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Bakgrund: Hjärtinfarkt har tidigare ansetts vara en sjukdom som främst drabbar män. 
Forskning har på senare år indikerat att även kvinnor i stor utsträckning drabbas av akut 
hjärtinfarkt med symtom som ofta skiljer sig från de ”klassiska” symtom som många män 
uppvisar. Detta har fört med sig att kvinnor fått en felaktig diagnos eller inte tagits på allvar 
när de sökt sjukvård. Detta för även med sig att många kvinnor negligerar sina symtom. Syfte:
Att beskriva kvinnors upplevelser i samband med hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie med 
kvalitativ ansats gjordes. Vetenskapliga artiklar söktes och fyra teman identifierades. Resultat:
De identifierade teman bidrog till att skapa en bild över kvinnors behov av stöd och 
information. Det framkom även att kvinnor har svårigheter att hantera psykologiska problem
samt att de upplever ett själsligt och kroppsligt lidande. Vissa drabbade kvinnor tenderade att 
dölja eller minimera sina symtom. Brist på adekvat information var framträdande och kunde 
bero på felaktiga föreställningar om att endast män drabbas av akut hjärtinfarkt. 
Sammanfattning: Resultatet visar att drabbade kvinnor har ett stort behov av stöd och 
information för att kunna bemästra sin livssituation. 
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Background: Myocardial infarction has earlier been regarded as a disease that has struck 
mainly men. Research has in the recent years indicated that also women suffer from 
myocardial infarction, although they often show different symptoms compared to men. This 
has caused incorrect diagnosis and treatment of women who suffer from myocardial infarction. 
Aim: The aim was to describe women’s experiences in relation to their myocardial infarction. 
Method: A literature review was carried out with the intention to describe women’s 
experiences of myocardial infarction. Scientific articles were sought and four main themes and 
seven subthemes were identified. Result: The identified themes helped create an image of the 
women’s needs of support and information following myocardial infarction. It also emerged 
that the women experienced difficulties managing psychological issues and also that these 
women experience a suffering. Some affected women tended to hide or minimize their 
symptoms. The lack of adequate information was prominent and was mainly caused by false 
conceptions that only men suffer from myocardial infarction. Conclusion:  The result indicates 
that the affected women are in great need of support and information in order to cope with 
their lived situation.
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INLEDNING

Under perioden 1987-2005 inträffade cirka 762 000 fall av akut hjärtinfarkt. Av samtliga 
inträffade fall under dessa år 1987-2005 var 60 procent män och 40 procent kvinnor. År 2005
var andelen kvinnor 42 procent (Socialstyrelsen, 2008). Hjärtinfarkt har tidigare ansetts vara
en sjukdom som drabbar män i störst utsträckning och därför är ramarna som används för 
symptombedömning inte tillförlitliga vid bedömningen av kvinnors symptom (Miller, 2002).
Detta har haft inverkan på sjukvården, men även på de kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt; 
kvinnor har inte tagit till sig information om sjukdomen eftersom de trott att det endast är män 
och äldre kvinnor som drabbas (Lövlien, 2001). Under de senaste åren har allt mer 
uppmärksamhet riktats mot kvinnor och deras upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt och 
forskning har visat att kvinnors symptom vid hjärtinfarkt ofta skiljer sig från de klassiska 
symptomen (Miller, 2002). Detta är ett problem eftersom det dels kan leda till att drabbade 
kvinnor själva uppmärksammar symptomen sent, dels för att de kvinnor som söker vård 
riskerar att få en felaktig diagnos. Kvinnors bagatelliserande av symptomen kan göra att 
personer i kvinnans omgivning inte heller tar situationen på allvar och detta i sin tur kan göra 
att kvinnan struntar i att söka vård eftersom inte heller omgivningen tar symptomen på allvar
(Lövlien, 2001). Trots att det är ganska många år sedan som detta problem uppmärksammades, 
så visar forskning att kvinnor fortfarande får en felaktig diagnos när de söker för sina diffusa
symptom. Det har även visat sig att kvinnor får sämre medicinsk behandling än män, även då 
de uppvisar likartade symptom (Omran & Al-Hassan, 2005). Det har tidigare funnits en myt 
om att hjärtinfarkt bara drabbar äldre kvinnor. Något som kan förklaras genom att flera av de 
studier som gjorts bara har inkluderat personer upp till 60 år (Schenck-Gustafsson, 2003).
Författarna hoppas att denna studie ska kunna bidra till att skapa en bättre insikt och kunskap i 
hur kvinnor upplever sin sjukdom. 

BAKGRUND

Kvinnor med hjärt- kärlsjukdom

Kvinnor har genom åren uteslutits från de flesta studier som rör hjärt- kärlsjukdom. Istället har 
man använt de resultat som man fått fram genom forskning på män för att behandla även 
kvinnor (Schenck-Gustafsson, 2003). Kunskapen om att även kvinnor drabbas av hjärtinfarkt 
går många förbi och detta kan leda till att kvinnor inte själva är medvetna eller tar sina 
symptom på allvar (Socialstyrelsen, 2008).



2

Det finns flera anledningar till att man i så liten utsträckning har studerat kvinnor i hjärt-
kärlforskningen; bland annat har man ofta dragit en övre åldersgräns vid 60 år för att delta i 
dessa studier och eftersom kvinnor tenderar att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar senare så kan 
flera av dem ha blivit förbisedda i undersökningarna. Även hormonella förändringar 
exempelvis under menstruation, graviditet eller klimakterium kan komplicera resultaten
(Schenck-Gustafsson, 2003).

Diagnostiseringen av hjärtinfarkt hos kvinnor försvåras även av att de i många fall har
atypiska symptom och ofta drabbas av så kallade ”tysta” infarkter; det vill säga en infarkt som 
upptäcks vid ett senare tillfälle, t. ex på EKG eller vid obduktion (Schenck- Gustafsson, 2003). 
Flera studier har gjorts som visar att kvinnor har fått mindre aktiv behandling vid svår 
kärlkramp och vid hjärtinfarkt jämfört med män. Detta gör att prognosen för kvinnor blir
sämre (Hammarström, 2005). I en studie gjord av Lövlien (2001) så visar det sig att en 
majoritet av de kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt arbetade inom traditionellt kvinnliga, 
serviceinriktade och fysiskt ”tunga” yrken. Det visade sig också att dessa kvinnor hade 
huvudansvaret för hem och familj och inte främst såg till sina egna behov. Flera av kvinnorna 
förträngde även allvaret i sin situation vid kommunikationen med läkare eftersom de hade 
bristfälliga kunskaper i på vilket sätt hjärtinfarkt tog sig uttryck. I samma studie nämns att ett 
nytänkande måste ske vad gäller kvinnors hjärtproblematik och att det krävs hälsoupplysning 
angående hjärtinfarkt som är särskilt riktad mot kvinnor.

Patofysiologi

Hjärtinfarkt innebär plötsligt försämrat blodflöde i en kransartär. När detta händer så drabbas 
hjärtmuskeln av syrebrist. Den vanligaste orsaken till detta är ateroskleros i de kranskärl som 
försörjer hjärtmuskeln med syre. I dessa områden i kärlet kan det uppkomma sprickor med 
sårbildning där en propp kan bildas som helt eller delvis täpper till kranskärlet och detta 
medför skadlig syrebrist i hjärtmuskulaturen. Om patienten inte kommer under snabb 
behandling så kan detta tillstånd leda till att hjärtmuskeln tar allvarlig skada om syrebristen
kvarstår mer än 20-30 minuter (Socialstyrelsen, 2008).

Symptom

Enligt Ericson & Ericson (2002) så är de vanligaste symptomen vid hjärtinfarkt plötsligt 
påkommande svåra centrala bröstsmärtor som utlöses under vila eller vid ansträngning. 
Smärtorna är ihållande eller återkommande och kan även stråla ut i armarna, främst i vänster 
arm. För de flesta kvinnor är symptomen mindre uttalade och mer diffusa. I en studie gjord av 
Omran & Al-Hassan (2005) så visade det sig att bröstsmärtor var det vanligaste initiala 
symptomet för både män och kvinnor, men att kvinnor i större utsträckning upplevde en 
allmän orkeslöshet, svaghet samt svettningar. Hos kvinnor kan även besvär som ångest, 
illamående, kallsvettighet och andfåddhet vara mer påtagliga än själva smärtupplevelsen enligt 
Ericson & Ericson (2002).
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Lövlien (2001) påtalar att kvinnor inte sökte vård i första hand för sina symptom, utan av 
andra orsaker som de själva inte satte i samband med symtom på hjärtinfarkt. Studien visar att 
det kunde dröja upp till två dygn innan dessa kvinnor kontaktade sjukvården.

Behandling

Det primära behandlingsmålet vid akut hjärtinfarkt är att så snabbt som möjligt återupprätta 
blodflödet i det tilltäppta kranskärlet. Detta görs genom primär ballongvidgning (s.k. PCI), 
eller genom att använda sig av trombolytika för att lösa upp koaglet. Det finns en rad olika 
farmakologiska behandlingsalternativ som är effektiva att använda, både i det akuta skedet och 
i efterbehandlingen av hjärtinfarkt. Där bör tas ställning till den bakomliggande orsaken till 
hjärtinfarkten vid val av behandlingsmetod och behandla därefter (Socialstyrelsen, 2008).

I februari 2008 gick Socialstyrelsen ut med nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Dessa 
fokuserar numera på insatser för att stödja patienter till hälsosammare levnadsvanor. De 
åtgärder som normalt vidtas vid hjärtsjukdom är i första hand så kallad primärprevention, som 
inriktas på att förebygga sjukdom. Efter en genomgången hjärtinfarkt kan även så kallad 
sekundärprevention bli aktuell och detta innebär att risken för återfall förebyggs.

Riskfaktorer

Enligt Israelsson (2000) så är de nio faktorer som bidrar till kranskärlssjukdomar; ogynnsamt 
blodfettsmönster, bukfetma, rökning, diabetes, hypertoni, psykosocial stress, lågt intag av 
frukt och grönsaker samt fysisk inaktivitet. Även alkohol kan ha en ogynnsam effekt. Dessa
faktorer ligger troligen bakom ca 80 % av alla hjärtinfarkter. Enligt Socialstyrelsen (2008) så 
bedöms minst två tredjedelar av alla hjärtinfarkter kunna förebyggas genom hälsosammare 
levnadsvanor.

Forskning har på senare år visat att riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt skiljer sig åt 
mellan könen. Studier har pekat på att psykosociala faktorer som till exempel problem i 
äktenskapet eller med familjen ökar risken för kvinnor att drabbas, medan män i större 
utsträckning påverkas negativt av stress i arbetslivet eller ekonomiska problem (Ericson & 
Ericson, 2002).

Vårdpersonalens ansvar

Enligt Miller (2002) så är det viktigt att vårdpersonal tar upp risken att drabbas av hjärtinfarkt
samt de symptom som är kännetecknande just för kvinnor. Det är inte längre lämpligt att ge 
information som enbart baseras på ålder, etnisk tillhörighet eller kön. Informationen bör 
istället anpassas efter individen, samt utvärderas individuellt. 
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O’Donnell, Condell, Begley och Fitzgerald (2004) konstaterar att kvinnor upplever längre 
väntetider för en medicinsk bedömning genom hela vårdkedjan, jämfört med män. Detta 
resulterar i en utdragen fördröjningsprocess innan adekvat behandling påbörjas. De anser även
att vårdpersonal inom akutsjukvård måste bortse från den typiskt manlige patienten och även 
uppmärksamma kvinnors symptom för att undvika en fortsatt fördröjning av kvinnors 
behandling. Forskarna menar även att akutsjuksköterskor ska ha möjlighet att utveckla dessa 
felaktiga föreställningar om könsskillnader, såsom att yngre kvinnor inte riskerar att drabbas 
och att kvinnors symptom alltid är samma som hos män. De bör även fungera som en 
försvarare och stödjande person för de infarktdrabbade kvinnorna. Lövlien (2001) beskriver att 
vårdpersonal behöver mer kunskap om hur skillnaden i sjukdomsupplevelsen kan påverka 
dialogen mellan patient och vårdare. Kvinnans språk och sjukdomsupplevelse kan skilja sig 
drastiskt från mäns upplevelse och detta kan få konsekvenser för diagnosticering och 
behandling. Kristofferzon, Löfmark & Carlsson (2003) påpekar att sjuksköterskor borde 
informera kvinnliga patienter och närstående om betydelsen av snabb behandling och prognos 
samt vilka konsekvenser som en fördröjd behandling kan få.

Omvårdnadsperspektiv

Hjärtinfarkt är en sjukdom som slår till plötsligt och som för med sig mycket smärta, ångest 
och lidande för den drabbade (Ericson & Ericson, 2002). Lidande kan även uppstå när någon
tvingas be om hjälp och på grund av detta inte känner samma värdighet som människa. Det är 
viktigt att i så stor utsträckning som möjligt förebygga att en människa upplever detta lidande
och även optimera möjligheterna till välbefinnande. Sjukvårdspersonal måste ha ett medvetet 
förhållningssätt och detta innebär att patientens situation och upplevelser alltid kommer i 
första hand (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).

Dahlberg (2002) beskriver vårdlidande som att den lidande människan i sjukvården blir 
åsidosatt samt att man som patient känner sig maktlös när man tvingas stå utanför sitt eget 
vårdande utan att förstå vad som händer. 

Att åstadkomma ett lidande för den andre innebär alltid att kränka den 
andres värdighet, att inte bekräfta denne som fullvärdig människa. 
(Eriksson, 1994, s.39).

Vidare anser Dahlberg (2002) att vårdlidande kan vara ett omedvetet handlande orsakat av 
brist på kunskap och reflektion, detta innebär att alla som är ansvariga för vårdande i någon 
form måste se till att dessa brister åtgärdas. Den brist på autonomi som kan uppstå i en akut 
ohälsosituation kan orsaka ett stort lidande för en person som är självständig och van att ha 
kontroll över sin tillvaro (Dahlberg m.fl. 2003). Ett mindre lämpligt bemötande från 
vårdpersonal samt bristande rutiner kan skapa ett starkt lidande som påverkar patienten. Det är
av betydelse att i omvårdnaden inrikta sig på varje patients individuella behov och önskningar
(Dahlberg, 2002).  
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Problemformulering

Traditionellt har forskning kring hjärtinfarkt till stor del bedrivits på män samt deras symptom
och kvinnor har uteslutits från de flesta studier som rör hjärtsjukdomar. De resultat som 
framkommit genom forskning på män har även används för att behandla kvinnor. Detta
fenomen har börjat uppmärksammas mer och på senare år har problematiken kring detta 
fenomen belysts genom forskning (Schenck-Gustafsson, 2003). Eftersom kvinnor oftast 
upplever mer diffusa symtom vid insjuknandet så riskerar de att få en fördröjd vård när de väl 
uppsöker sjukvården (O´Donell m.fl. 2004). Enligt Omran & Al-Hassan, (2005) riskerar 
kvinnor fortfarande att få en felaktig diagnos samt en sämre medicinsk behandling än män, 
även då de uppvisar liknande symptom. Dessa kvinnor upplever kanske inte heller att de blir 
tagna på allvar och detta skulle kunna innebära ett lidande för dem i samband med 
vårdkontakten. Enligt Dahlberg (2002) så är det uppenbart att vårdlidande uppstår ur 
vårdrelationer och att detta förvärras om patienten utsätts för ett förnekande. Det finns därför 
ett intresse att studera detta ämne för att uppnå en djupare förståelse och kunskap om kvinnors 
upplevelse att drabbas av hjärtinfarkt. Detta kan leda till att sjuksköterskan har möjlighet att 
förbättra omvårdnaden för dessa patienter. 

SYFTE

Att beskriva kvinnors upplevelser i samband med hjärtinfarkt. 

METOD

En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes enligt Segesten (2006) eftersom den metoden 
passade den önskan författarna hade att fördjupa förståelsen för kvinnors personliga 
upplevelser av att vårdas för hjärtinfarkt ur deras eget livsvärldsperspektiv. En litteraturstudie 
innebär att på ett strukturerat sätt skapa en uppfattning över ett valt ämne eller problemområde. 
Detta innebär bland annat att forskaren tar reda på vad som tidigare publicerats inom 
forskningsområdet, vilka metoder eller vilka teoretiska utgångspunkter som använts. 
Litteraturstudien bygger på ett systematiskt val av forskningsartiklar och rapporter med mera 
inom det valda ämnet eller problemområdet. Vilka texter som väljs ut avgörs av 
problemformulering och syfte. Detta innebär att artiklarna måste väljas ut systematiskt. Målet 
med en kvalitativ ansats är att skapa en större förståelse för vad lidande innebär; hur livet 
gestaltar sig i relation till hälsofaktorer och processer samt hur patienters upplevelser, 
erfarenheter, förväntningar och behov kan mötas (Friberg, 2006). 
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Urval

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Academic Search Elite, PubMed samt Cinahl. 
Artiklarna som använts är till största del kvalitativa intervjustudier, med undantag för två 
artiklar med kvantitativ inriktning. För att hitta artiklar relevanta för ämnet och med aktuellt 
innehåll var inklusionskriterierna att enbart använda vetenskapligt granskade artiklar 
publicerade mellan åren 2000-2008 skrivna på engelska eller svenska. Endast etiskt granskade 
och godkända artiklar användes.

Deltagarna i de analyserade studierna är i huvudsak kvinnor i blandade åldrar, men män 
förekommer i fyra av studierna. När gruppen av informanter bestod av både män och kvinnor 
så var kravet att det i studien tydligt skulle framgå vilka resultat som gällde för respektive kön. 

Vid databassökningarna användes sökorden women/woman, myocardial infarction, experience, 
coping och suffering. I alla sökningarna kombinerades sökorden med AND. Då sökorden 
verifierades i MeSH och Thesaurus överensstämde alla ord utom experience, men efter 
övervägande inkluderades det ändå som sökord eftersom det speglar syftet och för att inget 
liknande synonymord överensstämde.

Först genomfördes en sökning i Academic Search Elite och sökorden myocardial infarction 
och women kombinerades först. Detta genererade dock ett ohanterligt antal träffar och därför 
valdes inga artiklar från denna sökning. Då sökordet experience lades till de två första blev 
resultatet ett hanterbart antal träffar (fyrtiosex stycken). Av dessa lästes ungefär hälften av 
abstracten och fyra av artiklarna valdes ut. När ordet coping kombinerades med myocardial 
infarction och women så gav det tio träffar. Åtta abstract lästes och två artiklar valdes ut vid 
denna sökning. Sökordet suffering lades till myocardial infarction och women och detta 
genererade då tretton träffar. Två av dessa abstract lästes men inga artiklar från denna sökning 
valdes ut.

Även i PubMed påträffades vid den första sökningen ett mycket stort antal artiklar när 
sökordskombinationen myocardial infarction och women användes. På grund av det 
ohanterliga antalet träffar lästes efter den här sökningen inga abstract och inga artiklar valdes. 
Inte heller vid tillägg av det tredje sökordet experience valdes några artiklar ut, eftersom
antalet också här var ohanterligt med över tvåtusen träffar. Eftersom sökningarna i PubMed 
genererade så många träffar så valde författarna att i de tre första sökningarna kombinera fler 
av sökorden samtidigt. Alltså lades även suffering till de tidigare tre sökorden. Detta 
genererade ett mer överskådligt antal träffar (sjuttiofyra stycken). Av dessa lästes dock endast 
fyra abstract, eftersom övriga titlar inte verkade vara relevanta för studien. De fyra artiklarna 
lästes men inga valdes heller i denna sökning eftersom innehållet i dem inte motsvarade syftet. 
I den fjärde sökningen i PubMed lades ordet coping till istället för suffering och detta 
genererade fyrtionio artiklar. Av dessa lästes fjorton abstract och tre artiklar valdes ut.
Vid sökningen i PubMed påträffades dessutom fyra artiklar som verkade användbara men som 
inte fanns att hämta i fulltext. Av dessa fyra återfanns en genom att dess titel söktes i 
sökmotorn Google. De återstående tre artiklarna vars abstract påträffades i PubMed beställdes 
genom Alingsås bibliotek. 
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Sökning efter artiklar gjordes även i databasen Cinahl, men eftersom dessa sökningar 
genererade samma användbara artiklar som de tidigare genomförda sökningarna i Academic 
Search Elite och PubMed så valdes inga unika artiklar från Cinahl. Slutligen exkluderades två 
artiklar från de tretton som ursprungligen valdes ut. Detta gjordes eftersom de inte 
överensstämde med den här studiens syfte.

Figur 1. Översikt över de artiklar som användes i studiens resultat.

Författare, 
land, år

Publicerad i 
tidskrift

Titel Syfte

M. Svedlund
E. Danielsson
A. Norberg
Sverige, 2001

Journal of 
Advanced Nursing

Women´s narratives during the 
acute phase of their myocardial 
infarction

Att belysa meningen av levda erfarenheter under 
den akuta fasen av en hjärtinfarkt.

J. E. Holiday
J.M. Lowe
S. Outram
Australien, 
2000

International 
Journal of 
Nursing Practice

Women´s experience of 
myocardial infarction

Att undersöka de underliggande processer som 
påverkar kvinnors beslut att söka medicinsk hjälp 
för symptom på hjärtinfarkt.

M-L. 
Kristofferzon
R. Löfmark
M. Carlsson
Sverige, 2007

Journal of 
Clinical Nursing

Striving for balance in daily 
life: experiences of Swedish 
women and men shortly after a 
myocardial infarction

Att beskriva kvinnor och mäns upplevelser i det 
vardagliga livet under de första 4-6 månaderna 
efter en hjärtinfarkt med fokus på problem, 
problemhantering och stöd från socialt nätverk.

M-L. 
Kristofferzon.
R. Löfmark
M. Carlsson
Sverige, 2005

Journal of 
Advanced Nursing

Coping, social support and 
quality of life over time after 
myocardial infarction

Att beskriva könsskillnader i hur man hanterar 
vardagen, socialt stöd och livskvalitet, 1, 4 och 12 
månader efter hjärtinfarkt.

D. Jackson
J. Daly
P. Davidson
D. Elliott
E. Cameron-
Traub 
V. Wade
C. Chin
Y. Salamonson
Australien, 
2000

Journal of 
Advanced Nursing

Women recovering from first-
time myocardial infarction 
(MI): a feminist qualitative 
study

Att undersöka erfarenheten av tillfrisknande hos 
kvinnor som överlevt sin första hjärtinfarkt, den 
första tiden efter utskrivningen

E. Brink
B. W. Karlson
L, R-M. 
Hallberg
Sverige, 2006

Journal of 
Advanced Nursing

Readjustment 5 months after a 
first-time myocardial infarction: 
reorienting the active self.

Att undersöka självbestämmande processen hos 
män och kvinnor, fem månader efter sin första 
hjärtinfarkt.
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Författare, 
Land, år

Publicerad i 
Tidskrift

Titel Syfte

A. Sjöström-Strand
B. Fridlund
Sverige, 2006

Canadian Journal of 
Cardiovascular Nursing

Women´s descriptions of 
coping with stress at the 
time and after a myocardial 
infarction: 
phenomenographic analysis

Att beskriva och undersöka 
hur kvinnor hanterar stress 
vid och efter en hjärtinfarkt.

M-L. Kristofferzon
R. Löfmark
M. Carlsson
Sverige, 2005

Heart and Lung Percieved coping, social 
support and quality of life 1 
month after a myocardial 
infarction: a comparison 
between Swedish women 
and men.

Att beskriva och jämföra 
bemästring, socialt stöd samt 
livskvalitet hos svenska 
kvinnor och män 1 månad 
efter hjärtinfarkt.

L. Worall-Carter
T. Jones
A. Driscoll
Australien, 2005

Contemporary Nurse The experiences and 
adjustments of women 
following their first acute 
myocardial infarction

Att undersöka kvinnors 
upplevelser efter deras första 
hjärtinfarkt och att 
identifiera nödvändiga 
anpassningar i 
återhämtningsprocessen.

N. Doiron-Maillet
D. Meagher-Stewart
Canada, 2003

Canadian Journal of 
CardiovascularNursing

The uncertain journey: 
Women´s experiences 
following a myocardial 
infarction.

Att undersöka yngre 
kvinnors uppfattning av 
deras tillfriskningsprocess 
efter en hjärtinfarkt.

A. Johansson
K. Dahlberg
M. Ekebergh
Sverige, 2003

European Journal of 
Cardiovascular nursing

Living with experiences 
following a myocardial 
infarction

Att undersöka kvinnors
erfarenheter efter hjärtinfarkt

Dataanalys

Enligt Friberg (2006) så kan analysarbetet vid kvalitativa studier beskrivas som en rörelse från 
helhet till delar till en ny helhet. När artiklarnas resultat sönderdelas finner man bärande 
aspekter med betydelse för syftet som kan användas för att skapa en ny helhet. Den nya 
helheten skapas av den beskrivande sammanfogningen av de bärande aspekterna. Författarna
läste enskilt och upprepade gånger igenom artiklarna för att få en överblick och helhet över 
materialet. Författarna identifierade här nyckelord som var kännetecknande för materialets 
innehåll. Artiklarna lästes sedan igenom gemensamt av båda författarna, varvid innehållet i 
dem diskuterades. Härigenom utkristalliserades gemensamma nyckelord som därefter 
sammanfördes till en helhet och slutligen enades författarna om fyra centrala huvudteman som 
speglade innehållet i de analyserade artiklarna.

Etiska aspekter

Författarna tog hänsyn till Helsingforsdeklarationens principer vid granskningen av artiklarna 
De artiklar som inte följde de etiska riktlinjerna och där det inte framgick mycket tydligt hur 
forskarna etiskt gått till väga exkluderades i studien (Medicinska forskningsrådet, 2003). Vad 
gäller etiskt förfarande så togs även hänsyn till ärlighet, noggrannhet och tillvägagångssätt vid 
granskningen av artiklarna. Detta innebär att artiklarnas innehåll inte har förvrängts samt att 
inga egna fördomar involverats eller att texten tolkats utifrån förutfattade meningar.
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RESULTAT

Efter en genomgången hjärtinfarkt är det mycket som förändras i de drabbade kvinnornas 
livsvärld. De mest framträdande aspekterna av detta presenteras i resultatet och baseras på de 
fyra teman som analysen av det samlade materialet genererade.

Figur 2.  Teman funna vid analys av datamaterialet.

Teman

BEHOV AV STÖD

FÖRÄNDRING

BEHOV AV KUNSKAP

SJUKSKÖTERSKANS 
OMVÅRDNADSANSVAR

Behov av stöd

I de analyserade artiklarna så framkom att infarktdrabbade kvinnor känner ett stort behov av 
stöd. En anledning till detta kan vara att kvinnor har svårt att tolka sina symtom och att de 
därför söker stöd och bekräftelse hos sitt sociala nätverk för att få råd (Kristofferzon, Löfmark 
& Carlsson, 2005). Bland framför allt äldre kvinnor fanns en stark vilja att känna sig behövda 
och en stark känsla av stress uppstod när de inte längre fick känna sig behövda (Sjöström-
Strand & Fridlund, 2006). De flesta kvinnorna tyckte det var viktigt med stöd från anhöriga 
menar Worrall-Carter, Jones & Driscoll (2005). I samma studie framkommer dock att några av
kvinnorna kände sig överbeskyddade och berövade sin självständighet. Detta stöds även 
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utifrån Doiron-Maillett & Meagher-Stewarts studie från 2003 där det framkom att förlusten av 
kontroll hade stor inverkan på kvinnornas hälsa och välbefinnande. Det ledde till att de själva 
ifrågasatte sin förmåga och identitet. Vissa kvinnor var osäkra på sin förmåga att komma 
tillbaka till sina gamla roller och ansvarsområden och detta upplevdes som mycket 
frustrerande. Ytterligare en aspekt som förstärkte bristen på kontroll var tendensen kvinnorna 
hade att anklaga sig själva för att de inte sökt vård eller stöd från familjen i ett tidigare skede. 

Flera kvinnor kände sig ansvariga för hushållsarbetet och prioriterade därför detta först, ibland 
före sitt eget tillfrisknande. Fysiskt stöd med exempelvis matlagning, städning och bilkörning 
var nödvändiga för att kvinnorna skulle kunna tillfriskna. Flera av dem tyckte även att de fått 
tillräcklig hjälp med detta efter hemkomsten från sjukhuset, medan andra upplevde att de 
endast fick den hjälp de behövde om de specifikt bad om det (Worrall-Carter, m.fl. 2005). 

Även Svedlund, Danielsson & Norberg (2001) fann att de drabbade kvinnorna var vana att 
sköta hem och familj och de sågs som starka och aktiva individer. De kände sig obekväma i 
patientrollen eftersom de i och med denna blev beroende av andra. Detta ingav en känsla av 
degradering och skam eftersom de inte kände sig lika starka och kapabla som före 
insjuknandet, till exempel när de behövde hjälp med praktiska vardagssysslor.

Förändring

Sjöström-Strand & Fridlund (2006) beskriver i sin studie att vid insjuknandet i hjärtinfarkt 
startas ofta en tankeprocess runt den förändring det innebär och den anpassning som blir 
nödvändig för den drabbade. Sjukdomen innebär att vissa stora förändringar behöver göras 
och de drabbade kvinnorna behöver utveckla nya tankesätt och sätt att hantera vardagen; till 
exempel så behöver kvinnorna inse vikten av att i större utsträckning planera och prioritera i 
sin vardag. 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson (2007) beskriver hur de drabbade kvinnorna uttryckte 
svårigheter att ändra sin livsstil eftersom de var beroende av sin familj. 
Många drabbade kvinnor fann det svårt att tro att hjärtinfarkten skulle ha en permanent effekt 
på deras liv. Vissa av kvinnorna hade en positiv attityd till förändringar, medan andra ville 
avvakta. Svedlund m.fl. (2001) nämner att de drabbade kvinnorna i många fall var ytterst 
tveksamma till att offra sin livsstil och det som var viktigt för dem i sitt vardagliga liv. Alla 
kvinnor insåg dock att de var tvungna att varva ner och göra förändringar i sitt vardagliga liv 
som exempelvis att sluta röka. När kvinnorna märkte att de sysslor de tidigare utfört blivit 
svåra att klara av så upplevde de att kroppen blivit ett hinder som begränsade dem i deras 
dagliga liv. Även saker som lättare hushållsarbete samt kortare promenader blev svårare än 
innan hjärtinfarkten. Flera av kvinnorna uppgav även att de hade en önskan att uppnå större 
saker än de kunde klara av, men eftersom de behövde anpassa sina vanor efter sina kroppar så 
upplevdes inte tidigare glädjeämnen som lika stora. Att drabbas av hjärtinfarkt innebär också 
att tvingas leva med sjukdomen. Detta får till följd att man inte längre litar till sin egen kropp 
och existens. Det är genom att försonas med sin sjukdom som en känsla av välbefinnande och 
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harmoni kan uppnås, trots sjukdom. Johansson m.fl. (2003) beskriver att i denna process kan 
drabbade kvinnor etablera en ny och naturlig relation med sin kropp och livsvärld.

Motivationen att fortsätta med sina vardagliga aktiviteter var stark hos många av kvinnorna, 
även fast de flesta var tvungna att göra förändringar relaterade till sin sjukdomsbild. De var 
villiga att anpassa sin arbetssituation och vardagssituation till sin begränsade möjlighet till 
aktivitet och de kvinnor som accepterade sin sjukdom fick lättare att se ljust på framtiden samt 
att göra förändringar i sina liv. (Brink, Karlson & Hallberg, 2006; Sjöström- Strand & 
Fridlund, 2006). Detta resultat nådde även delvis Johansson, Dahlberg & Ekebergh (2003) 
som i sin studie påtalar att flera kvinnor, när de försonats med sin sjukdom, kunde skapa en ny 
mening i sina liv. De kände en framtidstro, en lust att ta bättre hand om livet och levde mer i 
nuet. 

Sjöström- Strand & Fridlund talar i sin studie från 2006 mycket om stress och stresshantering 
som kommer sig av just förändringar i de drabbade kvinnornas livssituation. Jackson m.fl. 
(2000) påpekar även att tiden efter hjärtinfarkt är en period fylld av fysisk, psykisk och social 
stress och även präglad av rädsla, osäkerhet och känslomässig labilitet.

 Kvinnorna blir tvungna att skapa en distans mellan sig själva och stressfyllda situationer och 
den här insikten blir nödvändig för att de ska kunna fortsätta med sina vardagliga liv. Eftersom 
det här är en pågående process så leder detta till större medvetenhet hos dessa kvinnor när det 
gäller stress och detta gör stressfyllda situationer lättare att hantera. Att få prata med någon 
person man litade på, till exempel en partner, barn eller nära vän var en viktig del i 
stresshanteringen. Känslan av samhörighet var också viktig och gjorde det vardagliga livet 
lättare att hantera. Faktorer som ökade stressen beskrevs vara en känsla av ensamhet och 
övergivenhet som ofta infann sig efter en genomliden hjärtinfarkt (Sjöström-Strand & 
Fridlund, 2006).

Behov av kunskap

Enligt Jackson m.fl. (2000) så märktes en brist på tillförlitlig information hos de drabbade 
kvinnorna. De var i behov av specifik individbaserad information och flera av kvinnorna sökte 
därför information på egen hand. Detta styrks även av Johansson m.fl. (2003) som i sin studie 
kom fram till att de drabbade fick generella råd och information angående livsstilsförändringar. 
Eftersom informationen var standardiserad och inte individuellt anpassad så upplevdes råden 
som svåra att följa. Doiron-Maillet & Meagher-Stewart (2003) fann att den information som 
yngre kvinnor fick på sjukhuset upplevdes som irrelevant och inte passade in i deras verklighet 
och de upplevde även att informationen var riktad till äldre personer. En sådan information 
gjorde kvinnorna förvirrade kring de råd om begränsningar i aktivitet som de fick av 
vårdpersonalen. Bristen på god information samt en förståelse för sjukdomen tog sig uttryck 
som utmattning och oro hos kvinnorna (Jackson m.fl., 2000) 
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Enligt Kristofferzon m.fl. (2007) så uttryckte drabbade kvinnor svårigheter att utföra de 
praktiska saker de fick information om exempelvis angående matvanor samt att detta 
påverkade deras välbefinnande negativt. Det framkom att kvinnor hade problem att ta emot 
tillräckligt med relevant information från läkaren samt dietist. De hade även svårigheter att 
veta vad de skulle ställa för frågor till vårdpersonal och de saknade information om vilka 
problem de skulle komma att erfara efter utskrivning.

Ett annat problem som framträdde, förutom bristen på relevant information, var hur bristfälliga
kunskaper många kvinnor hade om hjärtinfarkt innan de själva drabbades; något som ofta kom 
sig av att de trodde att män drabbades i större utsträckning (Doiron-Maillet & Meagher-
Stewart, 2003). Detta var i flera fall en orsak till att de drabbade kvinnorna sökte vård sent
(Holliday m.fl. 2000). Detta stöds utifrån resultat från en studie gjord av Worrall-Carter m.fl. 
(2005) i vilken det framkom att upp till en tredjedel av kvinnorna inte uppmärksammade sina 
symptom och i några fall inte ens då symptomen var klassiska med svåra bröstsmärtor. I flera 
studier (Kristofferzon m.fl. 2007; Svedlund m.fl 2001; Holliday, Lowe & Outram (2000); 
Worall-Carter m.fl. 2005) framkom att kvinnor tenderar att minimera sina symtom bland annat 
för att de inte ville störa eller oroa sina nära och kära. Andra väntade ett tag innan de sökte 
vård eftersom de trodde att symtomen skulle försvinna. Det framkom även att kvinnor höll 
inne med information om dem själva även inför vårdpersonal.

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar

De drabbade kvinnorna är beroende av professionell vårdpersonal som kan se ur patientens 
perspektiv och ge individuell information istället för att tvinga på någon generaliserad 
information. De är viktigt att kvinnorna ses som individer och tas på allvar, detta påtalas i 
Johanssons m.fl. studie från 2003. Enligt Kristofferzon m.fl. (2007) så uppskattade kvinnorna 
sjuksköterskorna på hjärtavdelningen eftersom det var lättare att skapa kontakt samt en bra 
dialog med dessa än med läkaren. Worrall-Carter m.fl. (2005) beskriver i sin studie att 
vårdaren definieras som den person som ger kvinnorna störst stöd. Han eller hon blev den 
person som kvinnorna förlitade sig på, både när det gällde fysiska och känslomässiga behov.  

Detta motsägs dock delvis i en studie av Jackson m.fl. (2000) där flera kvinnor uttryckte en 
besvikelse över bristen på information som de upplevde från all vårdpersonal.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Artiklarna som studerats är alla vetenskapliga och publicerade i omvårdnadsvetenskapliga 
tidskrifter. Artiklarna som använts är till största del kvalitativa intervjustudier, med undantag 
för två artiklar med kvantitativ inriktning. Artiklar med kvalitativ ansats valdes i första hand 
eftersom det fanns en önskan att beskriva de drabbade kvinnornas egen upplevelse av sin 
situation (Segesten, 2006). Deltagarna i studierna är i huvudsak kvinnor i blandade åldrar, men 
män förekommer i några av studierna. I dessa studier framgår det dock med stor tydlighet om 
det är en kvinna eller man som svarat. 

Artiklarna söktes i databaserna Academic Search Elite, PubMed samt Cinahl. Dock användes 
inga artiklar från Cinahl, eftersom de sökningarna inte genererade några unika artiklar. De 
flesta artiklarna påträffades direkt i fulltext, medan vissa fick beställas eller sökas fram på 
annat sätt. De sökord som kombinerades visade sig vara relevanta och användbara. Dock
kunde sökorden ha kombinerats på fler sätt och andra sökord kunde även ha lagts till. Att detta 
inte gjordes kan ha inneburit en begränsning för arbetet. De avgränsningar som gjorts i valet 
av antalet databaser i sökningen kan eventuellt ha varit en nackdel för studien. Sökning i fler 
databaser kunde ha genererat fler för studien användbara artiklar, men på grund av rådande 
tidsbegränsning samt att författarna ansåg att tillräckligt många artiklar hittades genom de 
sökningar som gjordes så utökades inte sökningen att omfatta fler databaser. 

Eftersom ett av inklusionskriterierna var att artiklar från enbart 2000-talet skulle användas kan 
detta eventuellt ha inneburit att värdefulla artiklar missades, men eftersom så aktuell 
information som möjligt eftersträvades samt att det valda området ständigt uppdateras så höll 
författarna fast vid detta kriterium. 

De artiklar som valdes ut för att ingå i studien innehöll relevant information om kvinnors 
upplevelser under den tid som omger en hjärtinfarkt. Många citat från intervjuer med de 
drabbade kvinnorna förekom i texterna. Detta anser författarna var värdefullt och skänkte en 
större trovärdighet till studierna eftersom de enskilda kvinnornas tankar och upplevelser då 
lättare kunde skönjas. Beslutet att endast använda artiklar som fått etiskt godkännande anser 
författarna skänker större trovärdighet till denna studies etiska principer.

Det ligger närmast tillhands för författarna att studera hur den svenska sjukvården tar sig an 
hjärtinfarktpatienter och hur dessa upplever att de blir bemötta av vårdpersonal och de svenska 
artiklar som använts i studien belyser väl det ämne författarna avsett att studera. Även 
utländska artiklar har använts och det ger ett vidare perspektiv av hur vården av de drabbade 
kvinnorna ser ut internationellt. Dock kan det ses som en begränsning eftersom utländska 
studier kan skilja sig från svenska vad gäller resultat, eftersom samhälle och värderingar kan 
vara annorlunda. 
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Resultatdiskussion

Stöd är viktigt för de infarktdrabbade kvinnorna, både från vårdpersonal och från det sociala 
nätverket. Här har sjuksköterskan ett ansvar för att kunna ge en så god vård som möjligt, 
särskilt eftersom det framkom i studien av Jackson m.fl. (2000) att sjuksköterskan var den 
person som de litade mest till.

Dahlberg (2002) påpekar hur betydelsefullt det är att inrikta sig på varje patients individuella 
behov och önskningar. Det är viktigt att vårdpersonal inser att problem som kan verka små och 
obetydande i en persons ögon kan upplevas som stort och betydande i en annans livsvärld.
Sjuksköterskan har en viktig roll när det handlar om att våga ta upp eventuella problem som
drabbar kvinnorna. Detta kan till exempel innebära att sjuksköterskan hjälper till att sätta ord 
på kvinnornas känslor eller att de bara finns där för att lyssna. Författarna anser att 
sjuksköterskor i dagens sjukvård bör uppmärksamma dessa patienters behov av information
samt vara medvetna om vilka negativa effekter en försämrad vård kan ge. I ett flertal artiklar
(Jackson m.fl. 2000; Kristofferzon m.fl. 2007; Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; 
Johansson m.fl. 2003) framgick att drabbade kvinnor upplever en brist på relevant och 
individanpassad information. Enligt Dahlberg (2002) så kan brister i vårdpersonalens 
bemötande och rutiner orsaka ett onödigt lidande för patienten.  Författarna anser därför att det 
är av stor prioritet att dessa kvinnor får den information och det stöd de behöver efter 
genomgången hjärtinfarkt. Telefonrådgivning samt god information vid utskrivning från 
sjukhus kan ge bättre psykisk hälsa. Detta stöds utifrån Jacksons m.fl. (2000) studie, där det 
uppges att välinformerade patienter upplever en större balans och en ökad förståelse för sin 
sjukdom. Kristofferzon m.fl. (2005) nämner att informanterna upplevde att de inte fick 
information om vart de kunde vända sig med sina problem efter utskrivningen. En god idé för 
att förhindra detta problem kan vara att introducera en specifik vårdplan där ett visst antal 
punkter ska vara uppfyllda innan patienten skrivs ut. Detta kan t.ex. innebära att kontakt med 
kurator ska erbjudas, oavsett patientens psykiska tillstånd. Flera patienter kan vara i behov av 
en tätare kontakt med vården efter utskrivningen för att lättare klara av vardagliga hinder och 
de eventuellt psykiska problem som kan uppstå i efterförloppet av sjukdomen. Det är även av 
prioritet att använda sig av uppdaterad information ute i samhället. Genom att förbättra 
människors kunskap så kan detta leda till att kvinnor själva eller närstående i deras omgivning 
i mindre grad negligerar eller helt förnekar symtom på hjärtinfarkt. Detta stöds av Lövlien 
(2001) som framhåller att kvinnor dröjer med att söka vård eftersom de inte har sett 
hjärtinfarkt som en möjlig hälsorisk. I samma studie nämns även att hälsoupplysningen ska
rikta sig mer mot kvinnor för att slå hål på myten om hjärtinfarkt som en manssjukdom. 

Denna studies resultat kan med fördel användas i klinisk praxis, eftersom den speglar 
drabbade kvinnors känslor och upplevelser. Resultatet kan förhoppningsvis bidra till en 
förbättrad omvårdnad samt en större insikt om dessa drabbade kvinnor. Eftersom författarna 
valt att använda en kvalitativ metod, är resultatet dock inte mätbart på något sätt. Den 
kvalitativa metod som använts ger däremot en god beskrivning av hur drabbade kvinnor 
upplever sin livssituation i samband med hjärtinfarkt. Studien kan ge en insikt om hur 
vårdpersonalen upplevs och på vilket sätt de kan påverka bemötandet gentemot de drabbade 
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patienterna. Resultatet kan även ge förbättrade kunskaper till vårdpersonal om hur patienterna 
vill bli bemötta samt vilken information de efterfrågar. 

Författarna inser att det finns vissa svagheter i studiens resultat, eftersom informanterna i vissa 
av de studerade artiklarna var få till antalet och detta medför att inga egentliga slutsatser kan 
dras som är applicerbara på en större grupp. Detta även för att studien gjordes utifrån 
kvalitativa artiklar, baserade på olika individers känslor vilket innebär att det som erfars av en 
individ inte nödvändigtvis upplevs på samma sätt av en annan.

Sammanfattning

Resultatet visar att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt har ett behov av stöd från såväl 
vårdpersonal som anhöriga. Dessa kvinnor är även i behov av praktiskt stöd för att kunna 
återhämta sig efter sin hjärtinfarkt. Sjukdomen innebär att vissa stora förändringar behöver 
göras och de drabbade kvinnorna behöver utveckla nya tankesätt och sätt att hantera vardagen; 
flera av kvinnorna upplevde att deras kropp hindrade dem från att utföra sina dagliga sysslor 
på samma sätt som de kunde innan sjukdomen. Det framhålls även i studiens resultat att 
information med relevant innehåll för den enskilde individen är av betydelse för att skapa ett 
större psykiskt och fysiskt välbefinnande och för att främja tillfrisknandet för de drabbade 
kvinnorna. Många av kvinnorna upplevde en försämrad livskvalitet genom de saker de var 
tvungna att göra avkall på efter hjärtinfarkten. Sjuksköterskan spelar en viktig roll för de 
drabbade kvinnorna eftersom de upplevs som lättare att ta kontakt med och få upplysningar 
från än från exempelvis läkaren. Dock upplever flera kvinnor ändå att de inte får den 
information och det stöd de är i behov av från sjuksköterskorna.

Förslag till vidare forskning

Områden som skulle kunna forskas ytterligare på är hur informationen till kvinnor som 
drabbats av hjärtinfarkt kan förbättras, både under den akuta fasen och i efterförloppet. Det 
framgår i denna studies resultat att de drabbade kvinnorna upplever en brist på information, 
som författarna tror hade kunnat vara värdefull, dels för kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt, 
men också för andra människor i samhället. Det är betydelsefullt att forskningen om 
kvinnohjärtan fortsätter och att dessa drabbade kvinnor inte hamnar i skymundan vad gäller 
behandling av sin sjukdom. Det är viktigt att uppmärksamma vad som lyfts fram i denna och 
andra studier där kvinnors tankar, symtom och uppfattningar tas på allvar. 
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