en 

trygghet att komma hem och vila, försöka lindra smärtan själv eller komma hem först för att 

förbereda sig för att kunna åka till sjukhuset. I Herning (2010) beskriver kvinnor också hur de 

har en klar bild av hur en hjärtinfarkt upplevs och har därför svårt att associera det till 

hjärtinfarkt. En kvinna säger att hon lärt sig att hjärtat sitter på vänster sida och därför är inte 

den centrala bröstsmärtan relaterat till det.  Resultatet i litteraturstudien illustrerar hur trots 

denna missvisande förförståelse hos kvinnor måste tas på allvar av sjukvården. Vi 

sjuksköterskor får inte blunda för dessa kvinnor. Teman kvinnors agerande och förhållningssätt 

i samband med hjärtinfarkt skänker kunskap och inblick i kvinnans situation och förenligt med 

Svensk sjuksköterskeförenings definition av att förbättring startar med att förstå och identifiera 

ett problem och det finns stora potential att göra vården bättre för dessa kvinnor.  

 

Vikten av stöd är gemensamt återkommande i studierna som använts till litteraturstudiens 

resultatdel. I temat Kvinnors behov av stöd och omgivningens betydelse beskrivs det som en 



  

  

19 

 

viktig del i återhämtningen efter hjärtinfarkten. Stödet från kvinnornas familj och anhöriga 

spelar en stor roll för att göra livsstilsförändringar, hjälp i den dagliga vardagen och samtalsstöd 

kring sin sjukdom. I Finfgeld-Conett (2005) studie förklaras hur det sociala stödet fungerar och 

att det påverkar människors hälsa. Vetskapen om att någon finns till hands kan räcka för att 

känna stöd, det behöver inte alltid uttryckas i ord. En del uttrycker sitt känslomässiga stöd 

genom att ge blommor eller skriva ett kort, andra försöker prata och normalisera den drabbades 

situation. Studien beskriver även att det är viktigt att den som drabbats är mottaglig för det stöd 

som ges för att kunna vara mottaglig.  

 

Stödet från sjukvården beskrivs också som en viktig del för kvinnorna där de söker information 

om hjärtinfarkt och om hur det kommer påverka deras hälsa. Många upplever att för lite 

information har givits både kring deras sjukdomshändelse och information i samband med 

utskrivning. Kristofferzon et al. (2008) påvisar just att kvinnor upplever stor brist på relevant 

information kring hjärtinfarkt och även att informationen inte är individanpassad utan mer 

generell. I svensk sjuksköterskeförening (2017) är en av kärnkompetenserna just informatik. 

vilket står för att sjuksköterskan ska bidra till patientens och närståendes egenvård samt stärka 

deras inflytande i vården genom informations och kommunikationsteknologi. En annan 

kärnkompetens är personcentrerad vård där en punkt innefattar att sjuksköterskan tillsammans 

med patienten ska ge förutsättningar för att patienten ska kunna prioritera och kunna fatta beslut 

om vårdens innehåll, mål, medel och uppföljning. 

 

Sjuksköterskan beskrivs i litteraturstudiens resultat vara den som har haft en betydande roll när 

kvinnorna varit inneliggande på sjukhus, en trygghet och ett viktigt samtalsstöd. I liknande 

studiers resultat tas sjuksköterskans roll fram på samma sätt. I Jackson et al. (2000) beskriver 

informanterna hur de upplevde sjuksköterskan som den vårdpersonal de kunde ty sig till och 

kände ett gott bemötande ifrån. Genom att visa gott ledarskap för studenter och kollegor (svensk 

sjuksköterskeförening 2017) kan sjuksköterskan fortsätta arbeta för att alla patienter ska få 

känna sig väl omhändertagna. Detta resultat visar att vi sjuksköterskor är viktiga för patienten 

i samband med hjärtsjukdom och detta ska alltid eftersträvas. Vi ska leda omvårdnaden på ett 

sådant sätt att ingen kvinna med hjärtinfarkt känner sig förbisedda, förminskade eller 

oinformerade. Genom att försöka se hela människan och kunna bemöta varje patient som en 

egen individ, möta frågor och aktivt lyssna kommer omvårdnaden kunna utformas därefter och 

ett förtroende kommer att växa. Relevant information och anpassning efter vad patienten kan 

ta in i den stundade situationen leder till trygghet och upplevelsen av god vård och på så sätt 

utvecklas god omvårdnad förenligt med vad svensk sjuksköterskeförening (2017) förespråkar i 

kompetensen rörande både information, säker och personcentrerad vård.  

 

Metoddiskussion  
 

 

Metoddiskussionen grundar sig på Polit & Becks (2012) kriterier för en litteraturstudies trovär-

dighet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatet beskriver kvinnors erfarenheter och upplevelser 

av hjärtinfarkt och bygger på en analys av nio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. 

Totalt analyserades sju av tio artiklar med hjälp av innehållsanalys. En av artiklarna använde 

sig av både deskriptiv statistik samt innehållsanalys. Två av de tio artiklarna använde sig av 

deskriptiv statistik. Således använde sig åtta av studierna jämförbara analysmetoder. Fritextor-

det experience* i databassökningen hade kunnat bearbetas ytterligare genom att använda eller 
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kombinera fler sökord. Då experience översätts både till svenskans upplevelse och erfarenhet 

justerades titeln genom att lägga till ordet erfarenhet. 

 

Till största delen användes artiklar med kvalitativ metod vilket författarna förväntade sig kunna 

svara bäst gentemot studiens syfte. Genom att välja ett brett tidsintervall i syftet var förvänt-

ningarna att få med så stor utbredning av kvinnors upplevelse och erfarenheter av att drabbas 

av en hjärtinfarkt som möjligt. En tanke fanns kring att rikta in sig på det akuta insjuknandet 

vilket ändrades då större intresse fanns i att undersöka sjukdomsförloppet rörande både upple-

velser i samband med och erfarenheter efter insjuknandet 

Litteraturstudien skrivs på svenska vilket blir en utmaning att inte tolka resultat felaktigt då 

artiklar skrivna på det engelska språket används. I och med analys av kvalitativdata kan en 

individuell tolkning av text förekomma. För att reducera denna risk har text lästs upprepade 

gånger enskilt och i par för att jämföra tolkningar och uppfattningar Polit & Beck (2012). Nio 

av tio artiklar har liknande resultat vilket styrker litteraturstudiens resultatdel. En av tio artiklar 

har frångått liknande resultat men ändå inkluderats då den svarar på studiens syfte.  

 

En svaghet är att artiklarnas ursprungsländer endast varit från Skandinavien eller USA och kan 

innebära att ett begränsat geografiskt område presenterats. Dock skänker skandinavisk forsk-

ning betydelse för klinisk verksamhet i Sverige. Sökningen hade kunnat begränsats till fem år 

istället för tio år för att få fram den nyaste forskningen. Valet att inte göra den avgränsningen 

berodde på att antalet artiklar blev för få för att kunna svara på syftet.   
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Klinisk betydelse 
 

Ökad kunskap och förståelse för den enskilda kvinnans erfarenhet och upplevelser gör att 

sjuksköterskan bättre kan erbjuda god vård utifrån sjuksköterskans åtta kärnkompetenser, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, informatik, ledarskap, pedagogik, 

personcentrerad vård samt säker vård. Genom att belysa området skapas möjlighet att erbjuda 

ett livsvärldsperspektiv och bevara ett holistiskt synsätt på vården och omvårdnaden.  

 

Förslag på fortsatt forskning  

 
Litteraturstudien visar på att det finns behov av vidare forskning kring hur bemötandet och 

omhändertagandet av hälso- och sjukvårdspersonal ska utformas inom hjärtsjukvården för 

kvinnor. Ökad kunskap behövs hos kvinnor i hur symtom och tecken kan upplevas och 

presenteras vid hjärtinfarkt. Förslag på fortsatt forskning om hur genusskillnader inom vården 

kan påverka omvårdnadens kvalitet och om det finns skillnader i prioriteringar hos vårdpersonal 

kring kvinnor och män är ett intressant område.  

 

Slutsats  
 

Litteraturstudiens resultat har kommit fram till att vissa kvinnor tolkar sina symtom och tecken 

som ofarliga och harmlösa. De visade sig att kvinnor använde sig av olika strategier i samband 

med hjärtinfarkt för att hantera situationen. Det framkom att kunskapsnivåerna i hur hjärtinfarkt 

ter sig var låg bland kvinnor och stöd av omgivningen samt av hälso- och sjukvårdspersonal 

var viktigt efter hjärtinfarkten. Bemötandet från sjukvården upplevde flera kvinnor som negativt. 

Kvinnor hade en vilja att förbättra sin hälsa efter att de drabbats men det framkommer också i 

resultatet att kvinnors rädsla och oro ökade efter hjärtinfarkten som på många sätt begränsade 

deras vardag.  
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B.A & Craw-

ford, J.  
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Storbritannien 

Att belysa hur 

symtom upplevs 

av kvinnor före 

och under en 

hjärtinfarkt.  

Kvalitativ. Semi-

strukturerade inter-

vjuer. 

Urval: 12 kvinnor. 

Bortfall: Redovi-

sas ej.  

Analys: Innehållsa-

nalys. 

Upplevelsen av de sym-

tom kvinnorna kände 

kopplades ofta ihop med 

något annat. Som en an-

nan sjukdom eller deras 

fysiska hälsa. Symtomen 

togs inte på allvar, ration-

aliserades ofta. 

Gyberg, A., 

Björck, L., 

Nielsen, S., 

Määttä, S & 

Falk, K. 

 

2016 
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Att identifiera 

hu kvinnors er-

farenheter på-

verkar beslutet 

att söka vård vid 

deras första 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. 

Konstruktiv 

grounded-theory. 
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Urval: 17 kvinnor. 

Bortfall: 0 

Analys: Innehållsa-

nalys 

 

Kvinnor normaliserar de 

symtom som uppkommer. 

Försöker förklara sina 

symtom relaterat till nå-

got annat än hjärtinfarkt. 

Kvinnorna i studien kom-

mer till en punkt då de 

inte längre kan normali-

sera sina symtom. Vilket 

resulterar i upplevelse av 

oro, ångest, panik, osä-

kerhet, rädsla och extenti-

ella tankar. 

Isaksson, R-

M., Brulin, C., 

Eliasson, M., 

Näslund, U & 

Zingmark, K. 

 

2013 
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Att utforska 

kvinnors upple-

velse och erfa-

renhet hos äldre 

kvinnor prehos-
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med deras första 

hjärtinfarkt.  

Kvalitativ. Enskilda 

intervjuer. 

 

Urval: 20 kvinnor. 

Bortfall: 6 

Analys: Innehållsa-

nalys 

Kvinnorna utvecklade 

strategier för att bibehålla 

kontrollen trots påtagliga 

symtom. Hittade natur-

liga förklaringar till sitt 

obehag som kunde 

stämma överens med tidi-

gare erfarenheter.  Sociala 

ansvarsområden, perso-

ner i närheten och hus-

hållssysslor prioriterades 

högre än sin egna hälsa. 

Ingen kvinna trodde att 

det var hjärtat som orsa-

kade obehag. Skam över 
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svaga framkom. Ville 

hålla uppe samma fasad 
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barnbarn och vänner som 

något som blivit viktigare 

efter hjärtinfarkten. Kvin-

nor upplevde att dom fått 

en andra chans och livet 
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sammare och var mer so-
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som betydde något i livet 

och prioriterade an-
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Lichtman, 

J.H., Leifheit-

Limson, E.C., 

Watanabe, 

Emi., Allen, 

N.B., Garava-
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valia, L.S., 

Spertus, J.A., 

Krumholz, 

H.M & Curry, 

L.A.  
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kvinnors kun-

skap och besk-

riva erfaren-
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tom och deras 
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vård.  
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Analys: Innehållsa-
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Kvinnorna beskrev aty-

piska symtom. Relaterade 

inte sina symtom till deras 

bild av hur hjärtinfarkt 
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överdriva. Valde att upp-

rätthålla en fasad för fa-

milj och vänner. Rädda 

för att betraktas som hy-

pokondriker. Strategier 

för självhjälp utveckla-

des. Ville inte klaga. 

Kämpade sig igenom 

obehag.   
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Mendes, B., 

Roux, G & Ri-
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USA 

Att belysa kvin-

nors upplevelse 

av inre styrka 

under rehabili-

teringen efter 

inläggning av 

stent.  

Kvalitativ. Semi-

strukturerad inter-

vju. Grounded- the-

ory.  

Urval: 20 kvinnor. 

Bortfall: Redovi-

sas ej. 

Analys: Innehållsa-

nalys. 

Kvinnor som rehabilite-

rats efter en hjärtinfarkt 

känner stark rädsla, fru-

stration och förlust av 

kontroll.  

Norekvål, 

T.M., Monns, 

P., Hanestad, 

B.R., 

Nordrehaug, 

J.E., Wentzel-

Larsen, T & 

Fridlund, B. 

 

2008 

Norge 

Att undersöka 

möjliga positiva 

effekter av sjuk-

dom och hur de 

effekterna in-

verkar på äldre 

kvinnor efter en 

hjärtinfarkt.  

Tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär.  

 

Urval: 145 kvinnor. 

Bortfall: 21 

Analys: Deskreptiv 

statistik samt inne-

hållsnalys. 

Fyra huvudteman dök 

upp i studien på positiva 

effekter av vad kvinnor 

beskrev att de upplevde 

efter en hjärtinfarkt. De 

var att uppskatta livet 

mer, söka vård, ändra sin 

livsstil och ta hand om sig 

och andra mer.  

Sjöström-

strand, A., 

Ivarsson, B & 

Sjöberg, T. 

 

2011 

Sverige 

Att undersöka 

kvinnors upple-

velse av hälsa 

och vardagen 

fem år efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ. Inter-

vjuer med fenome-

nologisk metod.   

Urval: 12 kvinnor. 

Bortfall: 2. 

Analys: Deskreptiv 

och explorativ. 

Fem år efter att kvinnorna 

drabbats av sin hjärtin-

farkt fanns fortfarande 

mycket oro och ångest 

kvar för att drabbas igen. 

Många hade problem med 

högt blodtryck, diabetes 

och andra sjukdomar som 

kan ligga till grund för en 

hjärtinfarkt. Det första 

året var kontakten med 

sjukvården god och det 

saknades av flera som 

fortfarande behövde hjälp 

med livsstilsförändringar 

och förståelsen kring var-

för det är viktigt att ändra 

sitt levnadssätt.  

White, M.L & 

Groh, C.J. 

 

2007 

USA 

Att undersöka 

sambandet mel-

lan depression 

och livskvalité 

hos kvinnor ef-

ter deras första 

hjärtinfarkt.  

Kvantitativ. Fråge-

formulär.  

Urval: 27 kvinnor. 

Bortfall: Redovi-

sas ej. 

Analys: Deskreptiv 

statistik. 

Nästan hälften av kvin-

norna upplevde att dom 

var deprimerade efter sin 

hjärtinfarkt. Äldre kvin-

nor uppgav en högre grad 

av depression än yngre 

kvinnor i studien. Livs-

kvalitet var också något 

som rapporterades vara 

lägre bland kvinnorna.  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


