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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Kvinnors symtom vid hjärtinfarkt skiljer sig från den generella symtombilden 

vilket kan vara diffus smärta, trötthet och ångest. Vid hjärtinfarkt upplevs kroppen och 

tillvaron förändrad, fysiska och psykiska begränsningar skapar lidande. Välbefinnande går 

emellertid att uppnå trots förekomst av sjukdom, dock krävs återfunnen kontroll över 

livssituationen. Sjuksköterskan ska besitta kunskap för att lindra lidande och främja hälsa 

och välbefinnande. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att drabbas av en hjärtinfarkt. 

Metod: En kvalitativ litteraturöversikt där datamaterialet består av tio vetenskapliga 

artiklar som utgår från ett patientperspektiv. Resultat: I resultatet framkom det fyra 

kategorier: Ett försenat vårdmöte; Upplevelsen av välbefinnande påverkas av sjukvården; 

En förändrad tillvaro och Vikten av meningsfulla relationer. Konklusion: Uppsatsen 

påvisar att kvinnor med hjärtinfarkt upplever ett dagligt lidande till följd av sin sjukdom. 

Kvinnor upplever att sjukdomen begränsar deras vardag och påverkar deras livssituation. 

Vikten av att ha ett socialt kontaktnät och professionellt stöd blir centralt för en förbättrad 

återhämtning.  
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Background: Women's symptoms of myocardial infarction differ from the general 

symptomatology, which may be diffuse pain, fatigue and anxiety. After myocardial 

infarction, the body and lifestyle are perceived changed, physical and mental limitations 

create suffering. Well-being can be achieved even during the presence of illness, however,  

control over the life situation is required. The nurse should possess knowledge to relieve 

suffering and promote health and well-being. Purpose: To shed light on women's 

experiences of being affected by a heart attack. Method: A qualitative literature review 

where the data material consists of ten scientific articles based on the perspective of the 

patient. Results: In the result four main categories emerged: A delayed care meeting; The 

experience of well-being is affected by health care; A changed existence and the importance 

of meaningful relationships. Conclusion: The essay demonstrates that women with 

myocardial infarction experience a daily suffering connected to their illness. Women feel 

that the disease limits their daily lives and affects their life situation. The importance of 

having social contacts and professional support becomes central to improve recovery. 
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INLEDNING 

År 2018 vårdades 24800 personer på sjukhus för hjärtinfarkt i Sverige, varav 7646 var 

kvinnor. Trots det stora antalet kvinnor fokuserar forskningen främst på män och deras 

symtom, vilket resulterar i en bristfällig vård. Riktlinjer vid bedömning av hjärtinfarkt blir 

ofullständig när kvinnor insjuknar, eftersom kvinnors symtom avviker från den generella 

symtombilden. Konsekvenserna av detta resulterar i en bristfällig vård och hotad 

patientsäkerhet för kvinnor som drabbas. Efter en hjärtinfarkt sker en livsomvändande 

förändring där både fysiska och psykiska faktorer påverkas. Att åskådliggöra kvinnors 

upplevelser av att drabbas av en hjärtinfarkt kan därför öka kunskapen hos sjuksköterskor 

och resultera i en mer gynnsam vård.  

 

BAKGRUND 

Definition hjärtinfarkt och riskfaktorer 

Hjärtinfarkt innebär att en blodpropp bildas av blodfetter och blodkoagel som skapar en 

ocklusion i ett kranskärl, vilket leder till ischemi i hjärtat som skadar viktiga vävnader och 

resulterar i nekros i hjärtmuskeln (Hjärt-lungfonden, 2019c). Placering och tidsperiod av 

ocklusionen är avgörande för konsekvenserna av hjärtinfarkten. Utebliven behandling kan 

leda till död (Wikström, 2018).  

 

Faktorer som orsakar en risk för hjärtinfarkt benämns som riskfaktorer. Riskfaktorer kan 

vara påverkbara och icke påverkbara. Påverkbara riskfaktorer till hjärtinfarkt för både män 

och kvinnor är rökning, stress, fetma, hypertoni, fysisk inaktivitet och ohälsosamma 

kostvanor. Icke påverkbara faktorer innefattar de som inte kan förändras eller är genetiska, 

exempelvis hereditet för hjärt-kärlsjukdom, ålder, kön och en för tidig menopaus 

(Internetmedicin, 2019b). Forskning påvisar att individer som drabbats av en hjärtinfarkt 

vanligtvis har hög ålder. Majoriteten av de drabbade har även diabetes, hypertoni och höga 

blodfetter (Bui et al., 2013). 

 

Symtom 

De typiska symtomen vid hjärtinfarkt är bröstsmärta med utstrålning i vänster arm, antingen 

vid vila eller under ansträngning (Ericson & Ericson, 2012). Kvinnor har i högre utsträckning 

mer atypiska symtom såsom trötthet, sömnstörningar, andnöd och diffus smärta i kroppen. 

Smärtor som förekommer kan lokaliseras i nacke, käke, rygg, axlar och armar. Flertalet 

upplever även symtom som exempelvis ångest, oro, allmänna magbesvär och kräkning 

(Blakeman & Booker, 2016). Patienter som insjuknat i hjärtinfarkt beskriver svårigheter att 
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associera sina symtom till sjukdomen. Känslor som obehag, ångest och rädsla synliggörs, 

men avfärdas dock till andra förklaringar som ryggbesvär eller stress. Varaktigheten på 

symtomen resulterar i sömnproblematik, rastlöshet och upplevelser av att förlora kontrollen. 

Patienter försöker hantera sina symtom genom att gå på promenader och utföra 

andningsövningar i förhoppning om att symtomen då ska försvinna. Förnekelse förekommer 

dock när patienter misstänker att symtomen kan förknippas till hjärtat (Nymark et al., 2009). 

 

Behandling vid hjärtinfarkt 

Den mest väsentliga behandlingen vid hjärtinfarkt är att hämma ocklusionen i kranskärlet 

för att kunna återställa blod- och syretillförseln till hjärtat. För att konstatera att en pågående 

hjärtinfarkt sker utförs en elektrokardiografi (EKG). För att avlägsna ocklusionen och återfå 

blod- och syretillförseln är en vanlig behandlingsform percutan coronar intervention (PCI), 

även kallad ballongvidgning (Hjärt-lungfonden, 2019a). Vid PCI transporteras en kateter in 

via ljumsken eller handledens artär och förs upp till kranskärlet i hjärtat. När katetern är vid 

ocklusionen förs en ballong in via katetern och vidgar kranskärlet där ocklusionen är 

lokaliserad. När ballongen vidgas, pressas kranskärlsväggen ut och blodtillförseln återfås. 

En stent sätts på ballongen och kvarstår i kranskärlet efter ballongsprängningen. Stenten 

håller upp kranskärlsväggen för att förhindra nya ocklusioner (Wikström, 2018). Det andra 

behandlingsalternativet är trombolys, även kallat propplösande läkemedel. När ocklusionen 

upphävts och blod- och syretillförsel återställts kan förebyggande läkemedel ges såsom 

kärlvidgande, blodtryckssänkande och proppförebyggande läkemedel. Detta för att förhindra 

att nya ocklusioner skapas (Wikström, 2018).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad där en humanistisk människosyn som 

innefattar kropp, själ och ande, ska prägla arbetet. En humanistisk människosyn innefattar 

att se varje individ som unik och med personliga behov. Den humanistiska människosynen 

ska synliggöras genom visad respekt och värdighet för patienten. Genom respektfull 

kommunikation ökar möjligheten till delaktighet för patienten (Vårdhandboken, 2020). 

Sjuksköterskan arbetar för att patienten ska bibehålla, förbättra eller återfå sin hälsa genom 

kliniska beslut. Det ligger till grund att skapa en vård som är personcentrerad, säker och 

jämlik oberoende av aspekter som etnicitet, ålder, kön, religion eller socioekonomisk 

bakgrund. En grundläggande faktor för god omvårdnad är att säkerställa patientens autonomi 

och integritet samt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att möjliggöra en god vård. 

Medicinsk vetenskap, beteendevetenskap och betydelse av omvårdnad är grundläggande för 

sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskan ska ge information till patienten om egenvård 

och ha en god kommunikations- och informationsöverföring. Sjuksköterskan ska arbeta 

utifrån lagar, författningar och de styrdokument som finns för hälso- och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 
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Sexuell hälsa och sjukvårdens skyldigheter kring ämnet 

Sexuell hälsa beskrivs som ett känslomässigt och fysiskt tillstånd i relation till sin egen 

sexualitet. För att uppnå god sexuell hälsa krävs ett hänsynsfullt och bra förhållningssätt 

gentemot sin sexualitet och sexuella relationer. Sexuella upplevelser ska innefatta respekt, 

säkerhet och vara frivilligt (World Health Organization [WHO], 2006). Sexuell hälsa 

utsträcker sig genom hela människans liv och har betydelse för välbefinnandet och 

självkänslan. Hälso-och sjukvårdens insatser för sexuell hälsa måste tillgodose patientens 

behov. Insatserna ska exempelvis inkludera rådgivning och information om sexualitet och 

sexuell hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). Patienter som drabbats av en hjärtinfarkt 

beskriver rädsla för att återgå till sexuell aktivitet efter insjuknandet. Allmän information om 

hjärtinfarkten och hur den kan påverka sex- och samlevnad är önskvärt att få av hälso- och 

sjukvården enligt patienterna (Steinke et al., 2013).  

 

Sjuksköterskans ansvar vid hjärtinfarkt 

Vid hjärtinfarkt ska sjuksköterskan observera över patientens allmäntillstånd vilket innebär 

övervakning av vitala funktioner såsom; smärtbedömning, blekhet, förändring av 

sinnestillstånd, syresättning, bensvullnad, blodtryck och kroppstemperatur. Efter en 

hjärtinfarkt sker en rehabiliteringsprocess där mobilisering och information är viktiga 

åtgärder som sjuksköterskan ansvarar för. Psykosociala faktorer kan påverkas till följd av en 

hjärtinfarkt. Vanliga konsekvenser av traumat kan exempelvis vara en krisreaktion eller 

depression. Det är av vikt att sjuksköterskan följer patientens psykiska händelseförlopp och 

ger anpassat stöd efter behov, exempelvis information om reaktionens olika faser (Ericson 

& Ericson, 2012).  

 

 

Vårdande handlingar vid mötet med patienten beskrivs som ett stöd för hälsoprocessen, 

vilket möjliggör för ett ökat välbefinnande och lindrat lidande genom att patienten då kan 

skapa en meningsfull tillvaro. Patienten är i behov av stöd och information för att förändra 

sin hälsosituation och upprätthålla välbefinnande vilket möjliggörs genom samtal med 

sjuksköterskan (Ekebergh, 2015c). I eftervården är det betydelsefullt att sjuksköterskan i 

samtal tillsammans med patienten påvisar riskfaktorer och motiverar till hälsofrämjande 

livsstilsförändringar. För att förhindra återinsjuknande och mortalitet bör rökstopp, fysisk 

aktivitet, kostförändringar, viktnedgång, minskad stress och alkoholkonsumtion beaktas 

(Hjärt-lungfonden, 2019b; Socialstyrelsen, 2015). Hälso-och sjukvården ansvarar för att 

sätta in tidiga hälsofrämjande insatser för att lindra sjukdomstillståndet. Rehabilitering, 

uppföljning, rådgivning, stöd och information om egenvård är insatser som kan delges. 

Hälsofrämjande insatser utgår från individens personliga förutsättningar som livssituation, 

resurser, behov och förmåga. Hälso- och sjukvården ska personcentrera den hälsofrämjande 

vården genom att beakta patientens individuella mål och tankar gällande eftervården 

(Vårdgivarguiden, 2016). Sjuksköterskan bör tilldela individanpassad information i 

samförstånd med patienten. Genom att kommunicera, motivera och öka kunskapen hos 

patienten kan det bidra till god egenvård och följaktligen skapa ökat välbefinnande och 

förbättrad hälsa (Klang & Thorell-Ekstrand, 2014). Enligt 1 §, kap. 3, SFS 2014:821 har 

hälso- och sjukvårdspersonal skyldighet att informera patienten om eftervård och 

tillvägagångssätt för att förebygga sjukdom och ohälsa. Det påvisas även att information 
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som tilldelas skall anpassas utefter patientens förutsättningar. Det är av vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonal försäkrar sig om att patienten har erhållit informationen som tilldelats 

(SFS 2014:821). 

 

Svedlund et al. (1999) beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som 

insjuknat i hjärtinfarkt. Vanligtvis distanserar sig patienter från händelsen och har en 

oförståelse för vad som hänt samt dess konsekvenser. Patienters ansiktsuttryck och 

kroppsspråk avspeglar dock deras mående vilket sjuksköterskor kan fånga upp och bemöta. 

Sjuksköterskor strävar efter att skapa en god relation med patienter, vilket innebär att avsätta 

tid och ge utrymme för samtal. Genom att vägleda, visa stöd och informera patienten om 

sjukdomstillståndet kan risken för återinsjuknande minska. Dock upplever sjuksköterskor 

tidsbrist, vilket påverkar patientsäkerheten. Andra svårigheter som framkommer är att delge 

information om sexuell hälsa till patienter. Sjuksköterskor anser att ämnet är för personligt 

och att patienters integritet kan kränkas (Svedlund et al., 1999).  

 

Omvårdnadsteori och begrepp  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees teori uppmärksammar vårdens mellanmänskliga aspekt. Det grundar sig i 

att sjuksköterskan ska ha förståelse för mötet mellan vårdare och patient. Att se och bemöta 

varje individ som unik är grundläggande för Travelbees teori. Kommunikation, lidande och 

välbefinnande är centrala begrepp. Sjuksköterskan kan lindra lidande och öka välbefinnandet 

genom god kommunikation. Enligt Travelbee är kommunikationen det viktigaste redskapet 

där patienten och sjuksköterskan utbyter tankar. Kommunikationens avsikt är att få en 

relation till patienten för att tillgodose dennes behov av omvårdnad. Kommunikationen ska 

även hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och uppleva mening med sin tillvaro. Att 

använda sin egen kunskap och personlighet i kommunikationen tillsammans med patienten 

kan resultera i en förändring hos den sjuke. Kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient har nått sitt syfte om patientens behov av omvårdnad åskådliggjorts och identifierats 

(Kirkevold, 2000).  

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa och välbefinnande är flerdimensionellt och upplevs olika beroende på person. Känslan 

av hälsa och välbefinnande är relativ och grundas i personens pågående livssituation. Trots 

frånvaro av sjukdom kan känslor som nedstämdhet och stress påverka upplevelsen av hälsa 

(Ekebergh, 2015b). Begreppet hälsa och välbefinnande är grundläggande för omvårdnaden 

och hälso- och sjukvårdspersonal arbetar för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Trots 

förekomst av sjukdom kan en känsla av välbefinnande förekomma (Högskolan i Skövde, 

2011). Att leva med hjärtinfarkt som en långvarig sjukdom kan innebära acceptans för det 

nya livet. Det kan vara problematisk att se hälsa vid svår sjukdom då självkänsla och 

självuppfattning kan påverkas. Stöd från sjuksköterskor kan dock bidra till att upplevelse av 

hälsa och välbefinnande uppnås (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter som insjuknat i en 
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hjärtinfarkt beskriver känslan av förlorad livskontroll där fysisk och psykisk obalans 

förekommer. Patienterna hävdar att kontroll över livssituationen är avgörande för 

hanteringen av sjukdomen. Vid återfunnen kontroll skapas möjlighet till att återfå 

upplevelsen av hälsa och välbefinnande (Salminen-Tuomaala et al., 2011). Att finna kontroll 

och förhålla sig till sjukdomen är individuellt. Upplevelse av livslust, hoppfullhet, mening 

och sammanhang, är viktiga aspekter för att uppleva god hälsa. Välbefinnande går att uppnå 

trots sjukdom, men då ska tillvaron kännas meningsfull (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Lidande 

Lidande är liksom hälsa och välbefinnande, ett grundbegrepp som sjuksköterskor bör ha 

kunskap om och förståelse för, eftersom lindrat lidande är motivet för all vård. Fenomenet 

lidande finns i flera dimensioner. Förståelse för människans lidande är därför grundläggande 

i vårdande yrken. Livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande är tre variationer av lidande 

i vårdsammanhang. Livslidande är det lidande en person upplever associerat till sjukdomen 

och det förändrade livet. Livslidande kan kopplas till individens existens, självbild och 

självkänsla. Vid sjukdom kan människans liv förändras och medföra känslor av osäkerhet 

inför framtiden. Att känna mening i sitt liv är grundläggande för god hälsa och frånvaro av 

mening skapar lidande. Vårdlidande är ett lidande som skapas av vården och är obefogat. 

Vårdlidande kan synliggöras vid utebliven vård, kränkning av värdighet och maktutövning 

från omvårdnadspersonal. Den tredje formen av lidande är sjukdomslidande. Vid ohälsa, 

sjukdom eller behandling upplever patienten ett sjukdomslidande. Sjukdomslidande innebär 

en avsaknad av hälsa där konsekvenser av sjukdomen exempelvis är smärta och fysiska 

begränsningar. Rädsla, oro och andra psykiska påfrestningar för vad sjukdomen för med sig 

är vanligt förekommande (Arman, 2015). 

 

Livsvärld 

Genom att ha förståelse för patientens livsvärld och livssammanhang ökar möjligheten till 

att främja hälsa. Sjukdomen påverkar patientens livsvärld och det är därför viktigt att 

sjuksköterskan ger stöd för att patienten ska leva ett meningsfullt liv (Högskolan i Skövde, 

2011). Livsvärlden kan förändras beroende på vilken livssituation människan befinner sig i 

och ser olika ut för respektive individ. Människors livsvärld stärks utifrån individuella 

livssammanhang och dess miljö, som familj och vänner eller fritidsaktiviteter (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Insjuknandet vid en hjärtinfarkt kan vara livsomvändande och påverka 

människans livsvärld. Oro, nedstämdhet och minskad sexlust är vanliga upplevelser efter en 

hjärtinfarkt vilket skapar lidande för patienten (Hjärt-lungfonden, 2019b). Patienter 

beskriver att hjärtinfarkt kan upplevas som ett lidande och misslyckande gentemot sig själv. 

När levnadsvanor ifrågasätts upplever patienter känslor av misstro och irritation gentemot 

sjukvården. Stöd och hjälp kan vara smärtsam då fokus ligger på sjukdomen och deras egen 

identitet blir oansenlig, då människan blir patient (Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003). 

Vid sjukdom och ohälsa är patienten specialist på sig själv och sitt lidande, därav är 

sjuksköterskans bemötande och förståelse en viktig aspekt vid vårdandet. Vid ohälsa och 

sjukdom förväntar sig vårdtagaren att sjuksköterskan ska finnas till hands, vara lyhörd, 

respektfull och visa intresse. Integritet, värdighet, autonomi och sårbarhet bör därför beaktas, 
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för att skapa tillit mellan sjuksköterska och patient. Att bli sjuk innefattar en förändrad 

livssituation där handlingar, förhållningssätt och miljö skiljer sig från det vardagliga livet. 

Vid insjuknande jämför patienten tillvaron före sjukdomen, kroppen kan då upplevas som 

förändrad och därmed begränsa tidigare levnadsvanor (Ekebergh, 2015a).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning påvisar att kvinnors symtom vid hjärtinfarkt är diffusa vilket resulterar i 

en fördröjd adekvat vård. Resultatet kan bli förödande för kvinnor och patientsäkerheten blir 

därmed bristfällig. Idag finns det studier som beskriver patienters generella upplevelser av 

att drabbas av hjärtinfarkt, dock saknas det tillräcklig kunskap om kvinnors egna 

upplevelser. För att skapa en fördelaktigare vård behöver sjuksköterskor därför mer kunskap 

om ämnet. Genom att sjuksköterskan har rätt verktyg kan det möjliggöra för en 

individanpassad vård, som kan skapa trygghet och öka välbefinnandet samt livskvalitén hos 

kvinnor. Levnadsvanor som sexualitet, fysiska och psykiska begränsningar kan också 

påverkas. Dessa begränsningar kan orsaka depression, nedstämdhet och därmed skapa 

lidande för kvinnor. Intresset är att skapa en fördjupad kunskap och förståelse hos 

sjuksköterskor om kvinnors upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt, för att möjliggöra en 

förbättrad omvårdnad och minska lidandet för kvinnor. 

SYFTE 

Att belysa kvinnors upplevelser av att drabbas av en hjärtinfarkt. 
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METOD 

Författarna valde att utföra en litteraturöversikt som innebär att en kartläggning av tidigare 

forskning inom ett problemområde som har relevans för uppsatsens syfte och 

problemformulering görs (Segesten, 2017). Valet att göra en litteraturöversikt grundades i 

att skapa en överblick av ett avgränsat område. Genom att sammanställa och analysera 

tidigare forskning skapas en ny helhet av befintlig information (Friberg, 2017b). 

Litteraturöversikten utgick från en kvalitativ metod, enligt Fribergs modell. En kvalitativ 

metod innebär att en ökad förståelse för personers upplevelser, behov eller livssituation 

åskådliggörs. En kvalitativ studie kan undersöka en begränsad grupp patienter eller 

vårdsammanahang (Segersten 2017). Syftet belyser kvinnors upplevelser av att drabbas av 

en hjärtinfarkt vilket gjorde det relevant att utgå från kvalitativ forskning därför lämpade sig 

litteraturöversikt av kvalitativa studier väl.  

Urval 

För att begränsa sökprocessen av antalet vetenskapliga artiklar användes inklusionskriterier 

(Friberg, 2017c). Inklusionskriterierna för litteraturöversikten var kvinnor över 18 år och att 

artiklar var skrivna på engelska. Därtill inkluderades artiklar mellan årtalen 2009-2020. 

Artiklarna skulle svara an mot uppsatsens syfte och utgå från ett patientperspektiv. De valda 

artiklarna skulle också vara kvalitativa och innefatta ett etiskt förhållningssätt. Ett ytterligare 

krav var att artiklarna var peer reviewed, vilket innebär att de varit publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter och genomgått en peer revieweprocess av utomstående forskare 

innan publicering (Östlundh, 2017). Studier från Skandinavien, övriga Europa och USA 

användes i sökprocessen.  

Datainsamling 

De databaser som valdes vid artikelsökningen var CINAHL, Medline och Pubmed. Dessa 

databaser inriktar sig på artiklar som innefattar omvårdnad och andra närliggande 

ämnesområden vilket är anledningen till att de valdes ut (Östlundh, 2017). Databasen 

Worldcat discovery användes också i sökprocessen. Sökord som användes var myocardial 

infarction, patient perspective, experience, women, acute och health. Sökorden utökades och 

kombinerades med ord som:  qualitative, healthcare, treatment, symptom, hospital och 

sexuality. Vid sökprocessen av artiklar tillämpades trunkeringar (*) och Boolesk söklogik. 

Söklogiken innebar att ord som (AND) och (OR) användes mellan sökorden för att 

införskaffa relevant forskning (Östlundh, 2017). För att hitta nya artiklar användes tidigare 

funna artiklars nyckelord. För att göra ytterligare urval och sortera artiklarnas relevans 

användes Fribergs kvalitetsgranskningsmall. Genom att utgå från granskningsmallens 12 

frågor ställdes artiklarnas relevans emot varandra. Av dessa frågor i granskningsmallen 

valdes nummer 1,4,5,6,7,9 och 12. Artiklarna som kunde besvara samtliga frågor ingick i 

uppsatsen. Genom att artiklarna uppfyllde granskningsmallens kriterier upprätthölls en god 

kvalité (Friberg, 2017d). Granskningsmallen redovisas i bilaga 1 (Fribergs 

kvalitetsgranskningsmall).  
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Sökhistorikens tillvägagångssätt redovisas i bilaga 2, tabell 1 (Sökhistorik). Tio artiklar 

valdes sedan ut som granskades och analyserades i sin helhet. I bilaga 3, tabell 2 redovisas 

en sammanfattning av artiklarna (Artikelöversikt).  

Analys 

Fribergs analysmodell tillämpades i uppsatsen. Modellen innebär att gå från en helhet till 

delar som skapar en ny helhet. Steg två innebär att finna nyckelfynd i artiklarnas resultat i 

förhållande till studiens syfte. I steg tre och fyra sammanställs artiklarnas resultat och 

likheter och skillnader mellan artiklarnas identifieras. Jämförelserna skapar nya kategorier 

och subkategorier. I steg fem har en ny helhet skapats och ska presenteras tydligt. Det är av 

vikt att texten är formulerad på ett förståeligt sätt för läsaren samt att upplysa risken för 

feltolkningar (Friberg, 2017a). Titel och abstract studerades i de inkluderade artiklarna. 

Materialet lästes och sammanställdes enskilt för att sedan diskuteras och jämföras 

gemensamt. Genom att bryta ner de valda artiklarnas resultat plockades relevant information 

ut som var lämplig för uppsatsens syfte. Informationen från de valda artiklarna bearbetades 

och nya fynd i artiklarnas resultat hittades. För att identifiera likheter och skillnader utfördes 

jämförelser av artiklarnas resultat som skapade nya kategorier och subkategorier. Slutligen 

bidrog samtliga kategorier till en ny helhet. Denna helhet presenteras som resultat i 

uppsatsen. Ur resultatet framkom det tre kategorier och tio subkategorier. Delar av artiklarna 

översattes till svenska för en mer grundläggande förståelse av innehållet. Översättningen 

genomfördes med stor noggrannhet, för att undvika feltolkningar. Hjälpmedel som användes 

var överstrykningspennor, detta för att urskilja relevans, samt finna likheter och skillnader i 

artiklarna (Friberg, 2017b). 

Etiska överväganden 

Processen vid arbetet av föreliggande uppsats utgick från Medicinska forskningsrådets 

riktlinjer (2000) som bygger på Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 

[WMA], 2020). De valda artiklarna granskades utifrån fyra forskningsetiska riktlinjer: 

Samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet innebär att de människor som medverkade i studien godkänt sin 

delaktighet. Information till deltagarna ska ha givits på ett begripligt sätt. De ska även 

tilldelats information om studiens syfte, metod och upplägg. Information kring risker samt 

frivillighet inför studien ska ha beaktats. Konfidentialitetskravet innefattar att deltagarna har 

avidentifierats och att personuppgifterna förvaras utom räckhåll för obehöriga. Den 

insamlade datan och information kring deltagarna ska inte användas utanför studien och dess 

ändamål (Medicinska forskningsrådet, 2000; WMA, 2020). Artiklarna granskades kritiskt 

och studier där etiska riktlinjer inte uppfylldes uteslöts. Förförståelsen inför uppsatsen var 

begränsad då praktisk erfarenhet av hjärtsjuka patienter saknades. Dahlberg (2014) beskriver 

att erfarenhet från sjukdom, hälsa och vårdande genererar kunskap för varje individ. 

Förförståelse kan dock hämma nya intryck och betydelsefulla ifrågasättanden. För att 

undvika att förförståelsen hindrar processen av uppsatsen är det viktigt att ha livsvärlden 

som grund för sitt kunskapsskapande. Vilket innebär att författarna reflekterar och är 

medvetna om sina tidigare upplevelser (Dahlberg, 2014). Genom reflektion och medvetenhet 
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om sina erfarenheter tillämpades en öppenhet under arbetet med denna uppsats. Genom 

medvetenhet för förförståelsen ökar graden av evidens. 
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Ett försenat vårdmöte 

Upplevda symtom förknippas 
inte alltid med hjärtinfarkt

Rädsla, förnekelse och 
anhörigas påverkan om att 

söka vård

Sjukvården felbedömer

En förändrad tillvaro

Sjukdomen påverkar livet i 
flera aspekter

Att ta vara på livet

Avsaknad av motivation 
förhindrar följsamheten

Hjärtinfarktens inverkan på 
kvinnans sexuella hälsa

Vikten av meningsfulla 
relationer och 

professionellt stöd

Socialt stöd

Professionellt stöd

Informationens betydelse och 
påverkan på välbefinnandet

RESULTAT 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt. Ur analysen 

identifierades tre kategorier och tio subkategorier, dessa redovisas i Figur 1 nedan.  

 

 

 

   

  

 

   

   

 

 

 

Figur 1. Beskrivning av resultatets kategorier och subkategorier 
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Ett försenat vårdmöte 

Här presenteras tre subkategorier; Upplevda symtom förknippas inte alltid med hjärtinfarkt 

– kvinnor beskriver sina symtom som atypiska och svåra att associera till hjärtinfarkt. 

Rädsla, förnekelse och anhörigas påverkan om att söka vård – här tydliggörs faktorer som 

påverkar kvinnornas val av att uppsöka sjukvård. Sjukvården felbedömer – 

missbedömningar och hinder av sjukvården skapar frustration och förödande konsekvenser 

för kvinnorna. 

Upplevda symtom förknippas inte alltid med hjärtinfarkt  

Kvinnor beskriver att de har bristande kunskap vid insjuknandet av en hjärtinfarkt, vilket 

leder till en fördröjd kontakt med sjukvården (Herning et al., 2011; Lichtman et al., 2015; 

Gyberg et al., 2015). Många kvinnor associerar inte sina symtom med hjärtinfarkt, då 

förkunskap om hjärtinfarkt förknippas med klassiska symtom, som bröstsmärta och 

utstrålning i vänster arm (Arslanian - Engoren & Scott, 2016; Herning et al., 2011; Lichtman 

et al., 2015). Symtomen framställs som vaga och svåra att beskriva men känslan av att något 

är fel förekommer (Arslanian - Engoren & Scott, 2016; Lichtman et al., 2015). De hävdar 

även att symtomen skiftar, genom att försvinna och återkomma under perioder. Symtomen 

karaktäriseras även som smygande och kan öka gradvis. Kvinnor tror också att deras 

grundsjukdomar som gastrit, osteoartrit, kronisk obstruktiv lungsjukdom och diabetes är 

orsaken till symtomen. Detta försvårar förståelsen om att en misstänkt hjärtinfarkt pågår 

(Gyberg et al., 2015; Lichtman et al., 2015). Träningsvärk och vardagliga påfrestningar är 

förklaringar som förknippas med vaga symtom, som stress och muskelvärk. Symtomen 

associeras också till matsmältningsbesvär eller influensa. När det finns en ofarlig förklaring 

relaterat till symtomen söker kvinnor inte vård (Gyberg et al., 2015; Herning et al., 2011).  

 

Rädsla, förnekelse och anhörigas påverkan om att söka vård 

Anledningen till att kvinnor väntar med att uppsöka vård är oron över att symtomen inte tas 

på allvar av sjukvården. Kvinnor är rädda för att framställas som hypokondriker ifall en 

hjärtinfarkt inte kan påvisas. De uppger även rädsla för att bli hospitaliserade eftersom deras 

identitet därmed kan bli förlorad. Kvinnor upplever dessutom ökad stress vid tanken av att 

bli inlagd på sjukhus då de föreställer sig att deras vardagliga liv och aktiviteter kommer 

upphöra. Det framgår också att anhöriga har en stor inverkan på kvinnor, då deras närvaro 

och uppmuntran påverkar beslutet om att söka vård. Kvinnor beskriver att de inte vill vara 

till besvär för sjukvården trots ökade symtom, detta resulterar i att anhöriga istället kontaktar 

vården vilket beskrivs som en stor lättnad för kvinnorna. Det påvisas även att kvinnor som 

bor ensamma och har ett litet kontaktnät söker vård senare (Gyberg et al., 2015; Lichtman 

et al., 2015; Herning et al., 2011). Andra kvinnor hävdar dock att anhöriga kan hämma 

beslutet att ta kontakt med sjukvården, då anhöriga förminskar deras symtom (Gyberg et al., 

2015). Trots ökade symtom upplever kvinnor en rädsla för hur deras hälsostatus ska påverka 

anhöriga samt  hur de ska reagera (Lichtman et al., 2015). Ytterligare faktorer som resulterar 

i att kvinnor väntar med att söka vård är skyldigheten till arbete, sociala tillställningar och 

hushållssysslor. Flera kvinnor beskriver att de dagliga förpliktelserna ger en uppfattning om 

att tiden inte finns och de söker därför inte vård (Gyberg et al., 2015; Herning et al., 2011; 
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Lichtman et al., 2015). Flertal kvinnor utför även egenvård för symtomlindring såsom 

smärtmedicinering och ökat vätskeintag, därmed försenas kontakten till sjukvården 

(Lichtman et al., 2015; Herning et al., 2011).  

 

Sjukvården felbedömer 

När kvinnor uppsöker vård missbedömer sjukvården symtomen vilket innebär att 

felbedömningar gör. Detta resultat är att jag är hemma och insjuknar i hjärtinfarkt några 

dagar senare (Lichtman et al., 2015). Kvinnor anser att både ålder och kön är ett hinder för 

att tilldelas adekvat vård och de tror att män med bröstsmärta får hjälp tidigare. Känslan av 

att behöva övertyga sjukvårdspersonal om deras mående skapar frustration (Arslanian - 

Engoren & Scott, 2016). Andra kvinnor upplever att bli förminskade och inte tagna på allvar. 

De är övertygande om att sjukvårdspersonliga behandlar dem olika, använda ignorans för 

sina sjukdomstillstånd bekräftas av kvinnorna (Sjöström-Strand et al., 2011). 

En förändrad tillvaro 

Här presenteras fyra subkategorier; Sjukdomen påverkar livet i flera aspekter – symtom som 

uppkommer efter hjärtinfarkt skapar ett lidande för kvinnorna. Att ta vara på livet – kvinnor 

upplever en tacksamhet till livet efter hjärtinfarkt och förändrar sina levnadsvanor vilket 

skapar välbefinnande. Avsaknad av motivation förhindrar följsamheten – bristande 

motivation till förändrade levnadsvanor synliggörs. Hjärtinfarktens inverkan på kvinnans 

sexuella hälsa – kvinnor upplever rädsla för att återuppta sexlivet efter hjärtinfarkt till följd 

av sina symtom, andra upplever att den sexuella hälsan bibehålls eller förbättras.  

 

Sjukdomen påverkar livet i flera aspekter 

Trötthet är ett vanligt symtom som kvinnor upplever efter en hjärtinfarkt och beskrivs  

som det mest påfrestande symtomet. Att utföra vardagliga sysslor är en utmaning eftersom 

tröttheten dränerar dem på energi och synliggörs genom behovet av ökad sömn samt 

återhämtning efter aktivitet (Askham et al., 2010; Søderberg et al., 2013; Sjöström-Strand et 

al., 2011). Orkeslösheten påverkar också kvinnors arbetssituation och sociala liv (Søderberg 

et al., 2013), vilket resulterar i minskat umgänge samt ökar känslan av ensamhet. Oönskad 

ensamhet skapar lidande och bidrar till känslomässig smärta. Brist på gemenskap och ökad 

sårbarhet till följd av sjukdomen resulterar i dubbelt lidande (Johansson Sundler et al., 2009). 

Känslor som oro och rädsla upplevs också hos kvinnor efter en hjärtinfarkt (Askham et al., 

2010; Petriček et al., 2017; Sjöström-Strand et al., 2011). Till följd av rädsla för att 

återinsjukna begränsar kvinnor sitt sociala liv, genom att isolera sig. Kvinnor beskriver även 

en fruktan av att drabbas av följdsjukdomar, såsom stroke. Andra kvinnor upplever att deras 

synsätt på sig själva förändras efter sjukdom och svårigheter att lita på sin kropp hindrar dem 

att leva som tidigare (Sjöström-Strand et al., 2011; Askham et al., 2010). Kvinnor beskriver 

att efterkommande symtom från hjärtinfarkten som bröstsmärta och andningssvårigheter 

uppstår, vilket orsakar stress och har en negativ inverkan på deras liv. Symtomen skapar i 
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sin tur ångest, oro och panik över att livet skulle kunna vara över. Dödsångesten orsakar ett 

lidande för kvinnorna eftersom symtomen ger en ständig påminnelse av att vara hjärtsjuk. 

Till följd av rädslan för att återinsjukna och det lidande som tillkommer, saknas acceptans 

för sjukdomen (Petriček et al., 2017; Sjöström-Strand et al., 2011).  

 

Att ta vara på livet 

Kvinnor beskriver sjukdomen som accepterad när den blir en del av deras vardag. Genom 

insikt över att kroppen förändrats men trots det är välfungerande, kan sjukdomen hanteras 

och därmed accepteras (Petriček et al., 2017). Efter hjärtinfarkten förstår kvinnor att deras 

tidigare levnadsvanor varit bristande och att de utsatt sig för långvarig stress. Hjärtinfarkten 

bidrar till en ökad medvetenhet, förståelse och motivation att hälsan bör prioriteras. 

Kvinnorna upplever tacksamhet över att ha fått en andra chans i livet (Johansson Sundler et 

al., 2009; Sjöström-Strand et al., 2011). Andra kvinnor upplever att förändring av 

levnadsvanor är krävande och svårt. De försöker dock förstå vad som stärker deras hälsa och 

välbefinnande, som promenader och meningsfulla relationer (Johansson Sundler et al., 

2009). En ökad kännedom om tidigare stressfaktorer bidrar till att återhämtning och 

avkoppling prioriteras, när kvinnor förändrar sina tankemönster skapas välbefinnande  

(Petriček et al., 2017). De förändrade levnadsvanorna bidrar till en förbättrad balans i livet 

efter insjuknandet (Johansson Sundler et al., 2009). Vissa kvinnor ändrar sina levnadsvanor 

direkt efter hjärtinfarkten medans andra är i ökat behov av reflektion innan 

livsstilsförändring kan ske. Flera kvinnor önskar även att uppföljning efter deras hjärtinfarkt 

pågår längre, eftersom behovet av stöd för att hantera och bibehålla de nya levnadsvanorna 

är framträdande (Sjöström-Strand et al., 2011). 

 

Avsaknad av motivation förhindrar följsamheten 

Trots medvetenhet om ogynnsamma levnadsvanor som rökning, stress, ohälsosamma 

matvanor och fysisk inaktivitet förändrar inte alla kvinnor sina levnadsvanor efter 

hjärtinfarkten. Oavsett medvetenhet till hereditet för hjärtinfarkt och förekommande 

riskfaktorer som högt kolesterol, diabetes och hypertoni, saknas motivation till 

livsstilsförändring. Det upplevs även att kvinnor har olika uppfattningar om vikt och 

kostvanor, vilket beror på okunskap om matvanor och dess betydelse i relation till 

hjärtinfarkt (Askham et al., 2010). Förekomsten av hereditet och kvinnors ohälsosamma 

levnadsvanor förknippas inte som riskfaktorer för hjärtinfarkt (Herning et al., 2011; 

Lichtman et al., 2015). Följsamheten för medicinering är bristande hos kvinnor då förnekelse 

av sjukdomen är en förekommande faktor (Askham et al., 2010; Petriček et al., 2017). 

Kvinnor beskriver att rökstopp är en utmaning och svår att bibehålla, då kunskap och 

motivation kopplat till hjärtsjukdom är bristande (Askham et al., 2010). Andra är dock 

beslutssamma att förändra sina levnadsvanor trots svårigheter som tillkommer vid rökstopp. 

Kvinnor påvisar också vikten av familjens stöd för följsamhet till förändrade levnadsvanor, 

när stödet är otillräckligt är det svårare för kvinnorna att förändra sitt levnadssätt (Sjöström-

Strand et al., 2011). 
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Hjärtinfarktens inverkan på kvinnans sexuella hälsa 

Oro och rädsla för att återuppta sitt sexliv efter hjärtinfarkt är vanligt förekommande 

(Søderberg et al., 2013; Johansson Sundler et al., 2009; Abramsohn et al., 2013). Kvinnor är 

oroliga under samlag då symtom som smärta, andningsbesvär och hjärtklappning 

förekommer. Symtomen minskar den sexuella njutningen och påverkar därför kvinnors 

sexlust negativt. För några upphör sexlivet på grund av brist på energi, trötthet och psykiska 

besvär som depression. Tröttheten är en stor faktor som påverkar kvinnors sexuella hälsa. 

Andra upplever dock att sexlivet är oförändrat och den sexuella hälsan bibehålls (Søderberg 

et al., 2013; Abramsohn et al., 2013). Kvinnor vill inte identifieras som hjärtsjuka och 

sexlivet är därför en viktig aspekt för att återfå känslan av normalitet. Flertal kvinnor 

upplever dock att deras sexuella hälsa blivit bättre efter hjärtinfarkten, då närhet och intimitet 

till sin partner får större betydelse. Trots rädsla för återinsjuknande ökar motivationen till att 

återuppta sexlivet efter en hjärtinfarkt (Søderberg et al., 2013; Johansson Sundler et al., 

2009; Abramsohn et al., 2013). Kvinnor hävdar att det saknas tillräcklig information från 

sjukvården om hur de ska hantera sin sexuella hälsa efter hjärtinfarkt. Kvinnor beskriver att 

sjukvårdspersonal inte tog initiativ till att lyfta ämnet, vilket därför föll på kvinnorna. De 

önskar att sjukvårdspersonal tagit första steget till samtalet, då en öppen dialog om ämnet 

hade skapats. Andra kvinnor önskar också att sjukvårdspersonal givit deras partner mer 

information om hjärtinfarkt och dess biverkningar. Kvinnorna upplever det svårt att beskriva 

hjärtinfarkt och dess konsekvenser, eftersom sjukdomen uppfattas som osynlig (Søderberg 

et al., 2013; Abramsohn et al., 2013). 

 

Vikten av meningsfulla relationer och professionellt stöd 

Här presenteras tre subkategorier; Socialt stöd – att ha meningsfulla relationer ökar kvinnors 

välbefinnande. Professionellt stöd – stöd från vårdpersonal ökar upplevelsen av god vård. 

Informationens betydelse och påverkan på välbefinnandet – bristande information från 

sjukvården förorsakar oro och påverkar återhämtningsprocessen.  

Socialt stöd 

Att ha meningsfulla relationer är betydande för att återfå hälsa och välbefinnande (Johansson 

Sundler et al., 2009; Askham et al., 2010). Känslomässigt och praktiskt stöd av familj anses 

vara viktigt vid återhämtning av en hjärtinfarkt. Vid tankar om framtid och oro för sitt 

sjukdomstillstånd beskriver kvinnor betydelsen av sin omgivning. Att kunna kontakta 

anhöriga och ha sin familj i närheten skapar trygghet och är viktigt för kvinnorna (Petriček 

et al., 2017). et al., 2017; Sjöström-Strand et al., 2011). Socialt stöd från utomstående ses 

som en tillgång för att förbättra sjukdomstillståndet (Askham et al., 2010). Kvinnor uttrycker 

också att relationen till sin partner är en tillgång eftersom det skapar energi och glädje samt 

minskar oro. Några saknar dock partner men förklarar att andra relationer är lika 

meningsfulla. De upplever att vänskapen blivit starkare och mer betydande efter 

hjärtinfarkten. Relationerna ger kvinnorna styrka och livet får en viktigare mening 

(Johansson Sundler et al., 2009).  
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Professionellt stöd 

Kvinnor som får professionellt stöd beskriver att stödet är en betydelsefull faktor vid 

insjuknandet. Om en tidigare relation till sjuksköterskan förekommer, upplevs vårdmötet 

som betryggande. Vid frågor om sjukdomstillstånd vänder sig kvinnor till sjuksköterskor då 

förtroendet till dem är stort. Kvinnor beskriver att uppföljning och uppdatering om deras 

hälsostatus från sjukvårdspersonal genererar till upplevelser av god vård och ett bra stöd 

(Arslanian - Engoren & Scott, 2016).  

 
Informationens betydelse och påverkan på välbefinnandet 

Kvinnor upplever att de får ofullständig information om vilka symtom som kan förekomma 

efter hjärtinfarkt, samt hanteringen utav dem. Muntlig och skriftlig information tilldelas 

under sjukhusvistelsen men är svår för dem att minnas. Koncentrationsförmågan påverkas 

av trötthet och stress, till följd av diagnosen, vilket försvårar förmågan att ta till sig 

information. Däremot anses filmundervisning som ett bra stöd för att få till sig information 

om hjärtinfarkt och livet efteråt (Askham et al., 2010). Kvinnor är också i behov av tydlig 

information kring läkemedel och deras biverkningar. De anser dock att informationen från 

sjukvården om medicinering och läkemedelshantering är otillräcklig. Den bristande 

informationen ökar deras befintliga oro och osäkerhet för sjukdomen (Sjöström-Strand et al., 

2011; Askham et al., 2010). Dessa faktorer leder till att återhämtningsperioden efter en 

hjärtinfarkt är känslomässigt och psykiskt påfrestande (Askham et al., 2010).  

 

Resultatsammanfattning 

Vanligtvis upplever kvinnor diffusa symtom i samband med hjärtinfarkt, vilket leder till 

fördröjd kontakt med sjukvården. Kvinnorna ser inget samband mellan symtom och sjukdom 

och har vanligtvis andra förklaringar till sin ohälsa. Rädslan över att inte få bekräftelse över 

sitt mående från sjukvården leder till fördröjd vård. Anhörigas närhet och åsikter är också 

orsaker som påverkar kontakten med sjukvården. När kvinnor slutligen söker vård upplevs 

hinder som missbedömningar, känslor av att inte bli trodd och bristande information 

synliggörs.  Till följd av den bristfälliga informationen ökar kvinnors befintliga oro och 

påverkar följsamheten till att förändra levnadsvanor. För att bibehålla följsamhet önskar 

kvinnor därför förlängt stöd från sjukvården. Biverkningar som uppstår i samband med 

sjukdomen är trötthet som påverkar kvinnornas sociala liv och arbetssituation. Rädslan för 

en ny hjärtinfarkt och den oönskade ensamheten skapar lidande. Kvinnors sexuella hälsa 

påverkas också efter en hjärtinfarkt. Andningsbesvär och hjärtklappning skapar rädsla för att 

återuppta sexlivet, vilket påverkar den sexuella hälsan negativt. Dock upplever andra en 

förbättrad sexuell hälsa, då intimitet blivit mer värdefullt än tidigare. För att återfå och 

uppleva hälsa är behovet av socialt och professionellt stöd betydande faktorer vid 

återhämtning. Betydelsefulla relationer skapar trygghet, minskar oro och ger livet en 

viktigare mening.   
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DISKUSSION 

Diskussionen innefattar två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen argumenterar författarna för val av metod och uppsatsens 

tillvägagångssätt. Här lyfts styrkor och svagheter fram. I resultatdiskussionen diskuteras 

uppsatsens resultat kopplat till ny forskning och forskning från uppsatsens bakgrund. 

Avslutningsvis finns en slutsats av uppsatsen. 

Metoddiskussion 

 

Författarna utgick från en litteraturöversikt vilket gav kunskap inom ett begränsat område 

för att kunna besvara uppsatsens syfte som innefattar kvinnors upplevelser av att drabbas av 

en hjärtinfarkt. Syftet skulle kunna ha besvarats genom en empirisk studie. Priebe och 

Landström (2017) skriver att empiri innebär att samla in information från verkliga berättelser 

i form utav intervjuer. Författarna ansåg dock att tiden var begränsad för att genomföra en 

empirisk studie, vilket stärkte valet att utföra en litteraturöversikt. Dahlborg- Lyckhage 

(2017) nämner att en litteraturöversikt är en lämplig metod att använda om problemområdet 

innebär att beskriva människors upplevelser och erfarenheter. Litteraturöversikten medförde 

en fördjupad kunskap kring artikelsökning, analysering och filtrering av artiklarna för att 

kunna besvara uppsatsens syfte. Valet att utföra en kvalitativ uppsats grundades i att erhålla 

personers subjektiva upplevelser, vilket var uppsatsens syfte. Dahlborg-Lyckhage (2017) 

beskriver att en kvantitativ metod innefattar en mer objektiv och saklig forskning samt 

belyser ett mer omfattande forskningsområde. Resultatet av en kvantitativ studie saknar 

vanligtvis djup och beskrivning av upplevelser (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Detta innebar 

att en kvantitativ metod inte var relevant för uppsatsen och det var anledningen till att den 

exkluderades.  

 

För att erhålla aktuell forskning valdes artiklar som publicerats mellan 2009-2020. Orsaken 

till att detta tidsspann valdes var att omfattande forskning av området finns och uppsatsens 

syfte var brett. Dessutom var tiden för utförandet av uppsatsen begränsad, därför valdes detta 

inklusionskriterie. Östlundh skriver att avgränsningar kan underlätta sökprocessen eftersom 

irrelevanta artiklar för syftet selekteras bort (Östlundh, 2017). Trovärdigheten ökar när 

artiklarna är peer reviewed eftersom de är vetenskapligt bedömda (Henricson, 2017). 

Majoriteten av de valda artiklarna kommer från de skandinaviska länderna, dock 

inkluderades tre artiklar från USA och en från övriga Europa. Trots kännedom och 

medvetenhet om att USA:s sjukvårdssystem skiljer sig från Europas inkluderades tre artiklar 

eftersom deras relevans och resultat tillgodosåg uppsatsens syfte och belyste kvinnornas 

upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt. Att inkludera en artikel från övriga Europa ansåg 

författarna inte påverkade resultatet negativt då sjukvårdssystemen inom Europeiska 

Unionen (EU) liknar varandra. Enligt EU (2016) ska länder som ingår i EU ha likvärdig vård 

och följa samma lagar inom sjukvård (Europeiska Unionen, 2016). Att inkludera artiklar från 

USA och Europa sågs därför som en styrka eftersom överförbarheten ökade, då resultatet 

kan användas i flera kontexter. En artikel som valdes belyste både mäns och kvinnors 

upplevelser av att drabbas av en hjärtinfarkt. Dock var det tydligt beskrivet vilka upplevelser 

som var kvinnornas respektive männens. Eftersom uppsatsens syfte belyser kvinnors 
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upplevelser beaktades endast deras perspektiv och männens upplevelser exkluderades. När 

identifieringen av upplevelser var otydlig uteslöts informationen. Trovärdigheten för 

resultatet ökade därför när otydlig information filtrerades bort.  

 

Sökprocessen av artiklar påbörjades i databaserna Pubmed och Worldcat Discovery. 

Sökningarna behövde dock utökas eftersom artiklar var oåtkomliga, därför inkluderades 

även databaserna CINAHL och Medline. Henricson (2017) beskriver att uppsatsens 

trovärdighet stärks vid användning av flertalet databaser med omvårdnadsfokus samt att 

möjligheten att hitta fler relevanta artiklar kopplat till syftet ökar när flera databaser används. 

Författarna var medvetna om att Worldcat Discovery inte enbart är en databas som utgår från 

omvårdnad eller andra närliggande områden. Dock valdes det med stor noggrannhet ut 

artiklar som utgick från ett omvårdnadsperspektiv. Under uppsatsens skrivprocess ersattes 

Worldcat Discovery med Wiley Online Library av Högskolan i Skövde, vilket kan påverka 

uppsatsens trovärdighet men är inget som författarna kan påverka. Konsekvensen blir att en 

del av de sökningar som genomfördes för denna uppsats inte går att spåra. Trunkeringar (*) 

användes i sökprocessen vilket innebar att sökningen blev bredare (Östlundh, 2017). Ett 

ytterligare verktyg som användes i sökprocessen var Boolesk söklogik. Genom att sökningen 

utökades med hjälp av trunkeringar och Boolesk söklogik kunde ytterligare relevant 

forskning upptäckas. Dock resulterade inte (OR) till användbara artiklar för syftet och hade 

därför kunnat uteslutas. Artiklarnas nyckelord användes i sökprocessen för att utöka 

sökningen, på så sätt kunde nya artiklar identifieras. Artiklar som inkluderades i uppsatsens 

resultat kan finnas som dubbletter i de olika sökkombinationerna. Författarna 

kvalitetsgranskade artiklarna separat med hjälp av Fribergs kvalitetsgranskningsmall för 

kvalitativa artiklar som sedan diskuterades tillsammans, vilket stärker uppsatsens pålitlighet. 

Henricson (2017) förklarar att pålitligheten ökar när kvalitetsgranskningen görs enskilt för 

att sedan jämföras gemensamt. Fribergs kvalitetsgranskningsmall användes för att filtrera 

artiklar till resultatet. Frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 9 och 12 valdes ut med hänsyn till att utforma 

ett resultat med god kvalité. De frågor som uteslöts från granskningsmallen ansågs inte vara 

relevanta för uppsatsens resultat och kan heller inte anses ha påverkat uppsatsens kvalitet. 

Artiklarna som kunde besvara de utvalda frågorna och var relevanta för uppsatsens syfte 

inkluderades. Två artiklar exkluderades i granskningsmallen då de inte ansågs uppfylla 

kraven. Resultatet innefattar 10 artiklar och ansågs vara tillräckligt för att kunna skapa ett 

tillförlitligt resultat.  

 

När författarna läste och sammanfattade artiklarnas resultat enskilt och sedan jämfördes 

tillsammans ökade trovärdigheten. Om materialet enbart skulle ha granskats gemensamt 

fanns det ökad risk för feltolkningar och att artiklarna inte skulle ha bearbetats tillräckligt 

grundligt. Detta hade haft en påverkan på resultatet och dess pålitlighet. Henricson (2017) 

menar att ett kritiskt förhållningssätt vid bearbetning av artiklar som studeras enskilt och 

tillsammans ökar trovärdigheten. Engelskspråkiga artiklar översattes med stor noggrannhet 

till svenska. Författarna är medvetna om att översättningen kan ha skapat feltolkningar, 

vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Dock lästes och bearbetades artiklarna på engelska 

innan översättningen skedde för att minska risken för feltolkning och förståelsen ökade när 

hjälpmedel som lexikon användes. Enligt Östlundh (2017) kan språkliga svårigheter 

förekomma hos människor som inte har engelska som modersmål och hon rekommenderar 

lexikon vid översättning (Östlundh, 2017). Genom användning av överstrykningspennor 

kunde olika kategorier tydliggöras och risken minskade att betydelsefull och användbar 
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information missades. Enligt Friberg (2017b) kan överstrykningspennor underlätta 

resultatets utveckling då likheter och skillnader enklare kan markeras och därmed 

synliggöras. Genom att författarna använde Fribergs analysmodell utfördes bearbetningen 

av artiklarna grundligt och systematiskt. Tillvägagångssättet underlättande därför skapandet 

av det nya resultatet. Bekräftelsebarheten styrktes med hjälp av handledningsgrupp och 

handledare som läste resultatet och bedömde att det svarade mot uppsatsens syfte.  

De studier som de valda artiklarna byggde på hade tagit hänsyn till Helsingforsdeklarationen 

eller var godkända av en etisk kommitté. Dock förklarades det inte explicit i alla artiklar att 

samtliga krav från Helsingforsdeklarationen hade uppfyllts. Etiska överväganden 

synliggjordes dock alltid i de valda artiklarna. Förförståelsen var begränsad i förhållande till 

ämnet vilket minskade risken för påverkan på resultatet. Dahlberg (2014) menar att en 

förförståelse kan hämmas av tidigare erfarenheter eller kunskap av hälsa och sjukdom. Att 

ha en nära relation till kunskapsområdet kan därför hindra nya intryck eller perspektiv och 

därför påverka resultatet negativt (Dahlberg, 2014). Genom begränsad förförståelse ökar 

möjligheten till ett öppet sinne samt ett tillförlitligt och objektivt resultat. 

Bekräftelsebarheten möjliggjordes också genom att författarna utgick från ett objektivt 

perspektiv samt reflekterade kring egna tankar och värderingar. Enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017) ska analysprocessen redogöras och ett neutralt förhållningssätt ska beaktas, 

för att bekräftelsebarheten ska uppnås. 

Resultatdiskussion 

 

Uppsatsens resultat visar att kvinnor väntar med att uppsöka sjukvård vid hjärtinfarkt. 

Orsakerna är diffusa symtom som de inte kopplar till en hjärtinfarkt. De har dock en känsla 

av att något inte står rätt till men förknippar symtomen med andra åkommor. Som Nymark 

et al. (2009) tidigare skriver har patienter vaga symtom vid hjärtinfarkt. Symtomen 

associeras därför inte till hjärtat, utan kopplas till andra möjliga orsaker. Vidare visar 

uppsatsens resultat att kvinnor upplever rädsla för att söka vård. En föreställning om att inte 

bli tagen på allvar av sjukvården och rädslan för att bli inlagd finns. Anhöriga har dock stor 

påverkan på om kvinnan söker vård eller inte. Detta stämmer överens med Rosenfeld et al. 

(2005) som förklarar att många kvinnor fasar för att uppsöka vård eftersom de beskriver 

rädsla för att ha överdrivit sina symtom. När anhöriga dock påpekar för kvinnan att hon bör 

söka vård och benämner symtomen som allvarliga är hon oftast villig att kontakta 

sjukvården.  

 

Uppsatsens resultat belyser kvinnors upplevelser av sjukvården. Kvinnor upplever att 

missbedömningar orsakade av deras diffusa symtom görs, vilket resulterar i att vården 

upplevs bli fördröjd och inadekvat. Även Miller (2002) betonar att kvinnors symtom måste 

vara inom referensramarna för kännetecken vid hjärtinfarkt för att sjukdomen ska upptäckas. 

Atypiska symtom som kvinnor upplever resulterar i försenad behandling och vård. Hälso- 

och sjukvården har förväntningar på hur symtomen ska visa sig vid en hjärtinfarkt vilket 

leder till att kvinnor förbises när symtomen inte är tydliga. Det framkommer i resultatet att 

fysiska och psykiska begränsningar är faktorer som uppkommer till följd av hjärtinfarkten. 

Trötthet upplevs som ett påfrestande symtom då orkeslösheten påverkar kvinnors sociala 
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relationer och bidrar till ofrivillig ensamhet. Isolering och andra sociala begränsningar 

uppstår också på grund av oro och rädsla för att återinsjukna. Detta stärks av Kristofferzon 

et al. (2007) som menar att rädsla för återinsjuknande generellt sett är vanligt förekommande 

efter en hjärtinfarkt. Nedstämdhet och avsaknad av livslust begränsar vardagen. Arman 

(2015) beskriver lidande kopplat till patientens upplevelse av sjukdom. Sjukdom kan 

medföra osäkerhet inför framtiden och psykiska begränsningar som oro och rädsla 

förekommer ofta. Hjärt-lungfonden (2019b) beskriver att sjukdom kan påverka individens 

livsvärld och innebära en förändrad livssituation, vilket kan skapa ett lidande. Enligt Frank 

et al. (2018) anser sjuksköterskor att de ska tilldela information till patienter om eventuella 

symtom som kan uppstå till följd av sjukdomen.  

 

I resultatet framgår det att självkänslan förändras efter hjärtinfarkt hos kvinnor, då tilliten 

till kroppen försämras. Som Salminen-Tuomaala et al. (2011) tidigare påvisar kan människor 

som fått hjärtinfarkt uppleva förlorad livskontroll. Genom att återfå kontroll över 

livssituationen kan hälsa och välbefinnande uppnås. I resultatet påvisas att kvinnor har olika 

tankesätt om sina levnadsvanor efter hjärtinfarkt. Efter hjärtinfarkten förändrar vissa kvinnor 

sina levnadsvanor då de förstår sambandet mellan tidigare livsstil och hjärtsjukdom. Det 

förändrade levnadssättet och tankemönstret bidrar till ökat välbefinnande. Detta 

överensstämmer med Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver att trots sjukdom kan 

hälsa och välbefinnande upplevas. Å andra sidan genomför inte alla kvinnor, enligt 

resultatet, livsstilsförändringar trots medvetenhet om hereditet och kunskap om riskfaktorer. 

Orsaken är främst avsaknad av motivation. Wiles och Kinmonth (2001) lyfter också fram att 

bristande motivation resulterar i att kvinnor inte följer råden om livsstilsförändringar, trots 

förståelsen av att det är en viktig förebyggande åtgärd. I resultatet framkommer det att 

kvinnor har kunskapsbrist om levnadsvanornas påverkan på sjukdomen. De associerar inte 

osunda levnadsvanor som riskfaktorer för hjärtinfarkt, vilket resulterar i att 

livsstilsförändringar inte prioriteras. Svedlund et al. (1999) beskriver att information, 

handledning och ett gynnsamt stöd till patienten kan motverka återinsjuknandet. Klang och 

Thorell-Ekstrand (2014) belyser att en god eftervård kan förbättras genom att sjuksköterskan 

ger motivation och kunskap. 

 

I resultatet synliggörs det även att kvinnor upplever information från hälso- och sjukvård 

som bristfällig efter insjuknandet. Skriftlig och muntlig information anses inte vara ett 

tillräckligt stöd eftersom kvinnor upplever svårigheter att komma ihåg informationen. Till 

följd av otillräcklig information ökar kvinnors oro för hantering av sjukdomen och deras 

återhämtningsprocess leder till emotionell påfrestning. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) ska sjuksköterskor ansvara för att ge god information och eftersträva att patienten ska 

återfå, bibehålla eller förbättra sin hälsa.  Arrighi et al. (2015) belyser vikten om information 

och hur den ska delges, för att eftersträva en gynnsam vård. Kirkevold (2000) belyser Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori som beskriver att kommunikation kan underlätta patientens 

hantering av sjukdomen och därmed skapa mening för patientens livsvärld och existens. God 

kommunikationshantering kan även lindra lidande och öka upplevt välbefinnande. 

Patientlagen påvisar också att sjukvårdspersonal ska ge information om eftervård för att 

förebygga ohälsa. Sjukvården ska även garantera att patienten tagit till sig och förstått 

informationen (SFS 2014:821).  
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I resultatet framgår det att kvinnor upplever rädsla för att återuppta sitt sexliv efter sin 

hjärtinfarkt, eftersom fysiska symtom uppkommer vid samlag. Steinke et al. (2013) styrker 

att rädslan för att återuppta samlag finns, vilket påverkar den sexuella aktiviteten. I resultatet 

framkommer det också att andra kvinnor upplever att intimitet och närhet fått en viktigare 

mening än tidigare och därför har deras sexuella hälsa blivit bättre. Folkhälsomyndigheten 

(2019) skriver också att den sexuella hälsan påverkar människans välbefinnande och dennes 

upplevda hälsa. I resultatet beskriver kvinnor att sjukvårdspersonal brister i information om 

sex - och samlevnad efter hjärtinfarkten. De anser att sjukvårdspersonal bör lyfta ämnet för 

att skapa en gemensam dialog om den sexuella hälsan. Detta överensstämmer med Steinke 

et al. (2013) som skriver att patienter önskar information om hjärtinfarktens påverkan på sex 

- och samlevnad. Som Svedlund et al. (1999) tidigare påvisar anser sjuksköterskor det 

besvärligt att prata om sexuell hälsa med patienter, då det finns en uppfattning om att ämnet 

kan vara för personligt. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ligger sjuksköterskans 

profession till grund för att värna om patientens integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska 

utgöra en vård som är personcentrerad, genom att tillgodose patientens individuella behov 

och därmed skapa en god vård. Vidare i resultatet önskar kvinnor att sjukvårdspersonal 

inkluderat anhöriga och givit dem mer information om sjukdomen. Kazimiera Andersson et 

al. (2013) beskriver att anhöriga önskar mer information om hjärtinfarkt och dess 

konsekvenser. Anhöriga upplever även ett behov av att få rådgivning och ha en kontinuerlig 

kontakt med sjukvårdspersonal. Upplevelsen att vårdpersonal endast fokuserar på 

sjukdomstillståndet förekommer, dock finns en önskan hos anhöriga att bli sedda, bekräftade 

och förstådda. Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskan 

ansvarar för att skapa en god relation till såväl patient som anhöriga för att skapa en god 

omvårdnad.   

 

I resultatet framgår det att socialt stöd är en viktig aspekt vid återhämtning efter en 

hjärtinfarkt. Hälsa och välbefinnande främjas genom meningsfulla relationer eftersom det 

bidrar till minskad oro och ökar energin. Familj, partner och vänner är relationer som är 

betydelsefulla för kvinnorna. Detta styrks av Kristofferzon et al. (2008) som beskriver att 

stöd från anhöriga och närstående skapar trygghet och kärleksfullhet. Lindell (1998) skriver 

att emotionellt och socialt stöd ökar patientens självförtroende och självkänsla i förhållande 

till sjukdom. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att människans livsvärld stärks utav 

meningsfulla relationer och skapar möjlighet till att individens livssammanhang förstärks.   

 

I resultatet belyser kvinnor att ett professionellt stöd är betryggande. De upplever även att 

tilliten till sjuksköterskor är hög om de får information och uppföljning om deras hälsostatus, 

vilket bidrar till upplevelser av en god vård. Ekebergh (2015c) skriver att patienten är i behov 

av stöd från sjukvårdspersonal för att kunna förändra sin livssituation och därmed möjliggöra 

för ett förbättrat välbefinnande. Lidell (1998) beskriver att professionellt stöd ska innefatta 

kontinuitet för att skapa trygghet för patienten. Sjuksköterskan bör ha förståelse för 

patientens situation och möjliggöra vägledning för att patienten ska återfå ett aktivt liv.  
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Konklusion 

Uppsatsen påvisar att kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt upplever atypiska symtom som 

genererar oro. Kvinnor beskriver en rädsla för att kontakta hälso-och sjukvård då oro för att 

inte bli tagen på allvar eller bli bekräftad förekommer. Informationen från sjukvården är 

bristfällig vilket skapar en emotionell påfrestning för kvinnorna. Att insjukna i en hjärtinfarkt 

skapar ofrivillig ensamhet då orkeslöshet påverkar deras livssituation, vilket bidrar till ett 

lidande. Hälsa och välbefinnande kan dock synliggöras när kvinnor förändrar sina tidigare 

levnadsvanor och förstår sambanden mellan tidigare livsstil och hjärtinfarkt. En försämrad 

följsamhet bidrar dock till att inte alla förändrar sina levnadsvanor eftersom bristande 

motivation och information förekommer. Hjärtinfarkten påverkar också kvinnors sexuella 

hälsa. Vissa kvinnor är rädda för att återuppta sexlivet medan andra upplever en förbättrad 

sexuell hälsa, då intimitet värdesätts mer. Att få tillgång till både socialt och professionellt 

stöd anses vara betydande för återhämtning av en hjärtinfarkt. Dessa meningsfulla relationer 

ökar kvinnornas upplevelser av hälsa och välbefinnande eftersom livet får en viktigare 

mening. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

I resultatet framgår det att kvinnor sällan förstår sambandet mellan deras symtom och 

hjärtinfarkt. Ett behov av information och stöd kring eftervård påvisas, eftersom det 

förekommer rädsla för återinsjuknande. Resultatet i uppsatsen kan öka sjuksköterskors 

kunskap om hur hjärtinfarkt yttrar sig hos kvinnor. Uppsatsen är användbar för 

sjuksköterskor som främst arbetar på akutvårdsavdelning eller primärvård, dock kan 

sjuksköterskor möta dessa patienter överallt. Uppsatsen är också användbar då 

informationen bidrar till en bredare kunskap om kvinnors upplevelser i samband med 

hjärtinfarkt samt den nya livssituationen som sjukdomen medför. Författarna anser att 

resultatet möjligtvis går att associera till män som drabbats av en hjärtinfarkt eftersom 

behovet av stöd och information troligtvis är densamma. Vidare forskning behövs angående 

sjuksköterskans upplevelser av att vårda och bemöta kvinnor som insjuknat i en hjärtinfarkt 

eftersom det genererar ökad förståelse och ett bredare perspektiv om ämnet. Dessutom hade 

det varit intressant att se jämförelser mellan män och kvinnors likheter och skillnader av 

upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt, för att ytterligare öka kunskapen hos 

sjuksköterskor. Den nytillkomna kunskapen om kvinnors upplevelser leder till en säker och 

jämlik vård och förhoppningsvis ett bra bemötande från hälso- och sjukvården.
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Bilaga 1.  

Fribergs Kvalitetsgranskningsmall 2017. 

 

 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur har detta i så fall formulerats och avgränsats? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven?  

4. Vad är syftet, är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har datan analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden?
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Tabell 1 Sökhisorik. 
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21/1-2020  

Myocardial infarction AND 
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Worldcat 

21/1-2020  

Decision-making AND 

gender AND healthcare-

seeking AND women’s health 

AND acute myocardial 

infarction 

26 26 3 1 

  

Worldcat 

23/1-2020  

Acute myocardial infarction 

AND Women's experiences 

AND ST elevation 

myocardial infarction 

146 80 6 2 

  



 

 

Pubmed 

23/1-2020  

Myocardial infarction AND 

acute* AND healthcare AND 

women 

309 101 5 0 

 

Cinahl 

23/1-2020 

  

Myocardial infarction AND 

onset AND women AND 

experience  

17 17 2 0 

Worldcat 

23/1-2020  

Women's experience AND 

acute myocardial infarction 

AND treatment 

1096 20 2 0 

Worldcat 

23/1-2020 

  

Myocardial infarction AND 

quality of life AND recovery 

AND long-term follow-up 

399 30 4 0 

Cinahl 

23/1-2020  

Myocardial infarction AND 

hospital AND experience 

AND women  

49 17 6 0 



 

 

Cinahl 

24/1-2020  

Myocardial infarction AND 

women AND experience 

AND health*  

72 25 7 1  

Cinahl 

24/1-2020  

Heart attack OR myocardial 

infarction AND acute AND 

qualitative AND women 

22 22 5 0 

Cinahl 

24/1-2020  

Myocardial infarction AND 

acute AND women AND 

hospital 

330 111 4 0 

Medline 

24/1-2020  

Myocardial infarction AND 

women OR female OR 

woman OR females AND 

sexuality 

7 7 1 0 
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24/1-2020  

Myocardial infarction AND 

recovery process AND 

women 

408 30 3 1 
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27/1-2020  

Myocardial infarction AND 

sexual or sexuality AND 

qualitative 

9 9 5 1 

Cinahl 

27/1-2020  

Myocardial infarction AND 

women AND health* AND 

well-being 
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Cinahl 
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Myocardial infarction AND 
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30/1-2020 
 

Myocardial infarction AND 

sexuality AND scandinavia, 

or norway, or sweden, or 

denmark. 

10 10 2 1 



 

 

Worldcat 

30/1-2020  

Acute coronary syndrome 

AND scandinavian women 

AND nursing 

77 40 10 1  
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30/1-2020  

Myocardial infarction AND 

women or female or woman 

or females AND treatment 

AND experience AND 

healthcare 

37 37 10 1 
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Tabell 2 Artikelöversikt. 

Författare  

Titel 
Tidskrift 
Årtal 

Land 

Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Författare:   
Abramsohn, E. Decker, C. 

Garavalia, B. Garavalia, L. 

Gosch, K. Krumholz, H. 

Spertus, J. & Tessler 

Lindau, S. 

  
Titel: 
 “I’m Not Just a Heart, I’m a 

Whole Person Here”: A 

Qualitative Study to 

Improve Sexual Outcomes 

in Women With Myocardial 

Infarction. 

 
Tidskrift: 

Journal of the American 

Heart Association  

 

Syftet var att få en ökad 

förståelse för 
Sexuell hälsa efter en 

hjärtinfarkt hos kvinnor.  

 

Patientperspektiv 

Semistrukturerade 

intervjuer. 
Majoriteten av kvinnorna var  
sexuellt aktiva fyra veckor efter hjärtinfarkten. 

Många upplevde dock rädsla för att drabbas 

av en ny hjärtinfarkt vid sexuell aktivitet. 

Bristande rådgivning om sex- och samlevnad 

upplevdes av kvinnorna.  
  

Godkändes av 

Institutional 

Review Board of 

Saint Luke’s 

Hospital i Kansas 

samt 

Universitetet i 

Chicago. 

Samtyckes kravet 

och 

informationskrav

et synliggjordes. 



 

 

Årtal:  

2013 

 

Land:  

USA 

Författare: 
Arslanian-Engoren, C. & 

Scott, L.  

 
Titel:  
Women's perceptions of 

biases and barriers in their 

myocardial infarction triage 

experience 
 

Tidskrift:  
Heart & Lung 

 

 
Årtal:  
2016 

 

Land: 

USA 

Syfte: 
Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelser av 

triagen vid akut hjärtinfarkt.  

 
Patientperspektiv  

Metod:  
Kvalitativ intervjustudie 

som transkriberades. 

Resultat:  
Kvinnorna upplevde både stöd och hinder vid 

triagen. Hinder var förseningar, 

kommunikationsbrist och fördomar baserade 

på ålder och kön. Kvinnor upplevde att de 

behandlades olika. Viss sjukvårdspersonal 

ansågs dock vara ett stöd.   

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden:  

Informationskrav

et och 

samtyckeskravet 

var uppfyllt.  



 

 

Författare: 

Askham, J. Kuhn, L. 

Frederiksen, P. Davidson, P. 

Edward, K. & Worrall-

Carter, L. 

  
Titel: 

The information and support 

needs of Faroese women 

hospitalised with an acute 

coronary syndrome 

 
Tidskrift: 

Journal of Clinical Nursing 

 
Årtal:  

2010 

 

Land: 

Danmark 

Syfte: 

Syftet var att undersöka 

kvinnors behov av stöd och 

information efter 

sjukhusvistelse på grund utav 

akut koronart syndrom.  

 
Patientperspektiv  

Metod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultat: 
Resultatet påvisade att kvinnor upplevde 

svårigheter och psykisk påfrestning efter sin 

sjukhusvistelse, då informationsbrist förekom. 

Hanteringen av riskfaktorer och 

livsstilsförändringar var några av problemen 

kvinnorna upplevde.  

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden: 
Godkänd av 

University 

Research and 

Ethics 

Committees. 

Studien tog 

hänsyn till 

Helsingforsdeklar

ationen.  

Författare: 

Gyberg, A. Björck, L. 

Nielsen, S. Määttä, S. & 

Falk, K. 

 
Titel: 
Women’s help-seeking 

behaviour during a first 

acute myocardial infarction 

 

 

Syfte: 

Syftet var att identifiera hur 

kvinnors symtom påverkade 

beslutet om att söka vård vid 

deras första akuta 

hjärtinfarkt.  

 
Patientperspektiv. 

Metod: 
En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Resultat: 
Kvinnornas upplevelse av sjukdomens 

progression varierade. Symtomen var olika 

vilket gjorde att kvinnor uppsökte vård vid 

olika tidpunkter. Vissa under ett tidigt skede 

och andra livshotande sent.   

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden: 
Godkänd av 

Regional Ethics 

Board of 

Gothenburg. 

https://his.on.worldcat.org/detailed-record/5155628663?databaseList=1672&databaseList=1697&databaseList=1708&databaseList=1834&databaseList=1842&databaseList=1847&databaseList=1875&databaseList=203&databaseList=233&databaseList=2375&databaseList=239&databaseList=3313&databaseList=638&scope=wz:65324
https://his.on.worldcat.org/detailed-record/5155628663?databaseList=1672&databaseList=1697&databaseList=1708&databaseList=1834&databaseList=1842&databaseList=1847&databaseList=1875&databaseList=203&databaseList=233&databaseList=2375&databaseList=239&databaseList=3313&databaseList=638&scope=wz:65324
https://his.on.worldcat.org/detailed-record/5155628663?databaseList=1672&databaseList=1697&databaseList=1708&databaseList=1834&databaseList=1842&databaseList=1847&databaseList=1875&databaseList=203&databaseList=233&databaseList=2375&databaseList=239&databaseList=3313&databaseList=638&scope=wz:65324
https://his.on.worldcat.org/detailed-record/5155628663?databaseList=1672&databaseList=1697&databaseList=1708&databaseList=1834&databaseList=1842&databaseList=1847&databaseList=1875&databaseList=203&databaseList=233&databaseList=2375&databaseList=239&databaseList=3313&databaseList=638&scope=wz:65324


 

 

Tidskrift:  
Scandinavian journal of 

caring sciences 

 
Årtal:  

2015 

 

Land: 

Sverige  

Författare:  

Herning, M. Hansen, P. 

Bygbjerg, B. Lindhardt, T. 

 

 
Titel:  
Women's experiences and 

behaviour at onset of 

symptoms of ST segment 

elevation acute myocardial 

infarction 
 
Tidskrift:  
European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

 
Årtal:  

2011 

 

Land: 

Danmark 

Syfte:  
Syftet för studien var att 

undersöka kvinnors tankar 

och handlingar vid symtom 

under den akuta fasen.   

 
Patientperspektiv.   

Metod: 
Kvalitativ  
studie med transkriberade 

intervjuer.  

Resultat: 
Tre teman tydliggjordes till varför kvinnorna 

sökte vård. Kunskap om symtom och risker 

vid hjärtinfarkt, osäkerhet till att söka vård 

samt åtgärder vid tidiga symtom. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden: 
Godkänd av 

Regional 

Committee for 

Scientific Ethics. 

Studien tog 

hänsyn till 

Helsingforsdeklar

ationen.   

https://his.on.worldcat.org/detailed-record/758510912?databaseList=1672&databaseList=1697&databaseList=1708&databaseList=1834&databaseList=1842&databaseList=1847&databaseList=1875&databaseList=203&databaseList=233&databaseList=2375&databaseList=239&databaseList=3313&databaseList=638&scope=wz:65324
https://his.on.worldcat.org/detailed-record/758510912?databaseList=1672&databaseList=1697&databaseList=1708&databaseList=1834&databaseList=1842&databaseList=1847&databaseList=1875&databaseList=203&databaseList=233&databaseList=2375&databaseList=239&databaseList=3313&databaseList=638&scope=wz:65324
https://his.on.worldcat.org/detailed-record/758510912?databaseList=1672&databaseList=1697&databaseList=1708&databaseList=1834&databaseList=1842&databaseList=1847&databaseList=1875&databaseList=203&databaseList=233&databaseList=2375&databaseList=239&databaseList=3313&databaseList=638&scope=wz:65324
https://his.on.worldcat.org/detailed-record/758510912?databaseList=1672&databaseList=1697&databaseList=1708&databaseList=1834&databaseList=1842&databaseList=1847&databaseList=1875&databaseList=203&databaseList=233&databaseList=2375&databaseList=239&databaseList=3313&databaseList=638&scope=wz:65324
https://his.on.worldcat.org/detailed-record/758510912?databaseList=1672&databaseList=1697&databaseList=1708&databaseList=1834&databaseList=1842&databaseList=1847&databaseList=1875&databaseList=203&databaseList=233&databaseList=2375&databaseList=239&databaseList=3313&databaseList=638&scope=wz:65324


 

 

Författare: 

Johansson Sundler, A. 
Dahlberg, K. & Ekenstam, 

C. 

 
Titel: 
The Meaning of Close 

Relationships and Sexuality: 

Women’s Well-Being 

Following a Myocardial 

Infarction 

 
Tidskrift:  
Qualitative Health Research 

 

Årtal:  

2009 

 

Land: 

Sverige 

Syfte: 
Studien utforskar innebörden 

av kvinnors relationer och 

sexualitet för hälsa och 

välbefinnande efter 

hjärtinfarkt.  

 
Patientperspektiv.  

Metod: 
Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

fenomenologiska 

intervjuer.  

Resultat: 
Kvinnors relationer efter en hjärtinfarkt 

sammankopplas med en hälsoprocess. 
Alla betydelsefulla relationer kan ge livskraft 

och påverka kvinnornas hälsa negativt som 

positivt.   

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden: 

Informationskrav

et, 

konfidentialkrave

t och 

samtyckeskravet 

synliggjordes.  

Författare: 

Litchman, J. Leifheit-

Limson, E. Watanabe, E. 

Allen, N. Garavalia, B. 

Garavalia, L. Spertus, J. 

Krumholz, H. & Curry, L.  

 

Titel:  
Symptom Recognition and 

Healthcare Experiences of 

Syfte: 

Syftet var att öka förståelsen 

för kvinnors symtom vid akut 

hjärtinfarkt.  Därmed förbättra 

akutsjukvården och minska 

fördröjning i vården. 

 
Patientperspektiv.  

Metod: 

En kvalitativ 

undersökning som 

innefattade transkriberade 

telefonintervjuer.  

Resultat: 
Kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt 

upplever att symtomen är atypiska vilket 

medförde att kvinnorna inte prioriterade att 

söka vård. Kvinnorna saknade stöttning av 

hälso-och sjukvården. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden: 
Informationskrav

et och 

samtyckeskravet 

synliggjordes. 

https://his.on.worldcat.org/search?queryString=au%3DDahlberg%20K&databaseList=2375,233,1842,1875,1697,203,3313,1672,239,1708,638,1847,1834


 

 

Young Women with Acute 

Myocardial Infarction 

 
Tidskrift: 

Circulation: Cardiovascular 

Quality & Outcomes 

 
Årtal:  

2015 

 

Land: 

USA  

Författare:  

Petriček, G. Buljan, J. 

Prljevic, G. & Vrcić-Keglevi 
ć, M.  

 

Titel:  
Perceived needs for 

attaining a ‘new normality’ 

after surviving myocardial 

infarction: A qualitative 

study of patients’ experience 

 
Tidskrift: 
European Journal of General 

Practice 
 

Årtal: 

2017 

 

Syfte: 

Att utforska patienter 

upplevelser av att leva med 

hjärtinfarkt. Att åskådliggöra 

patienternas utmaningar och 

acceptans i sitt hälsotillstånd.  

 
Patientperspektiv.   

Metod:  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultat: 
Patienterna har behov som behöver 

tillgodoses innan de kan normalisera sitt 

hälsotillstånd. Dessa behov inkluderade att 

övervinna ångest och att få kunskap om 

hjärtinfarkt.  

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden: 
Godkänd av 

Ethical Board of 

the Zagreb 

University 

School of 

Medicine.  

https://www.tandfonline.com/toc/igen20/current
https://www.tandfonline.com/toc/igen20/current


 

 

Land: 

Kroatien 

 

 

 

 

 
 



 

 

Författare:  
Sjöström - Strand, 

A. Ivarsson, B. & Sjöberg, 

T. 

 
Titel:  
Women’s experience of a 

myocardial infarction: 5 

years later 

 
Tidskrift:  
Scandinavian journal of 

caring sciences 

 
Årtal:  

2011 

 

Land: 

Sverige  

Syfte:  
Att undersöka och 

åskådliggöra hur kvinnor 

upplevde hälsan och det 

dagliga livet fem år efter en 

hjärtinfarkt.  

 

Patientperspektiv.   

Metod: 
Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie med 

fenomenografisk analys av 

den insamlade datan.   

Resultat: 
Kvinnorna upplevde begränsningar i sitt 

dagliga liv. Fysiska och psykiska besvär 

förekom. Många kvinnor var rädda för att 

drabbas av en ny hjärtinfarkt fem år efter 

insjuknandet.   

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden: 

Godkänd av 

Ethics Committee 

at Lund 

University. 
  



 

 

 

 

 

 

 

Författare:  

Søderberg, L.  Johansen, P. 

Herning, M. & Berg, S.  

 
Titel: 

Women’s experiences of 

sexual health after first-time 

myocardial infarction  

 
Tidskrift:  

Journal of clinical nursing 

 
Årtal: 2013 

 

Land: 

Danmark 

Syfte: 

Syftet var att beskriva 

kvinnors erfarenheter av 

sexuell hälsa, sex månader 

efter insjuknandet av 

en hjärtinfarkt. 

 

Patientperspektiv. 
 

Metod:  
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