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Sammanfattning 
Hjärt-kärlsjukdomar är ett av det vanligaste folkhälsoproblemet i Sverige. Årligen drabbas 
cirka 40 000 människor av hjärtinfarkter i Sverige, av dessa är andelen kvinnor 42 procent. 
Problem: Det har visat sig att kvinnor löper en större risk av att drabbas av depression och 
ångest, upplever en sämre livskvalitet samt inte genomför livsstilsförändringar i samma 
utsträckning som män efter en hjärtinfarkt. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av livet efter 
en hjärtinfarkt. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med elva vetenskapliga artiklar utförd 
efter Evans analysmetod. Resultat: Det åskådliggjordes att kvinnorna efter hjärtinfarkten inte 
längre vågade lita på sina kroppar. Detta gav känslor av oro och rädsla och ledde till en 
ovisshet inför framtiden. Vården sågs i många fall som bristfällig. Kvinnorna uttryckte att 
deras roll och förhållande inom familjen förändrades. Nya tankar infann sig efter hand och 
positiva utkomster av hjärtinfarkten kunde ses. Slutsatser: Sjuksköterskan måste beakta 
många aspekter i mötet med kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och en helhetssyn är viktig. 
Familjen behöver involveras i vården. Hänsyn måste tagas till vilken information som ges och 
om tidpunkten är lämplig. Kvinnorna behöver hjälp av sjuksköterskan att på bästa sätt 
tillvarata det friska och resurser hos sig själva.  
 
Nyckelord: hjärtinfarkt, kvinnor, upplevelse, vårdande. 
 

Abstract 
Cardiovascular diseases are one of the most common public health problems in Sweden. 
About 40 000 people in Sweden are yearly inflicted with a myocardial infarction, of these the 
amount of women are 42 percent. Problem: It has shown that women have a higher risk of 
depression and anxiety, experiences a poorer quality of life and does not perform lifestyle 
changes in the same extent as men after a myocardial infarction. Aim: To illuminate women’s 
experiences of life after a myocardial infarction. Method: A qualitative literature study 
performed with eleven scientific studies after Evans analysis method. Result: It appeared that 
women after a myocardial infarction didn’t trust there bodies. This resulted in feelings of 
anxiety and fear and led to an uncertainty for the future. The healthcare system was in many 
ways viewed as deficient. The women expressed that their primary roll and their relationships 
in the family were changed. As time passed by new thoughts appeared and positive outcomes 
could be viewed. Conclusions: The nurse must consider several aspects in meeting with 
women who has suffered an myocardial infarction and an overall vision is important. The 
family needs to be involved in the care of the women. Consideration must be taken to the 
information that is to be given and if the time is appropriate. The nurse must support the  
women in maintaining their wellbeing and their resources.   
 
Keywords: caring, lived experiences, myocardial infarction, women.  
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1. Inledning 
Att drabbas av en hjärtinfarkt är en traumatisk händelse. Tiden efter ställer krav på anpassning 
och omställning i en förändrad livssituation. Studier visar att kvinnor som insjuknat i en 
hjärtinfarkt löper en större risk än män att drabbas av ångest och depression (Bjerkeset, 
Nordahl, Mykletun, Holmen & Dahl, 2005). Kvinnor upplever dessutom en sämre livskvalitet 
tiden efter en hjärtinfarkt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005). Under vårdtiden skall 
sjuksköterskan kunna ge stöd och vägledning till dessa kvinnor och kunna identifiera och 
aktivt förebygga hälsorisker, informera och undervisa samt vid behov motivera till 
livsstilsförändringar. För att kunna möta dessa kvinnor behöver sjuksköterskan kunskap om 
kvinnornas situation i dess helhet. Detta har lett fram till intresset att i detta uppsatsarbete 
utforska kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt, för att som blivande sjuksköterskor få 
förståelse för dessa kvinnors situation och därigenom möjliggöra en bättre omvårdnad. 
 

2. Bakgrund 
 

2.1. Förekomst 
Hjärt-kärlsjukdomar är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen i Sverige. Nästan hälften av 
alla dödsfall i Sverige år 2002 orsakades av hjärt-kärlsjukdomar. Området hjärt-kärlsjukdomar 
innefattar sjukdomar i blodkärl och hjärta, hit hör kranskärssjukdomar som hjärtinfarkt och 
kärlkramp. År 2005 inträffade det cirka 40 000 fall av hjärtinfarkter i Sverige, av dessa var 
andelen kvinnor 42 procent (Socialstyrelsen, 2005a). Kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt cirka nio 
år senare än män (Anand m.fl., 2008). Risken för att insjukna i kranskärlssjukdomar minskade 
under åren 1987 till 2002 i Sverige med drygt 20 procent och dödligheten med cirka 40 
procent. I jämförelse med ett internationellt perspektiv har Sverige dock fortfarande en hög 
dödlighet i förhållande till exempelvis länder i södra Europa (Socialstyrelsen, 2005a). 
Schenck-Gustafsson (2003) skriver att även om mortaliteten minskar i hjärt-kärlsjukdomar i 
Sverige, så är minskningen större bland män än hos kvinnor. Det kan även ses en uppåtgående 
trend i vissa kvinnogrupper och i framtiden kan dödsfallen till och med komma att öka för 
kvinnor.  
 

2.2. Sjukdom och symptom 
Enligt Socialstyrelsen (2008a) är riskfaktorer för att drabbas av en hjärtinfarkt rökning, fysisk 
inaktivitet, fetma, osunda matvanor, hög alkoholkonsumtion och högt blodtryck. Genom 
hälsosammare levnadsvanor anses två tredjedelar av alla hjärtinfarkter kunna förebyggas. 
Orsaken till en hjärtinfarkt är vanligtvis en blodproppsbildning som plötsligt förtränger eller 
helt stryper blodförsörjningen i hjärtats kranskärl, vilket leder till syrebrist i den del av 
hjärtmuskulaturen som det drabbade kärlet försörjer. Detta medför att hjärtats pumpförmåga 
snabbt försämras och symtom som tryck eller smärta i bröstet uppkommer. Om 
blodförsörjningen helt upphör i mer än 15 till 30 minuter uppkommer skador på 
hjärtmuskulaturen och inom några timmar kan en större hjärtinfarkt ha utvecklats. Chen, 
Woods, Wilkie och Puntillo (2005) påvisade att kvinnor i mycket högre utsträckning än män 
upplevde obehag i bröstet snarare än smärta under en hjärtinfarkt. Kvinnorna rapporterade 
även i större omfattning om att de inte hade någon bröstsmärta alls, utan att de endast hade 
smärta i andra delar av kroppen samt en oförklarlig oro.  



 

 2 

2.3. Behandling och rehabilitering 
En hjärtinfarkt kan vara ett livshotande tillstånd och att snabbt återställa blodförsörjningen till 
hjärtmuskeln är mycket viktigt. Idag kan detta göras antingen farmakologiskt genom 
trombolys eller mekaniskt genom PCI . Behandlingen efter en hjärtinfarkt sker sedan dels 
farmakologiskt men även sekundärpreventivt. Detta innebär åtgärder som att påverka 
livsstilsfaktorer, vilket har visat sig effektivt för att förhindra sjukdomsutveckling och 
allvarliga effekter av hjärtinfarkten. Det handlar om att patienten exempelvis behöver sluta 
röka, utföra fysisk aktivitet och lägga om kosten (Socialstyrelsen, 2008a). Socialstyrelsen 
(2004) anger att det framkommit att män och kvinnor i jämförbara åldersgrupper inte får 
samma medicinska behandling i hjärtintensivvården, speciellt äldre kvinnor får mer sällan 
behandling. Enligt Hjärt-Lungfonden (2008) är den normala vårdtiden efter en hjärtinfarkt tre 
till fem dagar om inga komplikationer uppstår. Innan utskrivning från sjukhuset får patienten 
information och det diskuteras vilka livsstilsförändringar som är lämpliga och vilka 
förutsättningar som finns för patienten att återgå till livet före hjärtinfarkten.   
 
Rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt syftar till att patientens fysiska, psykiska och sociala 
funktion optimeras genom samordnade och multipla interventioner av sjukvården. Genom 
olika åtgärder kan patientens risk för morbiditet och mortalitet minskas. Exempelvis kan 
fysisk träning inom hjärtrehabilitering jämfört med vanlig vård sänka den totala mortaliteten 
med 20 procent (Socialstyrelsen, 2008a). Rehabilitering efter en hjärtinfarkt har vidare visat 
kunna minska mortaliteten bland män med cirka tio procent gentemot en kontrollgrupp under 
en tio års period (Maroto Montero, Artigao Ramirez, Morales Duran, de Pablo Zarzosa & 
Abraira, 2005).  
 

2.4. Forskningsläge 
Informationsgivande och informationsbehov efter en hjärtinfarkt har undersökts genom olika 
studier. Smith och Liles (2007) konstaterade att information om mediciner, komplikationer 
och fysisk aktivitet var högt värderat hos patienter som drabbats av en hjärtinfarkt. Andra 
områden som patienterna såg det som angeläget att få information om var frågor rörande 
bilkörning, att komma tillbaka till arbetet och vart de kunde vända sig för att få stöd. Äldre 
patienter behövde mer information än yngre patienter. Oterhals, Hanestad, Eide och Hanssen 
(2006) fann att tillfredställelse med vården hos patienter som drabbats av en hjärtinfarkt var 
beroende av hur mycket information de fått under sjukhusvistelsen, ju mer information 
patienterna i studien hade fått desto mer tillfredställda var de med vården. Det 
informationsområde som patienterna ansåg som minst tillfredställande var information om 
mediciner och framtida problem som kunde uppstå. Scott och Thompsons (2003) 
systematiska litteraturstudie fastställde att patienter föredrog läkare före sjuksköterskor som 
informations givare. Studien åskådliggjorde vidare att sjuksköterskor och patienter kunde ha 
olika uppfattningar om vad patienten behövde information om. Patienterna skattade 
information om riskfaktorer som viktigast följt av information om hjärtats anatomi och 
fysiologi, mediciner och fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna skattade däremot information om 
mediciner som viktigast att informera om, följt av fysisk aktivitet, hjärtsjukvårdsenheten och 
riskfaktorer.  
 
Flertalet studier som berör hjärtrehabilitering och kvinnor har utförts. Martin m.fl. (2005) 
påvisade att kvinnor var mindre benägna att förändra sin diet, sluta röka eller öka sina 
motionsvanor än män efter en hjärtinfarkt. Kvinnor relaterade även hjärtinfarkten i mindre 
utsträckning till livsstil. Winberg och Fridlunds (2002) studie fastställde att de kvinnor som 
deltog i ett rehabiliteringsprogram efter hjärtinfarkt återinlades på sjukhus mer sällan än de 
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kvinnor som inte deltog. Yohannes, Yalfani, Doherty och Bundy (2007) har undersökt 
förekomsten och förutsägbarheten av avhopp ur en rehabiliteringsgrupp för personer som 
genomgått en hjärtinfarkt. Studien visade en signifikant högre benägenhet för kvinnor att inte 
slutföra hjärtrehabiliteringen jämfört med män.  
 
Forskning gällande fysiska och psykiska effekter av hjärtinfarkter finns att tillgå. Brink, 
Karlson och Hallberg (2002) visade att män och kvinnor fem månader efter en hjärtinfarkt 
rapporterade om generell trötthet, bröstsmärtor, andnöd, utmattning och sömnproblem. 
Livskvalitet uppmättes och jämfördes med normativ svensk data vilket uppenbarade att de 
män och kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt hade sämre resultat på de fysiska och 
psykiska svarsalternativen. Kvinnorna urskiljde sig från männen genom en signifikant sämre 
fysisk hälsa. Kristofferzon m.fl. (2005) fann liknande resultat i sin studie av män och kvinnor 
en månad efter en hjärtinfarkt, kvinnorna uppvisade sämre fysiska och psykiska svarsresultat 
relaterat till livskvalitet. Bjerkeset m.fl. (2005) påvisade att kvinnor har en ökad risk för 
ångest och depression de två första åren efter en hjärtinfarkt i jämförelse med män. Norris, 
Hegadoren och Pilote (2007) påvisade också att kvinnor i jämförelse med män har en 
betydande högre depressionsproblematik ett år efter insjuknande i hjärtinfarkt. Bjerkeset m.fl. 
(2005) åskådliggjorde att kvinnor två år efter en hjärtinfarkt hade en signifikant förbättring av 
oro och depressionsproblematiken och att det i kontrast till detta kunde ses en ökning av 
depression hos män. Wickholm och Fridlund (2003) undersökte hälsoförbättringar hos 
kvinnor de fyra första åren efter att ha drabbats av en första hjärtinfarkt. Hälsoförbättringar 
kunde ses speciellt under det första året och handlade om ökad kostmedvetenhet, ökad 
regelbunden fysisk aktivitet, förbättrad simultanförmåga, minskad rökning samt att 
kvinnornas emotionella tillstånd förbättrades. Kvinnorna ansåg att vårdpersonalens stöd ökade 
med tiden och efterhand togs kvinnornas klagomål mer seriöst.  I Norekvål m.fl. (2008) studie 
uttryckte mer än hälften av kvinnorna att hjärtinfarkten även medförde positiva aspekter.  
 

2.5. Kvinnorollen 
Magnusson (2006) menar att den västerländska kulturens syn på en normal familj är en 
kvinna och man som av kärlek lever tillsammans och gemensamt tar hand om sina barn. 
Denna konstellation ses som normativ för den västerländska kärnfamiljen men det finns idag 
andra typer av familjebildningar. Traditionellt sett har kvinnans roll varit i hemmet som 
hemmafru, där hon har tagit hand om hushållet och barnen. Mannen var den som arbetade 
utanför hemmet och stod för den ekonomiska försörjningen. I slutet av 1960-talet började en 
förändring ske mot ett mer jämställt samhälle och många kvinnor började yrkesarbeta. 
Magnusson diskuterar att kvinnor idag skall vara både en god hustru och förälder samtidigt 
som de skall ha ett framgångsrikt yrkesliv. Föräldraskapet kan dock än idag ses som uppdelat 
och kvinnor har alltjämt i många fall ett huvudansvar för barnen. Kvinnorollen kan alltså 
fortfarande förknippas med kvinnan som familjens expert på barn och hushållsarbete. Denna 
ojämställdhet sägs ibland vara grundad i gamla traditionella attityder som lever kvar.   
 

2.6. Sjuksköterskans profession 
Socialstyrelsens (2005b) urskiljer tre huvudsakliga arbetsområden för sjuksköterskan. Dessa 
är omvårdnadens teori och praktik, ledarskap samt forskning, utveckling och utbildning. 
Sjuksköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett etiskt 
förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med 
gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och andra riktlinjer (s. 8). Vidare skall 
en helhetssyn genomsyra de olika kompetensområdena. En del av sjuksköterskans kompetens 
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är att i möte med patienten tillvarata det friska. Sjuksköterskan skall även inneha förmågan att 
uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande samt genom lämpliga 
åtgärder så långt som möjligt lindra detta. Vidare skall sjuksköterskan även inneha förmågan 
att på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt kunna kommunicera med patienter och 
närstående och genom vägledning och stöd främja ett optimalt deltagande i vård och 
behandling. Vidare skall sjuksköterskan kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker 
och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer (s. 12) samt kunna identifiera och 
bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård (s. 12). Sjuksköterskan skall också ha 
förmågan att ge information och undervisning till patienter och närstående, förvissa sig om att 
de förstår denna samt ha förmågan att uppmärksamma de patienter som själva inte uttrycker 
ett informationsbehov.  
 

2.7. Teoretisk referensram  
 

2.7.1. Rosemarie Parse 
Enligt Bunting (1993) är Rosemarie Parse en humanvetenskaplig omvårdnadsforskare som 
lagt fokus på vad omvårdnaden kan göra för människans hälsa. Parse forskning är inriktad på 
studiet av människans upplevelse av hälsa (s. 47). Grunden till teorin ligger i Parse 
erfarenheter av patientundervisning som syftade till att övertyga patienter till ett beteende som 
den medicinska expertisen förordade. Där drog Parse slutsatsen att patienterna levde i sin 
egen verklighet och agerade därefter (s. 51).  
 

2.7.2. Mänsklig utveckling 
Parse ser människan som något annat och mer än summan av sina delar, vilket innebär att 
människan inte kan reduceras till biologiska, sociologiska och psykologiska delar. Hälsa kan 
inte ses som ett visst tillstånd eller benämnas i termer som bra, dåligt, mer eller mindre. Hälsa 
ses istället som en rytmisk samskapande rörelse mellan människa och miljö. Människan 
utvecklas genom rytmiska energiutbyten med miljön, mot något mer komplext och mot ökad 
mångfald enligt Parse (1998). Sjukdom är mönster i människans hälsoprocess och inte något 
en människa ådrar sig. Människans hälsa är utveckling och denna utveckling beskrivs i tre 
principer av Parse (1987). 
 
Princip 1: Multidimensionell strukturering av mening innebär att samskapa en verklighet 
genom att uttrycka värden och föreställningar. 
Denna princip innebär att mänsklig utveckling är en fortskridande process av att ge mening 
till situationer och erfarenheter på många olika nivåer samtidigt (Parse, 1998). Hälsa är ett 
uttryck för rådande värderingar och mening given till en viss situation. Det finns två typer av 
mening; ultimata meningen vilket är människans föreställningar om meningen med livet och 
meningsfulla ögonblick i det dagliga livet som konfronterar människan i det dagliga livet. När 
människan finner ny mening i det dagliga livet förändras ultimata meningen (Parse, 1987).  
 
Visualisering, värdering och uttryck är begrepp som används för att strukturera mening 
multidimensionellt och ger individens unika perspektiv på händelser. Visualisering innebär att 
föreställa sig eller att göra verklighet av händelser, idéer och människor. Verkligheten skapas 
genom denna reflektiva process som formar människans medvetna och omedvetna kunskaper. 
Värdering är att leva eller inte leva efter sina övertygelser utifrån sin världsbild. Människan 
väljer utifrån visualiserade valmöjligheter och äger det valet. Att tillägna sig en ny värdering 
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är en kamp mellan att välja en övertygelse samtidigt som en annan får stå tillbaka. Uttrycka är 
att yttra värdering och visualisering genom paradoxen att prata-vara tyst samt röra sig-vara 
still (Parse, 1998).  
 
Princip 2: Samskapandet av rytmiska relationsmönster är att leva paradoxen att uppenbara-
dölja, möjliggöra-begränsa och samtidigt förena-separera. 
Mänsklig utveckling är en rytmisk samskapande rörelse att utvecklas med universum. 
Uppenbara-dölja, möjliggöra-begränsa och förena-separera är paradoxala och levda rytmer 
som kan identifieras som mönster i processen människa-universum. Rytmerna är paradoxala 
på det sätt att de framträder som motsatser men egentligen är de två dimensioner av samma 
rytm, den ena dimensionen framträder samtidigt som den andra är i bakgrunden. Uppenbara-
dölja utgår från tanken att människan är ett mysterium, det finns alltid mer hos en individ än 
vad den väljer att visa. Samtidigt som människan uppenbarar visa aspekter så döljer hon andra 
aspekter i en gemensam process med andra (Parse, 1998).  
 
Människan gör ständigt val och varje händelse i universum ger en valmöjlighet. Möjliggöra-
begränsa handlar om att leva efter de möjligheter och begränsningar som finns i de val 
människan gör. I varje val finns det möjligheter och begränsningar, vilket innebär att när 
människan väljer en väg så stängs andra. Förena-separera är att vara förenad med eller 
separerad från andra, idéer, objekt och situationer i en gemensam process. I det dagliga livet 
är människan nära vissa fenomen och distanserad från andra men även i närhet finns det 
distans och i distans finns det närhet. När människan gör ett val förenas denne med vissa 
fenomen samtidigt som denne separeras från andra (Parse, 1998). 
 
Princip 3: Samtranscendens med möjligheter är att stimulera unika vägar att anpassa sig i en 
process av omgestaltning. 
I denna princip ingår begreppen energi, nyskapande och omgestaltning. Principen innebär att 
mänsklig utveckling är att överskrida hopp och drömmar i en process av pådrivning-
motsättning, för att skapa nya sätt att se det redan kända och det okända. Människor är alltid i 
ständig förändring samtidigt som hon eller han existerar med andra och samskapar 
kontinuerligt nya möjligheter som uppstår från olika situationer. Energi är den kraft som alltid 
driver människan framåt mot möjligheter och framtiden. Att människan existerar innebär 
energi. Denna energi är en pådrivande-motsättande process av att bekräfta-inte bekräfta 
varandet i möjligheten av ett icke-varande. Icke-vara framträder i det dagliga livet när 
människor lever i det okända. I det okända finns risken att förlora något av värde för 
människan. Detta kan relatera till ett döende men också att bli hotad, avvisad eller att inte bli 
bemött på ett sätt som överstämmer med människans förväntningar (Parse, 1998).  
 
Nyskapande är att skapa nya vägar av att bekräfta-inte bekräfta i det redan säkra-osäkra 
levernet. Att bekräfta-inte bekräfta synliggörs i människa-universum processen, då individer 
söker att vara som andra samtidigt som individen vill vara unik. Omgestaltning är skiftningen 
av synen på det redan kända-okända. Unika möjligheter uppkommer när människan försöker 
integrera det okända i det redan kända. I processen av omgestaltning uppkommer olikartade 
mönster genom att människan integrerar nya upptäckter samtidigt som denne kontinuerligt 
utvecklas mot det som ännu inte är (Parse, 1998). 
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2.7.3. Omvårdnad  
Målet med sjuksköterskans omvårdnad är livskvalitet så som den uppfattas av patienten. Det 
finns tre praktiska dimensioner för hur patienten skall uppnå detta; Klargöra mening, 
synkronisera rytmer och mobilisera transcendens. Den praktiska omvårdnaden kan ske både i 
sjuksköterska - patientkontext samt sjuksköterska - gruppkontext (Parse, 1998). 
 
I dimensionen klargöra mening hjälper sjuksköterskan patienten i att finna mening i olika 
situationer. Denna dimension bygger på Princip 1 där begreppet uttrycka ingår. Med uttrycka 
avses inte enbart innebörden av vad patienten säger med ord utan hur hela budskapet 
framställs i en viss kontext, detta genom paradoxen att prata-vara tyst samt röra sig-vara still. 
Det gestaltas bland annat genom patientens val av ord, intonation, aniktsuttryck, gester, 
hållning och i vad som inte sägs. Sjuksköterskan belyser tillsammans med patienten och/eller 
familjen vad som varit, vad som är och vad som kommer att vara, så som det upplevs nu. 
Genom att patienten försöker klargöra mening av en situation delar denne sina tankar och 
känslor med sig själv, sjuksköterskan och/eller familjen. I denna process kan patienten i 
interaktion finna nya tankar och meningar i situationer. Samtidigt påverkar denna mänskliga 
utveckling andra, vilket i sig är utveckling mot något mer tydligt (Parse, 1998).  
 
Synkronisera rytmer innebär att sjuksköterskan följer patientens levda rytmer i dennes upp- 
och nedgångar. Denna dimension bygger på Princip 2 där uttrycket förena-separera 
återfinnes. I den gemensamma rytmiska processen av att förena-separera är människan 
förenad med eller separerad från andra, idéer, objekt och situationer. Sjuksköterskan skall inte 
försöka lugna, balansera eller anpassa patientens rytmer utan istället följa med strömmen och 
låta patientens egna värderingar leda. Genom diskussion skall sjuksköterskan försöka vägleda 
patienten till att upptäcka sin egen inre harmoni (Parse, 1998).  
 
Att mobilisera transcendens innebär att sjuksköterskan hjälper patienten överskrida 
verkligheten som den upplevs nu, mot något som inte ännu är. Fokus läggs på drömmar om 
framtida möjlighet och planering hur dessa drömmar skall nås. Planeringen sker tillsammans 
utefter de nya mönster som framkommit ur de tre dimensionerna. Denna dimension bygger på 
Princip 3. Mobilisera transcendens framdrivs av den visualiserade möjligheten av 
omgestaltning (Parse, 1998). 
 

2.7.4. Mötet med patienten 
Parse (1998) menar att äkta närvaro är ett speciellt sätt för sjuksköterskan att möta patienten, 
med detta menas att sjuksköterskan är uppmärksam på förändringar när denne lyssnar på 
patientens levda värderingar. Äkta närvaro innebär en medvetet reflekterad kärlek, en 
mellanmänsklig konst grundad i en stark kunskapsgrund. Sjuksköterskan är i äkta närvaro 
med patienter genom diskussioner, att bara vara och ett reflekterande möte. Genom en äkta 
närvaro med sjuksköterskan kan patienter ändra sina hälsomönster, eftersom människans 
hälsoprocess påverkas av andra. Genom kreativt målande kan patienten tillsammans med 
sjuksköterskan föreställa sig hur en situation kunde vara om människan levde på ett annat sätt. 
Det är ett ständigt föreställande av något som ännu inte är och det är ett sätt att förändra 
mening. 
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2.8. Problemformulering  
Hjärtinfarkt är en av våra allvarligaste och vanligaste sjukdomar i Sverige. Dagens 
medicinska utveckling har medfört att fler överlever en hjärtinfarkt. Flera studier visar att 
kvinnor uppvisar andra och mer diffusa symtom än män och att även efterskedet skiljer sig 
mellan könen. Kvinnor löper en större risk att drabbas av depression och ångest efter 
insjuknandet (Bjerkeset m.fl., 2005). Kvinnor upplever även en sämre livskvalitet tiden efter 
hjärtinfarkten (Kristofferzon m.fl., 2005). Sjukdomen ställer krav på livsstilsförändringar men 
studier visar att kvinnor inte genomför dessa i samma utsträckning som män. Kvinnor deltar 
inte heller i samma utsträckning i hjärtrehabiliteringsprogram.  
 
Kvinnor och mäns situation verkar skilja sig åt efter en hjärtinfarkt och de kan därför vara i 
behov av olika slags stöd och omvårdnad. Sjuksköterskan har en nyckelroll i omvårdnaden av 
dessa kvinnor och om kvinnornas upplevelser inte uppmärksammas finns det risk att de inte 
får lämplig vård. Det blir därför essentiellt att belysa kvinnors upplevelse efter en hjärtinfarkt, 
för att som sjuksköterska få förståelse för dessa kvinnors situation i dess helhet och 
därigenom möjliggöra en bättre vård. 
 

3. Syfte 
Syftet är att belysa kvinnors upplevelse av livet efter en hjärtinfarkt. 
 

4. Metod 
 

4.1. Evans metod 
Metoden som valts är en systematisk litteraturstudie utförd efter Evans (2002) analysmetod. 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, 
kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett visst problemområde eller ämne. Syftet 
med en systematisk litteraturstudie är att skapa en syntes av data från tidigare utförda studier. 
Denna analysmetod ansåg lämplig då materialet i den systematiska litteraturstudien utgjordes 
av analyserade kvalitativa studier. Evans (2002) metod beskrivs och utförs i fyra steg. 
 

4.1.1. Datainsamling 
Enligt Evans (2002) bestäms först vad som skall analyseras och utifrån detta görs det en 
avgränsning gällande inklusionskriterier för materialet som skall studeras. En litteraturstudie 
med kvalitativt forskningsmaterial valdes för att belysa kvinnors upplevelse av livet efter en 
hjärtinfarkt. Segesten (2008) skriver att en kvalitativ ansats syftar till att skapa en djupare 
förståelse för ett visst fenomen som berör upplevelser, förväntningar, behov eller erfarenheter. 
Enligt Evans (2002) är nästa moment att material som är relevant för studien eftersöks i 
databaser och eventuellt i andra källor. Det material som är adekvat väljs sedan ut. Segesten 
(2008) menar att en vetenskaplig artikel behöver uppfylla vissa krav och vara utformade på ett 
korrekt sätt. En vetenskaplig artikel skall redovisa ny kunskap, vara publicerad på engelska, 
ha varit utsatt för en bedömning samt vara möjlig att granska. Bedömning av en vetenskaplig 
artikel sker innan publicering av framstående forskare inom forskningsområdet. Att en artikel 
är möjlig att granska innebär att den skall vara skriven efter ett visst format med; bakgrund, 
syfte/frågeställning/hypotes, material och metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser. 
Det skall vidare i artikeln vara möjligt att följa frågeställningar, vilka personer som studerats, 
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antal personer som ingått och om de faktorer och variabler som mätts är relevanta och finns 
beskrivet. Vidare skall resultatet i artikeln kunna bedömas som rimligt och slutsatserna vara 
relevanta.  
 
Inklusionskriterierna som avgränsade materialet och som styrde urvalet var att artiklarna 
skulle vara kvalitativa, vetenskapliga, publicerade efter 2003, skrivna på engelska, ha ett 
västerländskt ursprung och svara mot syftet. Material eftersöktes i databaserna CINAHL, 
PUBMED och ELIN@Mälardalen. Först användes ELIN@Mälardalen, därefter CINAHL och 
slutligen PUBMED. Sökorden som användes var; ”Myocardial infarction*”, ”Quality of life”, 
”Experien*”, ”Perception*”, ”Heart attack*”, ” Qualitativ*”, ”Nurs*”, ”Women*” och 
”Female*”. Dessa sökord kombinerades i olika kombinationer och eftersöktes systematiskt i 
samtliga tre databaser. I databaserna användes inställningen att enbart söka efter sökorden i 
artiklars titlar och nyckelord. Det utfördes 32 likartade sökningar i alla tre respektive 
databaser, se Tabell 1. Vissa sökord användes mer frekvent än andra, framförallt ”Myocardial 
infarction*”. Manuella sökningar utfördes även på Libris. Påfunna artiklars referenslistor 
granskades också efter nya artiklar.  
 
Tabell 1 - Exempel på sökningar i databaser. 
DATABAS SÖKORD TRÄFFAR URVAL* 
ELIN@Mälardalen (ti:"Myocardial infarction*" AND 

ti:Experien*) AND year:[2003 TO 2009] 
78 5 

ELIN@Mälardalen (ti:"Myocardial infarction*" AND 
kw:Experien*) AND year:[2003 TO 2009] 

4 0 

ELIN@Mälardalen (kw:"Myocardial infarction*" AND 
ti:Experien*) AND year:[2003 TO 2009] 

38 0 

ELIN@Mälardalen (kw:"Myocardial infarction*" AND 
kw:Experien*) AND year:[2003 TO 2009] 

9 0 

CINAHL (Myocardial infarction*) in TI )and( 
(Qualitative) in TI ) and (PY > 2002)  

11 1 

CINAHL (Myocardial infarction*) in TI )and( 
(Qualitative) in MJ ) and (PY > 2002)  

0 0 

CINAHL (Myocardial infarction*) in MJ )and( 
(Qualitative) in TI ) and (PY > 2002)  

17 0 

CINAHL (Myocardial infarction*) in MJ )and( 
(Qualitative) in MJ ) and (PY > 2002)  

0 0 

*Endast nya utvalda artiklar som inte redan påträffats avses.  
 
Utifrån titel gjordes en första bedömning om artikeln verkade vara intressant för studien, 
varefter vidare granskning av abstract tillkom när en intressant titel påträffades. Vid 
tveksamheter om titeln var intressant eller ej granskades även abstract. Om artikeln efter detta 
förfarande fortfarande bedömdes som relevant lästes hela artikeln för att bedöma dess 
relevans, vetenskaplighet och kvalitet. Bedömning av artikelns vetenskaplighet och kvalitet 
gjordes utefter de ovanstående kriterier Segesten (2008) fastställt som krav för en 
vetenskaplig artikel. Om artikeln bedömdes som vetenskaplig och av godtagbar kvalitet samt 
uppfyllde övriga inklusionskriterier valdes den ut för analys. Artiklar som först bedömdes 
som intressanta men sedan exkluderades behandlade kvinnor och mäns upplevelser och det 
gick inte att i dessa specifikt urskilja kvinnors upplevelser. Även artiklar som behandlade 
kvinnors upplevelse av det akuta skeendet under hjärtinfarkten exkluderades. Urvalet blev 
elva artiklar som motsvarade inklusionskriterierna och samtliga valdes ut för analys, se Bilaga 
1. Av dessa återfanns sju stycken artiklar i ELIN@Mälardalen, tre stycken nya i CINAHL och 
inga nya artiklar i PUBMED. En artikel återfanns via manuella sökningar på Libris i en 
doktorsavhandling. 
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4.1.2. Identifiering av nyckelfynd 
De elva artiklar som valdes för analys lästes enskilt upprepade gånger av författarna och 
detaljer av betydelse och artiklarnas essens uppmärksammades individuellt. Enligt Evans 
(2002) syftar detta till att få en helhetsbild av studierna. Artiklarna granskades därefter 
individuellt av författarna efter preliminära nyckelfynd som uppfattades överensstämma med 
syftet. Författarna diskuterade sedan de preliminära nyckelfynd som framkommit för att finna 
olikheter och överensstämmelser mellan författarnas fynd. Utifrån denna diskussion valdes i 
samråd nyckelfynd ut som ansågs vara relevanta för studien. Samtidigt valdes vissa delar av 
de preliminära nyckelfynden bort på grund av att de efter diskussionen inte längre bedömdes 
vara nyckelfynd. De fastställda nyckelfynd som framkommit efter diskussionen 
sammanställdes i en egen lista. Evans menar att detta reducerar studiernas resultat, påståenden 
och begrepp till nyckelkomponenter, se Tabell 2. 
 
Tabell 2 - Exempel på nyckelfynd. 
NYCKELFYND 
På grund av att kvinnor kände att deras hälsa var oberäknelig var de kontinuerligt oroade av att bli lämnade 
ensamma, att inte få hjälp om de behövde och att inte kunna planera för framtida händelser (Crane & 
McSweeney, 2003).  
 
Kvinnor uttryckte att de var överbeskyddade av sina partners (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). 
 
Att vara medveten om döden väckte känslor av rädsla, oro och en speciell respekt för livet.  
Kvinnorna levde i en nästan konstant osäkerhet för framtiden och detta hade en stark påverkan på deras 
vardagliga liv (Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003). 

 

4.1.3. Finna gemensamma teman mellan studierna 
Efter Evans (2002) metodanvisning genomsöktes nyckelfynden efter återkommande teman, 
varefter tre teman identifierades utifrån likheter och olikheter i de olika artiklarna. Detta 
skedde genom gemensam diskussion och i samråd mellan författarna. Nyckelfynden 
grupperades och kategoriserades därefter in i gemensamma områden, så kallade sub-teman. 
Dessa syftar enligt Evans till att få ökad förståelse för fenomenet. Vissa sub-teman ansågs 
överlappa varandra och flertalet omstruktureringar genomfördes innan de upplevdes som 
tillfredsställande. Slutligen identifierades åtta beskrivande sub-teman, se Tabell 3. 
 
Tabell 3 - Exempel på analysförfarande.  
NYCKELFYND TEMA SUB-TEMA 

Kvinnorna pratade positivt om hjärtrehabilitering och värdesatta 
delade upplevelser och förståelse över allt annat. Att se andra lyckas i 
sina förändringar försäkrade och motiverade och gav nya perspektiv 
på personliga upplevelser (White, Hunter & Holttum, 2007). 
 
En längtan efter att komma tillbaka till en nivå av självständighet, 
normalitet och att återfå kontroll var en motivationsfaktor för 
kvinnorna att deltaga i hjärtrehabilitering (MacInnes, 2006). 

Drivkraft  

Efterhand började kvinnorna inse att deras inre styrka var kraftfull och 
kunde påverka, samtidigt upptäckte de sitt egenvärde och sin egen 
betydelse (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). 
 
Kvinnorna uppfattades vara mer försiktiga och hittade nya värden i 
det dagliga livet (Svedlund & Danielson, 2004). 

Kvinnans helande 
 
 
 

Nya Tankar 
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4.1.4. Beskrivning av fenomen 
I det sista steget skriver Evans (2002) att en beskrivning av fenomenet utformas. Varje tema 
skrevs ner med referering tillbaka till originaltexten, vilket enligt Evans syftar till att 
kontrollera tillförlitligheten av beskrivningen. Slutligen uttrycktes resultatet genom att 
beskriva alla teman med exempel från originalstudierna i en syntes i enlighet med Evans 
metod. Citat ur artiklarna användes i resultatbeskrivningen i syfte att åstadkomma en djupare 
förståelse av fenomenet. 
 

4.2. Forskningsetiska aspekter 
Etiska överväganden i enlighet med statens offentliga utredningar (SOU 1999:4) om god sed i 
forskningen kommer att beaktas under examensarbetet. Med oredlighet i forskning menas att 
en forskare avsiktligt och på ett vilseledande sätt gör avsteg från de vetenskapliga kraven 
eller medvetet bryter mot allmänt accepterade etiska normer (s. 33). Detta innefattar bl.a. 
riktlinjer för fabricering, förfalskning, övertolkning samt plagiering av data. Fabricering 
innebär att forskaren hittar på data som inte visat sig i undersökningen eller som inte finns 
med i det material som refererats till. Förfalskning betyder att erhållen data justeras på något 
sätt medan övertolkning handlar om att göra urval av data som stöder den egna resultatet och 
undanhålla data som motsäger den. Plagiering av data innebär att ta idéer, data eller dylikt 
som en annan person producerat och hävda detta som sin egen insats. Att avsiktligt slarva, 
övertolka eller underlåta att redovisa avvikande data och rön anses som moraliskt förkastligt 
(s. 49). Forsberg och Wengström (2008) skriver att vid systematiska litteraturstudier bör 
etiska överväganden göras beträffande urval och presentation av resultat. Särskilt poängteras 
att det är viktigt att vid val av studier ta hänsyn till om etiska övervägande har gjorts och/eller 
tillstånd från etisk kommitté erhållits. Vidare är det viktigt att presentera alla artiklar som 
ingår i studien samt redovisa alla resultat som stöder respektive inte stöder resultatet. Under 
examensarbetet kommer dessa ovanstående etiska överväganden att beaktas.     
 

5. Resultat 
I analysen framkom det tre teman; ”Kvinnans prövning”; ”Familjens förändring” och 
”Kvinnans helande”. Dessa presenteras med tillhörande sub-teman, se Tabell 4.  
 
Tabell 4 – Teman och sub-teman 
TEMA SUB-TEMA 

Den opålitliga kroppen 

Att inte klara av livet 

Kvinnans prövning 

Vårdens brister 

Kvinnans förändrade familjeroll 

Den överbeskyddade familjen 

Familjens förändring 

Familjen som stöd 

Drivkraft Kvinnans helande 

Nya tankar 
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5.1. Kvinnans prövning 
I temat ”Kvinnans prövning” framkom det tre sub-teman; ”Den opålitliga kroppen”, ”Att inte 
klara av livet” och ”Vårdens brister”.  
 

5.1.1. Den opålitliga kroppen 
Att drabbas av en hjärtinfarkt var för många kvinnor något avlägset. Kvinnorna trodde inte att 
en hjärtinfarkt kunde drabba dem (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Sjöström-Strand 
& Fridlund, 2007). Efter hjärtinfarkten upplevde kvinnorna att kroppens fysiska förmåga 
förändrades (Johansson m.fl., 2003; White, Hunter & Holttum, 2007). Kvinnornas syn på sina 
kroppar förändrades dessutom (Johansson m.fl., 2003). Fysiska gränser som tidigare tagits för 
givna var försvunna och kvinnorna upplevde att de inte längre vågade lita på sina egna 
kroppar. Detta ledde till en osäkerhet hos kvinnorna som var svår att hantera och leva med. 
Kvinnorna kände att de inte hade kontroll över situationen (Johansson & Ekebergh, 2006).  
 
Rädsla och oro var känslor som var närvarande hos kvinnorna (Crane & McSweeney, 2003; 
Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; White m.fl., 
2007). Vetskapen om att livet snabbt kunde ta slut och en medvetenhet om den egna 
dödligheten ledde till känslor av rädsla, oro och en särskild respekt för livet. Den egna 
dödligheten var något som flera av kvinnorna tidigare inte reflekterat speciellt mycket över 
(Johansson m.fl., 2003). Flera kvinnor konfronterades med en inre intensiv rädsla, en rädsla 
som ibland var så överväldigande att den immobiliserade kvinnorna. Rädslan härstammade 
ifrån en osäkerhet som hjärtinfarkten gav och tanken på ett återinsjuknande (Doiron-Maillet & 
Meagher-Stewart, 2003). Rädsla var kopplat till vetskapen om att hjärtinfarkten var en dödlig 
sjukdom och risken för återinsjuknande (Svedlund & Danielson, 2004). 
 

I was very cautious, didn’t take any big steps or run down the stairs, but walked. I 
really gave a lot of thought to whatever I did so that I didn’t tax myself in any way or 
exert myself; scared to death in other words (Johansson & Ekebergh, 2006, s. 103).  

 
Kvinnorna uttryckte oro över det faktum att de hade varit sjuka samt över symptom och 
smärta som påminde om den de upplevt under hjärtinfarkten. Detta på grund av att kvinnorna 
genast trodde att de skulle få en ny hjärtinfarkt enligt Sjöström-Strand och Fridlund (2007). 
Kvinnorna saknade tilltro till att sjukdomen skulle kunna gå att kontrollera. En anledning till 
detta var att flera av kvinnorna hade kvarstående fysiska symtom efter hjärtinfarkten, som till 
exempel andnöd. Vetskapen om att de återigen skulle kunna drabbas av en hjärtinfarkt fanns 
hos kvinnorna och att följa medicineringen upplevdes kunna ge en begränsad känsla av 
kontroll över sjukdomen (MacInnes, 2006).  
 
På grund av att kvinnornas hälsa upplevdes som oberäknelig infann sig en ovisshet för 
framtiden (Crane & McSweeney, 2003; Johansson & Ekebergh, 2006). I Doiron-Maillet och 
Meagher-Stewarts (2003) studie ställde sig kvinnorna frågor om hur deras framtid skulle bli 
och hur det skulle passa ihop. Svedlund och Danielsson (2004) fann även att kvinnorna inte 
planerade något för framtiden på grund av en konstant rädsla och fruktan för döden, vilket 
gjorde livet väldigt osäkert. Johansson m.fl. (2003) konstaterade att viljan att leva var lika 
stark som förut hos kvinnorna men att livet nu blivit svårare att leva då de hade en konstant 
osäkerhet för framtiden. Detta hade en stark påverkan på det dagliga livet. Kvinnorna ville 
inte fråga för mycket om sina kroppar och planerade inte heller för framtiden som de tidigare 
hade gjort. Kvinnorna kände sig maktlösa då de inte visste vad de skulle göra för att 
förebygga en ny hjärtinfarkt eller vad som skulle hända med deras kroppar.  
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5.1.2. Att inte klara av livet 
Att lämna sjukhuset var för många kvinnor likställt med att lämna en plats av säkerhet och gå 
in i en värld av rädsla och osäkerhet (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). Kvinnorna 
hade viljan att återgå till sitt tidigare dagliga liv men upplevde att de varken hade kapacitet 
eller styrka att fortsätta som förut, detta upplevdes som väldigt stressande (Sjöström-Strand & 
Fridlund, 2007). Kvinnorna kämpade för att behålla sin självständighet och självkänsla på 
grund av medicinska begränsningar, vilket resulterade i en känsla av förlust enligt Worrall-
Carter, Jones och Driscoll (2005). Kvinnorna var arga på sig själva för att de undertryckt sina 
egna behov och att de nu inte klarade det dagliga livet (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 
2008). Crane och McSweeney (2003) påvisade att kvinnorna kände mindre energi vid alla 
aktiviteter och upplevde trötthet och förändringar i tänkandet efter deras hjärtinfarkt. Just like 
fixin’ my bed, spreading the covers, I would get tired before I would get through (s. 172). 
Enligt MacInnes (2006) beskrev kvinnorna en förlust av självförtroende som påverkade deras 
sociala liv samt en oro som uppstod till följd av att inte kunna utföra hushållssysslor;  
 

It’s definitely taken my confidence. Normally I’m quite a confident person. I’ll do 
anything, go anywhere and not worry about it. Now I tend not to want to go out of the 
house unless I have got someone with me. I do drive now but when I come back 
indoors I sort of give a sight of relief  (s. 114).  

 
Johansson m.fl. (2003) visade att kvinnorna upplevde att livet svikit dem och att det inte 
längre överensstämde med deras förväntningar. Förlust av styrka och vitalitet gjorde att 
kroppen blev ett hinder för det dagliga livet. Hushållssysslor, korta promenader eller 
socialisering med familj och vänner uppfattades som ansträngande. Kvinnorna hade ett inre 
begär av att uträtta större saker i livet än vad kroppen klarade av. När kvinnorna saknade 
kraften i sina kroppar och när kroppen inte längre motsvarade deras förväntningar, blev den 
glädje som tidigare funnits i livet inte längre densamma. Worrall-Carter m.fl. (2005) skildrade 
att kvinnorna var tvungna att avstå delar i sin livsstil för att försöka återhämta sig efter 
hjärtinfarkten. Enligt Kristofferzon m.fl (2008) berättade kvinnorna att de ändrat diet men att 
strikt följa en hälsodiet gav känslor av att fastna i restriktioner. Ett citat ur Sjöström-Strand 
och Fridlund (2007) belyste detta;  
 

I stopped smoking at the hospital. It was okay at the beginning, but it was hard when 
I got home. One day I felt so emotionally unstable, I cried all day and everything 
seemed so black I just had to have a cigarette (s. 13).    

 
Efter hjärtinfarkten var vissa kvinnor tvungna att sluta röka och detta var något som sågs vara 
stressande. Det upplevdes svårt att inte börja röka igen när kvinnorna kom hem eller tillbaka 
till jobbet. Att sluta röka påverkade deras dagliga liv samt gav problem med att hålla vikten 
enligt Sjöström-Strand och Fridlund (2007). 
 

5.1.3. Vårdens brister 
Kvinnorna upplevde att de fick generella råd och information angående livsstilsförändringar, 
som inte var individanpassad. Det uttrycktes en avsaknad av stöd från vårdpersonalen, vilket 
medförde känslor av ensamhet och övergivenhet, som i sin tur ledde till en ökad känsla av 
osäkerhet. (Johansson m.fl., 2003). Enligt Kristofferzon m.fl. (2007) upplevde kvinnorna att 
det var svårt att få tillräcklig och väsentlig information från läkare och dietist. Johansson och 
Ekebergh (2006) visade att det inte fanns något missnöje med själva informationen som gavs 
men det var svårt att se hur denna skulle vara till någon hjälp.  
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They can’t tell me, that if you don’t eat that, then you’ll never have another heart 
attack, they can’t tell me that, if they could, then I would never eat that, and I’d feel 
safe and secure, or they could tell me, don’t run three miles, cause then you’ll have a 
heart attack, no, then I would never do that again, but I don’t know what I am 
supposed to do or not, because there is so much that I shouldn’t do, I shouldn’t eat 
too much, I shouldn’t sit still for too long, I shouldn’t stress too much, and I’ve never 
smoked, so that’s not really an issue. // There’s so much that I ought to do. Is there 
anything of all this that would actually help me from becoming ill again? // I might 
have been too stressed, but no one has ever told me that if I stop putting pressure on 
myself I wouldn’t fall ill (Johansson m.fl., 2003, s. 232). 

 
Informationen kvinnorna tidigare fått uppfattades mest som reprimander och restriktioner. 
Denna typ av information blev tillsammans med existentiella frågor svårhanterlig istället för 
stödjande. Detta resulterade i att kvinnorna blev mer passiva och osäkra på hur de skulle 
hantera sitt liv. Konsekvensen av detta var att informationen istället blev en börda (Johansson 
m.fl., 2003). Kvinnorna hade problem med att veta vad de skulle fråga och upplevde en 
avsaknad av information rörande problem som kunde uppkomma efter utskrivning enligt 
Kristofferzon m.fl. (2007). Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003) fann att vårdpersonal 
sällan upplevdes föra relevanta diskussioner med kvinnorna om hur det är att leva med en 
hjärtsjukdom. Vissa av kvinnorna uttryckte att informationen de fick var irrelevant och att den 
inte passade in i deras verklighet. Detta kunde medföra att kvinnorna kände sig förvirrade 
över de riktlinjer och begränsningar de mottog. Bristande kunskap var en bidragande orsak till 
att kvinnorna upplevde en osäkerhet med att leva med hjärtsjukdom. 
 
Enligt Johansson och Ekebergh (2006) verkade inte kvinnorna vara mottagliga för 
information under sjukhusvistelsen. Tankarna gick istället kring att försöka förstå vad som 
hänt och frågor relaterat till livet och kroppen kom senare. There was nothing wrong with the 
information, but as a patient I was perhaps not receptive to information at that time (s.71). 
Sjöström-Strand och Fridlund (2007) visade att kvinnorna inte fick det psykologiska eller 
praktiska stöd de behövde. Kvinnorna upplevde att ingen brydde sig om dem och de kände sig 
därför ensamma och deprimerade. Det var även stressande för kvinnorna att känna att de 
behövde klara av vardagen alldeles själva. Johansson och Ekebergh (2006) åskådliggjorde att 
kvinnorna upplevde att det var skillnad på deras och vårdpersonalens perspektiv av vad hälsa 
och sjukdom medför. Kvinnorna kunde känna sig som objekt och reducerade till en diagnos. 
Kvinnornas existentiella frågor uppmärksammades inte eller ignorerades av vårdpersonalen. 
Vidare beskrevs upplevelsen av att inte bli tagen seriöst och ett nonchalant bemötande från 
vårdpersonalens sida. They were friendly and nice, you feel like you are being looked after, 
but there was no one who talked to me (s. 69). Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003) 
påvisade att kvinnornas behov av bekräftelse inte möttes av vårdpersonalen. Johansson och 
Ekebergh (2006) skildrade att kvinnornas behov av stöd för att kunna delta i 
omvårdadsprocessen inte möttes av vården. Då frågor och tankar om livet kom gradvis 
uppstod problem i kvinnornas liv när det skulle fortgå som vanligt. Kvinnorna upplevde sig 
leva i en konstant osäkerhet och vilsenhet, då de hade svårt att förstå vad som hände och sin 
egen situation. 
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5.2. Familjens förändring 
I temat ” Familjens förändring” framkom det tre sub-teman; ”Kvinnans förändrade 
familjeroll”, ”Den överbeskyddade familjen” och ”Familjen som stöd”. 
 

5.2.1. Kvinnans förändrade familjeroll 
Kvinnorna upplevde en förändring i familjesituationen efter hjärtinfarkten (White m.fl., 
2007). Samtidigt som kvinnorna återhämtade sig försökte de bibehålla sina olika roller som 
fruar, mödrar, morföräldrar, döttrar, svärdöttrar och anställda, vilket upplevdes vara en 
utmaning (Svedlund & Danielson, 2004). Kvinnorna pratade mycket om hur de försökte 
skydda och stötta andra och var motvilliga att lämna sin roll som ”primary carer” (White 
m.fl., 2007). Kvinnorna tyckte det var svårt att inte längre vara den ”starkaste” i familjen 
(Svedlund & Danielson, 2004). Mum wasn’t telling the children what to do, the children were 
telling Mum what to do … (White m.fl., 2007, s. 281). 
 
Kvinnorna ville heller inte vara en börda för familjen (Kristofferzon m.fl., 2008; Svedlund & 
Danielson, 2004). Kvinnorna försökte vara hänsynsfulla och delade ej upplevelsen med sina 
partners och för att inte oroa eller påverka familjen höll kvinnorna sina känslor för sig själva 
(Svedlund & Danielson, 2004).   
 

…I want to be happy and can’t go limping around feeling sorry for myself because I 
don’t want that… I don’t want people feeling sorry for me because that doesn’t make 
me feel any better… I have decided that I can manage for a while… I don’t tell my 
relatives how I really feel… (Svedlund & Danielson, 2004, s. 441).   

 
Att familjen bevarade en känsla av normalitet sågs som fördelaktigt av vissa kvinnor (White 
m.fl., 2007). Männen övertog hushållsarbetet och behövde stödja kvinnorna mer i det dagliga 
livet. Kvinnorna hade dock svårt att släppa taget och ville fortfarande organisera 
hushållsarbetet och tänkte mycket på vad som behövdes göras (Svedlund & Danielson, 2004).  
 

5.2.2. Den överbeskyddande familjen 
Kvinnorna som drabbats av en hjärtinfarkt kände sig överbeskyddade av sina 
familjemedlemmar (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Kristofferzon m.fl., 2007; 
Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Svedlund & Danielson, 2004; White m.fl., 2007; Worrall-
Carter m.fl., 2005). Kvinnorna upplevde en frustration över att bli övervakade, vilket gjorde 
att de kände sig hjälplösa (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). Sjöström-Strand och 
Fridlund (2007) beskrev att ett överbeskyddande beteende från kvinnornas föräldrar eller barn 
var väldigt stressande för kvinnorna och det begränsade det dagliga livet. Detta medförde att 
livet kändes meningslöst för kvinnorna. White m.fl. (2007) skildrade att det överbeskyddande 
beteendet skapade dåligt humör och irritabilitet.    
 

My son that stayed with me last week, he wouldn’t let me do a thing, no company, he 
wouldn’t even let me talk on the phone. If someone did get through, it was only for 5 
minutes. I just felt so helpless… I felt like a little child (Doiron-Maillet & Meagher-
Stewart, 2003, s. 19). 
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Svedlund och Danielson (2004) fann att kvinnorna upplevde krav från sina partners, 
exempelvis att vara tvungen att berätta vad de hade gjort under dagen. Deras partners ville 
inte att kvinnorna skulle syssla med till exempel hushållsarbete. Kvinnorna upplevde att 
partnern försökte styra hur de skulle leva i vardagen, dock överensstämde inte detta med 
kvinnornas vilja. Kvinnorna ville fatta sina egna beslut och kände att partnern istället skulle 
stödja dem. 
 

5.2.3. Familjen som stöd 
Kvinnorna var tidvis förvånade över det ökade stöd som de fick av partners eller 
familjemedlemmar när de återvände hem och kvinnorna kände att stöd i form av fysisk 
närvaro var viktigt. Psykologiskt stöd behövde inte vara direkt uttalat eller verbalt, enbart 
vetskapen att någon brydde sig kunde göra skillnad (Worrall-Carter m.fl., 2005). … the kids, 
my old man and everything, they all support me, just fantastic. I didn’t think we had such 
care. You can’t complain… (Kristofferzon m.fl., 2007, s. 396). Detta belyses även av White 
m.fl. (2007) som beskrev att familjens närvaro var ett stöd. Enligt Kristofferzon m.fl. (2008) 
erfor kvinnorna ömhet och säkerhet från partners och familjemedlemmar. Kristofferzon m.fl. 
(2007) åskådliggjorde att kvinnor talade om att deras partner tog väl hand om dem och att 
denne var en god lyssnare, känslig och förstod allvaret av sjukdomen. Vidare fann Crane och 
McSweeney (2003) att familjen och vänners stöd upplevdes vara essentiellt i kvinnans 
återhämtning och som stimulans till att bry sig om sig själva. Enligt Kristofferzon m.fl. (2008) 
verkade relationer med familjen, släktingar och vänner vara väldigt viktiga och efter 
hjärtinfarkten utfördes aktiviteter med mer tanke på kvinnans villkor.  
 

5.3. Kvinnans helande  
I temat ”Kvinnans helande” framkom två sub-teman; ”Drivkraft” och ”Nya tankar”. 
 

5.3.1. Drivkraft 
Att genomföra livsstilsförändringar var en stor men nödvändig utmaning och som en del i 
denna process började flera kvinnor se tillbaka på sitt liv och reflektera över det förgångna. 
Samtidigt försökte kvinnorna finna mening i hjärtinfarkten och projicera mot framtiden 
(Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). Kvinnorna längtade även efter känslan att må bra 
igen och att åter ha den styrka de tidigare hade enligt Johansson m.fl. (2003). Genom att 
beskriva och tänka på sina upplevelser kunde kvinnorna känna att deras egen situation blev 
mer lätthanterlig. Flera av kvinnorna uttryckte även att när de fick möjligheten att prata om 
sin upplevelse, så kunde de förstå och se sin livssituation på ett nytt och annorlunda sätt 
(Johansson & Ekebergh, 2006). En stark tro på att allt skulle bli som vanligt igen och en 
överlag positiv attityd sågs bland kvinnorna i White m.fl. (2007) studie.  
 

It was a long drive, but such a beautiful drive. I saw the fields, the cows in the fields, 
I saw everything. Everything was so beautiful. It made me revisit life and my 
priorities. And how we were in a routine going around and around for that same 
routine, and why can’t we get out of that routine. We were going to work, the kids, 
cleaning the house, going to work, the kids, cleaning the house. It was like a cycle, 
the same cycle. It was on my way home that I thought I am OK, I will be home soon, 
what can we do, what can we change, we have to change something. We are planning 
a trip to Orlando. It is so important now to set dreams and strive towards them 
(Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003, s. 21). 
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En längtan efter att komma tillbaka till en nivå av självständighet, normalitet och att återfå 
kontroll var en motivationsfaktor för kvinnorna att deltaga i hjärtrehabilitering. En tilltro till 
hjärtrehabilitering var framträdande hos yngre och ensamstående kvinnor (MacInnes, 2006). 
Stöd från det nätverk som hjärtrehabiliteringen utgjorde, gav kvinnorna styrkan att tro på sin 
egen förmåga när de testade sina gränser, prioriterade sig själva, försökte hantera sina 
sjukdomssymtom och den medicinska behandlingen samt gjorde egna val (Kristofferzon m.fl., 
2007). Kvinnor som deltog i hjärtrehabilitering upplevde en säkerhet och uppmuntran från de 
andra deltagarna. Kvinnorna uppmuntrades till att upprätthålla sina livsstilsförändringar och 
det fanns ett stort stöd från rehabiliteringspersonalen (Kristofferzon m.fl., 2008). Att validera 
sin upplevelse med andra var en del i återhämtningsprocessen och den viktigaste delen av 
emotionellt stöd kom i interaktion med andra individer, speciellt andra kvinnor som 
genomgått en hjärtinfarkt enligt Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003). Att se de andra 
deltagarna lyckas i sina förändringar försäkrade och motiverade samtidigt som det gav nya 
perspektiv på kvinnornas personliga upplevelser (White m.fl., 2007). That’s probably what’s 
helped me; when people have been in the same situation and been able to climb above it … (s. 
282). 
 

5.3.2. Nya tankar 
När kvinnorna försökte återfå kontrollen över sjukdomen uttrycktes ett behov av att lyssna på 
sin inre styrka. Efterhand började kvinnorna inse att deras inre styrka var kraftfull och kunde 
påverka, samtidigt upptäckte de sitt egenvärde och sin egen betydelse (Doiron-Maillet & 
Meagher-Stewart, 2003). Kvinnorna förändrade sina perspektiv på hur de såg på sig själva 
och världen efter hjärtinfarkten och gjorde omprioriteringar för att anpassa sig efter de nya 
förhållandena enligt Crane och McSweeney (2003). Den upplevda orsaken till hjärtinfarkten 
styrde förändringarna. I don’t do anything that I know would stress me out. I’ve just got to 
take life easy (MacInnes, 2006, s. 115 ). Trots att kvinnornas tro på sin egen hälsa hade blivit 
utmanad besatt kvinnorna en beslutsamhet att inte bli sedda som handikappade eller patienter. 
Kvinnorna diskuterade att de hade förändrat sig efter hjärtinfarkten och beskrev sig själva som 
i generellt bättre kondition och hälsosammare än före insjuknandet enligt White m.fl. (2007). 
Även Kristofferzon m.fl. (2008) fann att kvinnorna hade fått ett bättre liv eller sitt liv tillbaka 
efter hjärtinfarkten. Kvinnorna kunde nu prioritera sig själva, befria sig från behov, leva ett 
hälsosammare liv samtidigt som de var mer framåt.  
 
Enligt Svedlund och Danielson (2004) accepterade vissa kvinnor att de inte var lika starka 
som förut och lät hälsan bestämma hur mycket hushållsarbete de utförde. Kvinnorna 
uppfattades vara mer försiktiga och hittade nya värden i det dagliga livet. Johansson m.fl. 
(2003) beskrev att kvinnorna blev medvetna om hur livet utan en varning snabbt kunde 
förändras. Kvinnorna värdesatte nu sitt liv på ett annat sätt än tidigare och tog inget längre för 
givet. Vidare fann Svedlund och Danielson (2004) att kvinnorna nu ville planera för framtiden 
och såg på framtiden med tillförsikt. Johansson m.fl. (2003) konstaterade att när försoning 
nåddes kunde kvinnorna åter skapa mening i sitt liv;  
 

I’m an optimist, I’ve become one, I look at the future with hope, you know, and think 
like, everything will be ok, I think so, I do what I am able to do, what I have strength 
to do, and then the rest can wait (s. 234).   

  
Försoningen möjliggjorde att kvinnorna åter kände att de kunde lita på sig själva och gav dem 
modet att möta det nya livet, som innefattade efterdyningarna av hjärtinfarkten.   
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5.4. Syntes 
Syftet med uppsatsen var att belysa kvinnors upplevelse av livet efter en hjärtinfarkt. 
Resultatet påvisade att kvinnorna efter hjärtinfarkten inte längre vågade lita på sina kroppar. 
Detta gav känslor av oro och rädsla och ledde till en ovisshet inför framtiden. En förändring i 
det dagliga livet upplevdes då de inte längre klarade vardagens krav. Vårdpersonalen gav inte 
kvinnorna det stöd som de var i behov av. Informationen från vårdpersonalen sågs som 
bristfällig. Kvinnorna var inte heller mottagliga för denna sorts information, utan hade andra 
behov vid de tillfällena informationen gavs. Kvinnorna uttryckte att deras roll inom familjen 
förändrades vilket var svårt att acceptera. Familjen upplevdes vara ett stort stöd men kunde 
också uppfattas som överbeskyddande, familjen kunde då istället vara ett hinder. En längtan 
efter att få sitt liv tillbaka fungerade som drivkraft i återhämtningsprocessen. Nya tankar 
infann sig efter hand och positiva aspekter av hjärtinfarkten kunde ses. Kvinnorna upptäckte 
bland annat sitt egenvärde och sin egen betydelse. Kvinnorna förändrade perspektivet på hur 
de såg på sig själva och världen och hittade nya värden i det dagliga livet. 
 

6. Diskussion 
 

6.1. Metoddiskussion 
Vald analysmetod var Evans (2002) metod. Denna metod ansågs adekvat för uppsatsen då 
artiklarna bestod av redan analyserat material och då metoden kunde ge svar på syftet. Detta 
genom att metoden tillåter att nyckelfynd väljs utefter den egna studiens syfte och inadekvat 
material kan uteslutas. Att sammanställa redan analyserat material kan ses som en styrka då 
underlaget blir mer omfattande och baseras på fler personers upplevelser, vilket kan ge större 
giltighet och trovärdighet. En möjlig svaghet skulle kunna vara att artiklarna använder en 
utgångspunkt som eventuellt styr resultatet eller utesluter material som må ha varit relevant 
för denna studies syfte. En alternativ metod skulle kunna ha varit att genomföra en 
intervjustudie, vilket skulle ha kunnat givit ett mer överensstämmande svarsmaterial mot 
syftet. Detta genom att intervjuerna skulle kunna styras mot studiens specifika syfte.   
 
Sökningar utfördes systematiskt i tre olika databaser. Först användes ELIN@Mälardalen, 
därefter CINAHL och slutligen PUBMED. Detta medförde att inga nya artiklar återfanns i 
PUBMED, utan enbart redan påträffade artiklar i tidigare sökningar. Sökorden ansågs 
adekvata för att få fram relevant material. Vissa sökord användes mer frekvent än andra, 
framförallt ”Myocardial infarction*”, detta på grund av att dessa sökord i kombination med 
andra ansågs kunna generera fler relevanta artiklar. Utifrån artiklarnas titlar bedömdes det om 
artiklarna var intressanta för studien, varefter vidare granskning av abstract tillkom när 
intressanta titlar påträffades. Vid tveksamheter i titeln granskades även abstracts. Om 
artiklarna efter detta förfarande fortfarande var intressanta lästes hela artikeln, varefter beslut 
om inklusion vidtogs. Denna sökmetod bedömdes vara effektiv och relativt säker för att inte 
förbise relevant material. Referenslistor granskades efter ytterligare material men inget nytt 
tillkom. Detta kan ses som en styrka för sökmetoden då vetenskapliga artiklar ofta innehåller 
referenser till liknande forskning inom ämnet. Eftersom de artiklar som påträffades i 
referenslistorna redan inkluderats eller exkluderats kan det tyda på att sökmetoden funnit den 
relevanta forskning som finns att tillgå. Om fler databaser samt mer omfattande läsning av 
abstracts använts kunde dock möjligen fler artiklar ha påträffats. 
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Inklusionskriterierna som avgränsade materialet och som styrde urvalet var att artiklarna 
skulle vara kvalitativa, vetenskapliga, publicerade efter 2003, skrivna på engelska, ha ett 
västerländskt ursprung och svara mot syftet. Anledningen till att artiklarna begränsades till 
2003 var att utvecklingen inom ämnet hjärtmedicin ansågs vara snabbt framskridande, vilket 
skulle kunnat förändra upplevelserna hos patienterna. Materialet hade antagligen varit större 
om äldre artiklar inkluderats men trovärdigheten hade kanske minskat. På grund av krav på 
vetenskaplighet uteslöts artiklar skrivna på andra språk än engelska. Detta medförde att 
eventuellt relevanta artiklar fick uteslutas, vilket skulle kunna anses minska studiens validitet. 
Artiklarna som valdes ut hade sitt ursprung i Australien, Sverige, Kanada, Amerika och 
England. Majoriteten av artiklarna var från Sverige. Att alla artiklarna härstammade från 
västerländska länder kan anses öka homogeniteten i materialet och överförbarheten till svensk 
sjukvård. Utifrån egna erfarenheter av utlandsstudier i Tanzania finns vetskapen om att 
förhållandena mellan svensk sjukvård och utvecklingsländers sjukvård skiljer sig markant åt. 
Därför ansågs inte artiklar från utvecklingsländer som lämpliga.  
 
Två av artiklarna behandlade upplevelser från både män och kvinnors perspektiv. Dessa 
inkluderades eftersom det kvinnliga perspektiv var urskiljbart från det manliga. Resultat där 
det inte tydligt framgick att det enbart var kvinnors upplevelser valdes bort, därav kan 
relevant material ha uteslutits. En artikel syftade till att belysa upplevelsen efter en 
hjärtinfarkt hos kvinnor och deras partners. I denna artikel var det även möjligt att urskilja 
kvinnornas upplevelser och intervjuerna var separat utförda, varför denna bedömdes som 
relevant. En artikel hade både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Det kvalitativa materialet 
var dock digert varav denna artikel valdes att inkluderas. Två av artiklarna utgick från ett 
livsvärldsperspektiv och resultatet upplevdes som mer tolkat än övriga artiklar. Vidare utgick 
en artikel från kvinnors upplevelse av stress före och efter en hjärtinfarkt. Möjligen kan detta 
medfört att artiklarnas resultat blivit mer påverkat av forskarnas infallsvinkel än övriga 
artiklar, vilket kan ha färgat denna uppsats resultat. 
  
Under arbetet har författarna förhållit sig till tidigare angivna forskningsetiska riktlinjer 
gällande fabricering, förfalskning, övertolkning samt plagiering av data. Under arbetet togs 
speciellt stor hänsyn till att originalartiklarna refererades till på ett korrekt sätt samt att 
resultatet överrenstämde med originalkällorna. Etiska överväganden gjordes vid inkludering 
av artiklarna och speciellt gällande om studierna hade erhållit tillstånd från en etisk kommitté. 
Det framgick dock inte i tre av artiklarna om dessa hade ett sådant tillstånd men artiklarna 
redovisade etiska aspekter i metodavsnittet varför de ansågs som etiskt godtagbara.   
 
Analysförfarandet började med att författarna av uppsatsen enskilt läste artiklarna upprepade 
gånger och nyckelfynd valdes ut individuellt. Genom diskussion författarna emellan valdes 
sedan i samråd nyckelfynd ut som ansågs vara relevanta för studiens syfte. Detta förfarande 
ansågs ge god tillförlitlighet till de utvalda nyckelfynden. Ett alternativt tillvägagångssätt 
skulle kunna ha varit att författarna gemensamt granskat artiklarna efter nyckelfynd men 
risken att bli färgad av den andre ansågs vara stor. Utifrån nyckelfynden formades tre 
övergripande teman, vilket skedde genom gemensam diskussion och i samråd mellan 
författarna. Ett annat förfarande hade kunnat vara att författarna enskilt format teman och 
därefter sammanställt dessa gemensamt. Detta hade kanske kunnat ge större tillförlitlighet 
eller andra perspektiv till uppsatsens analys. På grund av tidsbegränsning valdes detta 
förfarande bort vilket kan ses som en svaghet.  
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6.2. Resultatdiskussion 
Tidigare forskning visade att depression och ångest var mer vanligt förekommande hos 
kvinnor än män efter en hjärtinfarkt (Bjerkeset m.fl., 2005). Kvinnorna hade även sämre 
fysiska och psykiska svarsresultat relaterat till livskvalitet gentemot män enligt Kristofferzon 
m.fl. (2005). Det kan diskuteras vad anledningen är till detta. Resultatet av analysen påvisade 
att kvinnor efter hjärtinfarkten inte längre vågade lita på sina kroppar, vilket ledde till 
osäkerhet (Johansson & Ekebergh, 2006). Andra känslor som kvinnorna hade var rädsla och 
oro (Crane & McSweeney, 2003; Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Sjöström-Strand 
& Fridlund, 2007; White m.fl., 2007). Kvinnorna planerade heller inget för framtiden på 
grund av en konstant rädsla och fruktan för återinsjuknande (Svedlund & Danielsson, 2004). 
Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till den ökande depressionsproblematiken. 
Resultatet åskådliggjorde dock att problematiken efter ett insjuknande i hjärtinfarkt är 
komplext och en ensidig förklaring på frågeställningen är troligen inte tillräcklig. Parse (1998) 
menar att hälsa inte kan ses som ett visst tillstånd, likaså kan sjukdom inte heller ses som 
detta. Båda förklaras istället som mönster i människans process mot något mer komplext och 
ökad mångfald. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan alltså inte enligt Parse enbart ses som en 
sjukdom, utan den medför en förändring i den komplexa processen mot mänsklig utveckling. 
Parse syn på att människan inte kan reduceras till biologiska, sociologiska och psykologiska 
delar blev även påtagligt i resultatet, då en hjärtinfarkt gav upphov till annat än fysiologiska 
åkommor. Slutsatsen kan därför dras att kvinnornas livskvalitet påverkas av mer än de rent 
kroppsliga åkommorna av hjärtinfarkten. Den kroppsliga sjukdomen medför känslor av oro, 
rädsla och osäkerhet vilket sjuksköterskan måste beakta i omvårdnaden. Konkret innebär detta 
att sjuksköterskan måste se kvinnorna som något mer än biologiska varelser och att 
sjuksköterskan måste ta hänsyn till den vida problematik som en hjärtinfarkt kan medföra.   
 
Parse (1998) anser att hälsa är en process av att ge uttryck för rådande värderingar och 
mening given till situationer och erfarenheter på många olika nivåer samtidigt. Den oro och 
rädsla som beskrevs i resultatet skulle kunna tolkas bero på att kvinnornas sätt att visualisera 
värden efter hjärtinfarkten har förändrats, samtidigt som deras förmåga att leva efter sina 
värderingar begränsats. I resultatet urskiljdes även att många av kvinnorna uppgav att drabbas 
av en hjärtinfarkt var något som tidigare upplevts som avlägset (Doiron-Maillet & Meagher-
Stewart, 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Många av kvinnorna levde troligen före 
hjärtinfarkten med övertygelsen att de inte skulle kunna drabbas av en sådan allvarlig 
sjukdom. Denna övertygelse förändrades i samband med insjuknandet, vilket kan tolkas som 
att kvinnorna inte längre kunde leva efter sina värderingar. Kvinnorna blir följaktligen 
tvingade till att tidigt efter hjärtinfarkten skaffa sig nya sätt att se på sig själva och världen. 
Om hälsa är mänsklig utveckling så skulle dessa kvinnor efter hjärtinfarkten kunna ses ha en 
ohälsa, då kvinnorna inte i detta läge verkar kunna finna någon mening i situationen eller 
finna en förklaring till varför just de drabbats.   
 
Enligt Parse (1998) är det en kamp att tillägna sig en ny värdering, då människan måste välja 
en övertygelse samtidigt som en annan får stå tillbaka. I alla val människan gör finns det 
möjligheter och begränsningar, vilket innebär att när människan väljer en väg så stängs andra. 
Parse menar att energi är en pådrivande-motsättande process av att bekräfta-inte bekräfta 
varandet i möjligheten av att icke-varande. Människan försöker skapa nya vägar av att 
bekräfta-inte bekräfta i det redan säkra-osäkra levernet genom denna energi. En reflektion av 
detta är att kvinnorna genomgår en kamp för att försöka hitta nya värderingar och meningar i 
livet efter hjärtinfarkten. Kvinnorna verkade enligt sub-temat den opålitliga kroppen inte 
längre kunna hantera sin egen situation eller förstå sin kropp, detta skulle kunna ses som att de 
inte kan bekräfta sitt varande. Resultatet visade exempelvis att kvinnorna inte planerade något 
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för framtiden på grund av en konstant rädsla och fruktan (Svedlund & Danielsson, 2004). 
Detta kan tolkas som att kvinnorna inte kan förlika sig med det osäkra levernet som 
hjärtinfarkten medfört eller se de möjligheter eller begränsningar som uppkommer, vilket 
leder till en kamp av att försöka finna nya vägar att gå i livet. Kvinnorna verkade efter 
hjärtinfarkten ha svårt att föreställa sig hur livet kommer att bli eller hur de ska klara av det i 
framtiden, vilket mot Parse (1998) skulle kunna ses som att kvinnorna är i ett icke-vara. Parse 
beskriver att icke-vara framträder när människan lever i det okända. Där finns risken att 
förlora något av värde, vilket kan relateras till ett döende men också att bli hotad, avvisad 
eller inte bli bemött på ett sätt som överensstämmer med människans förväntningar. I 
resultatet urskiljdes det att kvinnorna kunde känna att livet svikit dem och att det inte längre 
överensstämde med deras förväntningar enligt Johansson m.fl. (2003). Kvinnorna var vidare 
tvungna att avstå delar i sin livsstil för att försöka återhämta sig efter hjärtinfarkten (Worrall-
Carter m.fl., 2005). En vilja att gå tillbaka till sitt föregående liv fanns men kvinnorna hade 
inte kapacitet eller styrka att fortsätta som förut. Kvinnorna upplevde också att de inte fick det 
psykologiska eller praktiska stöd de behövde, vilket gjorde att de kände sig ensamma och 
deprimerade (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Kvinnorna kan alltså ses leva i en svår 
situation efter hjärtinfarkten, där de har förlorat sin syn på livet och sina värderingar. De har 
hamnat i en position som de inte har någon tidigare erfarenhet av och kvinnorna tvingas välja 
vilken väg de vill gå i framtiden. I de olika valmöjligheterna finns det alltid fördelar och 
nackdelar men det verkar vara svårt för kvinnorna att urskilja vilka val som bäst överstämmer 
med deras egna värderingar samt vilka förändringar de verkligen är beredda att göra.    
 
En värdering som enligt resultatet verkade vara speciellt svår att förändra var kvinnans 
familjeroll. Magnusson (2006) menar att kvinnor i många fall framstår som familjens expert 
på barn och hushållsarbete med ansvar och överblick för dessa sysslor, detta förknippas starkt 
med kvinnorollen. Resultatet skildrade att kvinnorna försökte bibehålla sina olika roller, vilket 
upplevdes vara en utmaning samtidigt som de försökte återhämta sig (Svedlund & Danielson, 
2004). Kvinnorna pratade mycket om hur de försökte skydda och stötta andra och var 
motvilliga att lämna sin roll som ”primary carer” (White m.fl., 2007). Även om männen 
övertog hushållsarbetet hade kvinnorna svårt att släppa taget och ville fortfarande organisera 
detta och tänkte mycket på vad som behövdes göras (Svedlund & Danielson, 2004). En 
reflektion av detta är att de kvinnor som i dagsläget drabbas av en hjärtinfarkt kan leva i en 
roll med stort ansvar för hem och familj. Att inte kunna ge omsorgen till familjen eller utföra 
hushållssysslor kan innebära att kvinnan tappar en del av sin identitet och att hon inte längre 
kan leva efter sina värderingar. Kvinnans kamp att finna ny mening försvåras också möjligen 
av det faktum att kvinnorna kände sig överbeskyddande av sina familjemedlemmar (Doiron-
Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Kristofferzon m.fl., 2007). Det överbeskyddande beteendet 
resulterade i att kvinnorna kände sig begränsade i det dagliga livet, vilket medförde att livet 
kunde upplevas bli meningslöst (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). I Parse (1998) 
hälsoprocess ingår det för människan att själv välja vem hon eller han vill vara i en viss 
situation. Detta val görs ur individens unika perspektiv och grundas i dennes historia men 
samtidigt påverkas hon eller han av andra. Det överbeskyddande beteendet tillsammans med 
den förlorade familjerollen påverkar troligen kvinnornas hälsoprocess negativt, då de inte 
längre upplever att de själva kan välja vem de vill vara eller göra egna val. Sjuksköterskan 
måste beakta denna aspekt i omvårdnaden av kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt och en 
möjlig åtgärd skulle kunna vara att involvera deras anhöriga mera i vården, med syftet att öka 
förståelsen för kvinnornas situation i deras familjer och få familjen att förstå vilken viktig roll 
de innehar för kvinnornas tillfrisknande. Genom att involvera familjen mera skulle 
sjuksköterskan troligen kunna ge kvinnorna ett större utrymme för att göra egna val och även 
underlätta för kvinnan att åter hitta sin roll inom familjen.  
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Parse (1998) menar att samtidigt som människan uppenbarar visa aspekter, så döljer hon eller 
han andra aspekter i en gemensam process. Uppenbara-dölja utgår från tanken att människan 
är ett mysterium, det finns alltid mer hos en individ än vad den väljer att visa. Detta kunde 
urskiljas i resultatet då kvinnorna behöll känslorna för sig själva för att inte oroa eller påverka 
familjen och delade heller inte upplevelsen med sina partners för att vara hänsynsfulla 
(Svedlund och Danielson, 2004). Det är viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om detta 
i vården av kvinnor som insjuknat i en hjärtinfarkt. En tanke är att kvinnorna efter 
hjärtinfarkten döljer många aspekter för familjen, då de har svårigheter att hitta ny mening i 
situationen och exempelvis ge upp sin gamla roll för en okänd ny. Sjuksköterskan måste 
därför ha vetskapen om att hjärtinfarkten påverkar mer än bara det kvinnan uppvisar och det 
många gånger kan finnas en stor underliggande problematik. Denna tanke är troligen även 
applicerbar på de situationer där kvinnorna upplever att de måste dölja vissa aspekter som 
hjärtinfarkten medfört, för att inte vara till besvär för sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal. 
Som exempel kanske kvinnan väljer att inte visa sin oro och ångest för vårdpersonalen för att 
inte störa eller ta upp deras tid. Problematiken med att kvinnorna döljer vissa aspekter av 
sjukdomen skulle tänkbart kunna leda till allvarliga konsekvenser för kvinnorna, om de 
exempelvis döljer symtom på en ny hjärtinfarkt. Ett sätt för sjuksköterskan att hantera detta 
skulle kunna vara att i omvårdnaden tydligt visa på att hon eller han är intresserad av kvinnan, 
ge kvinnan tid och klargöra att vårdpersonalen är där är för kvinnans skull. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2005b) är en del av sjuksköterskans kompetens att i möte med 
patienten uppmärksamma och möta dennes sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som 
möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Parse (1998) menar att sjuksköterskan behöver 
hjälpa patienten att finna mening i olika situationer, vilket genomförs i dimensionen klargöra 
mening. Genom att patienten försöker klarlägga meningen av en situation delar denne sina 
tankar och känslor med sig själv och sjuksköterskan. Detta gör patienten genom dimensionen 
uttrycka, med detta menas inte enbart innebörden av vad patienten säger med ord, utan hur 
hela budskapet framställs i en viss kontext. I denna process kan patienten i interaktion finna 
nya tankar och meningar i situationer. Kvinnorna behöver efter hjärtinfarkten uppenbarligen 
hjälp med att finna mening i situationen, då kvinnorna som tidigare diskuterats verkar leva i 
det okända och inte själva verkar kunna hantera situationen. Parse anser att äkta närvaro är ett 
speciellt sätt för sjuksköterskan att möta patienten. Äkta närvaro innebär en medvetet 
reflekterad kärlek, en mellanmänsklig konst grundad i en stark kunskapsgrund. En reflektion 
omkring detta är för att sjuksköterskan skall kunna uppfatta det patienten uttrycker krävs tid 
för ett aktivt deltagande. I dagens vård kan tidsbrist vara ett problem som skulle kunna hindra 
denna äkta närvaro för sjuksköterskan men likväl kan antagligen en brist på förståelse för 
kvinnornas situation många gånger istället vara problemet. Finns inte förståelsen för 
kvinnornas situation efter en hjärtinfarkt kan troligen inte sjuksköterskor hjälpa kvinnorna att 
klargöra mening och ge det stöd kvinnorna behöver. Att sjuksköterskan kan avsätta tid i 
omvårdnaden och innehar en förståelse för den breda problematik kvinnorna upplever efter en 
hjärtinfarkt blir därför av vikt.  
 
Resultatet indikerade att vårdpersonalen brister i mötet med kvinnorna som genomgått en 
hjärtinfarkt. Kvinnorna upplevde bland annat att de fick generella råd och information 
angående livsstilsförändringar som inte var individanpassad. Informationen upplevdes vidare 
mest som reprimander och restriktioner (Johansson m.fl., 2003). Enligt Parse (1998) styrs 
hälsoprocessen av val som individen fattar ur sitt unika perspektiv och grundas i dennes 
historia. Om människan inte blir bemött på ett sätt som överensstämmer med dennes 
förväntningar kan det leda till ett icke-vara. Utifrån kvinnornas upplevelser överstämmer 
alltså inte vården med Parse syn på hälsa som en unik och personlig process, utan sker på ett 
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generellt plan och inte utifrån ett individperspektiv. Detta kan ses som ett hinder i kvinnornas 
process av att åter finna sin egen mening i situationen. Frågan kan ställas varför vården ger 
generella råd och allmän information utan någon individuell anpassning. En förklaring skulle 
kunna vara att den utgår ifrån ett medicinskt perspektiv, där människan reducerats till en 
biologisk varelse. Resultatet skulle kunna ses stödja detta, då det åskådliggjorde att 
kvinnornas existentiella frågor inte uppmärksammades eller ignorerades av vårdpersonalen. 
Vidare beskrevs upplevelsen av att inte bli tagen seriöst och ett nonchalant bemötande från 
vårdpersonalens sida (Johansson & Ekebergh, 2006). Vårdpersonalen möter alltså inte 
kvinnorna på ett sätt som överensstämmer med deras förväntningar. Fokus verkar från 
vårdpersonalens sida vara att medicinskt behandla hjärtinfarkten och dess symtom, vilket 
bland annat medför att kvinnornas själsliga lidande inte verkar tillåtas framträda. 
Socialstyrelsen (2005b) fastställer att sjuksköterskan skall ha förmågan att på ett respektfullt, 
lyhört och empatiskt sätt kommunicera med patienter och närstående och i dialog ge stöd och 
vägledning för att möjliggöra ett optimalt deltagande i vården. Det tydliggörs att 
sjuksköterskor i hjärtsjukvården skulle kunna behöva ett nytt och bredare perspektiv i sitt 
arbetssätt för att uppnå Socialstyrelsens kompetenskrav. Parse (1998) teoretiska referensram 
skulle troligen kunna vara användbar för att ge ytterliggare dimensioner till sjuksköterskans 
arbete. Om vårdpersonalen exempelvis arbetat efter ett synsätt där äkta närvaro hade en 
central roll hade kanske kvinnornas upplevelse blivit mer positiv. 
  
Martin m.fl. (2005) fastställde att kvinnor var mindre benägna att förändra sin diet, sluta röka 
eller öka sina motionsvanor än män efter en hjärtinfarkt. Kvinnor relaterade även 
hjärtinfarkten i mindre utsträckning till livsstil än män. Resultatanalysen gav inget entydigt 
svar till upplevelsen och anledningarna omkring detta men enligt Kristofferzon m.fl. (2008) 
berättade kvinnorna att de hade försökt ändra kosten men att strikt följa en hälsodiet gav 
känslor av att fastna i restriktioner. Worrall-Carter m.fl. (2005) skildrade att kvinnorna var 
tvungna att avstå delar i sin livsstil för att försöka återhämta sig efter hjärtinfarkten. Att 
genomföra livsstilsförändringar är något som kvinnorna verkar behöva hjälp och stöd med. Ett 
tillvägagångssätt för sjuksköterskan att hjälpa kvinnorna med detta skulle till exempel kunna 
vara genom kreativt målande, som Parse (1998) beskriver som ett sätt till att finna ny mening 
i det som ännu inte är. Om kvinnorna tillsammans med sjuksköterskan föreställde sig en 
situation där de såg möjligheter istället för restriktioner i livsstilsförändringarna kanske de 
lättare skulle kunna ta till sig dessa. En individanpassad omvårdnad blir antagligen här av stor 
vikt för att kvinnorna skall förstå meningen och syftet med de livsstilsförändringarna som 
vården rekommenderar. Livsstilsförändringarna måste utgå från individens förmåga och 
behov och inte ges generellt och utan eftertanke av vårdpersonalen.  
 
Resultatet påvisade att kvinnorna hade problem med att veta vad de skulle fråga om efter 
hjärtinfarkten och upplevde en avsaknad av information rörande problem som kunde 
uppkomma efter utskrivning (Kristofferzon m.fl., 2007). Kvinnorna verkade heller inte vara 
mottagliga för information under sjukhusvistelsen. Tankarna gick istället kring att försöka 
förstå vad som hänt och frågor relaterat till livet och kroppen kom senare (Johansson & 
Ekebergh, 2006). Socialstyrelsen (2005b) fastställer att sjuksköterskan skall informera och 
undervisa patienter och närstående och förvissa sig om att de förstår given information samt 
uppmärksamma de patienter som själva inte uttrycker informationsbehov. Parse (1998) menar 
att sjuksköterskan måste följa patientens levda rytmer i dennes upp- och nedgångar. 
Sjuksköterskan skall inte försöka lugna, balansera eller anpassa dessa rytmer utan istället följa 
med strömmen och låta patientens egna värderingar leda. Resultatet kan ses klarlägga det 
faktum att sjuksköterskorna inte verkar uppnå de kompetenskrav som Socialstyrelsen (2005b) 
statuerat. Risken verkar finnas att sjuksköterskor tror att den information som ges är tillräcklig 
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och inte uppmärksammar att kvinnorna inte egentligen tar emot denna, vilket mot Parse 
(1998) skulle kunna ses som att vårdpersonalen inte följer kvinnornas levda rytmer. Om 
vårdpersonalen hade följt dessa rytmer så hade de kanske istället för att informera om 
framtiden försökt hjälpa kvinnorna att bearbeta upplevelserna kring hjärtinfarkten. När 
kvinnorna sedan klargjort mening i denna situation är det troligtvis lägligt för sjuksköterskan 
att ge information och diskutera om fördelar och nackdelar i de val som måste göras och följa 
kvinnorna i dessa. Informationen skulle alltså kanske många gånger ges i ett senare skede när 
kvinnorna förmodligen är mer mottagliga för denna. Det kan vidare anses ologiskt att vården 
verkar ge standardiserad information som inte tar hänsyn till individens situation.  
 
Tidigare forskning påvisade positiva effekter av hjärtrehabilitering (Maroto Montero m.fl., 
2005; Winberg & Fridlunds, 2002) och resultatet tydliggjorde likaså att hjärtrehabilitering 
kunde vara ett bra sätt att få hjälp med att hantera hjärtinfarkten. Exempelvis fann 
Kristofferzon m.fl. (2007) att stöd från det nätverk som hjärtrehabiliteringen utgjorde gav 
kvinnorna styrkan att tro på sin egen förmåga när de testade sina gränser, prioriterade sig 
själva, försökte hantera sina sjukdomssymtom och den medicinska behandlingen och gjorde 
egna val. Enligt Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003) var en del i 
återhämtningsprocessen att validera sin upplevelse med andra och att den viktigaste delen av 
emotionellt stöd kom i interaktion med andra individer, speciellt andra kvinnor som 
genomgått en hjärtinfarkt. Parse (1998) menar att den praktiska omvårdnaden kan ske i 
sjuksköterska – gruppkontext och genom att patienten försöker klarlägga meningen av en 
situation, delar denne sina tankar och känslor med sig själv, sjuksköterskan, familjen och 
gruppen. I denna process kan patienten i interaktion finna nya tankar och meningar i 
situationer. Samtidigt påverkar denna mänskliga utveckling andra, vilket i sig är utveckling 
mot något mer tydligt. Både tidigare forskning och resultatet pekar följaktligen på positiva 
effekter av hjärtrehabilitering och det är av vikt för sjuksköterskan att vara medveten om 
detta, för att kunna motivera kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt till att deltaga. Genom att 
träffa personer som genomgått en liknande upplevelse som de själva kan kvinnorna få en 
bättre förståelse för sin egen situation, då de både påverkar och påverkas av andra. Enligt 
Johansson och Ekebergh (2006) upplevde kvinnorna att det var skillnad på deras och 
vårdpersonalens perspektiv av vad hälsa och sjukdom medför. En tanke är att kvinnorna i 
hjärtehabiliteringsgruppen i jämförelse med vårdpersonalen har mer liknande perspektiv på 
vad hjärtinfarkten medfört i livet och därför kan finna ett annat stöd där. Resultatet 
åskådliggjorde likaså att kvinnorna upplevde stöd från familjen som viktigt. Kristofferzon 
m.fl. (2007) fann exempelvis att kvinnor talade om att deras partner tog väl hand om dem och 
att denne var en god lyssnare, känslig och förstod allvaret av sjukdomen. Det verkar som om 
kvinnorna kan få olika sorts stöd från sjuksköterskan, familj och anhöriga och 
rehabiliteringsgrupper. Sjuksköterskan borde därför involvera familjen i vården och motivera 
kvinnor till att deltaga i rehabiliteringsgrupper, då dessa på ett annat sätt än sjuksköterskan 
kan stödja och förstå kvinnans situation.  
 
Resultatet belyste att som en del i en process av livsstilsförändringar började flera kvinnor se 
tillbaka på sitt liv och reflektera över det förgångna, samtidigt som de försökte finna mening i 
hjärtinfarkten och projicera mot framtiden (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). 
Socialstyrelsen (2005b) fastställer att en del av sjuksköterskans kompetens är att i möte med 
patienten tillvarata det friska och aktivt bedöma dennes resurser och förmågor. Utifrån 
resultatet blir det viktigt att lyfta fram att kvinnorna hade en drivkraft mot tillfrisknande och 
en bättre hälsa. Kvinnorna försökte finna nya sätt att förhålla sig till sin sjukdom och livet. 
Det är angeläget för sjuksköterskan att tillvarata detta i omvårdnaden av kvinnorna för att 
kunna tillgodogör kvinnorna deras egna resurser och det friska hos dem själva. Enligt Parse 
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(1998) innebär mobilisera transcendens att sjuksköterskan hjälper patienten överskrida 
verkligheten som den upplevs nu, mot något som inte ännu är. Fokus läggs på drömmar om 
framtida möjlighet och planering hur dessa drömmar skall nås. Ett sätt att tillvarata det friska 
och se till kvinnornas resurser skulle kunna vara att sjuksköterskan hjälper kvinnorna att 
föreställa sig en ny verklighet och fokusera på hur denna skall nås. I resultatet urskiljdes bland 
annat en stark tro på att allt skulle bli som vanligt igen och en överlag positiv attityd sågs 
bland kvinnorna (White m.fl., 2007). Genom Parse (1998) teori skulle denna starka tro och 
positiva attityd kunna tillvaratas och sjuksköterskan kan hjälpa patienten att fokusera på 
exempelvis hur allt skall bli som vanligt igen.  
 
Tidigare forskning visade att kvinnor hade en signifikant förbättring av oro- och 
depressionsproblematiken två år efter en hjärtinfarkt (Bjerkeset m.fl., 2005). Norekvål m.fl. 
(2008) påvisade vidare att 65 procent av kvinnorna uttryckte att hjärtinfarkten även 
innefattade positiva aspekter. Resultatet klargjorde att kvinnorna en tid efter hjärtinfarkten 
förändrade sina perspektiv på hur de såg på sig själva och världen och gjorde omprioriteringar 
för att anpassa sig efter de nya förhållandena (Crane & McSweeney, 2003). Resultatet 
indikerade även att kvinnorna hade fått ett bättre liv eller sitt liv tillbaka efter hjärtinfarkten. 
Kvinnorna kunde nu prioritera sig själva, befria sig från behov, leva ett hälsosammare liv 
samtidigt som de var mer framåt enligt Kristofferzon m.fl. (2008). Kvinnorna värdesatte 
också nu sitt liv på ett annat sätt än tidigare och tog inget längre för givet (Johansson m.fl., 
2003). Enligt Parse (1998) är mänsklig utveckling en pågående process av att skapa sin 
verklighet genom att ge mening till upplevelser på många olika nivåer samtidigt. Parse (1987) 
menar vidare att hälsa är ett uttryck för rådande värderingar och mening given till en viss 
situation. När människan finner meningsfulla ögonblick i det dagliga livet förändras den 
ultimata meningen. Resultatet kan mot Parse tolkas som att kvinnorna hittat nya 
föreställningar om meningen med livet. Kvinnorna har istället för att leva i det okända skiftat 
synen till att införliva hjärtinfarkten i det redan kända, vilket är mänsklig utveckling enligt 
Parse. Som sjuksköterska blir det viktigt att i omvårdnaden hjälpa kvinnorna med att tillvarata 
de meningsfulla ögonblick som konfronterar dem i det dagliga livet, för att kvinnorna skall 
kunna hitta ny mening med livet. Exempel på detta skulle kunna vara att sjuksköterskan i 
omvårdnaden stödjer kvinnorna till att tillvarataga det friska hos dem själva, att 
sjuksköterskan särskilt lyfter fram de framsteg kvinnorna gör och hjälper kvinnorna att 
åskådliggöra det goda och värdefulla i deras liv 
 
Bjerkeset m.fl. (2005) fann att kvinnorna hade en signifikant förbättring av oro och 
depressionsproblematiken efter två år men att det i kontrast kunde det ses en ökning av 
depression hos män. Det kan diskuteras varför kvinnors och mäns ångest- och 
depressionsproblematik skiljer sig åt efter en hjärtinfarkt. Anand m.fl. (2008) konstaterade att 
kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt senare män, vilket skulle kunna vara en förklaring till detta, 
kanske är åldern av större betydelse än könet. En annan tanke är att kvinnorna i högre 
utsträckning bearbetar sin hjärtinfarkt i ett tidigare skede efter hjärtinfarkten än män. Detta 
skulle kunna förklara varför kvinnorna har högre depressionsproblematik i början av 
sjukdomstiden. Det intressanta för sjuksköterskan blir emellertid vetskapen om att män och 
kvinnors bearbetning kan skilja sig åt och därav kan behöva olika sorters stöd och omvårdnad. 
Parse (1998) teori skulle kunna vara en lämplig utgångspunkt i hjärtsjukvården. Teorin utgår 
ifrån individen och låter denne styra hälsoprocessen. Då individens värderingar är grunden för 
hälsa kan kvinnorna bevara sin autonomi och integritet, vilket bland annat medför att 
kvinnorna får tid till att i sin egen takt förstå sin situation och inte bli påtvingad information 
eller direktiv om hur deras egna liv skall levas.  
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6.3. Förslag på vidare forskning 
Hjärtrehabilitering upplevdes som något stödjande och stärkande av kvinnorna påvisade 
resultatet. Tidigare forskning visade emellertid en signifikant högre benägenhet för kvinnor 
att inte slutföra rehabiliteringen jämfört med män (Yohannes m.fl., 2007). Resultatet gav inte 
någon förklaring till detta. Vidare forskning på ämnet skulle förslagsvis kunna vara att 
undersöka kvinnors upplevelser omkring hjärtrehabilitering och varför kvinnor inte fullföljer 
denna i samma utsträckning som män. Detta skulle kunna leda till en bättre förståelse för 
kvinnors specifika behov och möjliggöra att hjärtrehabiliteringen bättre skulle kunna anpassas 
efter kvinnors behov, med syftet att fler kvinnor fullföljer hjärtrehabiliteringen. Tidigare 
forskning påvisade vidare att kvinnor var mindre benägna att genomföra livsstilsförändringar 
än män (Martin m.fl., 2005). Resultatet gav inget entydigt svar kring upplevelsen av att vara 
kvinna och genomföra livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt, varför det skulle vara av 
intresse att studera detta närmare. En metod skulle kunna vara att genomföra en kvalitativ 
intervjustudie om hur kvinnor upplever att det är att genomföra livsstilsförändringar. Ett 
intressant bifynd var att informationen som gavs till kvinnorna upplevdes kunna bli en börda. 
Vidare indikerade resultatet att informationen från vården inte var tillfredställande. Tidigare 
forskning har även visat att sjuksköterskor och patienter har olika uppfattning om vad 
patienten behöver information om (Scott & Thompson, 2003). Fler studier som berör 
information till kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt skulle därför behövas, detta för att 
sjuksköterskor skall kunna ge information som överensstämmer med kvinnors behov efter en 
hjärtinfarkt.    
 

7. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att belysa kvinnors upplevelse av livet efter en hjärtinfarkt. 
Resultatet anses svara på uppsatsens syfte och har givit en djupare förståelse för den situation 
kvinnor kan möta efter en hjärtinfarkt. Av resultatet framkom det att kvinnorna hade en 
omfattande problematik tiden efter insjuknandet. Kvinnorna vågade bland annat inte lita på 
sina kroppar, vilket gav känslor av oro, rädsla och en ovisshet inför framtiden. De upplevde 
även förändrade familjeförhållanden och det tydliggörs i resultatet att kvinnorna påverkas av 
mer än de kroppsliga åkommorna. Som sjuksköterska är det viktigt att ha en helhetssyn i 
vårdandet då det är många aspekter att bejaka i mötet med dessa kvinnor . Samtidigt måste 
sjuksköterskan ha vetskapen om att hjärtinfarkten påverkar mer än bara det kvinnan visar och 
det många gånger kan finnas en underliggande problematik. Det blir därför också viktigt för 
sjuksköterskan att involvera familjen i vården, då dessa på ett annat sätt kanske kan stödja och 
förstå kvinnans situation.  
 
Resultatet visade på att vårdpersonalen inte verkar möta kvinnorna på ett sätt som 
överensstämmer med kvinnornas förväntningar. Om personalen arbetat efter ett synsätt där 
äkta närvaro hade en central roll hade kanske kvinnornas upplevelse varit mer positiv. 
Informationen från vården sågs som bristfällig och kvinnorna var inte alltid mottagliga för 
den. Slutsatsen blir att sjuksköterskan måste ta hänsyn till vilken information som ges och om 
tidpunkten är lämplig. Vidare forskning på sjuksköterskors informationsgivande till kvinnor 
som drabbats av en hjärtinfarkt behövs. Det tydliggjordes att hjärtrehabilitering kunde vara ett 
bra sätt för kvinnorna att få hjälp med att hantera hjärtinfarkten. Det är av vikt för 
sjuksköterskan att vara medveten om detta för att bland annat kunna motivera kvinnor till att 
deltaga. Genom att möta människor som genomgått en liknande upplevelse som de själva kan 
kvinnorna få en bättre förståelse för sin egen situation. Dock behövs fortsatt forskning på 
kvinnors medverkan och upplevelse av hjärtrehabilitering. Kvinnorna hade en drivkraft mot 
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tillfrisknande och bättre hälsa samt förändrade sina perspektiv på hur de såg på sig själva och 
världen efter hjärtinfarkten. Sjuksköterskor behöver hjälpa kvinnorna med att på bästa sätt 
tillvarata det friska och deras resurser. Kvinnorna behöver även stödjas i att tillvarata de 
meningsfulla ögonblick som konfronterar dem i det dagliga livet, så att de åter kan finna 
mening i livet.  
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Bilaga 1 – Artikelmatris 
Artikel Syfte Metod Resultat 
Crane, P. B., & McSweeney, J.C. 
(2003). Exploring Older Women's 
Lifestyle Changes after Myocardial 
Infarction. MEDSURG Nursing, 12 
(3), 170-177. 
 

Att utforska livsstilsförändringar 
hos äldre kvinnor som inte 
deltog i ett 
hjärtrehabiliteringsprogram efter 
deras hjärtinfarkt samt 
undersöka faktorer som äldre 
kvinnor uppfattade som 
underlättade eller försvårade i 
deras hälsorelaterade 
livsstilsförändringar efter 
insjuknandet. 

Ett demografiskt 
hälsostatus formulär och 
en geriatrisk 
depressionsskala samt 
semi- strukturerade 
djupintervjuer. 
Kvantitativ data 
analyserades och beskrevs 
statistiskt. Intervjuerna 
analyserades genom 
innehållsanalys.    

Kvinnorna kände mindre energi vid alla aktiviteter. Efter hjärtinfarkten rapporterade kvinnorna om 
förändrade perspektiv på hur de såg på sig själva och världen. Kvinnorna omprioriterade för att 
anpassa sig efter de nya förhållandena. På grund av känslan att deras hälsa var oberäknelig var 
kvinnorna kontinuerligt oroade över att bli lämnade ensamma, att inte få hjälp om de behövde och 
att inte kunna planera för framtida händelser. Familj och vänner stöd identifierades av de flesta 
kvinnor som essentiellt i deras återhämtning och som stimulans till att bry sig om sig själva. 

Doiron-Maillet, N., & Meagher-
Stewart, D. (2003). The uncertain 
journey: women's experiences 
following a myocardial infarction. 
Canadian-Journal-of-
Cardiovascular-Nursing, 13 (2), 
14-23. 
 

Att rapportera om upplevelsen 
av stöd och undervisning hos 
kvinnor i deras tidiga 
återhämtningsprocess efter en 
hjärtinfarkt.   

Semi- strukturerade 
intervjuer vid två 
tillfällen. Tematisk 
analysmetod. Feministiskt 
perspektiv.     

Begränsade relevanta diskussioner med vårdpersonal angående att leve med en hjärtsjukdom, bidrog 
till kvinnornas förvirring över att vara en kvinna som insjuknat i en hjärtinfarkt. Även om kvinnorna 
kunde förstå deras familjs oro, fann flera kvinnor det frustrerande att bli övervakad och som ett 
resultat av det kände kvinnorna sig hjälplösa. Flera kvinnor konfronterades med en intensiv inre 
rädsla. Att validera sin upplevelse med andra framkom som en signifikant strategi i 
återhämtningsprocessen. Under sökandet att nå balans, var det uppenbart av värde för kvinnorna att 
bevara sin självkänsla. När kvinnorna sökte efter att återfå kontroll över sin situation började de 
upptäcka sitt egenvärde och viktighet. 

Johansson, A., Dahlberg, K., & 
Ekebergh, M. (2003). Living with 
experiences following a 
myocardial infarction. European 
Journal of Cardiovascular 
Nursing, 2 (3), 229-236.  
 

Att utforska kvinnors 
upplevelser efter en hjärtinfarkt.  

Fenomenologiska semi- 
strukturerade intervjuer. 
Fenomenologisk 
analysmetod.        

Kvinnorna beskrev hur de efter hjärtinfarkten blev medvetna om hur snabbt livet kunde förändras 
utan en varning. Kvinnorna beskrev att de efter sjukdomen värdesatte sitt liv på ett annat sätt än de 
tidigare hade gjort. Att vara medveten om döden väckte känslor av rädsla, oro och en speciell 
respekt för livet. Hjärtinfarkten förändrade kvinnornas uppfattning om sin kropp och de kände sig 
maktlösa och övergivna eftersom de inte visste vad som skulle kunna hända med deras kroppar. 
Kvinnorna fick generell information och råd angående livsstilsförändringar men informationen var 
standardiserad och var inte individanpassad. Kvinnorna uttryckte ett behov av att försöka försonas 
för att kunna fortsätta leva sitt liv. När försoning nåddes kunde kvinnorna åter skapa mening i sitt 
liv.  

Johansson, A., & Ekebergh, M. 
(2006). The meaning of well-being 
and participation in the process of 
health and care - women’s 
experiences following a 
myocardial infarction. 
International Journal of 
Qualitative Studies on Health and 
Well-being, 1 (1), 100-108.  
 

Att utforska kvinnors upplevelse 
av vården och hälsoprocessen 
efter en hjärtinfarkt.  

Fenomenologiska semi- 
strukturerade intervjuer.  
Fenomenologisk 
analysmetod.        

Att få en hjärtinfarkt medförde en existentiell osäkerhet. Kvinnorna kände att de inte längre hade 
kontroll över sina egna kroppar eller över vad som hände. Osäkerheten blev ännu större när 
kvinnorna återvände hem från sjukhusvistelsen. Kvinnornas berättelser indikerade sårbarhet men det 
verkar som om kvinnornas existentiella frågor många gånger ignoreras och att ingen 
uppmärksamhet riktas mot deras sårbarhet. Kvinnorna hindras på många sätt från att delta i sin egen 
hälsoprocess, på ett naturligt sätt och utan någon eftertanke lämnas ansvaret över till 
vårdpersonalen. Kvinnorna kämpade med att förstå sin existens och att förstå hur deras liv hade 
förändrats efter hjärtinfarkten. Kvinnorna behövde nu relatera till sina kroppar och hälsa på ett nytt 
sätt. Flera kvinnor sade att när de fick möjlighet att prata om sina upplevelser så kunde de förstå och 
se livssituationen på ett nytt sätt.  
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Artikel Syfte Metod Resultat 
Kristofferzon, M-L., Löfmark, R., 
& Carlsson, M. (2007). Striving 
for balance in daily life: 
experiences of Swedish women 
and men shortly after a myocardial 
infarction. Journal of  Clinical 
Nursing, 16 (2), 391-402.  

Att beskriva upplevelsen av det 
dagliga livet hos kvinnor och 
män under de fyra till sex 
månaderna efter en hjärtinfarkt 
fokuserande på problem, 
hantering och stöd.  

Semi- strukturerade 
intervjuer. Data 
analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys.  
 

Kvinnor uttryckte svårigheter med livsstilsförändringar. Stöd från nätverk gav de flesta kvinnor 
styrka att tro på sin egen förmåga. Kvinnor hade problem med att veta vad de skulle fråga och med 
att få tillräcklig och relevant information från läkare och dietist. Kvinnor betonade krav de upplevde 
från andra eller krav de ställde på sig själva som de största problemen i sina personliga relationer.  

Kristofferzon, M-L., Löfmark, R., 
& Carlsson, M. (2008). Managing 
consequences and finding hope - 
experiences of Swedish women 
and men 4-6 months after 
myocardial infarction. 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 22 (3), 367-375. 
 

Att beskriva upplevelsen av det 
nuvarande dagliga livet hos män 
och kvinnor fyra till sex månader 
efter en hjärtinfarkt och deras 
förväntningar på framtiden. 

Semi- strukturerade 
intervjuer. Data 
analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys. 

Kvinnor använde varierande strategier för att minska sin stress. Vissa kvinnor sade att de var arga på 
sig själv för att de hade undertryckt sina egna behov under många år eller för att de inte klarade av 
de dagliga aktiviteterna för tillfället. Kvinnorna som deltog i ett hjärtrehabiliteringsprogram 
upplevde säkerhet och uppmuntran till att bibehålla livsstilsförändringar och även ett stort stöd från 
rehabiliteringsteamet och de andra deltagarna. Kvinnorna erfor säkerhet, ömhet och praktisk hjälp 
från partners, barn, barnbarn, syskon och andra släktingar. Kvinnorna hade fått ett bättre liv eller sitt 
liv tillbaka efter hjärtinfarkten; de prioriterade sig själva, befriade sig själva från behov, levde ett 
hälsosammare liv, hade inget överansträngande arbete, hade det bättre ekonomiskt på grund av 
rökstopp och var mer framåt. 

MacInnes J. D. (2006). The Illness 
Perceptions of Women Following 
Acute Myocardial Infarction: 
Implications for Behaviour Change 
and Attendance at Cardiac 
Rehabilitation. Women & health, 
42 (4), 105-121. 

Att utforska uppfattningen av 
sjukdom hos kvinnor som 
genomgått en akut hjärtinfarkt.  

Semi- strukturerade 
intervjuer. Tematisk 
analys efter Ritchie och 
Spencers metod.   

De flesta kvinnor beskrev en förlust av självförtroende som påverkade deras sociala liv. En annan 
signifikant konsekvens av sjukdomen var oförmågan att genomföra hushållssysslor, vilket 
resulterade i oro för vissa av kvinnorna. Beteendeförändringar var inriktade på den upplevda 
orsaken till hjärtinfarkten. När stress var den upplevda orsaken var avkoppling och att varva ned den 
valda metoden.  

Sjostrom-Strand, A., & Fridlund, 
B. (2007). Stress in women's daily 
life before and after a myocardial 
infarction: a qualitative analysis. 
Scandinavian-Journal-of-Caring-
Sciences, 21 (1), 10-7. 
 

Att beskriva och utforska 
kvinnors upplevelse av stress 
före och efter en hjärtinfarkt. 

Intervjuer med öppna 
frågor.  
Fenomenologisk 
analysmetod.  

Efter hjärtinfarkten hade kvinnorna inte styrkan att fortsätta leva sina liv som förut, vilket skapade 
en stor rastlöshet eftersom det var svårt för dem att göra förändringar i det dagliga livet. Kvinnorna 
uttryckte oro över det faktum att de hade varit sjuka och smärta och symptom som liknande den de 
upplevt under hjärtinfarkten var väldigt stressande. Ett överbeskyddande beteende från barn eller 
föräldrar var väldigt stressande i det dagliga livet. Livet kändes vidare meningslöst eftersom de 
upplevde begränsningar i det dagliga livet. Kvinnorna ville att livet skulle bli likadant som före 
hjärtinfarkten men de insåg att de inte hade kapaciteten eller styrkan att fortsätta som förut. 

Svedlund, M., & Danielson, E. 
(2004). Myocardial infarction: 
narrations by afflicted women and 
their partners of lived experiences 
in daily life following an acute 
myocardial infarction. Journal of 
Clinical Nursing, 13 (4), 438-446. 
 

Att belysa upplevelsen efter en 
hjärtinfarkt hos kvinnor och 
deras partners.     

Narrativa intervjuer med 
kvinnor och deras 
partners. Tolkning med 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
inspirerad av Ricoeur.   

Kvinnorna kände sig ibland överbeskyddade av sina partners. Kvinnornas berättelser visade hur de 
försökte vara hänsynsfulla och de diskuterade inte upplevelsen med sina partners för att inte oroa 
dem. Kvinnorna tyckte det var svårt att inte längre vara den ”starkaste” i familjen och de ville inte 
vara en börda för sina nära och kära. Kvinnorna tyckte att deras partners skulle stödja dem istället 
för att bete sig på ett krävande eller överbeskyddande sätt, som till exempel att styra deras dagliga 
liv. Kvinnorna visste att hjärtinfarkten var en dödlig sjukdom och de var rädda för en ny hjärtinfarkt. 
Kvinnorna planerade inte något för framtiden så som de hade velat och de levde med en konstant 
rädsla och fruktan, vilket gjorde livet väldigt osäkert. 
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Artikel Syfte Metod Resultat 
White, J., Hunter, M., & Holttum, 
S. (2007). How do women 
experience myocardial infarction? 
A qualitative exploration of illness 
perceptions, adjustment and 
coping. Psychology, Health & 
Medicine, 12 (3), 278-289. 
 

Att utforska anpassning i termer 
av kvinnors uppfattning av en 
hjärtinfarkt, relationspåverkan 
och hanterings metoder.      

Semi- strukturerade 
intervjuer. Analyserad 
genom IPA. 

Alla kvinnor uttryckte ilska och frustration över att bli överbeskyddade, att bli åt sagda vad de skulle 
göra och över begränsade förmågor. Kvinnorna upplevde förändringar i familjesituationen. Att 
känna att familjen var närvarande var ett stöd. Trots att tron på deras hälsa blivit utmanad var 
kvinnorna beslutsamma att inte bli sedda som handikappade eller patienter. Kvinnorna beskrev sig 
själva som i generellt bättre kondition och hälsosammare än före hjärtinfarkten och diskuterade på 
vilka sätt de hade förändrat sig. 

Worrall-Carter, L., Jones, T., & 
Driscoll, A. (2005). The 
experiences and adjustments of 
women following their first acute 
myocardial infarction. 
Contemporary-Nurse, 19 (1-2), 11-
21. 

Att utforska upplevelsen och 
anpassningen hos kvinnor efter 
deras första akuta hjärtinfarkt.  

Semi- strukturerade 
intervjuer. Tematisk 
analys efter Bernards 
metod.  

Kvinnorna kände att de behövde avstå delar av sin livsstil i ett försök att framgångsrikt återhämta 
sig från sin hjärtinfarkt. Det framträdde att kvinnorna kämpade för att bevara sin självständighet och 
självkänsla i det tidiga skedet av återhämtningen p.g.a. medicinska begränsningar, vilket resulterade 
i en känsla av förlust. Stöd från partners och familjemedlemmar i form av deras fysiska närvaro var 
viktigt. Två kvinnor uttryckte rädsla, ilska, frustration över deras diagnos och det orättvisa i deras 
sjukdom.  

 


