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Introduktion: Totalt fick cirka 25 300 personer diagnosen akut hjärtinfarkt år 2017 i Sverige 

varav cirka 40% av de var kvinnor. Kvinnor kan uppleva atypiska symtom vid en hjärtinfarkt, 

vilket kan leda till att kvinnor får vård i ett senare skede. Återhämtning innefattar både klinisk 

och personlig återhämtning efter en hjärtinfarkt. En kvinnas upplevelse av hjärtinfarkt varar 

längre än sjukdomens förlopp och faktorer som påverkar kvinnans återhämtning bör 

undersökas. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av återhämtning efter 

hjärtinfarkt. 

Metod: Litteraturstudien följde Polit och Beck (2017) nio steg. Artiklarna granskades i tre 

urval vilket resulterade i sex kvalitativa artiklar, tre kvantitativa artiklar och en artikel med 

mixad metod. Databearbetningen och analysen av materialet syftade till att hitta likheter, 

skillnader och mönster. Analysen formade grupper som sedan resulterade i tre 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier: En förändrad mental och kroppslig 

hälsa, Ett ökat behov av stöd och En förändrad syn på livet och framtiden. Till respektive 

huvudkategori presenterades underkategorier: Stöd från närstående, Stöd från vårdpersonal 

och rehabiliteringsgrupper, Stöd genom sin tro, Livsstilsförändringar och Återgå till 

vardagen 

Slutsats: Kvinnor upplever ett ökat behov av stöd och information efter en hjärtinfarkt och 

söker i första hand stöd i nära relationer. Kvinnor värdesätter sig själva och sin hälsa mer 

efter en hjärtinfarkt. 
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INLEDNING 
 

Enligt World Health Organisation [WHO] (2017) är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste 

dödsorsaken globalt. Begreppet hjärt-kärlsjukdom innefattar flera olika sjukdomar som 

påverkar kroppens hjärta eller blodkärl, där stroke och hjärtinfarkt är de vanligaste 

sjukdomarna (WHO 2017). Förestående litteraturstudie fokuserar på sjukdomen hjärtinfarkt 

inom forskningsområde hälsa och prevention. Hjärt-kärlsjukdom är den största folksjukdomen 

i Sverige och hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken (Hjärt-Lungfonden 2019). Enligt 

Socialstyrelsen (2018b) fick cirka 25 300 personer diagnosen akut hjärtinfarkt år 2017 i Sverige 

varav cirka 40% av de var kvinnor. Hjärtinfarkt har länge uppfattats som en mansdominerande 

sjukdom trots det faktum att hjärtinfarkt även är ett hälsoproblem hos kvinnor. Sjukvården 

fokuserar på riskfaktorer, symtom och behandling istället för den individuella upplevelsen av 

återhämtningen (Wieslander et al. 2013). 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt innebär en irreversibel hjärtmuskelcellskada orsakad av syrebrist (Vasko 2013). 

Orsaken till hjärtinfarkt beror ofta på att en åderförfettningsplack brister och bildar en trombos 

i kranskärlet (Socialstyrelsen 2018a). Trombosen leder till allvarlig syrebrist i den drabbade 

delen av hjärtmuskeln (Hjärt-lungfonden 2019). Den del av hjärtat som inte får tillräckligt med 

syre skadas mer ju längre tid det tar att lösa upp trombosen. Om syrebristen blir långvarig dör 

hjärtmuskelcellerna och skadan som då uppkommer kallas hjärtinfarkt. Den hjärtmuskelvävnad 

som dött kan inte återbildas, istället ersätts den med ett bindvävsärr (Hjärt- lungfonden 2019). 

  

Strömbäck et al. (2016) anger diabetes mellitus, hypertoni, dyslipedemi och rökning som de 

vanligaste riskfaktorerna för att drabbas av en hjärtinfarkt. Strömbäck et al. (2016) beskriver 

vidare att det är vanligare att kvinnor har någon av riskfaktorerna vid en hjärtinfarkt än vad det 

är för män. Hjärt-lungfonden (2019) beskriver de mest typiska symtomet vid hjärtinfarkt som 

kraftiga smärtor mitt i bröstet som kan stråla ut mot exempelvis armar. Den som drabbas av en 

hjärtinfarkt kan också uppleva yrsel, illamående eller drabbas av ångest. Tweet et al. (2017) 

beskriver de vanligaste behandlingarna vid hjärtinfarkt vilka är trombolys, PCI (Percutan 

coronary interventions) och CABG (Coronary artery bypass grafting). Efter en hjärtinfarkt 

behandlas patienterna oftast med beta-blockerare, ACE-hämmare (angiotensinkonverterande 

enzym) eller ARB (Angotensin receptorblockerare) och statiner för att förhindra framtida 

återfall (Tweet et al. 2017). 

Hjärtinfarkt hos kvinnor 

Antalet dödsfall till följd av hjärt-kärlsjukdomar är högre hos kvinnor trots att prevalensen är 

högre hos män (Resurrección et al. 2017). Kvinnor har unika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom 

som graviditet, klimakterie- och hormonbehandling och en ökad frekvens av övervikt. De unika 

riskfaktorerna bidrar till att kvinnor löper en ökad risk i jämförelse med män att få en ny 

hjärtinfarkt inom fem år (Resurrección et al. 2017). Hjärt-lungfonden (2019) beskriver hur det 

finns tydliga samband mellan negativ stress och hjärt-kärlsjukdom hos både kvinnor och män. 

Enligt Hjärt- lungfonden (2019) är kvinnor mer känsliga för stress i hemmiljön medan männen 
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istället reagerar på stress i arbetsmiljön. Kvinnor som överlevt en hjärtinfarkt löper tre gånger 

högre risk att drabbas av en ny infarkt eller plötslig hjärtdöd om kvinnan upplever stress i både 

arbetsmiljö och hemmiljö (Hjärt- lungfonden 2019). 

 

Madsen och Birkelund (2015) beskriver att det saknas kunskap om kvinnors upplevelse av 

hjärtinfarkt. Kvinnor har svårare att identifiera och reagera på hjärtinfarktens diffusa symtom. 

Enligt Madsen och Birkelund (2015) upplever vissa kvinnor typiska symtom, dock är det 

vanligt att kvinnor upplever atypiska symtom såsom illamående, andningsbesvär och 

ryggbesvär. Fuochi och Foá (2017) beskriver hur de atypiska symtomen och misstolkningen 

av dessa kan vara förklaringen till att kvinnor får vård i ett senare skede. Kvinnor beskriver 

också en förändring av kroppen under det akuta skedet som är svår att identifiera som en 

hjärtinfarkt och kan därför leda till felaktiga åtgärder.  

Rehabilitering och sekundärprevention 

Løvlien et al. (2016) beskriver att primärpreventionen för hjärtinfarkt består av fysisk aktivitet. 

Sekundärpreventionen består av fysisk aktivitet och livsstilsförändringar för att undvika 

återinsjuknande i ytterligare hjärtinfarkt. Balady et al. (2007) beskriver hur American Heart 

Association (AHA) och American Association of Cardiovascular and Pulmonary 

Rehabilitation (AACVPR) menar att rehabilitering och sekundärprevention inom hjärt-

kärlsjukdom bör innehålla specifika kärnkomponenter för att optimera vården och 

återhämtningen. Kärnkomponenterna beskrivs som patientbedömning, näringsrådgivning, 

viktkontroll, blodtryckskontroll, blodfettskontroll, diabeteskontroll, tobaksavvänjning, 

psykosocial hantering och fysisk aktivitet. Syftet med tillämpning av de nio 

kärnkomponenterna är att reducera risker, främja en aktiv och hälsosam livsstil och reducera 

eventuell funktionsnedsättning (Balady et al. 2007). Hjärt- lungfonden (2019) beskriver 

rehabilitering och sekundärprevention efter hjärtinfarkt, i Sverige, som reducering av 

riskfaktorer samt förändring av vissa levnadsvanor. Rehabiliteringen syftar mot sjukskrivning, 

behandling av eventuell depression och riskfaktorer att undvika i vardagen, exempelvis kraftiga 

temperatursvängningar eller kraftig ansträngning. Livsstilsförändringar syftar mot rökstopp, 

motion, sunda matvanor och stresshantering. Balady et al. (2007) menar att reduktion av 

riskfaktorer tillsammans med strategier för livsstilsförändringar och följsamhet av 

farmakologisk behandling är en livslång och viktig process för den som drabbats av 

hjärtinfarkt. Vidare beskriver Balady et al. (2007) hur primärvården har ett ansvar för att 

individuella interventioner skapas och följs upp över lång tid. Interventionerna i modellen, 

publicerad av AACVPR, är framtagna för att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att 

vägleda patienten till livsstilsförändringar. Modellen innehåller nio kärnkomponenter där 

bakgrund, utvärdering, interventioner och förväntat resultat skall ingå under varje komponent. 

Varje kärnkomponent innehåller information och utbildning till patienten. Balady et al. (2007) 

menar att komponenterna diabeteskontroll, fysisk aktivitet och tobaksavvänjning kan påverkas 

av stöd från familj eller partner.  

 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patientens självbestämmande och integritet respekteras 

och vården ska i den mån det går planeras och genomföras i samförstånd med patienten. 

Patienter har rätt till att få information om sitt hälsotillstånd, olika behandlingsmetoder och 

eventuella risker med behandlings- eller vårdförloppet. Även patientens närstående ska få 

möjlighet att medverka och utarbeta vården då det är lämpligt. De nio kärnkomponenterna i 

modellen av AACVPR, presenterade av Balady et al. (2007), innefattar såväl fysiska som 

psykiska aspekter där patientens egna upplevelse, mål och förmåga står i fokus. Svensk 
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Sjuksköterskeförening (2016) beskriver hur personcentrerad vård är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser. Den personcentrerade vården fokuserar på att synliggöra hela personen där 

andliga, existentiella, sociala och psykiska behov skall beaktas tillsammans med de fysiska och 

unika behoven. 

 

Återhämtning 

Wieslander et al. (2016) beskriver att återhämtning som begrepp har definierats olika beroende 

på sammanhang, kultur och yrke och används frekvent inom den psykiatriska verksamheten. 

Wieslander et al. (2016) menar att det finns en tydlig skillnad på begreppen återhämtning och 

rehabilitering men att begreppen ofta har använts synonymt med varandra inom sjukvården. 

Rehabilitering fokuserar på den kliniska återhämtningen där reducering av symtom och 

förbättring av funktion ingår. Begreppet återhämtning innefattar både klinisk och personlig 

återhämtning där den personliga återhämtningen beskriver en mer holistisk syn på hälsan. 

Därför, belyser Wieslander et al. (2016) att det inte är hållbart för sjuksköterskor att enbart 

koncentrera sig på rehabilitering eller den kliniska återhämtningen då det finns behov av 

ytterligare fokus på den personliga återhämtningen för kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt. 

 

Fuochi och Foá (2017) redogör för hur kvinnor, i jämförelse med män, beskriver en brist på 

information och socialt stöd för sjukdomen och dess rehabilitering. Kvinnorna belyser även en 

minskad tro från vårdgivare gällande deras hjärtproblem och behöver eventuellt mer 

uppmärksamhet i återhämtningen. Vidare beskriver Fuochi och Foá (2017) hur en kvinnas 

upplevelse av hjärtinfarkt varar längre än sjukdomens förlopp och därför bör faktorer som 

påverkar kvinnans återhämtning undersökas.  

Sjuksköterskans omvårdnad 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att den legitimerade sjuksköterskans 

huvudsakliga kompetens är omvårdnad. Sjuksköterskan ansvarar självständigt kring de 

kliniska beslut som erbjuder potentiella möjligheter för människor att förbättra, bibehålla eller 

återfå sin hälsa. Sjuksköterskans arbete ska utföras enligt gällande lagar, styrdokument och 

författningar för hälso- och sjukvård. Dessutom ska arbetet genomföras med ett etiskt 

förhållningssätt och med kunskap i både medicinsk- och beteendevetenskap (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

sjuksköterskans arbete utgår från sex kärnkompetenser för att främja vårdens kvalitet och 

säkerhet; Personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård 

och förbättringskunskap. En viktig del i efterförloppet av en hjärtinfarkt är sjuksköterskans 

delaktighet i patientundervisningen (Wieslander et al. 2013).  Det är viktigt att sjuksköterskan 

skapar ett förtroende hos patienten för att få den bästa möjliga eftervården. Vikten av att 

sjuksköterskan har goda kunskaper och att patienten får möjlighet att ställa alla sina frågor och 

få adekvata svar skapar ett förtroende hos patienten. Sjuksköterskan motiverar patienten till att 

ta sina läkemedel och till fysisk aktivitet (Wieslander et al. 2013).   

Problemformulering 

Hjärt-kärlsjukdom är den främsta orsaken till död i Sverige och cirka 8000 kvinnor insjuknade 

i hjärtinfarkt år 2016 i Sverige. Kvinnor kan uppleva atypiska symtom vid hjärtinfarkt som 

illamående, andningsbesvär och ryggbesvär vilket kan leda till vård i ett senare skede. Kvinnor 
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löper högre risk än män att få en ny hjärtinfarkt på grund av könsspecifika riskfaktorer som 

exempelvis graviditet, klimakterie- och hormonbehandling. Återhämtningen innefattar både 

kliniska och personliga aspekter. En kvinnas upplevelse av hjärtinfarkt sträcker sig längre än 

sjukdomsförloppet och kan därför vara i behov av större uppmärksamhet i återhämtningen. 

Sjuksköterskan bör beakta den personliga återhämtningen likväl som den kliniska för kvinnor 

som genomgått en hjärtinfarkt. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av återhämtning efter 

hjärtinfarkt. 

METOD 

En litteraturstudie är en sammanställning och granskning av befintlig litteratur vilket innefattar 

vetenskapliga artiklar. Studien utfördes enligt ett systematiskt arbetssätt som beskrivs enligt de 

nio stegen av Polit och Beck (2017). 

 

1. Formulera och förfina primära och sekundära frågor och syfte. 

2. Utforma sökstrategi, val av databaser och identifiera begrepp. 

3. Söka efter, identifiera och hämta potentiella primärkällor. 

4. Granska källor för relevans och lämplighet. 

5. Läsa källmaterialet. 

6. Tolka och sammanfatta artiklarna. 

7. Kritiskt granska och utvärdera materialet. 

8. Analysera, integrera information och söka efter teman. 

9. Sammanställ resultatet. 

Sökstrategi 

Enligt steg 1 av Polit och Beck (2017) nio steg påbörjades studien genom att formulera ett 

syfte. Enligt steg 2 av Polit och Beck (2017) nio steg valdes databaser samt begrepp efter 

relevans till ämnet. Databaser som valdes ut för studien är CINAHL, PubMed och PsycInfo. 

CINAHL valdes då databasen innehåller artiklar inom ämnet omvårdnad. Databasen PubMed 

valdes för medicinsk litteratur och artiklar inom omvårdnad. Databasen PsycInfo valdes för 

artiklar angående mental hälsa (Polit & Beck 2017). Sökorden som identifierades var 

myocardial infarction, experienc* och women. Sökningar med kombinerade sökord gjordes 

med avgränsningar som förtydligas i tabellform för respektive databas.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt steg 2 av Polit och Beck (2017) nio steg specificerades urvalet genom inklusions- och 

exklusionskriterier för att hitta relevant litteratur. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 

vara publicerade från 2015.01.01 till 2019.09.13, vara etiskt granskade och vara skrivna på 

engelska. Artiklarna skulle vara peer-reviewed vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär att 

de är kritiskt granskade. Exklusionskriterierna var artiklar som enbart beskrev manliga 

patienters upplevelse av hjärtinfarkt, artiklar som handlar om personer under 18 år och 

reviewartiklar.  
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Litteratursökning 

Enligt steg 3 i Polit och Beck (2017) nio steg gjordes sökningar av artiklar i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycInfo. Terminologi inom databaserna användes för att utvinna 

relevant material, Major Headings i CINAHL, Mesh-termer i PubMed och Thesaurus i 

PsycInfo. För att specificera sökningarna mot syftet användes Booleska operatoren “AND” 

(Polit & Beck 2017). Motsvarande sökord för återhämtning som återspeglas i litteraturstudiens 

syfte, skulle vara recovery. Recovery uteslöts som sökord i alla tre databaser då resultatet av 

sökningarna blev otillräckligt. Istället gjordes den avgränsningen manuellt av litteraturstudiens 

författare under hela förloppet för att nå artiklar som svarar mot syftet. 

I databasen CINAHL användes sökorden Myocardial infarction och experienc*. Myocardial 

infarction söktes med Major CINAHL Headings. Sökordet experienc* söktes med trunkering 

(*) för att få träffar för alla böjelser av ordet experience. Sökordet women uteslöts då resultatet 

av sökningen inte blev tillräcklig. Istället användes avgränsningen female vilket gav fler träffar. 

De valda sökorden söktes var för sig och kombinerades sedan med Booleska operatoren AND 

och avgränsades mot inklusionskriterierna, vilket genererade 265 träffar (se tabell 1). 

I databasen PubMed användes MeSH-termerna (Medical Subject Headings) Myocardial 

infarction och women. Sökordet experienc* söktes med trunkering (*) för att få träffar för alla 

böjelser av ordet experience. De valda sökorden söktes var för sig och kombinerades sedan 

med Booleska operatoren AND och gav tillsammans 302 träffar (se tabell 2).  

I databasen PsycInfo användes sökorden Myocardial infarctions och experienc*. Sökordet 

experienc* söktes med trunkering (*) för att få träffar för alla böjelser av ordet experience 

Myocardial infarctions söktes som Thesaurus sökord. Sökordet women uteslöts i PsycInfo då 

sökningen inte blev tillräcklig utan istället användes avgränsningen female, vilket gav fler 

träffar. De valda sökorden söktes var för sig och kombinerades sedan med Booleska operatoren 

AND och avgränsades mot inklusionskriterierna och genererade totalt 34 träffar (se tabell 3). 

Tabell 1. Databassökning i databas CINAHL. 

Sök Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Myocardial 

infarction (MH) 

  37 639       

S2 experienc*   386 629       

S3 S1 AND S2 2015-2019 

Engelska 

Female 

Peer reviewed 

265 21 7  7 

Totalt       21  7  7 

MH - Major Headings, * = Explode 
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Tabell 2. Databassökning i databas PubMed. 

Sök Sökord Avgränsninga

r 

Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Myocardial 

infarction (MeSH) 

  243 187       

S2 Women (MeSH)   955 253       

S3 Experienc*   1 049 569       

S4 S1 AND S2 AND S3 2015-2019 

Engelska 

302 31(1) 

((13)) 

 3 ((2))  3 ((2)) 

Totalt       17  1  1 

MeSH = Medical Subject Headings, * = Explode                                                                                                              

() - interna dubbletter, (()) - externa dubbletter  

Totalt- exkluderar dubbletter               
Tabell 3. Databassökning i  databas PsycInfo. 

Sök Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Myocardial 

infarctions 

(thesaurus) 

 2824    

S4 experienc*  671 992    

S5 S1 AND S2 2015-2019 

Engelska 

Female 

Peer reviewed 

 

34 14 ((7)) 5 ((3)) 5 ((3)) 

Totalt    7 2 2 

                                                                                                          

* = Explode, () - interna dubbletter, (()) - externa dubbletter  

Totalt- exkluderar dubbletter               
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Tabell 4. Sammanställning av resultat från databassökningar i databaserna CINAHL, 

Pubmed och PsycInfo 

Databas Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 

CINAHL 21  7  7 

PubMed 17  1  1 

PsycInfo 7 2 2 

Totalt 45  10  10 

Urval 1 
Enligt steg 4 av Polit och Beck (2017) nio steg lästes artiklarnas titel och abstrakt gemensamt 

för att bedöma om artiklarna svarade mot litteraturstudiens syfte samt uppfyllde inklusions- 

och exklusionskriterier. Artiklar med titel eller abstract som inte svarade mot litteraturstudiens 

syfte eller mot de valda inklusions eller exklusionskriterier uteslöts. Till urval 1 inkluderades 

21 artiklar från CINAHL, 17 från PubMed och 7 från PsycInfo. Totalt framkom 45 relevanta 

artiklar i urval 1 (se tabell 4). Externa och interna dubbletter från de tre databaserna redovisas 

i respektive tabell. 

Urval 2 

Enligt steg 5 av Polit och Beck (2017) nio steg lästes artiklarna från urval 1 gemensamt i sin 

helhet med fokus på artiklarnas syfte, metod och resultat. Artiklar som inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte eller mot de valda inklusions- och exklusionskriterierna sorterades bort. 

Ett flertal artiklar sorterades bort där det inte gick att urskilja om det var kvinnors upplevelse 

artiklarna syftade på. Flera artiklar hade också fokus på medicinsk behandling och saknade 

redogörelse för kvinnors upplevelse. Totalt resulterade urval 2 i 10 artiklar, 7 artiklar från 

CINAHL, 1 från PubMed och 2 från PsycInfo (se tabell 4). Enligt steg 6 av Polit och Beck 

(2017) nio steg sammanfattades artiklarna kort utifrån syfte, metod och resultat. 

 

Urval 3 

Enligt steg 7 av Polit och Beck (2017) nio steg granskades litteraturen från urval 2 med hjälp 

av granskningsmallarna ” Guide to  an  overall  critque  of  a  quantitative  research  report”  

och  ”Guide  to  an  overall  critque of a qualitative research report” (Polit & Beck 2017). I 

urval 3 framkom totalt tio artiklar efter kvalitetsgranskning (se tabell 4). Sex kvalitativa 

artiklar, tre kvantitativa artiklar och en artikel med mixad metod. Samtliga tio artiklar som 

inkluderades i studien sammanställdes i en artikelmatris (se bilaga 1). 
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Databearbetning 

Enligt steg 8 av Polit och Beck (2017) nio steg analyserades artiklarna från urval 3 med hjälp 

av induktiv innehållsanalys. Forsberg och Wengström (2013) beskriver innehållsanalys som 

ett systematiskt arbetssätt där data klassificeras för att identifiera mönster och teman där målet 

är att hitta specifika fenomen.  

 

Inledningsvis i analysarbetet lästes materialet enskilt för att få en helhetssyn av innehållet. 

Resultatdelarna i alla artiklar analyserades enskilt av författarna och diskuterades sedan för att 

uppnå gemensam slutsats. Vid skilda åsikter rörande tolkning av artiklarnas resultat gjordes en 

gemensam analys. För att urskilja likheter och skillnader gjordes en tabellöversikt av materialet 

med jämförelser av resultat mot varje artikel. Materialet grupperades efter likheter och mönster 

i resultaten som svarade mot litteraturstudiens syfte. Med grupperingarna som utgångspunkt 

lästes artiklarnas resultat en gång till och därefter formades huvudkategorier som sedan 

namngavs med rubrikerna: En förändrad mental och kroppslig hälsa, Ett ökat behov av stöd 

och En förändrad syn på livet och framtiden. Med huvudkategorierna som utgångspunkt 

skapades underkategorier som speglar artiklarnas resultat: Stöd från närstående, stöd från 

vårdpersonal och rehabiliteringsgrupper, stöd genom sin tro, livsstilsförändringar och återgå 

till vardagen. Varje underkategori tilldelades en färg som användes för att färgkoda de delar 

av materialet som skulle användas i litteraturstudiens resultat. Enligt steg 9 av Polit och Beck 

(2017) nio steg sammanställdes resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att hålla god etisk standard inom forskning som innefattar människor finns vissa riktlinjer 

(Nothern nurses’ federation [NNF] 2003). Riktlinjerna som beskrivs av NNF (2003) bygger på 

de etiska principerna autonomiprincipen, göra gott-principen, inte skada-principen och 

rättviseprincipen. Vid granskning av de tio artiklar som utgör litteraturstudiens resultat har 

dessa principer tagits i beaktning och diskuterats. Autonomiprincipen kunde urskiljas genom 

att alla de inkluderade studierna har samtycke från deltagarna samt att deltagarna blivit 

anonymiserade. Anonymisering och samtycke från deltagarna menar Polit och Beck (2017) 

skyddar deltagarna och främjar konfidentialitet. Göra gott-principen kunde urskiljas genom att 

de inkluderade studierna syftar mot att förbättra omvårdnad samt djupare förståelse för hur 

patienter upplever livet efter en hjärtinfarkt. Polit och Beck (2017) menar att forskning gällande 

människor ska syfta till att generera fördelar för deltagarna eller en större population.  Inte 

skada-principen kunde appliceras på den sårbara situation deltagarna befann sig i vid 

exempelvis intervju angående sexuell förmåga samt att i en av de inkluderade studierna finns 

en redogörelse för att ett antal patienter avböjt deltagande då de inte vill bli påminda om 

hjärtinfarkten. Polit och Beck (2017) menar att deltagare ska ha rätt att själv avgöra i vilken 

grad de vill delta och ha möjlighet att när som helst avbryta deltagande. Författarna till 

litteraturstudien har granskat de inkluderande studiernas forskningsetik samt kontrollerat att 

forskarna beskrivit hur ett etiskt övervägande har utförts. De vetenskapliga artiklar som 

inkluderats i bakgrunden har alla ett etiskt övervägande. De tio artiklar som utgör 

litteraturstudiens resultat har blivit etiskt godkända innan studien påbörjats. Samtliga artiklar 

som används i resultatet redovisas i sin helhet utan författarnas egna tolkning och förförståelse 

samt refereras och citeras korrekt enligt referensmanualen Harvard KAU (Karlstads 

Universitetsbibliotek 2019). Författarna till litteraturstudien förbehåller sig rätten för 

feltolkningar av materialet då genomgången litteratur är skriven på engelska. 
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RESULTAT 

 

Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar, sex kvalitativa artiklar, tre kvantitativa artiklar 

och en artikel med mixad metod.  Studierna var utförda i länderna Danmark (n=1), Italien(n=1), 

Jordanien (n=2), Kroatien (n=1), Norge (n=1) Spanien (n=2), Sverige (n=1), Tyskland (n=1) 

och USA (n=1). Samtliga artiklar presenteras i en artikelmatris (se bilaga 1). Resultatet 

presenteras i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier för att belysa kvinnors 

upplevelse av återhämtning efter en hjärtinfarkt (se figur 1).  Huvudkategorin En förändrad 

mental och kroppslig hälsa presenteras utan underkategori. Huvudkategorin Ett ökat behov av 

stöd presenteras med underkategorierna Stöd från närstående, Stöd från vårdpersonal och 

rehabiliteringsgrupper och Stöd genom sin tro. Huvudkategorin En förändrad syn på livet och 

framtiden presenteras med underkategorierna Livsstilsförändringar och Återgå till vardagen.  

 

 

Figur 1. Resultatets huvudkategorier och underkategorier. 

EN FÖRÄNDRAD MENTAL OCH KROPPSLIG HÄLSA 

Huvudkategori En förändrad mental och kroppslig hälsa skapades för att beskriva hur 

kvinnornas mentala och kroppsliga hälsa påverkades av de känslomässiga förändringar som 

kvinnor kan uppleva efter en hjärtinfarkt. Kvinnor upplevde ofta fysiska och sexuella 

förändringar efter en hjärtinfarkt. De mentala förändringarna bestod av ångest och rädsla men 

även nya reflektioner över sitt liv och sitt mående. Åtta av de tio artiklar som utgör 

litteraturstudiens resultat belyser detta ämne.  

 

Kvinnorna upplevde en förändring efter en hjärtinfarkt där de värdesatte sig själva och 

reflekterade mer över sitt eget liv och mående (Fuochi & Foà 2017; Wieslander et al. 2016). 

Kvinnor som utvecklade en positiv attityd till livet upplevde sig som friskare än de som 

utvecklade strategier för att förneka sjukdomen (Fuochi & Foà 2017). Ammouri et al. (2017) 
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beskrev att förloppet efter en hjärtinfarkt var fysiskt påfrestande och påverkade kvinnornas 

dagliga liv. En kvinna i studien upplevde det på följande vis; 

 
“After the heart attack I lost my body strength .. [silence] .. I feel well tired most of 

the day. I would not be able to do my bodily care and daily living activities the way 

I used to have before hospital admission.” (Ammouri et al. 2017 s. 341).  

 

Kvinnorna upplevde en förändring av den fysiska sexuella förmågan (López-Medina et al. 

2016; Lindau et al. 2016). En majoritet av kvinnorna hade någon typ av sexuellt problem efter 

en hjärtinfarkt och vissa utvecklade sexuella problem under det första året efter en hjärtinfarkt 

(Lindau et al. 2016). Fysisk aktivitet och sexuell aktivitet var något som kunde framkalla rädsla 

och ångest hos kvinnorna då de upplevde en osäkerhet om hjärtat skulle orka belastningen. 

Rädslan för aktiviteter som påverkade hjärtat minskade över tid (López-Medina et al. 2016; 

Petriček et al. 2017; Simonÿ et al. 2015). För att inte låta sjukdomen ta över och dominera livet 

krävs självförtroende, förmåga att hantera oro och skapa balans mellan sig själv och sjukdomen 

(Ammouri et al. 2017; Petriček et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Kvinnor upplevde ofta en 

rädsla för att insjukna av ytterligare en hjärtinfarkt. Vissa upplevde en osäkerhet över att kunna 

få en ny hjärtinfarkt vart och när som helst. Kvinnorna upplevde också att rädslan och ångesten 

ökade när de upplevde symtom som påminde dem om sin hjärtinfarkt vilket kunde försvåra 

anpassningen för kvinnorna. Överkomma ångesten var en startpunkt i arbetet för kvinnorna att 

påbörja återhämtningen efter en hjärtinfarkt (Petriček et al. 2017; Simonÿ et al. 2015). En 

kvinna i studien av Petriček et al. (2017) berättar; 

 
“Whenever I feel chest pain I start to think about the disease and realize that i’m still 

sick, that i’m going to die, and i become sad, anxious, thinking this is the end… 

Every single day that struggle… I even used to go on medication… to learn how to 

deal with it, to calm myself. For nothing… so whenever I feel the pain, it almost 

immediately pulls me back to the beginning of my battle… In only one moment I 

am at the beginning again.” (Petriček et al. 2017 s. 38) 

 

Hjärtinfarkt kan bidra med en känsla av förlust (Ammouri et al. 2017; Petriček et al. 2017; 

Wieslander et al. 2016). Ammouri et al. (2017) menar att känslan av förlust efter hjärtinfarkten 

kunde påverka kvinnorna i negativ riktning och bidra till ångest. AbuRuz och Masa´Deh (2017) 

redogör för att kvinnor upplevde en stark ångest efter en hjärtinfarkt vilket också hade en 

signifikant koppling till antalet komplikationer. 

ETT ÖKAT BEHOV AV STÖD 

Huvudkategori Ett ökat behov av stöd skapades för att beskriva de olika former av stöd samt 

vilket behov av stöd kvinnor kan uppleva efter en hjärtinfarkt. Den primära källan till stöd var 

närstående och familj. Ett antal kvinnor i studierna beskrev även stöd från vårdpersonal och 

genom sin tro. Åtta av de tio artiklar som utgör litteraturstudiens resultat belyser detta ämne. 

Fem artiklar utgör underkategorin Stöd från närstående. Fem artiklar utgör underkategorin 

Stöd från vårdpersonal och rehabiliteringsgrupper. Två artiklar utgör underkategorin Stöd 

genom sin tro. 

Stöd från närstående 

Kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt upplevde ett behov av känslomässigt och fysiskt stöd. 

Kvinnorna sökte i första hand stöd hos familjemedlemmar, vänner och grannar (Ammouri et 
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al. 2017; Nicolai et al. 2018; Petriček et al. 2017). Kvinnorna belyste vikten av goda 

förhållanden med familjemedlemmar och hur andra personer i deras vardagliga liv har en 

essentiell roll i deras återhämtning (Nicolai et al. 2018; Wieslander et al. 2016). Det upplevdes 

som betydelsefullt att partner eller barn lyssnade och hjälpte till med hushållssysslor. Stöd och 

hjälp bidrog också till en upplevelse av ökad styrka hos kvinnorna (Petriček et al. 2017; 

Wieslander et al. 2016). Det känslomässiga stödet från familj upplevdes som viktigt och gav 

tröst (Fuochi & Foà  2017; Nicolai et al. 2018; Petriček et al. 2017). Fuochi och Foà (2017) 

belyste att främst äldre kvinnor ibland hade svårt att uppleva stöd från närstående då vissa 

saknar någon som vill visa förståelse och kärlek. En kvinna i Petriček et al. (2017) utrycker 

stödet på följande sätt; 

 
“My family was with me from the beginning! Completely. My husband and kids 

and mom and my brother and sister….And it was very important for me, not only as 

an emotional and practical support, but they were one of the reasons why I am well-

adjusted and still moving on….” (Petriček et al. 2017 s.39) 
 

Stöd från vårdpersonal och rehabiliteringsgrupper 

Nicolai et al. (2018) beskrev hur utskrivningen från sjukhus efter en hjärtinfarkt upplevdes som 

en osäkerhet i återhämtningen för kvinnorna. Efter utskrivning från sjukhus upplevde 

kvinnorna ett behov av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Wieslander et al. (2016) belyste 

vikten av kontinuerlig dialog med hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta kvinnans 

återhämtning efter hjärtinfarkt. Bristande information angående sexuell aktivitet från hälso- 

och sjukvårdspersonalen upplevdes som en faktor till ändrat sexuellt mönster, vilket innefattar 

sexuellt behov, aktivtet och frekvens (López-Medina et al. 2016; Lindau et al. 2016). López-

Medina et al. (2016) beskrev att en kvinna mottagit informationen om att vara försiktig medan 

en annan kvinna inte mottagit någon information alls angående sexuell aktivitet. Brist på 

information resulterade i minskat sexuellt behov och minskad frekvens av sexuell aktivitet 

(López-Medina et al. 2016). Efter hjärtinfarkten upplevde kvinnorna ett fokus på behandling, 

medicinering och biverkningar i dialogen med hälso- och sjukvårdspersonal (Nicolai et al. 

2018; Wieslander et al. 2016). Wieslander et al. (2016) beskrev att kvinnorna upplevde 

dialogen med vårdpersonal som en kombination av värme, kunskap och uppmärksamhet som 

resulterade i en känsla av säkerhet och inspiration hos kvinnorna. Nicolai et al. (2018) beskrev 

hur kvinnorna uttryckte att fokus på behandling och medicinering, i dialogen med 

vårdpersonal, inte var tillräcklig och de önskade mer information och stöd. Kvinnorna upplevde 

ett behov av ytterligare kunskap och information angående hälsa, fysiska hinder och vikten av 

träning (Nicolai et al. 2018; Wieslander et al. 2016).  

 

Rehabiliteringsprogram med fokus på gemensam träning efter hjärtinfarkt upplevdes som en 

värdefull hjälp i återhämtningen. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och lära av 

varandra uppstod en samhörighet och upplevdes som inspirerande för deltagarna till att 

fortsätta sin rehabilitering (Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015; Wieslander et al. 2016). 

Nicolai et al. (2018) beskrev hur en kvinna upplevde samhörigheten med gruppen som viktig 

för sin återhämtning. Simonÿ et al. (2015) menar att en nackdel med rehabiliteringsgrupper kan 

vara att deltagarna blir beroende av varandra då en kvinna i studien upplevde minskad 

motivation efter avslutad rehabillitering. En kvinna upplevde situationen följande; “I have not 

moved any further than considering taking up the exercises on my own. Here is where the 

motivation fails because I am on my own” (Simonÿ et al. 2015 s. 2586). 
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Stöd genom sin tro 

Tro och religion upplevdes som en hjälp för kvinnorna att hantera sin hjärtinfarkt (Ammouri et 

al. 2017; Fuochi & Foà 2017). Fuochi och Foà (2017) beskrev att hantera sin hjärtinfarkt genom 

sin tro var vanligare hos äldre kvinnor än hos yngre kvinnor. Ammouri et al. (2017) menade 

att hanteringen med hjälp av tro hjälpte kvinnorna att förstå och acceptera sin sjukdom. Genom 

sin tro upplevde kvinnorna minskad ångest samtidigt som det ökade självförtroendet och gav 

dem styrka (Ammouri et al. 2017). En kvinna i studien beskrev stödet genom sin tro; “When 

the doctor told me that, I was not afraid from death because life and death are in our Allah’s 

[Gods] hands” (Ammouri et al. 2017 s. 341). 

EN FÖRÄNDRAD SYN PÅ LIVET OCH FRAMTIDEN 

Huvudkategori En förändrad syn på livet och framtiden skapades för att beskriva hur kvinnor 

såg på framtiden och de åtgärder som är nödvändiga för att bevara hälsa och identitet. Sju av 

de tio artiklar som utgör litteraturstudiens resultat belyser detta ämne. Sex artiklar utgör 

underkategorin Livsstilsförändringar. Fyra artiklar utgör underkategorin Återgå till vardagen. 

Livstilsförändringar 

Efter hjärtinfarkten upplevde kvinnor att den hade fungerat som en varningssignal och att de 

härigenom fick en ny chans att leva. Kunskap om riskfaktorer för att drabbas av ytterligare en 

hjärtinfarkt upplevdes som viktigt för motivationen till livsstilsförändringar (Ammouri et al. 

2017; Nicolai et al. 2018; Wieslander et al. 2016). Hjärtinfarkt kunde bidra till nya fördelar 

(Ammouri et al. 2017; Petriček et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Wieslander et al. (2016) 

beskrev att viktnedgång och ett nytt synsätt på hälsa upplevdes som positiva fördelar efter en 

hjärtinfarkt.  Kvinnorna upplevde ett behov av att gå ner i vikt som kunde nås genom förändrad 

kost och träning. Kvinnorna försökte sluta röka och spenderar mer tid på aktiviteter som gjorde 

dem själva glada (Wieslander et al. 2016). I studien gjord av Ammouri et al. (2017) beskrev en 

kvinna att hon skulle ta hand om sin hälsa bättre efter hjärtinfarkten eftersom hon inte ville 

uppleva hjärtproblem igen. Nicolai et al. (2018) menade att acceptansen av hjärtinfarkten som 

en kronisk sjukdom påverkade i vilken grad kvinnorna genomförde livsstilsförändringar. Vid 

fysisk försvagning upplevdes det som svårt att genomföra livsstilsförändringar (Nicolai et al. 

2018). Kvinnorna upplevde också en osäkerhet gällande sin fysiska förmåga och att hantera sin 

osäkerhet kring detta var en grundförutsättning för att genomföra livsstilsförändringar. En 

kvinna i studien gjord av Nicolai et al. (2018) upplevde livsstilsförändringar som frustrerande; 

“I am not allowed to eat what I like; I am not allowed to smoke. Is there still something I am 

allowed to do? What am I living for?” (Nicolai et al. 2018 s. 32) 

 

Fysisk aktivitet bidrog till förbättrad livskvalitet efter en hjärtinfarkt (Løvlien et al. 2016; 

Simonÿ et al. 2015; Wieslander et al. 2016). Även en låg nivå av fysisk aktivitet bidrog till en 

upplevelse av förbättrad livskvalitet efter en hjärtinfarkt hos kvinnor medan minskad fysisk 

aktivitet efter en hjärtinfarkt ledde till lägre livskvalitet (Løvlien et al. 2016). Simonÿ et al. 

(2015) beskrev att deltagarna lärde sig, med tiden, hur de kunde påverka sitt vardagliga liv 

positivt genom fysisk aktivitet. Genom fysisk aktivitet upplevde deltagarna sig mer 

hälsosamma och starkare, vilket ökade deras motivation till att upprätthålla en aktiv livsstil. 

Återgå till vardagen 

Kvinnorna upplevde att de fick ett annat perspektiv på livet efter en hjärtinfarkt (Fuochi & Foà 

2017; Wieslander et al. 2016). Ett nytt perspektiv på livet kunde innebära att kvinnorna 
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värdesatte vardagslivet istället för att ta det för givet. Kvinnorna skapade nya intressen vilket 

kunde vara en indikator på att de prioriterade livet annorlunda efter en hjärtinfarkt (Wieslander 

et al. 2016). Genom att se sin sjukdom som en del av livet med möjlighet att hantera sjukdomen 

blev kvinnor hjälpta att skapa en ny vardag (Ammouri et al. 2017; Petriček et al. 2017; 

Wieslander et al. 2016). En viktig del i kvinnornas återhämtning var att återgå till arbetet för 

att behålla sin identitet och behålla viktiga delar från sin vardag innan hjärtinfarkten (Petriček 

et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Enligt Wieslander et al. (2016) valde kvinnorna att 

reducera arbetstimmarna. Bli accepterad och vara värdefull på arbetet och i familjen upplevdes 

som viktiga delar i den nya vardagen (Petriček et al. 2017; Wieslander et al. 2016). En kvinna 

utryckte vägen tillbaka till vardagen på följande vis; 

 
“Yes, I accepted my disease. Crucial to that was my realization that I can altogether 

control it, that much depends on me. That single moment when I realized I could 

deal with my disease, encouraged me strongly!” (Petriček et al. 2017 s. 37) 

 

DISKUSSION 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av återhämtning efter hjärtinfarkt. 

Resultatet delades in tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor kan uppleva en rädsla inför att eventuellt drabbas 

av ytterligare en hjärtinfarkt. Rädslan uppkom främst i samband med symtom som påminde 

om hjärtinfarkten. Symtomen kunde bidra till ökad ångest hos kvinnorna. På grund av rädsla 

och ångest undvek kvinnorna aktiviteter som påverkade hjärtat. Litteraturstudiens resultat 

belyser även att genom god hantering av kvinnans ångest och oro kan återhämtning och lindring 

av ångest främjas. Litteraturstudiens resultat kan jämställas med Junehaug et al. (2014) studie 

som beskriver att det kan finnas en rädsla hos kvinnor att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt, 

främst under första tiden efter hjärtinfarkten. Kvinnors rädsla efter en hjärtinfarkt stärks 

ytterligare av Wieslander et al. (2013) som beskriver hur kvinnors återhämtning påverkas av 

rädslan för att dö. Gwaltney et al. (2017) beskriver rädsla som den mest frekventa upplevda 

begränsningen efter en hjärtinfarkt som i första hand syftar mot rädsla att få en ny hjärtinfarkt, 

vilket styrker litteraturstudiens resultat. Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor som 

utvecklar en positiv attityd till livet upplevde sig som friskare vilket styrks av Wieslander et al. 

(2013) som menar att optimistisk eller pessimistisk attityd har betydelse för hur kvinnor 

upplever ångest efter hjärtinfarkt. Ren et al. (2019) menar att upplevelsen av ångest även är 

vanligt för kvinnor med sjukdomen bröstcancer och belyser att Kognitiv beteende terapi (KBT) 

ger en signifikant reduktion av ångestsymtom hos kvinnorna. Zeighami et al. (2018) beskriver 

att KBT är en bra metod som ger goda resultat vid hanteringen av ångest hos patienter som haft 

en hjärtinfarkt. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor är i behov av både fysiskt och känslomässigt stöd. 

Kvinnorna sökte i första hand stöd från familj och vänner. Litteraturstudiens resultat visade 

även att kvinnorna upplevde relationen med familj och deras förmåga att hjälpa kvinnan med 

vardagliga sysslor som viktigt. I en studie av Sjöström-Strand et al. (2011) beskrivs att många 

kvinnor upplever stort stöd från familj och vänner efter en hjärtinfarkt, vilket kan jämställas 

med litteraturstudiens resultat. Kvinnorna upplevde både stöd i det vardagliga livet och det 
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känslomässiga stödet från familj och vänner som viktigt (Sjöström-Strand et al. 2011). 

Svedlund och Danielsson (2004) beskriver i sin studie att kvinnor upplever sig som den starka 

huvudrollen i familjen och att de inte ville belasta sina familjemedlemmar. I jämförelse med 

litteraturstudiens resultat upplevde kvinnorna i studien av Svedlund och Danielsson (2004) att 

deras partner blev överbeskyddande efter en hjärtinfarkt. Kvinnan upplevde sig då begränsad 

vilket kan leda till att hon slutar dela med sig av sitt mående och eventuella symtom till sin 

partner. I likhet med litteraturstudiens resultat upplevde kvinnor i Svedlund och Danielsson 

(2004) studie att partner tog större ansvar för hushållsarbete och att partner visade mer stöd 

efter en hjärtinfarkt. 

 

I litteraturstudiens bakgrund finns specifika kärnkomponenter för att optimera vård och 

återhämtning. Komponenterna består av; patientbedömning, näringsrådgivning, viktkontroll, 

blodtryckskontroll, blodfettskontroll, diabeteskontroll, tobaksavvänjning, psykosocial 

hantering och fysisk aktivitet (Balady et al. 2007). Nilsson et al. (2018) beskriver hur 

hjärtrehabilitering förbättrar prognosen efter en hjärtinfarkt. I Sverige består den traditionella 

eftervården efter hjärtinfarkt av uppföljningsbesök hos sjuksköterska sex till tio veckor efter 

utskrivning från sjukhus. Återbesök till kardiolog sker tre månader efter utskrivning. 

Komplicerade fall och patienter med fortsatta symtom får fortsatt vård. Alla patienter erbjuds 

ytterligare återbesök till sjuksköterska tolv till 14 månader efter utskrivning för att undersöka 

riskfaktorer och erbjuda rådgivning angående livsstilsförändringar. De komponenter som 

undersöks i den svenska sjukvården är rökning, fysisk aktivitet, vikt, blodtryck, blodfettsnivå, 

medicinering och eventuell återinskrivning på sjukhus (Nilsson et al. 2018). Balady et al. 

(2007) menar att vissa riskfaktorer och livsstilsförändringar kan påverkas positivt av stöd från 

anhöriga i jämförelse med studien gjord av Nilsson et al. (2018) där anhörigperspektiv saknas. 

Då litteraturstudiens resultat visade att kvinnor i första hand söker stöd hos anhöriga kan det 

enligt författarna till litteraturstudien vara viktigt att anhörigperspektivet får ett större utrymme 

i eftervården. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor är i behov av mer stöd och information från 

vårdpersonal. Kvinnorna upplevde att det var fokus på behandling och medicinering i 

återhämtningen efter hjärtinfarkt. Litteraturstudiens resultat kan jämställas med en studie av 

Stevens och Thomas (2012) där kvinnorna beskriver att de upplevde en brist på personlig 

information angående hjärtinfarktens orsak och vad som kan förväntas gällande deras mående 

efter utskrivning. Kvinnorna i Stevens och Thomas (2012) studie upplevde att informationen 

vid utskrivning från sjukhuset innehöll för lite information om eventuell känslomässig 

påverkan. Mohammadpour et al. (2015) beskriver att patienter som haft en hjärtinfarkt är i 

behov av egenvårdsutbildning, stöd och rådgivning från vårdpersonal. Kunskap om egenvård 

och även patienternas motivation till förändring förbättrades avsevärt för de som fick adekvat 

utbildning, stöd och rådgivning från vårdpersonal. Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

beskriver att det tillhör sjuksköterskans kompetens att erbjuda god kommunikation genom hela 

vårdkedjan och främja patientens egenvård genom informations- och 

kommunikationsteknologi.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor kunde uppleva hjärtinfarkten som en 

varningssignal, som kunde upplevas som en ny chans att leva. Viktnedgång sågs som en positiv 

fördel efter en hjärtinfarkt. Faktorer som kunde påverka genomförande av livstilsförändringar 

efter en hjärtinfarkt var fysisk försvagning och osäkerhet gällande fysisk förmåga. 

Litteraturstudiens resultat visade även att fysisk aktivitet, även en låg nivå, bidrog till förbättrad 
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livskvalitet hos kvinnorna. Socialstyrelsen (2018a) beskriver att det är viktigt att förändra 

levnadsvanor efter en hjärtinfarkt. Rökstopp, fysisk aktivitet och stresshantering beskrivs som 

nödvändiga åtgärder. Goldsmith et al. (2006) beskriver att fettreducerad kost, rökstopp, fysisk 

aktivitet och stresshantering kan vara problematiskt att genomföra för personer som genomgått 

en hjärtinfarkt. Goldsmith et al. (2006) beskriver livsstilsförändringar som ett effektivt sätt att 

förbättra hälsa men att det kan innebära svåra förändringar i beteenden och attityder. Sjöström-

Strand (2011) beskriver att kvinnorna upplevde motivation till livsstilsförändringar efter 

hjärtinfarkten men att upprätthålla livsstilsförändringar under lång tid var en utmaning för dem. 

Därför beskrev vissa kvinnor att motivationen och följsamheten till livsstilsförändringarna 

sviktade efter en tid. 

 

 I Goldsmith et al. (2006) studie beskrivs förhållande med partner som en eventuell avgörande 

del i hur en person genomför livsstilsförändringar. Personer som genomför livsstilsförändringar 

efter hjärtinfarkt kan uppleva sin partner som kritisk, ifrågasättande och kontrollerande. 

Goldsmith et al. (2006) menar att för att kunna utföra livsstilsförändringar krävs kunskap om 

vad som ska göras, bedöma hur generella riktlinjer kan appliceras i det dagliga livet samt 

motivation till att ändra vanor och mönster. Här menar författarna till litteraturstudien att 

sjukvården spelar en central roll vilket styrks av Wieslander et al. (2013) studie där vikten av 

dialog med familjemedlemmar beskrivs som en viktig del av återhämtningen efter hjärtinfarkt. 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor fick ett nytt perspektiv på livet efter en hjärtinfarkt. 

Kvinnorna värdesatte vardagen och skapade nya intressen efter en hjärtinfarkt. Kvinnorna 

upplevde det som viktigt att behålla sin identitet och behålla delar av sin tidigare vardag genom 

att återgå till sitt arbete. Andersson et al. (2013) beskriver att kvinnor prioriterar annorlunda 

efter en hjärtinfarkt, vilket stärker litteraturstudiens resultat. Istället för att fokusera på 

materiella ting och arbetslivet uttryckte kvinnorna ett större fokus på familj och upplevde stor 

tacksamhet mot att ha fått en andra chans i livet. Junehaug et al. (2014) beskriver att de flesta 

kvinnor återvänder till sina sociala aktiviteter efter en hjärtinfarkt. Dessa kvinnor hanterade 

också stress bättre genom planering och upplevde att de lever mer i nuet efter hjärtinfarkten.  

 

Metoddiskussion 

I litteraturstudien användes tre databaser som ansågs lämpliga till studiens syfte. Databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycInfo genererade totalt ett stort antal träffar och därför ansågs det 

inte nödvändigt att göra sökningar i ytterligare databaser. Genom sökning i fler databaser kunde 

eventuellt litteraturstudiens resultat innehålla fler än tio artiklar. Genom fler artiklar hade 

litteraturstudiens resultat eventuellt stärkts ytterligare. Litteraturstudien hade till en början 

inklusionskriteriet att artiklarna i resultatet skulle vara publicerade mellan åren 2016-2019. När 

artiklarna lästes i sin helhet i urval 2 uppstod en problematik med att urskilja vad som var unika 

upplevelser för kvinnor. Många av artiklarna i urval 2 beskrev en samlad bild för både män och 

kvinnors upplevelse av återhämtningen efter hjärtinfarkt vilket gjorde att dessa artiklar inte var 

användbara i litteraturstudien. För att utöka antalet artiklar som svarade mot litteraturstudiens 

syfte samt innehöll tydliga beskrivningar av kvinnors upplevelse utökades publikationsår till 

2015-2019.  

 

De sökord som användes anses som relevanta för litteraturstudiens syfte. Inledningsvis gjordes 

sökningar med ytterligare sökord exempelvis life experiences, recovery, life change events, 

patient compliance och coping. Sökningarna genererade färre antal träffar och därför gjordes 

breda sökningar. I databaserna Cinahl och Psycinfo användes avgränsningen female istället för 
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major heading och thesaurus motsvarighet för female. Avgränsningen bidrog till fler sökträffar 

men kan möjligtvis påverkat specificiteten i träffarna gällande artiklar som handlar om 

kvinnors upplevelse. För att höja validiteten av litteraturstudien skapades tabell 1, 2, 3 och 4. 

Tabellerna har uppdaterats under hela sökprocessen och beskriver tydligt hur sökningar i 

databaserna utförts. Friberg (2006) beskriver vikten av en tydlig redovisning av sökprocessen. 

Redovisningen är viktig för att läsare ska kunna upprepa samma sökning och genom det 

bedöma relevansen av materialet som analyserats (Friberg 2006). Metoden i litteraturstudien 

är tydligt beskriven enligt Polit och Beck (2017) nio steg vilket ökar reliabiliteten och 

validiteten för litteraturstudien. 

 

Sju av de tio artiklarna som använts i litteraturstudiens resultat beskriver både kvinnor och 

mäns upplevelse. Data som beskriver mäns upplevelse stämmer inte överens med 

litteraturstudiens syfte. Artiklar som beskriver båda könens upplevelse ingår i litteraturstudiens 

resultat då antalet artiklar som enbart beskriver kvinnors upplevelse inte är tillräckliga för att 

utgöra hela resultatet. Från de artiklar som beskriver både män och kvinnors upplevelse har 

syftet varit att endast använda data angående kvinnor i litteraturstudiens resultat. Fem av de sju 

artiklar som beskriver både män och kvinnors upplevelse använder sig av citat i resultatet med 

tillhörande text. För att urskilja data som gäller kvinnors upplevelse har citat jämförts med 

studiernas text, därav finns viss reservation för författarnas tolkning av resultatet från dessa 

studier. I artiklar som fokuserar på upplevelser hos endast kvinnor benämns, ibland, samma 

typer av fenomen som återkommer i artiklar som beskriver både kvinnor och mäns upplevelser. 

Därav är inte alla upplevelser i litteraturstudiens resultat unika för kvinnor men kan appliceras 

på båda könen.  

 

Statistik över morbiditet och mortalitet ges i huvudsak från Sverige i bakgrunden. Syftet med 

litteraturstudien har inte varit att endast undersöka kvinnor i Sverige men för att hitta 

signifikanta källor för statistik användes Hjärt-Lungfonden. Texten från Hjärt-Lungfonden är 

utarbetad av två professorer från svenska sjukhus, vilka benämns som vetenskapligt ansvariga 

för texten vilket ökar referensens pålitlighet. 

 

Litteraturstudien innehåller studier gjorda i flera olika länder; Jordanien, Italien, Spanien, 

Norge, Tyskland, Kroatien, Danmark, USA, Sverige. Genom ett internationellt perspektiv får 

litteraturstudien styrka i överförbarheten då problemet är uppmärksammat globalt. 

SLUTSATS 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor värdesätter sig själva mer efter hjärtinfarkt. 

Kvinnorna upplevde att de prioriterade livet annorlunda efter en hjärtinfarkt och att återgå till 

deras arbete var en viktig del för att skapa en ny vardag. Kvinnor kan uppleva rädsla att drabbas 

av ytterligare en hjärtinfarkt och är i behov av stöd och information angående sin sjukdom. 

Nära relationer spelar en central roll i kvinnors återhämtning då de i första hand söker stöd hos 

familj och vänner. Kvinnorna upplevde en brist på stöd och information från vårdpersonal och 

att fokus på behandling och medicinering inte var tillräckligt och önskade därför mer personlig 

information. Kunskap om riskfaktorer och att överkomma osäkerhet kring sin fysiska förmåga 

beskrevs av kvinnorna som en grundförutsättning för att genomföra livsstilsförändringar.  
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KLINISK BETYDELSE 

Rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt behöver vara personligt strukturerad för att kvinnor ska 

känna stöd och förtroende från hälso- och sjukvårdsvårdpersonal. Genom tydlig information 

angående rädsla, ångest och riskfaktorer kan hälso- och sjukvårdspersonal inte bara främja 

kvinnors välmående men även bidra till genomförande av livsstilsförändringar. Då närstående 

har en viktig del i kvinnors återhämtning kan personliga relationer med fördel diskuteras i 

dialogen mellan kvinnan och hälso- och sjukvårdspersonal för att bedöma kvinnans unika 

behov av stöd.  

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att kvinnor upplever en brist på stöd och personlig 

information från hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare forskning skulle kunna fokusera på att 

undersöka vilken typ av information och stöd kvinnor som haft en hjärtinfarkt saknar från 

hälso- och sjukvårdspersonal. Förslagsvis en kvalitativ studie eller en longitudinell kvantitativ 

studie för att undersöka hur upplevelsen av stöd och information påverkas över tid efter en 

hjärtinfarkt. 



 

  

REFERENSLISTA 

Artiklar som ingår i resultatet är märkta med * 

* AbuRuz, M. E. & Masa'Deh, R. (2017). Gender differences in anxiety and complications 

early after acute myocardial infarction, Journal of Cardiovascular Nursing, 32(6), 

538-543. http://dx.doi.org/10.1097/JCN.0000000000000375 

 

*Ammouri, A.A., Kamanyire, J.K., Abu Raddaha, A.H., Achora, S. & Obeidat, A.A. (2017). 

Another Chance at Life: Jordanian Patients’ Experience of Going Through a  

myocardial infarction, Research and Theory for Nursing Practice: An International 

Journal,  31(4), 334-348. doi:10.1891/1541-6577.31.4.334 

Andersson, E. K., Borglin, G. & Willman, A. (2013). The Experience of Younger Adults 

Following Myocardial Infarction, Qualitative Health Research, 23(6), 762–772. doi: 

10.1177/1049732313482049 

 

Balady, GJ., Williams, MA., Ades, PA., Bittner, V., Comoss, P., Foody, JM., Franklin, B., 

Sanderson, B & Southard D. (2007). Core components of cardiac 

rehabilitation/secondary prevention programs: 2007 update: a scientific statement 

from the American Heart Association Exercise, Cardiac Rehabilitation, and 

Prevention Committee, the Council on Clinical Cardiology; the Councils on 

Cardiovascular Nursing, Epidemiology and Prevention, and Nutrition, Physical 

Activity, and Metabolism; and the American Association of Cardiovascular and 

Pulmonary Rehabilitation. Circulation, 115(20), doi: 

10.1161/CIRCULATIONAHA.106.180945 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 3.uppl. 

Stockholm: Natur & kultur. 

 

 Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats - 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund studentlitteratur. 133-143. 

 

* Fuochi, G. & Foà, C. (2017). Quality of life, coping strategies, social support and self‐efficacy 

in women after acute myocardial infarction: a mixed methods approach, Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 32(1), 98–107. doi: 10.1111/scs.12435 

 

Goldsmith, DJ., Lindholm, KA. & Bute, JJ. (2006). Dilemmas of talking about lifestyle 

changes among couples coping with a cardiac event, Social Science & Medicine, 

63(8), 2079–2090. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.05.005 

 

Gwaltney, C., Reaney, M., Krohe, M., Martin, M., Falvey, H. & Mollon, P. (2017). Symptoms 

and Functional Limitations in the First Year Following a Myocardial Infarction: A 

Qualitative Study, Patient, 10(2), 225–235. doi: 10.1007/s40271-016-0194-8 

  

Hjärt- lungfonden (2019). Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter en infarkt.  

https://www.hjart-

lungfonden.se/Documents/Skrifter/Hjärtinfarkt_HLF_faktablad.pdf [2019-08-30] 
 

http://dx.doi.org/10.1097/JCN.0000000000000375
https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Hj%C3%A4rtinfarkt_HLF_faktablad.pdf
https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Hj%C3%A4rtinfarkt_HLF_faktablad.pdf


 

  

Junehag, L., Asplund, K. & Svedlund, M. (2014). Perceptions of illness, lifestyle and support 

after an acute myocardial infarction, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(2), 

289–296. doi: 10.1111/scs.12058 

 

Karlstads universitetsbibliotek (2019). Referenser enligt Harvard KAU 

http://libguides.kau.se/harvard [2019-10-01] 

* Lindau, S.T., Abramsohn, E., Bueno, H., D’Onofrio, G., Lichtman, J., Lorenze, N., Mehta 

Sanghani, R.S., Spatz, E., Spertus, J., Strait, K., Wroblewski, K., Zhou, S. & 

Krumholz, H. (2016). Sexual activity and function in the year after an acute 

myocardial infarction (AMI) among younger women and men in the U.S. and Spain, 

JAMA Cardiology, 1(7), 754-764. doi: 10.1001/jamacardio.2016.2362 
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Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

AbuRuz, M, E. & Masa´Deh, 

R. 

2017 

Jordanien 

 

 

Gender Differences in 

Anxiety and 

Complications Early 

After Acute Myocardial 

Infarction 

Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Syftet var att undersöka 

om det finns kopplingar 

mellan ångestnivå och 

antal komplikationer i 

förhållande till kön 

tidigt efter en 

hjärtinfarkt. 

Metod för datainsamling:  

Kvantitativ jämförelsestudie. 

Frågeformulär. 

Urval:  

250 deltagare, 163 män och 87 kvinnor. 

Analysmetod:  

Deskriptiv statistik. Sample t-tests. 

Pearsons koefficient.  

Bortfall:  

Bortfall redovisas ej 

Resultatet visade att kvinnor har 

en högre ångestnivå än män. 

Resultatet visade också att en 

högre ångestnivå leder till fler 

komplikationer. 

 

 

 

 

 

Ammouri, A., Kamanyire, J., 

Abu Raddaha, A., Achora, S. 

& Obeidat, A. 

2017 

Jordanien 

Another Chance at Life: 

Jordanian Patients' 

Experience of Going 

Through a Myocardial 

Infarction 

Research and theory for 

nursing practice. 

Syftet var att beskriva 

likheter och skillnader i 

upplevelsen hos 

jordanska patienter efter 

hjärtinfarkt. 

Metod för datainsamling:  

Kvalitativ hermeneutic fenomenologisk 

studie. Semistrukturerade intervjuer. 

Urval:  

Fem deltagare valdes ut genom 

strategiskt urval. 4 män och 1 kvinna. 

Analysmetod:  

Transkriberad data analyserades med 

induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall:  

Bortfall redovisas ej. 

 

 

 

 

Resultatet visade att deltagarna 

upplevde att de fick en ny chans 

att leva. Deltagarna uttryckte ett 

behov av livsstilsförändringar. 

Deltagarnas erfarenheter 

summerades i fem kategorier: 

Rädsla, behov av stöd, 

religiositet, upplevelse av 

förändring samt 

livsstilsförändringar. 



 

  

Författare, årtal och land Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Fuochi, G. & Foà, C.  

  

2017 

  

Italien 

  

Quality of life, coping 

strategies, social support 

and self-efficacy in 

women after acute 

myocardial infarction: a 

mixed methods 

approach  

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 
   

  

 

 

Syftet var att nå djupare 

förståelse för hur 

copingstrategier, 

självförmåga, 

livskvalitet och socialt 

stöd påverkar kvinnors 

anpassning efter 

hjärtinfarkt.  

Metod för datainsamling: 

Konvergent mixad metod.  

Frågeformulär och semistrukturerad 

intervju. 

Urval: 134 kvinnor som haft en 

hjärtinfarkt och en kontrollgrupp med 

173 kvinnor som inte haft en hjärtinfarkt 

valdes ut genom bekvämlighetsurval.  

Analysmetod: Den kvalitativa datan 

analyserades med tematisk 

innehållsanalys. Den kvantitativa datan 

analyserades med two sample t-test. 

Bortfall: Studien hade inga bortfall. 

Resultatet visade att kvinnor 

med hjärtinfarkt upplever sämre 

självupplevd hälsa, sämre 

copingstrategier och socialt stöd 

i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Lindau, ST., Abramsohn, E., 

Bueno, H., D’Onofrio, G., 

Lichtman, J., Lorenze, N., 

Mehta Sanghani, R., S. 

Spatz, E., Spertus, J., Strait, 

K., Wroblewski, K., Zhou, S. 

& Krumholz, H. 

2016 

USA, Spanien 

Sexual activity and 

function in the year after 

an acute myocardial 

infarction (AMI) among 

younger women and 

men in the U.S. and 

Spain. 

JAMA Cardiology  

Syftet var att beskriva 

mönster för sexuell 

aktivitet och funktion 

samt identifiera orsaker 

till förlust av sexuell 

aktivitet året efter en 

hjärtinfarkt. 

Metod för datainsamling: 

Kvantitativ metod. Frågeformulär 

Urval:  

2802 deltagare från Virgo study (The 

variation in recovery: role of gender on 

outcomes of Young AMI patients) 

användes. 

Analysmetod:  

Deskriptiv statistik. McNemar´s test. t-

test. Wilcoxon rank sum tests.  

Bortfall:  

Bortfall redovisas ej 

Resultatet visade att minskad 

sexuell aktivitet och sexuella 

problem var vanligare hos 

kvinnor än hos män under första 

året efter en hjärtinfarkt. 

 

 

 

 

 



 

  

Författare, årtal och land Titel och tidskrift Syfte 

 

Metod Huvudresultat 

López-Medina, I., Gil-

García, E., Sánchez-Criado, 

V & Pancorbo-Hidalgo, P. 

2016 

Spanien 

Patients’ Experiences of 

Sexual Activity 

Following Myocardial 

Ischemia 

  

Clinical Nursing 

Research 

Syftet var att beskriva 

patienters upplevelse av 

sexuell aktivitet efter 

ischemi av hjärtmuskel. 

Metod för datainsamling: 

Deskriptiv kvalitativ fenomenologisk 

studie. 

Semistrukturerad intervju mellan 6-24 

månader efter en hjärtinfarkt. 

Urval: 

Heterogent urval med 19 deltagare, tio 

män och nio kvinnor.  

Analysmetod: 

Giorgi- analysmetod användes för att 

analysera datan kvalitativt.  

Bortfall: 

Bortfall redovisas ej. 

 

Resultatet visade att deltagare 

har minskat sexuellt behov till 

följd av rädsla för sexuell 

aktivitet och vårdpersonalens 

rekommendationer. 

Deltagarnas erfarenheter 

summerades i fyra teman: 

förändring av sexuell aktivitet, 

avgörande faktorer för att 
återfå sexuell aktivitet, hur 

sexuell aktivitet borde vara 

samt information.  

Løvlien, M., Mundal, L. & 

Hall-Lord, M-L.  

  

2016 

  

Norge 

Health-related quality of 

life, sense of coherence 

and leisure-time 

physical activity in 

women after an acute 

myocardial infarction 

Clinical Nursing 

Research 

Syftet var att undersöka 

förhållandet mellan fysisk 

aktivitet, hälsorelaterad 

livskvalité och känslan av 

samhörighet hos kvinnor 

efter en hjärtinfarkt. 

Metod för datainsamling: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

frågeformulär 

Urval: 

142 kvinnor som genomgått en 

hjärtinfarkt valdes genom konsekutivt 

urval. 

Analysmetod: Student t-test och 

logistisk regressionsanalys. 

Bortfall: 39 deltagare kunde inte delta 

av hälsoskäl, sju tackade nej och 229 

svarade inte på inbjudan. 

Resultatet visade att lätt fysisk 

aktivitet, efter hjärtinfarkt, 

bidrog till högre hälsorelaterad 

livskvalitet. Minskad fysisk 

aktivitet, efter hjärtinfarkt, 

associerades med lägre 

hälsorelaterad livskvalitet och 

lägre känsla av samhörighet.  

 

 

 

 

 

 



 

  

Författare, årtal och land Titel och tidskrift Syfte 

 

Metod Huvudresultat 

Nicolai, J., Müller, N., 

Noest, S., Wilke, S., Schultz, 

J-H., Gleißner, C, Eich, W & 

Bieber, C. 

2018 

Tyskland 

To change or not to 

change – That is the 

question: A qualitative 

study of lifestyle 

changes following acute 

myocardial infarction 

Chronic Illness. 

Syftet var att undersöka 

viktiga faktorer relaterat till 

livsstilsförändringar efter 

en hjärtinfarkt genom att 

belysa deras behov av, 

inställning till och 

upplevelser av förändring i 

det vardagliga livet för att 

främja framtida åtgärder till 

livsstilsförändringar.  

Metod för datainsamling: 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Urval:  

21 deltagare som nyligen haft en 

hjärtinfarkt valdes genom 

bekvämlighetsurval. 13 män och 8 

kvinnor. 

Analysmetod:  

Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall:  

Nio personer. Fyra personer ville inte 

bli påminda om situationer med 

hjärtat, två var inte längre 

intresserade och tre hade för mycket 

att göra. 

Resultatet visade att 

livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt påverkas av 

individuella faktorer och 

sociala faktorer. Deltagarna 

upplevde ett behov av mer 

personlig information om 

risker och utfall av sjukdomen 

samt fördelar med nödvändiga 

livsstilsförändringar. 

Petriček, G., Buljan, J., 

Prljević, G & Vrcić-

Keglević, M. 

2017 

Kroatien 

Perceived needs for 

attaining a ‘new 

normality’ after 

surviving myocardial 

infarction: A qualitative 

study of patients’ 

experience. 

  

European Journal of 

General Practice 

Syftet var att undersöka 

patienters upplevelse av 

livet efter en hjärtinfarkt, 

utmaningar för att uppnå 

acceptans av tillståndet och 

återställandet av deras 

personliga mål.  

Metod för datainsamling:  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval:  

Teoretiskt urval med 30 deltagare 

som tidigare haft en hjärtinfarkt. 

Analysmetod:  

Dataanalys gjordes med Grounded 

theory. 

Bortfall:  

Två bortfall redovisas. 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att patienter 

upplever att det finns olika 

kriterier som behöver 

uppfyllas innan de kan nå ett 

nytt normalt liv. De tre 

kriterierna som presenterades i 

resultatet var: överkomma 
ångesten av att eventuellt 

uppleva en ny hjärtinfarkt, få 

information om sin egen 
hjärtinfarkt och dess prognos 

samt ta kontroll över sin 
sjukdom. 



 

  

Författare, årtal och land Titel och tidskrift 

 

Syfte Metod Huvudresultat 

Simonÿ, C., Pedersen, B., 

Dreyer, P. & Birkelund, R. 

  

2015 

  

Danmark 

Dealing with existential 

anxiety in exercise-based 

cardiac rehabilitation: a 

phenomenological-

hermeneutic study of 

patients’ lived experiences. 

Journal of clinical nursing.  

  

Syftet var att undersöka 

patienters erfarenheter av 

träningsbaserad 

hjärtrehabilitering. 

Metod för datainsamling:  

Kvalitativ metod. Fältstudier, 

semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer  och 

individuella intervjuer. 

Urval:  

11 deltagare valdes genom 

konsekutivt urval. 

Analysmetod:  

Strukturell analys. 

Bortfall:  

Två bortfall redovisades på grund av 

logistiska skäl och språksvårigheter. 

Resultatet visade att det 

både var fysiskt och 

psykiskt påfrestande men 

att patienterna kände 

motivation till att 

upprätthålla en aktiv 

livsstil. Tre teman 

identifierades och 

presenterades i resultatet: 

ångest relaterat till 

träning, uppmuntran till 
gemensam träning och öka 

självförtroende till träning. 

Wieslander, I.,Mårtensson, 

J., Fridlund, B. & Svedberg, 

P. 

2016 

Sverige 

Women's experiences of how 

their recovery process is 

promoted after a first 

myocardial infarction: 

Implications for cardiac 

rehabilitation care. 

International Journal of 

Qualitative Studies on 

Health and Well-being 

Syftet var att utforska hur 

kvinnors 

återhämtningsprocess 

främjas efter en första 

hjärtinfarkt. 

Metod för datainsamling:  

Deskriptiv kvalitativ studie med 

induktiv ansats.  

Ostrukturerade intervjuer.  

Urval:  

26 kvinnor valdes ut genom 

strategiskt urval.  

Analysmetod:  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall: 

2 personer på grund av tidsbrist. 

 

Resultatet beskrev hur 

kvinnors 

återhämtningsprocess är 

kopplat till att utveckla och 

använda ett nytt perspektiv 

på livet. Resultatet 

redovisas i tre kategorier 

som är viktiga för kvinnans 

återhämtning: Beteende, 

Socialt och Psykologiskt. 
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