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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av våra vanligaste folksjukdomar idag. Det är 

lika vanligt att avlida av hjärtinfarkt för båda könen. Vid hjärtinfarkt kan 

lidandet vara stort och se olika ut. Syfte: Syftet med studien är att beskriva 

kvinnors upplevelser av lidande i samband med hjärtinfarkt. Metod: 

Kvalitativa vetenskapligt granskade artiklar från databaserade sökningar 

användes i denna litteraturstudie. Resultat: Fyra kategorier framkom, dessa 

var: upplevelser av lidande innan hjärtinfarkten brutit ut, upplevelser av 

lidande vid insjuknandet, upplevelser av lidande under sjukhusvistelsen och 

upplevelser av lidande efter sjukhusvistelsen. Slutsats: Kvinnorna lider ofta 

av atypiska symtom vilket gör att kvinnornas lidande kan se annorlunda ut. 

En annan orsak som gör lidandet stort för kvinnorna är att de känner ett stort 

ansvar för hem och familj, vilket de inte klarar av efter att de blivit sjuka. 

Livet förändras radikalt efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Kvinnorna 

känner ofta en stor existentiell osäkerhet och en osäkerhet inför framtiden. 

Genom att ha kännedom om kvinnors lidande vid hjärtinfarkt kan ett annat 

synsätt och bemötande inom vården minska kvinnors lidande. Det är viktigt 

att sjuksköterskan kan tillgodose kvinnans individuella behov.  

 

Nyckelord: Lidande, hjärtinfarkt, upplevelse, 

hjärtattack, kvinna och patient. 
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Abstract 

 

Background: Myocardial infarction is one of the most common national 

diseases. It is equally usual to die of a myocardial infarction for both sexes. 

There can be great suffering following a myocardial infarction and you can 

experience the suffering in different ways. Aim: The aim of this study is to 

describe women experiences of suffering in relation to a myocardial 

infarction. Method: Qualitative peer- reviewed articles from data- based 

searching were used in a literature review. Results: Four categories were 

found, experiences of suffering before the myocardial infarction, at the 

onset, during hospital- stay and after the hospital- stay. Conclusion: The 

women often suffer atypical symptoms what makes a different suffering for 

women. Another cause for great suffering for the women is that they feel a 

great responsibility for home and family, which they don´t seem to manage 

after the illness. Life changes radically after a myocardial infarction. The 

women often feel a great existential insecurity and insecurity for the future. 

Knowledge of women´s suffering during a myocardial infarction can make a 

changed approach and encounter from the caregiver´s. This might reduce the 

women´s suffering. It is important that the nurse can meet the woman´s 

individual needs.         
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BAKGRUND 
Hjärtinfarkt är en av våra folksjukdomar, år 2006 drabbades 477 kvinnor per  

100 000 invånare (Socialstyrelsen, 2008). Sjukdomen är även en livsstilssjukdom, 

vilket innebär att den påverkas av vårt sätt att leva. Rökning, kost och motion är 

exempel som kan påverka sjukdomens uppkomst och utveckling (Johansson, 

2005). Hjärtinfarkt innebär att det plötsligt uppstår försämrat blodflöde i hjärtats 

kransartärer, vilket medför att det blir en skadlig syrebrist i hjärtmuskeln. 

Symtomen på hjärtinfarkt är ofta svåra bröstsmärtor som ibland upplevs 

utstrålande och ibland mer diffusa och kan även bli så svåra att de upplevs 

outhärdliga. Andra besvär som illamående, kallsvettningar, ångest och andfåddhet 

kan bli mer påtagliga än smärtan (Ericsson & Ericsson, 2002). Vid insjuknandet är 

det viktigt att få en snabb och bra behandling för att undvika syrebrist i 

hjärtmuskeln, vilket kan medföra allvarliga skador och onödigt lidande 

(Johansson, 2005). Att inte söka vård direkt när symtom uppkommer kan leda till 

komplikationer eller plötslig död (Rosenfeld, 2001) Hjärtstopp är den allvarligaste 

komplikationen till hjärtinfarkt (Ericsson & Ericsson, 2002). 

 

Att avlida av en hjärtinfarkt är lika vanligt för båda könen. Risken för hjärtinfarkt 

ökar kraftigt för kvinnor över 55 års ålder. Förklaring till detta kan vara det 

kvinnliga hormonet östrogen som har en skyddande effekt och en positiv inverkan 

på kärlens elasticitet, på koagulationssystemet och på blodfetterna (Hjärt- 

Lungfonden, 2008). 

 

Vid hjärtinfarkt kan lidandet vara stort. Ordet lidande kan betyda att en person 

befinner sig i ett tillstånd som är kännetecknat av kroppslig eller själslig smärta 

eller att behöva utstå plågor (Svenska akademien, 1942). Fysisk smärta är en 

viktig orsak till att människor lider och även oftast det första människor tänker när 

de hör ordet lidande (Bakan, 1968). Lidandet är en personlig upplevelse; bara den 

lidande känner i vilken omfattning han eller hon lider. Patienter kan berätta om 

episoder då de lider när de inte förväntas göra det samt att de inte lider när 

vårdpersonalen förväntar sig att de gör det (Travelbee, 1971).  

 



 

6 

 

Flera omvårdnadsteoretiker beskriver lidande i sina teorier. En av dessa är Joyce 

Travelbee som i sin teori beskriver lidande som en allmänmänsklig erfarenhet som 

är en ofrånkomlig del av att vara människa. Hon menar också att människor förr 

eller senare får erfara vad lidande innebär. Travelbee säger att lidande är att 

förlora någon/något man bryr sig om. Människor reagerar olika på lidande. Två 

typiska reaktionssätt är ”varför just jag” respektive ”varför inte jag” (Travelbee, 

1971).  

 

Katie Ericsson är en senare omvårdnadsteoretiker som har forskat kring begreppet 

lidande. Eriksson beskriver lidande som en negativ och en positiv dimension, 

kampen mellan det onda och det goda. I djupaste mening är lidande ett döende, 

där lidande kan liknas vid en dödskamp. Ordet patient betyder ursprungligen den 

lidande (Ericsson, 1994). Hon menar att begreppet lidande har mist sin 

ursprungliga innebörd och har ersatts med termer som smärta, ångest och 

sjukdom. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan innebära lidande i olika former. 

Lidandet beskrivs enligt Ericsson som sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Med sjukdomslidande menas att patienten har kroppslig smärta 

orsakad av sjukdom eller behandling. Vårdlidandet är när en patient känner 

lidande vid dåligt bemötande av personalen. Vårdlidandet är indelat i fyra olika 

kategorier. Första kategorin är när vårdpersonalen inte ser eller lyssnar på 

patienten vilket leder till patientkränkning. Nästa kategori är när patienten inte 

själv får avgöra vad som är rätt och fel. Den tredje kategorin är enligt Eriksson 

maktutövning, vilket betyder att vårdpersonalen berövar patienten friheten att 

välja vilka handlingar som ska ske eller inte ske. Sista kategorin handlar om 

bristande förmåga från vårdpersonalen att se och bedöma vad patienten behöver. 

Livslidande är ett hot mot människans existens och det kan innebära att känna att 

döden är nära men inte veta när (a.a.).  

 

 

I riktlinjer för omvårdnadsarbete beskrivs att ett syfte med sjuksköterskans 

profession är att minska lidande (Raadu, 2006). Vårdpersonalen kan komma att 

möta patienter som drabbas och har drabbats av hjärtinfarkt vid många olika 

vårdinstanser så som sjukhus, vårdcentral, äldreboende och hemsjukvård. 
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Sjuksköterskan möter i sitt arbete människor med hjärtinfarkt både i det akuta 

skeendet samt rehabiliteringen efter insjuknandet. Sjuksköterskan är den 

vårdgivare som är närmast patienten i sin sjukdom, och blir därför ofta det enda 

stödet i lidandet för patienten och dess familj. Att kunna förstå lidande och 

patientens behov vid lidande kan vila helt på sjuksköterskans axlar, eftersom 

sjuksköterskan är den som ger omsorg vid lidande (Morse, 2001). För att kunna 

lindra lidande vid hjärtinfarkt kan det vara väsentligt för sjuksköterskan att få 

kunskap om hur patienter med hjärtinfarkt upplever lidande.  

  

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av lidande i samband 

med hjärtinfarkt. 

 

METOD 
Båda författarna har erfarenheter från manliga anhöriga med hjärtinfarkt, därför 

var det av intresse att utforska kvinnors upplevelser av lidande vid hjärtinfarkt. 

Förförståelsen var att kvinnor led av att känna skuld mot familj och närstående 

eftersom de inte orkade med sin vardag så som de gjort innan. En annan 

förförståelse var att kvinnorna fick tillräckligt stöd från vården och information 

om både sjukdomen och livsstilsförändringarna. Det fanns också en förförståelse 

om att det inte var forskat så mycket om kvinnor och deras lidande i samband med 

hjärtinfarkt. 

 

Design 

Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats, 

eftersom det är upplevelser ur ett patientperspektiv som har beskrivits. För att 

kunna få fram relevant material har det genomförts systematisk granskning av 

vetenskapliga artiklar (Forsberg och Wengström, 2003). 
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Datainsamling 

Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Cinahl, PsykInfo och 

Pubmed. Sökord som användes var: Suffer, myocardial infarction, experience, 

heart attack, women och patient. Sökorden har använts självständigt och i olika 

kombinationer. Trunkering har använts i sökningen. Även boolesk söklogik där 

orden AND, OR och NOT har använts (Friberg, 2006). Sökningarna har gjorts 

konsekvent i alla tre databaser.  Inga avgränsningar i sökningarna har gjorts med 

exempelvis sökning i endast sammanfattning, fulltext eller titel. Manuell sökning 

har gjorts i referenser från litteratur. Polit och Becks flödesschema har följts under 

datainsamlingen (Polit och Beck 2004).  
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Artikelsökningen gav 15 artiklar som vid en första genomläsning av titel och 

abstrakt verkade relevanta för studien. Av artiklarna blev 14 stycken funna genom 

databassökningarna medan 1 blev funnen genom manuell sökning.  Artiklarna 

som var tillgängliga skrevs ut och de andra beställdes. Efter närmare granskning 

visade det sig att 5 av artiklarna (se bilaga 4) inte var relevanta för 

inklusionskriterierna vilket gjorde att 10 stycken kvarstod. Artiklarna som hittades 
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vid sökningen redovisas i sökschemat (se bilaga 1). Studiers resultat kan 

sammanställas i en artikelöversikt för att få en helhet av det som ska analyseras 

(Friberg, 2006). Artiklarna som inkluderades i denna studie presenteras i 

artikelöversikten (se bilaga 2) Samtliga artiklar som ingått i studien har granskats 

enligt Forsberg och Wengströms (2003) förslag på checklista för kvalitativa 

studier (se bilaga 3). Artiklarna fick sedan betygssättning mellan 1-5 där 1 är 

sämsta betyg och 5 är bästa betyg.  

 

Urval 

Kvalitativa, vetenskapligt granskade artiklar skrivna på engelska och som svarar 

på syftet inkluderades. Ett godkännande från den etiska kommittén är en 

förutsättning för att en artikel ska publiceras som vetenskapligt granskad 

(Forsman,  2006). Artiklar med både män och kvinnor i alla åldrar har inkluderats 

men bara kvinnornas upplevelser har tagits med. Upplevelserna ska ha skett i 

samband med en hjärtinfarkt, vilket i denna studie innebär upplevelser en månad 

före hjärtinfarkten, i det akuta skedet samt upp till 12 månader efter hjärtinfarkten. 

Upplevelser av olika rehabiliteringsprogram har exkluderats. Vetenskapliga 

artiklar där publiceringen är tidigare än 2003 och där studien inte är genomförd i 

Europa har exkluderats.  

 

Analys 

Artikelanalysen har inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) förslag på 

kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att artiklarna har genomlästs flera gånger.  

För att analysera artiklarna har kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

använts, vilket innebär en förutsättningslös analys av texter som kan vara en 

människas berättelse om upplevelser (Graneheim och Lundman, 2004).    

 

Artiklarna har lästs igenom flera gånger av båda författarna, meningsbärande 

enheter som svarar på syftet har strukits under. Dessa meningsbärande enheter har 

sedan kondenserats och därefter kodats, utdrag från detta (se bilaga 5). Med 

kondensering menas att texten gjorts kortare och mer lätthanterlig med det 
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väsentliga innehållet bibehållet. För att kunna koda texten har de kondenserade 

meningarna abstraherats. Att koda innebär att meningsenheternas innehåll 

kortfattat har beskrivits (Graneheim och Lundman, 2004). Utifrån koderna har 

kategorier bildats. Variationer i studiernas resultat har beskrivits genom att 

likheter och skillnader har identifierats. Författarna har försökt förhålla sig så nära 

den ursprungliga texten som möjligt, men för att resultatet ska bli begripligt och 

meningsfullt har en viss tolkning och abstraktion gjorts (a.a.). Analysarbetet har 

varit som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet (Friberg, 2006). 

 

RESULTAT 
När kvinnorna beskriver upplevelser i samband med hjärtinfarkt nämner de sällan 

ordet lidande. Beskrivningen i bakgrunden av vad lidande är har därför varit en 

grund i denna studie till att tolka upplevelsen av lidande.  En kvinna beskriver sitt 

lidande som ”mitt hjärta är mitt liv” (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003).  

Efter granskningen av artiklarna kunde upplevelser av lidande vid hjärtinfarkt 

delas in i fyra kategorier; upplevelser av lidande innan hjärtinfarkten brutit ut, 

upplevelser av lidande vid insjuknandet, upplevelser av lidande under 

sjukhusvistelsen och upplevelser av lidande efter sjukhusvistelsen. I de flesta 

artiklarna hade forskningen gjorts på enbart perioden innan, under eller efter 

sjukhusvistelsen.  

 

Upplevelser av lidande innan hjärtinfarkten brutit ut 
 

Känsla av sjukdom 

”Jag har varit så trött, men jag menar alla är ju trötta” (Sjöström- 

Strand och Fridlund, 2008). 

Flera studier bekräftar att kvinnorna kunde känna symtom mellan någon månad 

till några timmar innan hjärtinfarkten bröt ut (Lockyer, 2005; Albarran, Clarke 

och Crawford, 2006 och Sjöström- Strand och Fridlund, 2008; Kristofferzon, 

Löfmark och Carlsson, 2007).  
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”I can say that I had intermittent pain in the breast and sense of not feeling good 

at least over a period of ten or fourteen days before the MI” (Lockyer, 2005). 

 

Symtomen som beskrivs av kvinnorna kunde vara trötthet, andnöd och obehag i 

bröstet associerat till fysisk ansträngning (Albarran, Clarke och Crawford, 2006; 

Lockyer, 2005). I en annan artikel har kvinnorna beskrivit samma saker men där 

beskriver även kvinnorna upplevelser av depression innan hjärtinfarkten brutit ut 

(Sjöström- Strand och Fridlund, 2008).  

Upplevelser av lidande vid insjuknandet 
 

Smärta och obehag 

”Jag hade extrem smärta och obehag hela natten” (Sjöström- Strand och 

Fridlund, 2008). 

”Jag kallade inte det smärta…min  smärta var annorlunda” (Albarran, Clarke 

och Crawford, 2007). 

Vid insjuknandet har kvinnorna beskrivit att de kan lida av både typiska och 

atypiska symtom. Symtomen kan yttra sig som obehag, trånghet, andnöd, yrsel, 

värk och tryck i bröstet. Smärta i mellangärdet eller i magen, illamående, 

kräkningar, diarré och allmän sjukdomskänsla kan uppkomma. De beskriver också 

smärta i vänster arm och skulderblad. En kvinna beskriver sin smärta som att den 

vandrar från en del av kroppen till en annan och blir värre (Sjöström- Strand och 

Fridlund, 2008; Henriksson, Lindahl och Larsson, 2007).  

 

”It was painful in my chest and I was out of breath and I went on walking, it sort 

of got worse,……terrific pain in my chest……” (Albarran, Clarke och Crawford, 

2007) 

 

Kvinnorna beskriver atypiska symtom som konstig känsla över bröstet eller 

ryggen, is i ådrorna, värk i mitten av bröstet, som en blockering i halsen, värk i 

armarna och hakan, känsla av att hjärtat skulle brista, som om en kniv eller ett 

ormbo fanns i bröstet (Kristofferzon, Löfmark och Carlsson, 2007; Albarran, 

Clarke och Crawford 2007; Lockyer, 2005). 
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Kvinnorna beskriver ofta en uttalad ångest, ilska och oro som de relaterar till 

bröstsmärtorna, en del upplevde att det var ångesten, ilskan och oron som 

framkallade bröstsmärtorna (Sjöström- Strand och Fridlund, 2008; Kristofferzon, 

Löfmark och Carlsson, 2007). 

  

Existentiell osäkerhet 

”Livet är inte…det är inte något självklart längre” ( Johansson, Dahlberg och 

Ekebergh, 2003). 

”Jag var så rädd och skakad så jag trodde jag skulle dö” (Sjöström- Strand och 

Fridlund, 2007). 

Flera studier visar att kvinnorna kände att existensen var hotad. Detta upplevdes 

vid insjuknandet, under sjukhusvistelsen och efter sjukhusvistelsen (Johansson, 

Dahlberg och Ekebergh, 2003; Svedlund och Danielson, 2004; Johansson, 

Dahlberg och Ekebergh, 2006; Sjöström-Strand och Fridlund 2008). 

Ofta var smärtan svår att hantera, den beskrivs som en intensiv spänning och 

kvinnorna kände sig mycket rädda och stressade, de trodde de skulle dö. 

Kvinnorna beskriver också att symtom som ångest och andnöd kan bli så svåra så 

att de får en känsla av att existensen är hotad (Sjöström-Strand och Fridlund 

2008).  

 

I en studie beskriver kvinnor hur snabbt livet kan förändra sig utan förvarning 

(Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003). Kvinnorna känner att de inte har 

någon kontroll över sin situation och sin egen kropp (Johansson, Dahlberg och 

Ekebergh, 2006).   

 

”Life is not…it is not something obvious anymore. I don´t know if I will live 

tomorrow or not…..” (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003). 

 

Flertalet studier säger att kvinnorna upplever lidande när de inte längre kan lita på 

sin levda kropp och de vet inte om och när den kommer att svika dem. De 

upplever att livsvärlden är förändrad. En utbredd existentiell osäkerhet finns, 

ingenting kan tas förgivet längre (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003; 

Svedlund och Danielson, 2004; Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2006).  
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 Söker vård senare 

”Då kände jag mig plötsligt väldigt sjuk, men jag trodde fortfarande inte att det 

var hjärtat” (Henriksson, Lindahl och Larsson, 2007). 

Studier visar att kvinnor söker vård senare (Sjöström- Strand och Fridlund, 2008; 

Lockyer, 2005). Flera studier bekräftar att kvinnor har en benägenhet att rådfråga 

anhöriga om de behöver söka medicinsk vård för sina symtom. Det är ofta de 

anhörigas svar som avgör om, när och hur kvinnorna söker vård (Lockyer, 2004; 

Henriksson, Lindahl och Larsson, 2007). 

 

       I said ”I think I´ve had a heart attack”. So he said “No you 

haven´t your pulse is all right”. So I didn´t go to the doctor 

for a week (Lockyer, 2004).  

 

Kvinnor beskriver hur de ignorerade symtomen vilket kan bero på ansvarstagande 

i familjen som inte kan delegeras till någon annan exempelvis omvårdnad av den 

sjuke partnern. Kvinnor som vårdade en sjuk anhörig hemma kände att det var 

helt omöjligt att lämna denne ensam (Sjöström- Strand och Fridlund, 2008; 

Lockyer, 2004). I flera studier bekräftas det att en annan orsak till att kvinnorna 

söker vård senare kan vara att de inte vill oroa och störa sina anhöriga och 

vårdgivare. Kvinnorna försöker att bota sig själva innan de söker medicinsk vård 

(Kristofferzon, Löfmark och Carlsson 2007; Lockyer 2005; Henriksson, Lindahl 

och Larsson, 2007; Sjöström- Strand och Fridlund, 2008). 

 

      ”…First I took three of those nitroglycerin, but they didn´t 

help, so then I took a painkiller, but that didn´t help 

either….so one more nitroglycerin and then I went to bed 

(Kristofferzon, Löfmark och Carlsson, 2007 s. 396). 
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Förnekelse 

”Det var väldigt viktigt för mig att undvika att tänka på att det skulle vara något 

allvarligt” (Sjöström-Strand och Fridlund, 2007). 

Både under insjuknandet och under sjukhusvistelsen har kvinnorna svårt att tro på 

att de drabbats av en hjärtinfarkt (Sjöström- Strand och Fridlund, 2008). 

Vissa kvinnor berättar vid insjuknandet att de har svårt att ta till sig diagnosen och 

tro på att de lider av en allvarlig sjukdom, de resonerar att de har haft bröstsmärtor 

förr utan att det var en hjärtinfarkt. 

 

”I couldn´t think that it was serious” (Sjöström- Strand och Fridlund, 2008). 

 

Även under sjukhusvistelsen hade kvinnorna svårt att tro att det var en hjärtinfarkt 

och kallade det istället för hjärtattack (a.a.). 

 

Upplevelser av lidande under sjukhusvistelsen 

 

Känsla av värdelöshet 

”De var vänliga och trevliga, du kände dig omhändertagen, men där var ingen 

som pratade med mig” (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2006). 

Några kvinnor kände att de inte blev tagna seriöst av vården och att de blev 

nonchalant bemötta. En kvinna beskriver det så här:  

 

     

”When I came to the EW (emergency ward) they wondered if I 

maybe had a stomach-ache. I said that I didn´t. First of all I´m 

not scatterbrained and I´m not a hypochondriac either, but I 

really have chest pain. Not all women are scatterbrained. They 

could listen to the patient a little. If I say that I have pain, then I 

have pain and it´s not something I´m imagining. I also want to be 

better, I want to get rid of this, I want to go on and live my 

life.”(Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2006). 
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Flera studier säger att kvinnorna upplever lidande när de inte blir seriöst bemötta 

under vårdtiden. Vårdare som inte uppmärksammar kvinnornas erfarenheter och 

livsvillkor gör att kvinnorna känner sig som en diagnos (Johansson, Dahlberg och 

Ekebergh 2003; White, Hunter och Holttum, 2007; Johansson, Dahlberg och 

Ekebergh 2006).  De upplever även falsk delaktighet, när de blir delaktiga i 

vården på vårdgivarens villkor (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2006). 

Vårdpersonalen har ofta en annan syn av sjukdomen än vad kvinnorna har, vilket 

kan leda till missförstånd mellan parterna (Johansson, Dahlberg och Ekebergh 

2003). När vårdpersonalens medicinska kunskap tar över och styr känner 

kvinnorna sig hämmade och detta ökar deras lidande och osäkerhet (Johansson, 

Dahlberg och Ekebergh, 2006). Studier bekräftar också att när kvinnorna inte får 

det stöd de behöver i vården, känner de sig övergivna vilket leder till mer lidande, 

rädsla och osäkerhet (Johansson, Dahlberg och Ekebergh 2003; White, Hunter och 

Holttum, 2007; Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2006).  

 

 

Känsla av förtvivlan 

”… det är mer en känsla av att vara rädd och att inte kunna klara av detta…” 

(Svedlund och Danielson, 2004). 

Det finns upplevelser av rädsla och ångest, ilska och frustration samt sorg och 

förlust i samband med sjukhusvistelsen (White, Hunter och Holttum, 2007).  

 

” I started to get quite seriously upset and down” (White, Hunter och Holttum, 

2007).  

 

Kvinnorna hade också lätt till tårar och kände känslor av skuld över att vara en 

börda. Några kvinnor upplevde känslor som tomhet och brist på entusiasm inför 

livet (Kristofferzon, Löfmark och Carlsson, 2007).  
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Känsla av att vara begränsad 

”En massa slangar och maskiner, det var det värsta. Du kan inte sova” 

(Kristofferzon, Löfmark och Carlsson, 2007). 

Kvinnorna beskriver att de lider av begränsningar under sjukhusvistelsen genom 

all övervakningsutrustning som leder till att de inte kan sköta sin hygien och får 

störd sömn. Kvinnorna berättar att när de bar sjukhuskläder kände de sig ännu 

sjukare (Kristofferzon, Löfmark och Carlsson, 2007). 

 

Upplevelser av lidande efter sjukhusvistelsen 

 

Känsla av att vara övergiven 

”Då och då känner jag mig deprimerad och väldigt ensam. Jag har ingen att 

prata med” (Sjöström- Strand och Fridlund, 2007). 

Flera studier bekräftar att perioden efter sjukhusvistelsen är den mest 

problematiska för kvinnorna (White, Hunter och Holttum, 2007; Johansson, 

Dahlberg och Ekebergh, 2003). En kvinna beskriver att bli utskriven från 

sjukhuset är att mista sin livlina (White, Hunter och Holttum, 2007). En annan 

kvinna beskriver att hon kände sig rädd och övergiven vid hemkomsten, beroende 

på att hon nu var helt ensam (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003).  

 

”There´s no one who really cares” (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003). 

 

Andra kvinnor upplever symtom knutna till depression och ångest när de inte har 

professionellt stöd (White, Hunter och Holttum, 2007). Ångesten kan i sin tur leda 

till stress (Sjöström- Strand och Fridlund, 2007). 

 

Förändrad familjesituation 

”Mamman berättade inte vad barnen skulle göra, utan barnen berättade för 

mamman vad hon skulle göra” (White, Hunter och Holttum, 2007). 

Kvinnorna upplever brist på stöd från anhöriga i det dagliga livet. De blir inte 

alltid tagna på allvar av familjemedlemmarna med sina hälsoproblem. Några 

kvinnor beskriver att de inte berättade för sina anhöriga om sina bröstsmärtor. 
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Detta för att inte oroa de anhöriga i onödan, kvinnorna led i det tysta (Svedlund 

och Danielsson 2004). 

 

” I went out to the kitchen to get my pump (glyceryl trinitrate spray)….and I was 

discretely going into the loo to use it. He (son) caught me- I tried to hide it….” 

(White, Hunter och Holttum, 2007). 

 

Vissa kvinnor upplever också att rollerna i familjen blev förändrade, tidigare hade 

kvinnan styrt vad barnen skulle göra, nu var det barnen som styrde (White, Hunter 

och Holttum, 2007). Det är svårt att inte längre vara den starkaste i familjen. Det 

finns en känsla av att vara en börda för sina nära och kära (Svedlund och 

Danielson, 2004).  

 

 

Livsstilsförändringar 

”Jag måste bara ha en cigarett” (Sjöström- Strand och Fridlund, 2007). 

Kvinnorna upplever att det är svårt med livsstilsförändringarna som krävs efter en 

hjärtinfarkt delvis för att de var beroende av stöd från sina familjemedlemmar 

(Kristofferzon, Löfmark och Carlsson, 2007; Sjöström- Strand och Fridlund, 

2007). Att eventuellt behöva sluta röka och att gå ner i vikt är stressande för 

kvinnorna (Sjöström- Strand och Fridlund, 2007). Kvinnorna lider också av brist 

på kunskap om hur de praktiskt skulle kunna genomföra sina livsstilsförändringar 

(Kristofferzon, Löfmark och Carlsson, 2007).  

 

” When I came home from the hospital, realizing how much I had to do was very 

hard and it was very stressful to see all the dust on the floor” (Sjöström- Strand 

och Fridlund, 2007). 

 

Stressen efter hjärtinfarkten gjorde att kvinnorna upplevde en extrem trötthet och 

hade därför svårt att göra de nödvändiga förändringarna.  
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Två månader efter hjärtinfarkten kunde kvinnorna uppleva det svårt att komma 

tillbaka till gamla rutiner och till arbetet, detta var stressande (White, Hunter och 

Holttum, 2007; Sjöström- Strand och Fridlund, 2007). 

 

Osäkerhet inför framtiden 

”Jag är väldigt pessimistisk inför framtiden. Jag ser framtiden som väldigt svart” 

(Sjöström- Strand och Fridlund, 2007). 

Kvinnorna känner osäkerhet och oro över hur de ska klara av begränsningarna i 

vardagen och hur livet i framtiden kommer att bli (Johansson, Dahlbergh och 

Ekebergh, 2003; Svedlund och Danielson, 2004). En studie säger att kvinnorna 

upplever meningslöshet när de känner begränsningar i vardagen (Sjöström- Strand 

och Fridlund).  

 

Enligt Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) var trötthet, andnöd och 

bröstsmärta de vanligaste symtomen kvinnorna beskrev efter sjukhusvistelsen 

(a.a.). När kvinnorna känner bröstsmärta och symtom som kan förknippas till 

hjärtat, kan de uppleva stress och tror att det är en ny hjärtinfarkt (Sjöström- 

Strand och Fridlund, 2007). I en annan studie beskrev kvinnorna att det finns en 

konstant rädsla av att bli sjuka igen (Svedlund och Danielson, 2004).  

 

”There´s so much that I ought to do. Is there anything of all this that would 

actually help me from becoming ill again?” (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 

2003).   

 

Deras tro om hur livet skulle bli visade sig vara fel, ingenting verkar bli detsamma 

igen (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av lidande i samband med 

hjärtinfarkt, eftersom det är ett inifrån perspektiv som efterfrågas är det endast 

kvalitativa artiklar som använts (Wallén, 1996; Hartman, 2004).  

 

Relevanta artiklar har kanske missats genom att inte utföra sökning i fler 

databaser. Om andra sökord och kombinationer använts hade kanske annat 

material framkommit. Genom att det gjordes ett första urval vid genomläsning av 

endast titel och abstrakt kan relevanta artiklar ha missats. Tidsramen gjorde att det 

inte var möjligt att läsa igenom alla funna artiklar. Vidare har sökningar efter 

artiklar skett under första delen av analysarbetet. Begränsningar med årtalen 2003-

2008 har gjorts vid artikelsökningarna, detta gjorde att det är relativt färska 

artiklar som presenterats i denna studie, men det kan vara så att vi därmed har 

exkluderat relevanta artiklar från tidigare forskning. Författarnas förförståelse var 

att det inte var forskat så mycket kring ämnet i världen men det visade sig efter 

första artikelsökningen att det fanns ganska mycket material. En begränsning 

gjordes även till artiklar från Europa. Med denna begränsning kan det ha missats 

relevanta artiklar från övriga världen.  

 

En risk har varit att studien inte blivit tillräckligt övergripande eftersom det inte 

fanns mycket forskat om kvinnors upplevelser av lidande i samband med 

hjärtinfarkt i Europa, den mesta forskningen är utförd på män (Johansson, 2005). 

Att endast ha artiklar publicerade på svenska och engelska kan ha inneburit att vi 

missat relevanta artiklar på andra språk. Med dessa artiklar inkluderade hade 

kanske resultatet sett annorlunda ut, delvis med tanke på att man i södra Europa 

har en annan kultur. Hade artiklar på norska och danska blivit funna, hade även 

dessa kunnat inkluderas eftersom författarna även behärskar dessa språk. 

 

Artiklarna som blev funna var alla från Storbritannien och Sverige. Kvinnorna 

som ingick i studierna var från 18 år och uppåt. Det fanns i en studie två kvinnor 
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som var födda i Kina och Filippinerna, men hade sedan många år tillbaka levt i 

Storbritannien.  

 

Studiens resultat är förmodligen överförbart för kvinnor över 18 år boende sedan 

ett flertal år i Nordeuropa. Alla artiklar var etiskt granskade, etiska kommittéerna 

garanterat att ingen omoralisk forskning görs (Forsman, 2006). Detta kan styrka 

studiens trovärdighet. 

 

 

I någon artikel beskrivs både mäns och kvinnors upplevelser av lidande vid 

hjärtinfarkt, men enbart kvinnornas upplevelser har tagits med i studien. 

Författarnas förförståelse var också att kvinnorna fick stöd från vården och 

anhöriga. Trots förförståelsen försökte författarna vara objektiva och hålla sig nära 

texten. Enligt Forsberg och Wengström (2003) gör författaren alltid en viss 

tolkning av texten (a.a.). Författarnas förförståelse bekräftades till en viss del av 

artiklarna, men att kvinnorna skulle känna så stor osäkerhet i olika situationer och 

känna ett flertal negativa upplevelser under vårdtiden var sådant som förvånade. 

Att finna något som förvånar kan öka giltigheten för studien. 

 

Vid analysen lästes artiklarna igenom flera gånger av båda författarna och 

meningsbärande enheter plockades ut, koder och kategorier skapades gemensamt. 

Detta har gjorts gemensamt för att inte något relevant fynd i artiklarna skulle 

missas. Graneheim och Lundman (2004) säger att detta ökar tillförlitligheten i 

studien. 

 

Vid en första genomgång av analysarbetet föreföll det som att Ericssons 

kategorier om upplevelser av lidande genom sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande skulle bli kategorierna i resultatet. Underrubrikerna som då tycktes 

passa in var fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande. Vid närmare granskning av 

artiklarna framkom fyra andra kategorier som var mer relevanta till resultatet. Vid 

ytterligare granskning framkom det att även underrubrikerna inte var relevanta. 

Det fanns ingen tydlig gräns mellan fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande. Nya 

underrubriker skapades. De nya kategorierna och underrubrikerna utgjorde sedan 
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en grund till resultatet i studien. En del av resultatet kan ha speglats av de första 

kategorierna och underkategorierna. Eftersom analysen har genomarbetats ett 

flertal gånger kan detta stärka resultatet. 

 

Genomgående i resultatet har citat använts, både som inledning till 

underkategorierna samt i löpande text. Citaten har använts i resultatet för att ge 

läsaren en möjlighet att bedöma giltigheten i studien (Graneheim och Lundman, 

2004). Dessa har också använts för att få resultatet mer levande. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av lidande i samband med 

hjärtinfarkt. Det som var genomgående var att kvinnorna led av osäkerhet.  

 

Ett centralt fynd var att kvinnorna upplevde en existentiell osäkerhet (Sjöström- 

Strand och Fridlund, 2007; Sjöström- Strand och Fridlund, 2008; Johansson, 

Dahlberg och Ekebergh, 2003; Svedlund och Danielson, 2004; Johansson, 

Dahlbergh och Ekebergh, 2006).  Att få diagnosen hjärtinfarkt upplevde 

kvinnorna som ett existentiellt hot (Sjöström-Strand och Fridlund, 2008). Hjärtat 

är ett av de vitala organen och att känna ett existentiellt hot kan då vara en naturlig 

reaktion.  

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) säger i sin omvårdnadsteori att 

lidande orsakas nästan alltid av att förlora eller riskera att förlora något man bryr 

sig om (a.a.). Att känna hot om att förlora sitt hjärta och därmed tillgången till 

livet bör medföra att kvinnorna känner mer lidande än om det hade varit förlust av 

ett mindre vitalt organ, exempelvis en mjälte eller blindtarm. 

  

Kvinnorna beskriver att smärtan var så svår att det trodde att de skulle dö 

(Sjöström- Strand och Fridlund, 2007). Här har sjuksköterskan en stor roll att 

spela genom att se till så kvinnorna blir smärtstillade. Ett bra mätinstrument kan 

då vara VAS- skalan, där patienten får gradera sin smärta från 1-10, där 10 är 

värsta tänkbara smärtan. Men även att bara finnas vid patientens sida kan vara 
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lugnande och därigenom minska smärtan. Genom minskad smärta kan det 

existentiella osäkerheten minskas. 

 

 Även att inte kunna lita på sin levda kropp och bristande kontroll över situationen 

orsakade existentiell osäkerhet (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003; 

Svedlund och Danielson, 2004; Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2006). 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) beskriver att lidande kan vara ett 

livslidande. Hon pratar om livslidande som ett existentiellt hot, att vara nära 

döden men inte veta när (a.a.). Kvinnornas beskrivning av upplevelser av att deras 

existens är hotad skulle kunna överföras till Erikssons teori om livslidande. Att 

känna att existensen är hotad kan jämföras med Erikssons (1994) teori om att 

lidande är en kamp mellan det onda och det goda (a.a.). Genom kvinnornas 

upplevelser kan man se ett samband mellan fysiskt och psykiskt lidande, världen 

är komplex. Att känna att den levda kroppen är hotad, förändrar livsvärlden 

(Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003).  Människan påverkar och påverkas av 

världen och vi kan aldrig fly från vår egen livsvärld. Den är oskiljaktig med 

människan (Bengtsson, 1988).  Filosofen Merleau- Ponty (1995/1945) menar att 

kroppen inte bara är något konkret och biologiskt, utan han säger att kroppen är 

människans hela existens och det är genom kroppen som man får tillgång till livet. 

Sjukdom och hälsa måste bli förstådda som uttryckta upplevelser, och inte bara 

fysiska tecken på sjukdom. Både kroppen och livsvärlden är involverad för 

patienten. Den levda kroppen är en enhet mellan kropp och medvetande/känsla. 

Han menar att människans kropp är sammanflätad och har en samexistens med 

världen (a.a.). Det kan därför vara av vikt för sjuksköterskor att ta hänsyn till hela 

människans livsvärld och inte bara de mätbara symtomen.  

 

Kvinnorna beskrev att de kände sig trygga i vårdpersonalens armar, men att ingen 

pratade med dem (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2006). Människor som 

drabbas av förluster är fyllda med sorg och är i behov av att tala med någon som 

är beredd att lyssna (Morse, 2001). Genom att prata med patienterna om 

existentiella tankar kan kanske kvinnornas osäkerhet minska. Om dessa samtal 

påbörjas tidigt under sjukdomsperioden kan kanske kvinnorna känna en ökad 

trygghet när de kommer hem. Hilding, Fridlund och Lidell (2007) säger i sin 
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studie att om kvinnorna hade haft en direkt- linje till hälso- och sjukvård och en 

familjesköterska att ringa och prata med, hade många framtida problem kunnat bli 

förhindrade på ett tidigt stadie (a.a.). Att kunna lyssna och finnas till för kvinnorna 

ser författarna som det mest elementära för att minska kvinnornas existentiella 

lidande. 

  

 Ett annat centralt fynd var att uppleva känsla av värdelöshet vid sjukhusvistelsen. 

Att drabbas av sjukdom innebär att livsvärlden förändras och en känsla av att vara 

mindre värd kan uppstå (Andersson, 1994). Att bli beroende av andra förändrar 

livsvärlden dramatiskt.  

 

Det var tydligt att kvinnorna inte kände sig helt tillfreds med den vård som gavs. 

Redan på 1860-talet säger Florence Nightingale att patienten inte bara lider av 

sjukdomen utan också kan lida av brister och försummelse i vården (Nightingale, 

1969). Många av kvinnorna upplevde att de inte blev tagna seriöst av sjukvården, 

en del blev inte trodda på och andra kände sig som en diagnos (Johansson, 

Dahlberg och Ekebergh 2003; White, Hunter och Holttum, 2007; Johansson, 

Dahlberg och Ekebergh 2006).  Detta kan kanske delvis förklaras med att vi 

fortfarande inte är så jämställda i samhället som vi tror och kanske hoppats på. 

Vårdpersonalen bör bli bättre på att uppmärksamma kvinnors behov och ta dessa 

på allvar. Det bekräftas i en studie utförd bland vårdpersonal att personalen ofta 

ser patienter som ett nummer eller en diagnos. Vårdaren strävar då mer efter att 

lösa problem än att närvara och lyssna på patienten (Kasén, Nordman, Lindholm 

och Eriksson, 2008). Trots detta så upplevde en del kvinnor att det var 

sjuksköterskan som gav dem en känsla av trygghet och säkerhet (Kristofferzon, 

Löfmark och Carlsson, 2007).  

 

Kvinnorna känner att det är en falsk delaktighet i vården. Delaktigheten styrs 

utifrån hur mycket och vad vårdpersonalen vill ha patienten delaktig i (Johansson, 

Dahlberg och Ekebergh, 2006). För att minska lidande i denna situation kan det 

vara av vikt att kvinnorna själv får bestämma och komma med förslag vad de kan 

och vill vara delaktiga i. Möjligen har kvinnorna brist på kunskap om sjukdomen 

och situationen de befinner sig i. Enligt Kristofferzon, Löfmark och Carlsson 
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(2007) så är det viktigt för kvinnorna att information om sjukdomen och 

situationen ges både muntligt och skriftligt (a.a.). Författarna instämmer i detta, 

men är inte säkra på att det fungerar så ute på avdelningarna i dagsläget.  

 

Kvinnorna upplever att vårdpersonalen har ett stort övertag på dem, delvis genom 

sin medicinska kunskap men också för att kvinnorna är sjuka och svaga just nu 

(Johansson, Dahlberg och Ekebergh 2006). Vårdpersonalen bör kanske ta ett steg 

tillbaka och vänta ut patienten, för att undvika att ta över och styra. Enligt 

Hillgaard, Keiser och Ravn (1998) så har en person i kris svårt att se vad den vill 

och kan göra, men den kan däremot utrycka vad den inte vill och kan göra. Är det 

så att vårdpersonalen ser detta och därför styr vad kvinnorna ska vara delaktiga i?   

 

Katie Ericsson (1994) beskriver vårdlidande i en del av sin omvårdnadsteori. 

Vårdlidande innebär lidande som blir orsakat av vårdpersonalen eller den vård 

som ges.  Vi kan se ett samband mellan hennes teori om vårdlidande och hur 

kvinnorna upplever lidande under vårdtiden. Ericsson betonar också att 

sjuksköterskan har en viktig del i att minska lidande under vårdtiden (a.a.).  

 

En nytta med denna litteraturstudie kan vara att vårdpersonalen får en ökad 

förståelse för hur kvinnor kan uppleva lidande då de drabbas av hjärtinfarkt och 

därmed kan kvinnorna få en bättre omvårdnad. 

 

Underrubrikerna att känna ”osäkerhet inför framtiden” och att känna ” existentiell 

osäkerhet” upplever författarna nu i efterhand att dessa kan ha ett mycket nära 

samband och kanske skulle ha kunnat presenteras tillsammans.  Men under 

”osäkerhet inför framtiden” finns också en osäkerhet av att kunna klara av 

vardagen, den kan vara svårare att placera under existentiell osäkerhet. 

 

Kvinnorna upplevde hemkomsten från sjukhuset som mest problematisk, 

ingenting ser ut att bli som förut (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003; 

Sjöström- Strand och Fridlund, 2007). Wiles (1998) bekräftar att det finns en 

utbredd osäkerhet efter hemkomst för patienter som drabbats av hjärtinfarkt. 
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På sjukhuset hade de en medicinsk trygghet, nu kände de sig ensamma och 

övergivna. Att mista sin trygghet skapar osäkerhet (a.a.). Morse (2001) beskriver i 

en artikel att lidande kan delas in i två faser. En av dessa är känslomässigt lidande 

där människan inser betydelsen av förlusten för framtiden (a.a.). Det kan vara så 

att kvinnorna har insett betydelsen av förlusten och därför känner en osäkerhet 

inför framtiden. Andra tankar som plågade kvinnorna var att de kände att de inte 

skulle klara av vardagliga sysslor (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003). 

Studier bekräftar att familjen är viktig för att kunna återhämta sig efter en 

hjärtinfarkt (Ruberman, Weinblatt, Goldberg och Chaudhary, 1983; Helgesson, 

1991). 

 

Kvinnorna kände även osäkerhet gentemot sin levda kropp och visste inte om, när 

eller hur kroppen skulle svika dem nästa gång (Johansson, Dahlberg och 

Ekebergh, 2003; Svedlund och Danielson, 2004; Johansson, Dahlberg och 

Ekebergh, 2006). Även en konstant rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt 

fanns (Svedlund och Danielson, 2004). Enligt Johansson (2005) finns det tidigare 

studier som bekräftar att det finns en osäkerhet och rädsla för att återinsjukna 

(a.a.). Det är viktigt att vårdpersonalen, innan hemgång, ser till att patienten har 

förstått den information som givits om sjukdomen, annars kan det leda till 

missförstånd som sedan kan leda till osäkerhet (Wiles, 1998). Att konstant vara 

osäker inför hur livet ska te sig i framtiden kan vara stressande för kvinnorna. Ett 

team som jobbar med uppföljning av kvinnor som har drabbats av hjärtinfarkt 

hade kanske ökat tryggheten för kvinnorna. En telefonlinje där man kunde få 

kontakt med en specialistutbildad hjärtsjuksköterska hade kanske kunnat ge det 

stöd som kvinnorna behövde (Hilding, Fridlund och Lidell, 2007). Att minska 

kvinnors lidande här gör möjligen att de snabbare uppnår god hälsa och kan återgå 

till de gamla rutinerna och känna trygghet och tillfredställelse med detta. 

Johansson (2005) säger ”För att kunna leva ett rikt liv måste den som drabbats av 

hjärtinfarkt kunna känna sig säker och ha kontroll över sin situation” (a.a.). 

 

 Slutligen kan författarna se att livet stannar upp när kvinnor drabbas av 

hjärtinfarkt. Kvinnorna känner sig inte längre trygga med sin kropp och denna 

osäkerhet leder till att kvinnorna lever med ett lidande. Människan bör ses som en 
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helhet, är en del av kroppen sjuk eller skadad så påverkar det hela människans 

livsvärld. Sjukvården kan öka kvinnors lidande genom att inte se hela kvinnan och 

hennes individuella behov. Genom att sjuksköterskan blir bättre på att lyssna och 

se till kvinnans olika behov, inte bara det medicinska, kommer förmodligen 

lidandet i samband med en hjärtinfarkt kunna lindras. 

 

Kvinnorna uttryckte många olika upplevelser av lidande och därför kan det vara 

av vikt att sjuksköterskan ser varje kvinna som en enskild individ och utformar 

omvårdnaden därefter. Nyttan med studien kan vara att det blivit en samlad 

kunskap om kvinnors lidande i samband med hjärtinfarkt från ett 

patientperspektiv.  

 

Fortsatt forskning inom detta område kan vara väsentligt eftersom det fortfarande 

är forskat lite om hur kvinnor upplever lidande i samband med hjärtinfarkt. 

De studier som fanns var utförda i Sverige eller Storbritannien. För att få en större 

helhet av hur kvinnor i Europa upplever lidande i samband med en hjärtinfarkt 

hade det varit att föredra mer forskning från övriga Europa. I dagens samhälle så 

förflyttar sig människor snabbt och enkelt. Vi kan inte välja var och när vi blir 

sjuka och det hade då varit av värde för vårdpersonal att kunna ta del av kunskap 

om hur kvinnor upplever lidande även i övriga Europa. Det finns relativt mycket 

forskat om vad som händer fysiskt i kvinnokroppen vid hjärtinfarkt, men mer 

forskning om kvinnors upplevelser av livsvärlden i samband med hjärtinfarkt är 

nog att efterfråga. Även fortsatt forskning kring kvinnors delaktighet i sin vård är 

nödvändig då det är begränsat med forskning angående detta. Den forskning som 

finns visar att kvinnorna upplever sig missnöjda med delaktigheten i vården.  

Detta för att få en positiv utveckling av omvårdnaden av kvinnor som drabbats av 

hjärtinfarkt. 
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                                                                                                                                                                    Bilaga 1                                    

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 

Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 

Antal träffar 

+ Undersökord 

Antal träffar 

+ Undersökord  

Antal träffar 

Motiv till exklusion 

av artiklar 

Utvalda artiklar  

Cinahl 

080922 

 

2003-2008 

Suffer*   

12943 

Patient experience 

13 

Myocardial infarction 

5 

Svarade ej på syftet  

PsykINFO 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

39348 

Patient experience 

33 

Myocardial infarction 

1 

Svarar ej på syftet  

PubMed 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

16252 

Patient experience 

830 

Myocardial infarction 

0 

  

Cinahl 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

12943 

Patient experience 

13 

Heart attack 

0 

  

PsykINFO 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

39348 

Patient experience 

33 

Heart attack 

0 

  

PubMed 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

16252 

Patient experience 

830 

Heart attack  

24 

Svarar ej på syftet  

Cinahl 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

12943 

Women 

23 

Heart attack 

0 

  

PsykINFO 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

39348 

Women 

7468 

Heart attack 

97 

Svarar ej på syftet  

PubMed 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

16252 

Women 

4620 

Heart attack 

108 

Svarar ej på syftet  

Cinahl 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

12943 

Myocardial infarction 

370 

 För stort antal artiklar  

PsykINFO 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

39348 

Myocardial infarction 

602 

 För stort antal artiklar  

PubMed 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

16252 

Myocardial infarction 

110 

 Svarar ej på syftet  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 

Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 

Antal träffar 

+ Undersökord 

Antal träffar 

+ Undersökord  

Antal träffar 

Motiv till exklusion 

av artiklar 

Utvalda artiklar  

Cinahl 

080922 

 

2003-2008 

Patient´s experience 

1092 

Myocardial infarction 

54 

 Svarar ej på syftet  

PsykINFO 

080922 

 

2003-2008 

Patient´s experience 

0 

Myocardial infarction 

0 

   

PubMed 

080922 

 

2003-2008 

Patient´s experience 

0 

Myocardial infarction 

0 

   

Cinahl 

080922 

 

2003-2008 

Patient´s experience 

1092 

Heart attack 

14 

 Svarar ej på syftet  

PsykINFO 

080922 

 

2003-2008 

Patient´s experience 

0 

Heart attack 

0 

   

PubMed 

080922 

 

2003-2008 

Patient´s experience 

0 

Heart attack 

0 

   

Cinahl 

080922 

 

2003-2008 

Experience 

56568 

Heart attack 

269 

 För stort antal  

PsykINFO 

080922 

 

2003-2008 

Experience 

207501 

Heart attack 

387 

 För stort  antal  

PubMed 

080922 

 

2003-2008 

Experience 

37882 

Heart attack 

598 

 För stort antal  

Cinahl 

080922 

 

2003-2008 

Perspective 

35148 

Heart attack 

186 

 Svarar ej på syftet  

PsykINFO 

080922 

 

2003-2008 

Perspective 

180019 

Heart attack 

378 

 Svarar ej på syftet  

PubMed 

080922 

 

2003-2008 

Perspective 

28301 

Heart attack 

8 

 Svarar ej på syftet  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 

Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 

Antal träffar 

+ Undersökord 

Antal träffar 

+ Undersökord  

Antal träffar 

Motiv till exklusion 

av artiklar 

Utvalda artiklar  

Cinahl 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

12943 

Myocardial* 

441 

 För stort antal  

PsykINFO 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

39348 

Myocardial* 

670 

 För stort antal  

PubMed 

080922 

 

2003-2008 

Suffer* 

16252 

Myocardial* 

160 

 Svarar ej på syftet  

Cinahl 

080930 

 

2003-2008 

Heart attack 

1250 

Experience 

269 

Women 

168 

153 svarar ej på syftet Artikel nr 1-14 

PsykINFO 

080930 

 

2003-2008 

Heart attack 

1304 

Experience 

387 

Women 

264 

För stort antal  

PubMed 

080930 

 

2003-2008 

Heart attack 

19407 

Experience 

598 

Women 

131 

Svarar ej på syftet  
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Artikelöversikt     

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Artikel nr 1 

Annelie 

Johansson, 

Karin 

Dahlberg, 

Margaretha 

Ekebergh. 

Sverige 

2005 

 

 

 

The meaning 

of 

participation in 

the process of 

health and 

care- women´s 

experiences 

following a 

myocardial 

infarction 

Syftet är att 

utforska  

kvinnors 

erfarenhet av 

vård- och 

hälsoprocessen 

efter en 

hjärtinfarkt 

med fokus på 

upplevelser av 

delaktighet. 

Åtta kvinnor som 

diagnostiserats med sin 

första hjärtinfarkt, 

yngre än 75 år. 

Intervjuer utfördes 

mellan 1-3 månader 

efter sjukhusvistelse. 

Intervjuerna bandinspelades och 

skrevs ner ordagrant.  

Fenomenologisk 

epistemonologisk studie. 

Kvinnorna som deltagit i studien 

känner att de förlorat kontrollen 

över kroppen och kan inte längre 

lite på den. De känner sig även 

övergivna av sjukvården men är 

ändå beroende av den. Saknar 

svar av vården på existentiella 

frågor.  

4 

Artikel nr 2 

Annelie 

Johansson, 

Karin 

Dahlberg, 

Margaretha 

Ekebergh. 

Sverige 

2003 

 

 

 

Living with 

experiences 

following a 

myocardial 

infarction. 

Syftet för 

denna studie är 

att utforska 

kvinnors 

upplevelser 

efter en 

hjärtinfarkt 

genom att 

använda ett 

livsvärldspersp

ektiv. 

Åtta kvinnor som haft 

hjärtinfarkt sedan 2-25 

år intervjuades. 

Intervjuerna genomfördes i 

kvinnornas hem och 

bandinspelades. Inspelningarna 

skrevs sedan ner. Intervjuerna 

var semistrukturerade. 

Kvinnornas livsvärld är hotad, 

de kan inte lita på sin kropp eller 

existens. Existentiella frågor, 

döden känns närmare. Stöd 

saknas från sjukvården och 

närstående. Kvinnorna söker 

efter nya möjligheter i det 

framtida livet.  

4 

 

 
 
 
 



 

 

 

Artikelöversikt     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Artikel nr 3 

Joanna 

White, Myra 

Hunter, Sue 

Holttum 

England 

2007 

 

 

 

 

 

How do 

women 

experience 

myocardial 

infarction? A 

qualitative 

exploration of 

illness 

perceptions, 

adjustment and 

coping. 

Syftet med 

studien är att 

utforska 

kvinnornas 

anpassning till 

sitt hjärta, 

effekter på 

relationer och 

coping 

strategier. 

5 kvinnor som lider av 

hjärtinfarkt för första 

gången, 40-70 år, som 

är tagna från sjukhusets 

databas. 

Datainsamlingsmetoden 

var intervjuer. 

Semi-strukturerade intervjuer 

som varade mellan 45-90 

minuter och följdes upp med 

avrapportering. Ett 

uppföljningssamtal arrangerades 

2 månader senare. Intervjuerna 

var bandinspelade och 

nerskrivna ordagrant.  

Texten analyserades genom 

teman, kopplingar och begrepp. 

Fenomenologisk analys. 

Kvinnorna känner att de har 

svårt att lämna sjukhuset, deras 

livlina. Depression och oro är 

symtom som sitter kvar, 

svårigheter att gå tillbaka till 

jobbet och att komma in i gamla 

rutiner igen. 

3 

Artikel nr 4 

John W 

Albarran, 

Brenda A 

Clarke, 

Jenny 

Crawford 

England 

2007 

 

 

 

 

”It was not 

chest pain 

really, I can´t 

explain it!” An 

exploratory 

study on the 

nature of 

symptoms 

experienced by 

women during 

their 

myocardial 

infarction. 

Syftet med 

studien är att 

utforska vad 

för symtom 

kvinnorna 

upplever i 

samband med 

en hjärtinfarkt. 

12 kvinnor i syd-västra 

England tagna från en 

hjärtavdelning. Över 18 

år . 

Datainsamlingsmetoden 

var intervjuer. 

Semi-strukturerade intervjuer 

med kvalitativ ansats som 

bandinspelades och sedan skrevs 

ner.  

Analysmetoden var enligt Miles 

och Huberman där materialet 

sammanfattas och kodas. 

 

 

 

 

 

 

Tre bindande teman: Gradvis 

medvetenhet, Att inte ha 

bröstsmärtor och Reaktioner på 

symtom. 

4 

 

 
 
 
 



 

 

 

Artikelöversikt     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Artikel nr 5 

Marja- 

Leena 

Kristofferzo

n, Rurik 

Löfmark, 

Marianne 

Carlsson. 

Sverige 

2007 

 

 

 

Striving for 

balance in 

daily life: 

experiences of 

Swedish 

women and 

men shortly 

after a 

myocardial 

infarction. 

Syftet är att 

beskriva 

kvinnors och 

mäns 

upplevelser av 

det dagliga 

livet efter en 

hjärtinfarkt. 

Fokus ligger 

på problem, 

problemhanteri

ng och stöd av 

sitt nätverk. 

20 kvinnor, 19 män 47-

88 år som haft en 

hjärtinfarkt 4-6 

månader tidigare.  

Semi-strukturerade 

intervjuer användes 

som 

datainsamlingsmetod. 

Semi-strukturerade intervjuer 

som bandinspelades och sedan 

skrevs ner ordagrant. 

Kvalitativ dataanalys inspirerad 

av Granheim och Lundman. 

Det material som hittades 

delades in i tre teman: Hotande 

av vardagslivet, strävan efter 

kontroll och det tvetydiga 

nätverket. 

4 

Artikel nr 6 

C 

Henriksson, 

B Lindahl, 

M Larsson. 

2007 

Sverige 

 

 

 

 

 

Patient´s and 

relative´s 

thoughts and 

actions during 

and after 

symptom 

presentation 

for an acute 

myocardial 

infarction. 

Syftet med 

studien är att 

få en djupare 

förståelse av 

hur patienter 

och deras 

anhöriga 

tänker och 

agerar under 

och efter 

insättande av 

symtom på en 

hjärtinfarkt. 

Patienterna och deras 

anhöriga är tagna från 

en hjärtavdelning på ett 

universitetssjukhus i 

Sverige mellan 

september 2004 och 

februari 2005, 

patienterna ska ha haft 

åtminstone en 

hjärtinfarkt och ska 

vara mellan 50- 75 år. 

Anhöriga är de som 

patienten kontaktade 

när han/hon hade 

symtom. Totalt 27 

personer deltog i 

studien. 

Datainsamlingen är 

baserad på kvalitativa 

intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes som 

gruppintervjuer. 

Intervjuerna bandades och 

skrevs ner. Texterna 

analyserades enligt Granheim 

och Lundman. 

Både patienterna och deras 

anhöriga kände sig osäkra på 

symtomens ursprung. Efter 

samtal med anhöriga blev de 

säkra på att de behövde söka 

vård. 

4 



 

 

 

 

 
 
 
Artikelöversikt     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Artikel nr 7 

Annica 

Sjöström- 

Strand och 

Bengt 

Fridlund.  

Sverige 

2008 

 

Women´s 

description of 

symptoms and 

delay reasons 

in seeking 

medical care at 

the time of a 

first 

myocardial 

infarction: A 

qualitative 

study. 

Syftet med 

studien är att 

utforska och 

beskriva 

kvinnors 

symtom och 

orsaken till 

försening i att 

söka 

medicinsk 

vård vid deras 

första 

hjärtinfarkt. 

Deltagarna togs från en 

hjärtavdelning på ett 

sjukhus i Sverige. 

Strategiskt urval. 19 

kvinnor intervjuades.  

Kvinnorna intervjuades mellan 

2-3 dagen efter insjuknandet. 

Frågorna baserades på 

författarnas egna erfarenheter av 

hjärtsjuksköterskor. Intervjuerna 

bandinspelades, skrevs ner och 

kategoriserades. 

Kvinnorna hade svårigheter att 

tolka,  förstå och koppla 

symtomen till en hjärtsjukdom. 

De försökte behärska smärtan 

istället för att söka professionell 

hjälp.  

4 

Artikel nr 8 

Lesley 

Lockyer. 

England 

2004 

 

 

 

 

Women´s 

interpretation 

of their 

coronary heart 

disease 

symptoms. 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

kvinnors egna 

förnimmelse 

av symtomen 

de upplevt. 

29 kvinnor som de 

senaste 18 månaderna 

haft en hjärtåkomma. 

De skulle vara över 18 

år, kunna förstå och 

läsa engelska. De ska 

också ha diagnostiserats 

med koronarangiografi. 

Datainsamlingen är 

baserad på intervjuer. 

Semi-standardiserade intervjuer 

som bandinspelades och man 

gjorde även noteringar.  

Analysen genomfördes på 

sociologiskt sätt. ?? 

Resultatet visade att många 

misslyckades med att känna igen 

och agera på sina symtom. Vissa 

kände igen symtomen från familj 

eller vänner som haft liknande. 

Ingen av kvinnorna kände att de 

var i riskzonen för att drabbas 

trots ärftlighet för hjärtinfarkt. 

4 

 
 
 
 



 

 

 

Artikelöversikt     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Artikel nr 9 

Annica 

Sjöström- 

Strand och 

Bengt 

Fridlund. 

Sverige 

2007 

 

 

 

 

 

Stress in 

women´s daily 

life before and 

after a 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

analysis. 

Syftet med 

studien är att 

beskriva och 

utforska 

kvinnors 

upplevelser av 

stress före och 

efter en 

hjärtinfarkt.  

Kvinnorna valdes från 

en hjärtavdelning från 

ett sjukhus i södra 

Sverige. Strategiskt 

urval med hänsyn till 

ålder, civilstatus, hur 

många barn patienten 

har och utbildning. En 

annan kriterie var att 

kvinnorna skulle bli 

intervjuade vid två 

tillfällen. 20 kvinnor 

deltog. 

Datainsamlingen 

gjordes genom  

intervjuer.  

Intervjuer byggde på 

stressrelaterade intervjuer 

baserade på litteraturgranskning 

och författarnas egna upplevelser 

av att ha jobbat på 

hjärtavdelning. Fenomenografisk 

kvalitativ analysmetod har 

använts.  

Perioden innan hjärtinfarkten var 

stressfull för kvinnorna. Efter 

sjukhusvistelsen både ville och 

behövde de stöd för de var 

livrädda för att komma hem. De 

visste inte hur mycket de kunde 

göra och det visste inte heller 

deras anhöriga, eftersom de inte 

fick något stöd från 

sjukvårdspersonal. 

4 

Artikel nr 

10 

Marianne 

Svedlund, 

Ella 

Danielson. 

2003 

Sverige 

 

 

 

 

 

Myocardial 

infarction: 

narrations by 

afflicted 

women and 

their partners 

of lived 

experiences in 

daily life 

following an 

acute 

myocardial 

infarction. 

Syftet med 

studien är att 

belysa menin-    

gen av levd 

upplevelse i  

vardagliga 

livet efter en 

akut hjärt- 

infarkt, 

berättad  av 

drabbade 

kvinnor och 

deras partners. 

9 kvinnor och deras 

partner. Kvinnorna ska 

vara under 60 år, leva 

med en manlig partner 

och vara 

diagnostiserade med 

hjärtinfarkt. De är tagna 

från ett sjukhus i 

centrala Sverige.  

Datainsamlingen 

gjordes genom 

intervjuer. 

Alla intervjuer utom en 

bandinspelades och skrevs ner i 

text. Texten analyserades av en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod inspirerad av Ricoeur´s 

filosofi. 

Resultatet byggs på olika teman: 

1: att leva i en förändrad 

livssituation. 2: Att se mot 

framtiden.  
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Checklista för kvalitativa artiklar 
 

Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja    Nej   

 

Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterierna ska vara beskrivna.)  

Ja    Nej   

 

 

Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Vilken urvalsmetod användes? 

  Strategiskt urval 

  Snöbollsurval 

  Teoretiskt urval 

  Ej angivet 

 



 

 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja    Nej   

 

Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde)? 

Ja    Nej   

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beskriv metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ange datainsamlingsmetod:  

  Ostrukturerade intervjuer 

  Halvstrukturerade intervjuer 

  Fokusgrupper 

  Observationer 

  Video-/bandinspelning 

  Skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja    Nej   

 

Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 



 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ange om: 

  Teman är utvecklade som begrepp 

  Det finns episodiskt presenterade citat 

  De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

  Svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 

Ja    Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör användas)? 

Ja    Nej   

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja    Nej   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja    Nej   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja    Nej   

Är det teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat från originaldata, summering av data medtagna som bevis 

för gjorda tolkningar)? 

Ja    Nej   

 

Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja    Nej   

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja    Nej   

Har resultaten klinisk relevans? 



 

 

 

Ja    Nej   

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja    Nej   

Finns risk för bias? 

Ja    Nej    
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Artikel nummer 11-15 som har exkluderats är följande artiklar: 

 

Women´s experiences of recovery after a myocardial infarction: A meta-synthesis. 

Författare: Cathrine Hildingh, Bengt Fridlund & Evy Lidell.  

Motiv till exklusion: Studien bygger på andra studier utförda utanför Europa. 

 

Women, men and coronary heart disease: a review of the qualitative literature. 

Författare: Carol Emslie. 

Motiv till exklusion: Studien bygger på andra studier utanför Europa. 

 

The illness experiences of patients after a first time myocardial infarction. 

Författare: Birte Ostergaard Jensen & Kerstin Petersson. 

Motiv till exklusion: Studien presenterar inte kvinnors upplevelser separat. 

 

Women´s interpretation of cardial symptom at the time of their cardiac event: The 

effect of co-occuring illness. Författare: Annmarie Ruston & Julie Clayton. 

Motiv till exklusion: Vid närmare granskning var artikeln inte relevant till denna 

studies syfte.  

 

Percieved coping, social support, and qualitative of life 1 month after myocardial 

infarction: A comparison between Swedish women and men. Författare: Marja- 

Leena Kristofferzon, Rurik Löfmark & Marianne Carlsson. Motiv till exklusion: 

Vid närmare granskning var artikeln inte relevant till denna studies syfte. 
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Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Kategori 

Kvinnor tenderar 

till att uppleva ett 

flertal symtom 

några veckor eller 

några timmar innan 

hjärtinfarkten. 

Kvinnor upplever 

symtom innan 

hjärtinfarkten. 

Känsla av 

sjukdom 

Upplevelser av 

lidande innan 

hjärtinfarkten 

brutit ut. 

Kvinnor hade tidiga 

symtom av trötthet 

och obehag i 

bröstet innan 

hjärtinfarkten. 

Trötthet och 

obehag i bröstet 

innan 

hjärtinfarkten. 

Känsla av 

sjukdom 

Upplevelser av 

lidande innan 

hjärtinfarkten 

brutit ut. 

De upplever också 

depression. 

Upplevde 

depression 

Känsla av 

sjukdom 

Upplevelser av 

lidande innan 

hjärtinfarkten 

brutit ut. 

Bara tre av 

kvinnorna som 

intervjuades för 

denna studie 

berättade att de inte 

hade haft några 

symtom alls innan 

de upplevde sin 

första hjärtinfarkt. 

De flesta upplevde 

symtom innan 

hjärtinfarkten. 

Känsla av 

sjukdom 

Upplevelser av 

lidande innan 

hjärtinfarkten 

brutit ut. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Kategori 

Kvinnorna beskrev 

typiska symtom på 

hjärtinfarkt som tryck 

i bröstet med 

utstrålning men också 

atypiska symtom som 

konstig känsla över 

bröstet, i ryggen, is i 

ådrorna, torr smärta i 

mitten av bröstet, 

som om hjärtat skulle 

brista, en kniv eller 

ormbo i bröstet. 

Kvinnors 

upplevelser av 

symtom 

Smärta och 

obehag 

Upplevelser av 

lidande vid 

insjuknandet 

De ville inte tro att de 

led av en allvarlig 

sjukdom fastän de 

hade bröst- relaterade 

symtom tidigare i 

livet. 

De ville inte tro att 

det var något 

allvarligt 

Förnekelse Upplevelser av 

lidande vid 

insjuknandet 

Jag hade svårt att 

andas och jag var så 

rädd och skakad att 

jag trodde jag skulle 

dö. 

Andningssvårigheter 

gjorde mig rädd och 

skakad, trodde jag 

skulle dö. 

Existentiell 

osäkerhet 

Upplevelser av 

lidande vid 

insjuknandet 

De beskriver hur de 

ignorerade symtomen 

därför att de hade 

ansvar för familjen, 

som inte kunde 

delegeras till någon 

annan. 

Ignorerar symtom på 

grund av ansvar för 

familjen 

Söker vård 

senare 

Upplevelser av 

lidande vid 

insjuknandet 



 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Kategori 

När de inte får 

tillräckligt stöd, känner 

de sig övergivna, vilket 

leder till ökat lidande, 

rädsla och osäkerhet. 

Brist på stöd leder till 

övergivenhet, ökat 

lidande, rädsla och 

osäkerhet. 

Värdelöshet Upplevelser av 

lidande under 

sjukhusvistelsen 

Även när de var på 

sjukhuset ville de inte 

tro på att de hade en 

hjärtinfarkt och kallade 

det en hjärtattack. 

Svårt att tro på diagnosen. Förnekelse Upplevelser av 

lidande under 

sjukhusvistelsen 

Behovet av att använda 

övervakningsutrustnin

g på patienterna ledde 

till begränsningar, 

hygienproblem och 

sömnsvårigheter. 

Övervakningsutrustninge

n ledde till begränsningar 

Begränsad Upplevelser av 

lidande under 

sjukhusvistelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Kategori 

Kvinnorna grät 

på grund av 

rädsla av vad 

som skulle 

hända i 

framtiden. 

Rädsla för hur 

framtiden ska te sig. 

Osäkerhet inför 

framtiden 

Upplevelser av 

lidande efter 

sjukhusvistelsen 

Perioden direkt 

efter 

utskrivningen är 

den mest 

problematiska 

för patienterna 

som har haft en 

hjärtinfarkt. 

Perioden efter 

utskrivningen är 

problematisk. 

Osäkerhet inför 

framtiden 

Upplevelser av 

lidande efter 

sjukhusvistelsen 

De kan känna 

att säkerheten 

minskar när de 

lämnar 

sjukhuset. 

Minskad säkerhet vid 

hemkomst. 

Osäkerhet inför 

framtiden 

Upplevelser av 

lidande efter 

sjukhusvistelsen 

Mamman sade 

inte till barnen 

vad de skulle 

göra, barnen 

sade till 

mamman vad 

hon skulle göra. 

Kvinnan inte längre 

den dominerande. 

Förändrad 

familjesituation. 

Upplevelser av 

lidande efter 

sjukhusvistelsen 

Att bli utskriven 

från sjukhuset 

var som att 

mista en livlina. 

Utskrivningen var som 

att mista en livlina. 

Övergivenhet Upplevelser av 

lidande efter 

sjukhusvistelsen 



 

 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Kategori 

En dag kände 

jag mig så 

känslomässigt 

ostabil, att jag 

grät hela dagen 

och allting 

kändes så svart 

att jag bara var 

tvungen att ha 

en cigarett. 

Känslomässig 

ostabilitet försvårar 

livsstilsförändringarna. 

Livsstilsförändringar Upplevelser av 

lidande efter 

sjukhusvistelsen 

Att ha haft en 

hjärtinfarkt 

medför 

existentiell 

osäkerhet. 

Existentiell osäkerhet 

på grund av 

hjärtinfarkt 

Existentiell 

osäkerhet 

Upplevelser av 

lidande efter 

sjukhusvistelsen 

Att leva med 

kunskapen om 

hur snabbt livet 

kan sluta och att 

vara medveten 

om döden 

framkallar 

känslor av 

rädsla, ångest 

och en särskild 

respekt för livet. 

Känslor framkommer 

vid kunskap om hur 

snabbt livet kan sluta. 

Existentiell 

osäkerhet 

Upplevelser av 

lidande efter 

sjukhusvistelsen 

 

 

 

 

 


