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Tillbaka till livet. Kvinnors livsvärld efter en hjärtinfarkt. 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den viktigaste faktorn för att förhindra för tidig död av hjärtinfarkt, är att få 

kvinnan att slå larm så snart som möjligt efter debutsymtomen, alltså en ”utbildningsfråga”. 

Att vara uppmärksam på patientens och dennes närstående, innebär att gå in i deras livsvärld. 

En människas livsvärld innebär dennes vardagliga liv och tillvaro. Idag upplever många 

människor ett livslidande i och med att livssituationen innebär en alltför hög stressnivå. 

Vårdandets mål blir här att lindra eller förhindra lidandet och att försöka skapa ett 

välbefinnande som är unikt för varje patient. 

Syftet: Syftet med studien var att få reda på hur kvinnors livsvärld är efter en hjärtinfarkt. 

Metod: Examensarbetet gjordes som en litteratur studie. Analysmetoden vi använde oss av 

var Graneheims och Lundmans kvalitativa analys. 

Resultat: Osäkerheten finns hos kvinnor p.g.a. att de inte längre kan lita på sin egen kropp. 

Kvinnor tyckte att det var svårt att ändra på sin livsstil, för att de tyckte att de var beroende av 

stöd från familjen. De tre mest stödjande personerna som fanns i kvinnans liv var barnen, 

partnern och vännerna. De försökte motivera sig till att sluta röka, bestämma matvanor och 

prioritera sig själva. Kvinnors dagliga liv efter deras hjärtinfarkt kändes svårt, därför de ville 

att livet skulle vara samma som innan insjuknandet, dvs. ha kontroll över sitt dagliga liv. För 

att försonas med sjukdomen så måste välbefinnande och hälsa nås.  

Diskussion: Det behövs fler studier på kvinnors livskvalité efter en hjärtinfarkt. Det finns 

mycket skrivet om bara män samt skillnaderna mellan män och kvinnor, men få studier enbart 

om kvinnor.  
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BAKGRUND 
 

Persson (2003) konstaterar att hjärtinfarkt är att betrakta som en folksjukdom och den 

vanligaste enskilda dödsorsaken i vårt land. De flesta infarkter inträffar mellan 75-85 år hos 

kvinnor, men dödligheten ökar över 80 år och är då närmare 60 %. Hos de flesta män och 

kvinnor inträffar dödsfallen under insjuknandet eller de första timmarna efter, d.v.s. utanför 

sjukhus. Den viktigaste faktorn för att förhindra detta är att slå larm så snart som möjligt efter 

debutsymtomen, alltså en ”utbildningsfråga”. Debutsymtomet behöver inte vara smärta utan 

kan börja som akut andnöd, yrselbesvär eller svimning samt vara vegetativa symtom så som 

illamående, kräkningar och kallsvettning är vanliga. Temperaturstegring som inte går över 

38,5-39
o
 är vanligast under de första dygnen efter deras hjärtinfarkt (Persson, 2003). 

 

Emslie (2005) skriver i sin studie att kvalitativa studier av patienter med hjärtinfarkt gjordes 

mest på män runt 1970- och 80-talet. Men år 1990 blev det en förändring då även kvinnor 

blev granskade och studier gjordes. År 1994 kom den första studien då enbart kvinnor med 

hjärtinfarkt belystes (Emslie, 2005).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) så registrerades under år 2000, 84 200 vårdtillfällen för 

ischemisk
 
hjärtsjukdom, varav akut hjärtinfarkt var ca 11 800 hos kvinnor. Data från 

patientregistret för år 2001 visar att antalet vårdtillfällen med huvuddiagnos hjärtinfarkt ökat 

med 10 % (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Enligt Schenck-Gustafssons (2003) studie så har sambandet mellan stress och hjärt- och 

kärlsjukdomar framför allt studerats hos män, eftersom de i allmänhet insjuknar vid yngre 

ålder. På senare år har intresset ökat för kvinnors situation och det har framkommit att de 

delvis stressas av andra anledningar än män och att deras reaktionsmönster skiljer sig från 

männens. Då män och kvinnor i vissa avseenden skiljer sig åt kardiovaskulärt är det möjligt 

att de också har olika rehabiliteringsbehov (Schenck-Gustafsson, 2003). 

  

 

Hjärtinfarkt 

 

Sonesson och Sonesson (2004) skriver att vid minskat blodflöde till hjärtat uppstår syrebrist i 

hjärtmuskeln, ischemi. Det minskade blodflödet kan bero på fettansamlingar och 

förkalkningar som leder till delvis eller fullständig tillstängning av något kranskärl eller dess 

olika delningar. Stressbetingad sammandragning av kranskärlen kan också bidra. Det kan 

även bildas en propp i hjärtat, detta innebär att cirkulationen i något av hjärtats kranskärl 

blivit avstängda. En större eller mindre del av muskelvävnaden dör då i brist på syre. 

Patienten får smärtor på grund av syrebristen i hjärtat och tillståndet kallas kärlkramp 

(Sonesson & Sonesson, 2004). 

 

 

Kvinnors hjärtinfarkt 

 

Fridlund (1998) konstaterar att hjärtinfarkt kan drabba kvinnor redan vid 30 års ålder. Mer 

vanligt och förklarligt är att de drabbas av hjärtinfarkt efter klimakteriet, då de vanliga 

könshormonerna inte längre skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar. De avgörande 

betydelserna är åldern som medför förändringar i kärl och muskulatur samt det genetiska 

arvet, speciellt om det finns hjärt- och kärlsjukdom både på moderns och faderns sida 

(Fridlund, 1998).  
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Fridlund (1998) drar slutsatsen att kvinnor som är lågutbildade och ensamstående drabbas 

oftare än de som är välutbildade och som har fasta förhållanden. Andra psykosociala 

riskfaktorer är social/relationsstress, ångest och oro liksom depressioner medan de av mer 

klassisk biologisk-beteendekaraktär är höga triglycerider, bukfetma och diabetes i första hand 

och därefter rökning, högt blodtryck och högt kolesterol. Att som kvinna drabbas av en 

hjärtinfarkt är en komplex och många gånger långdragen historia som kan åskådliggöras med 

en patientbeskrivning under fem perioder, tiden före hjärtinfarkten, tiden på sjukhuset, tiden 

efter hemkomsten från sjukhuset, tre månader framåt, tiden från tre månader till ett år efter 

hjärtinfarkten, och därefter (Fridlund, 1998).  

 

Enligt Nordin (2006) drabbas flera kvinnor ofta av tysta infarkter, dvs. att de inte är så lätta att 

upptäcka eftersom de inte ger så tydliga sjukdomstecken. En tyst infarkt ger inte smärta utan 

kan istället ge yrsel, illamående, andfåddhet och extrem trötthet. Många riskerar då att inte tas 

på allvar och få den vård och behandling som de behöver. Det är därför extra viktigt att som 

kvinna vara uppmärksam på bröstsmärtor och andra tecken som kan tyda på en infarkt 

(Nordin, 2006).  

 

Foster och Malliks studie (refererad i Emslie, 2005) visar att kvinnor väntar längre med att 

söka sjukvård för att de trodde att det var en sjukdom för enbart män. En annan orsak kan 

också vara att kvinnor prioriterar andras hälsa än sin egen.  

Det är även vanligt att kvinnor inte vill oroa sina familjemedlemmar om sina bekymmer. När 

de väl söker sjukvård så är det dottern istället för mannen som tvingar de att söka. Kvinnor 

tycker även att det är svårt att upptäcka symtomen och relatera det till hjärtinfarkt eftersom de 

inte har de klassiska symtomen (Emslie, 2005).   

 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukdom (2004) är huvudmålet med behandlingen att 

lindra smärta och ångest, förlänga livet, minska skada och komplikationer och förhindra 

återinsjuknande. När kvinnor drabbas av en akut hjärtinfarkt, blir det bättre prognos desto 

tidigare behandlingen startas. För att minska dödligheten och förbättra prognosen vid akut 

hjärtinfarkt är tillgången till snabb övervakning och behandling nyckelfaktorer. Det är därför 

viktigt att de lokala vårdkedjorna kontrolleras och att handlingsprogram skapas med sikte på 

att uppnå de nämnda målen (Socialstyrelsen, 2004). 

 

 

Definition av livsvärld 

 

Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) så innebär en människas 

livsvärld dennes vardagliga liv och tillvaro. Det innebär också att se, förstå och beskriva samt 

att analysera världen. Genom denna värld så älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker vi 

människor. Denna förklaring är varken ett fokus på världen eller människan, utan relationen 

emellan dessa. Livsvärlden är vårt dagliga liv som vi lätt tar för givet. Begreppet livsvärld är 

mer än bara ett ord. Vi finns via livsvärlden så länge vi lever (Dahlberg et al., 2003).  

 

Dahlberg et al. (2003) påstår att idag upplever många människor ett livslidande i och med att 

livssituationen innebär en alltför hög stressnivå. För att välbefinnandet ska nås måste 

människan våga vara i lidande. Om vårdaren stannar kvar hos den lidande människan så blir 

vårdaren delaktig i lidandet, möjligheten ökar då för människan att uppleva värdighet och 

välbefinnande. Med livsvärlden i tanken vid vårdandet bejakas människans verklighet med 

betoning på upplevelserna och erfarenheterna (Dahlberg et al., 2003). 
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Dahlberg et al. (2003) menar också att vårdaren ska vara uppmärksam på patientens och 

dennes närstående innebär att gå in i deras livsvärld Därigenom kan patienten lära vårdaren 

vad lidande är. Vårdaren måste då vara öppen för en annan människa dvs. att mötas så 

förutsättningslöst som möjligt. Vårdvetenskapen måste vara öppen för att hitta patientens 

perspektiv. Vid ett öppet vårdandeperspektiv så ska vårdaren kommunicera med patienten och 

då inte bara genom verbal kommunikation (Dahlberg et al., 2003). 

 

 

Fyra förändringar i livsvärlden 
 

Enligt Nordin (2006) så oavsett hur vi reagerar så följer vi ett psykiskt mönster. Kriser följer 

ett visst förlopp som förenklat delas in i fyra olika faser som överlappar varandra: chock, 

reaktion, bearbetning och nyorientering. Att få kunskap om de olika faserna kan vara ett 

hjälpmedel att förstå vad som händer.  

Chockfasen: 

I den inledande chockfasen använder kroppen och psyket all kraft för att vända sig emot 

verkligheten och det som precis har hänt. Här gör människor på olika sätt, vissa vänder krisen 

inåt och reagerar med ett lugn, men under ytan är de förvirrade och det känns kaotiskt. Andra 

får ett stort behov av att prata med andra människor om känslorna som uppstår. I den här 

fasen så kan det vara svårt att ta till sig information från omgivningen. Krissamtal kan därför 

vara ett bra sätt att hantera och dämpa den värsta chocken och oron.  

Reaktionsfasen: 

Efter chockfasen kommer reaktionerna på det som hänt. Många har då redan lämnat sjukhuset 

och känner sig ensamma och rädda. Det är även vanligt att patienten blir extremt 

kroppsfixerad och vaksam på hur hjärtat arbetar och känns. Patienterna är även rädda att 

anstränga sig och vid rädsla kan de få hjärtklappning vilket gör att de blir oroliga över om det 

är hjärtat som krånglar eller om det är en reaktion på rädslan. Det är vanligt i denna situation 

att känna sig nedstämd och orkeslös.  

Bearbetningsfasen: 

Här försöker patienten förstå vad som har hänt och de tänker på varför just de har drabbats. 

Nyorienteringsfasen: 

Denna fas brukar leda till en ny inriktning i livet. Det kan leda till en insikt om vad som är 

viktigt, kanske ändra sitt sätt att leva och bry sig mer om sin hälsa och nära och kära (Nordin, 

2006).  

 

 

Rehabilitering efter hjärtinfarkt 

 

Hjärtrehabilitering definieras som samtliga åtgärder enligt Socialstyrelsen (2004) 

(fysiologiska, psykologiska och sociala) som vidtas för att personer ska kunna minska 

fortskridandet av sjukdomen, kunna återgå till ett liv i balans i samhället och känna sig 

delaktiga. För detta krävs åtgärder från ett multidisciplinärt team bestående av läkare, 

sjuksköterska och sjukgymnast. I teamet kan även dietist, arbetsterapeut, psykolog och/eller 

kurator ingå. En bestående förändring kan enbart uppnås om patientens och dennes närstående 

är välmotiverade och tillräckligt informerade. Rädslan för fysisk ansträngning efter en 

hjärtsjukdom är vanlig. Därför är fysisk träning hörnstenen i hjärtrehabiliteringen, vilket har 

en stark vetenskaplig evidens enligt Socialstyrelsen (2004).  

 

Socialstyrelsen (2004) menar också att eftervården omfattar även samtalsgrupper för patienter 

och anhöriga, dietrådgivning, rökavvänjning, stresshantering m.m. Det har visat sig att det är 

svårare att motivera kvinnor till hjärtträning, trots att träningseffekten hos dessa i vissa fall är 

större än hos övriga grupper. I ett eftervårdsprogram bör allmän information om lämpliga 
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kostvanor erbjudas patient och anhöriga. Information och stöd till patienten och dennes 

anhöriga bör ges. Programmet bör vara så utformat att det är anpassat efter den enskilda 

patientens arbetsliv och aktiva fritidsintressen. De flesta patienter kan återuppta arbetet inom 

en till tre månader efter insjuknandet (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Enligt Dahlberg et al. (2003) så följer känslor med sjukdomen så som hopplöshet, skuld, 

skam, saknad och osäkerhet. Känslan av att kroppen känns förändrad och att kvinnor inte 

känner igen sin kropp är vanlig. Att vara sårbar upplevs som att leva under ett hot från 

kroppen. Patienterna kan inte lita på sin egen kropp och de tappar kontroll.  

Ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv bör skapas och detta innebär öppenhet för 

patientens och dennes närståendes levda värld. Vårdandets mål blir här att lindra eller 

förhindra lidande och att försöka skapa ett välbefinnande som är unikt för varje patient. Lika 

viktigt är det att bekämpa lidande som att skapa välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 

 

Enligt Schenck-Gustafsson (2003) är det viktigt att det kostbudskap som når kvinnor med risk 

för eller redan befintlig hjärt-kärlsjukdom är av samma information som kan nås på sjukhus, 

öppenvård samt från alla former av rådgivare. Kostrådgivaren ska utgå ifrån individen och 

försöka göra sig en bild av kvinnors matvanor och utifrån detta ge konkreta och praktiska råd. 

Det ska vara ett positivt möte och ord som ”aldrig” och ”inte” ska undvikas. Små men dagliga 

förändringar ger stor effekt på sikt som t.ex. att välja magrare mejeriprodukter. 

Kostrådgivaren ska erbjuda hela familjen att ta del av rådgivningen av den ”nya” 

mathållningen. Det tar tid att ändra vanor och informationen behöver upprepas, så erbjudande 

av återbesök är bra för att få möjligheten att ställa frågor som uppstått (Schenck-Gustafsson, 

2003). När kvinnor kommer hem så har de svårt att ändra sin livsstil. De lagar sin egen 

dietmat, men lagar även den ”vanliga” maten till resten av familjen (Emslie, 2005).  

 

I undersökningen Riksmaten som presenteras av Schenck-Gustafsson (2003) rapporterades att 

var fjärde kvinna har ett stillasittande arbete och ytterligare 45 % angav att de hade arbeten 

där endast lätt fysisk aktivitet ingår. Endast 4 % rapporterade hård fysisk aktivitet på fritiden, 

medan 40 % angav att de ägnade sig åt lätt motion som t.ex. långsam promenad eller 

trädgårdsarbete minst en gång i veckan. Råd om motion till kvinnor med riskfaktorer eller 

befintlig hjärt- och kärlsjukdom måste utformas individuellt och med kvinnan i centrum. 

Samtalet kan gärna börja med en fråga om nuvarande och tidigare fysisk aktivitet. Konkreta 

och enkla tips om lämplig motion bör därefter ges. Förklaring av vilken typ av motion, vilken 

intensitet, frekvens och varaktighet som krävs för att uppnå hälsoeffekter bör ges. Uppföljning 

bör alltid ske för att se resultat efter 6-8 veckor (Schenck-Gustafsson, 2003).     

 

 

SYFTE 

 
Syftet med studien var att få reda på hur kvinnors livsvärld är efter en hjärtinfarkt. 

 

 

METOD 
 

Examensarbetet gjordes som en litteratur studie. Enligt Backman (1998) används den 

kvalitativa metoden då verkligheten ska individualiseras. Studier görs då över hur människan 

uppfattar och tolkar verkligheten (Backman, 1998). I vårt fall gäller det kvinnors livsvärld 

efter en hjärtinfarkt. Så med orden kvinnor, livsvärld och hjärtinfarkt i tankarna påbörjades en 

sökning av artiklar i databaser som Cinahl, Academic Search Elite och Elin. Sökord och 

Meshtermer som användes i Cinahl var: women, myocardial infarction, nursing care, 
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rehabilitation care, self care, social support, patient participation, diet, exercise, health 

education, depression, och life change events.  

Sökord och Meshtermer som användes i databasen Academic Search Elite var: caring, 

myocardial infarction, nursing, experience, quality of life, lifeworld och women. I Elin 

användes sökorden och meshtermerna: women, myocardial infarction, nursing och lifeworld. 

Dessa mixades ihop i olika kombinationer för att förminska och specificera sökningen så att 

det blev mer som syftet. Kombinationer med ordet lifeworld gav ett resultat i databasen Elin. 

Detta resultat är satt inom parantes eftersom artikeln redan var hittad och vald i en annan 

sökning från en annan databas. I våra andra kombinerade sökningar fanns lifeworld med i 

resultatet från de utvalda artiklarna, vilket gjorde att vi inte sökte efter kombinationen med 

lifeworld i fler databaser, (bilaga 1).  

Detta gjordes på universitetsbiblioteket i Lund och på statsbiblioteket i Malmö.  

 

Urval 
Inklusionskriterierna var att artiklarna kom från i-länder, inte vara mer än 10 år gamla och 

skulle innehålla omvårdnad av kvinnor eller innehålla skillnader mellan män och kvinnor 

efter hjärtinfarkt samt kvinnors livsvärld efter hjärtinfarkt. Livsvärld är valt som ett begrepp 

och inte som en teoretisk referensram i detta arbete. Exklusionskriterierna var att artiklarna 

inte skulle innehålla endast omvårdnad av män eller äldre efter hjärtinfarkt samt behandlingar. 

För att bestämma vilken artikel som skulle skrivas ut i fulltext lästes abstracten i databasen för 

att det stora urvalet skulle passa syftet och förminskas, så att läsningen i fulltext kunde 

utföras. Vi beställde även några artiklar från Blekinge tekniska högskolas bibliotek. Efter 

insamling av all data, lästes 27 artiklar i fulltext med avseende att göra ett urval som passade 

syftet. Endast 5 artiklar valdes ut för att det passade till syftet i vårt arbete, (bilaga 3). De 

resterande artiklarna handlade om symtomen före hjärtinfarkt samt hade inte med hur kvinnor 

kände sig efter deras förändrade livsvärld. 

 

Analys 

För att analysera våra utvalda texter har vi använt oss av de idéer som Graneheim och 

Lundman (2004) använder sig av i deras kvalitativa innehållsmetod. Denna analysmetod 

valdes för att enligt Graneheim och Lundman (2004) så tar man fram problemen från 

artiklarna som analyserats och löser de. Intervjustudierna ska kartläggas och sammanfogas till 

fullständiga kategorier. Så med tanke på vår problematisering om hur kvinnors livsvärld är 

efter hjärtinfarkt så var denna analys metod rätt val för oss. Så genom en växelverkan mellan 

vårt syfte och materialet framträdde olika kategorier som vi har använt oss av. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) fanns det 7 punkter att följa. Vi har i vår analys inte följt 

punkterna helt utan gjort en del omändringar, (bilaga 2). 

Steg 1. Vi läste alla 27 artiklar som var utvalda från databaserna i fulltext. De flesta handlade 

om symtomen före en hjärtinfarkt eller passade inte syftet, med t.ex. livsvärlden efter 

kvinnors hjärtinfarkt. Så endast 5 artiklar valdes ut som passade och kunde besvara syftet. 

Steg 2. Vi läste de 5 artiklarna igen för att se vad de hade för gemensam fakta så vi kunde 

skaffa oss en helhetsbild. 

Steg 3. Var för sig strök vi under de meningsenheter som relaterade till vårt syfte. 

Meningsenheter är ord, meningar och paragrafer enligt Graneheim och Lundman (2004).   

Steg 4. Tillsammans tog vi ut de meningsenheter som motsvarade syftet som vi skrev på ett 

separat papper.  

Steg 5. Därefter skrevs den engelska meningsenheten om till svenska då den kondenserades 

så att det blev lättare att förstå innehållet i artikeln.  

Steg 6. En kodning gjordes av detta. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så ska en 

kodning vara diskreta objekt, händelser och andra fenomen så att kodningen förstås som en 

relation till texten. 
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Steg 7. Kategori sattes, som band ihop de olika artiklarna, för att kunna se en gemensam 

nämnare mellan artiklarna. 

 

 

RESULTAT 
 

Livsstilsförändringar 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) konstaterade att kvinnor beskrev typiska symtom 

för en hjärtinfarkt som tryck i bröstet med strålning, men också atypiska symtom som en 

annorlunda känsla över bröstet eller i ryggen, som is i venerna, som att hjärtat skulle brista 

och/eller som en kniv i bröstet. De tyckte också att känslor som oro, ängslan och ilska var 

vanliga faktorer för bröstsmärta. Nästan alla kvinnor hade svårt att tolka sina symtom i början 

av hjärtinfarkten. De trodde ofta att det var andra problem som t.ex. magen. När de kände av 

symtomen igen efter deras hjärtinfarkt så försökte de behandla sig själva innan de sökte hjälp 

från omgivningen, vilket gjordes på vårdcentraler istället för akuten. Många kvinnor ville inte 

visa att de hade symtom, liknande hjärtinfarkt, för att de inte ville göra sina 

familjemedlemmar oroliga, de trodde även att symtomen skulle försvinna så de väntade med 

att söka hjälp på akuten (Kristofferzon Löfmark & Carlsson, 2007). Kvinnor rapporterade att 

de under alla månaderna hade symtom såsom andnöd, trötthet, oro, bröstsmärta, depression, 

sinnesstämning, sömnstörningar, yrsel och ångest (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005).  

 

Roebuck, Furze och Thompson (2001) konstaterar att kvinnor märkte stor skillnad i deras 

känslomässiga reaktioner än tidigare, såsom depression, mindre tolerans och aggression. 

Dessa känslor resulterade i ansträngd familjerelation samt i det sociala livet. De var rädda att 

inte kunna göra sina livsstilsförändringar såsom ändrad kost, motionera och sluta röka. 

Kvinnor visste inte att kolesterolvärdet var viktigt att följa, men för att många av de kvinnor 

som var med i studien av Roebuck, Furze och Thompson (2001), hade förhöjt kolesterol.   

 

Kvinnors dagliga liv efter deras hjärtinfarkt kändes svår därför de ville att livet skulle vara 

samma som innan insjuknandet, dvs. ha kontroll över sitt dagliga liv. De orkade inte fortsätta 

som tidigare och tyckte det var jobbigt att ändra på sin livsstil (Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007).  

 

 

Socialt stöd 

I Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2005) undersökning så visades det att de mest 

stödjande personerna i kvinnors liv var barnen, partnern och vännerna, men de fick även stöd 

från barnbarnen, arbetskamraterna och kyrkan. När de fick socialt stöd så kände de den högsta 

kvalitén i livet. Hälsorelaterad livskvalitet ökade hos kvinnor på en fysiskfunktionell, 

livskraftsmässig, socialfunktionell och känslomässig nivå (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2005). Men Roebuck, Furze och Thompson (2001) konstaterar dock att kvinnor 

kände sig överbeskyddade av sina familjemedlemmar, de kände sig frustrerade över att de inte 

fick utöva sina aktiviteter. Samtidigt var de beroende av familjemedlemmarnas stöd 

(Roebuck, Furze & Thompson, 2001).   

 

I studien av Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) visas det att kvinnor tyckte de hade 

brist på kännedom angående hur de skulle ändra sina matvanor, motion eller sluta med 

rökningen. De försökte motivera sig till att sluta röka, bestämma matvanor och prioritera sig 

själva. Stöd från omgivningen gav de styrka så att de kunde lita på sin egen kapacitet, att 

prioriterar sig själva, vara försiktiga med den medicinska behandlingen och att ta eget ansvar 

över sjukdomen. Kvinnor tyckte det var svårt att få tillräckligt och relevant information från 

psykiatrikern och dietisten. De tyckte det var svårt att veta vad de skulle fråga och tyckte att 
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det var bristande information på vilka problem de skulle kunna få efter sin hjärtinfarkt 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007).  

 

Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) konstaterar att kvinnor fick information från 

sjuksköterskor, psykiatriker, släktingar, arbetskamrater och andra patienter med hjärtinfarkt. 

Här var det mycket viktigt att ge informationen både muntligt och skriftligt flera gånger. De 

fick bara generell information angående livsstilsförändringar, de skulle ha fått individuell 

information. De upplevde sig utlämnade med sina frågor. De hade svårt att förstå det som 

hände och visste inte vart de skulle vända sig för att få stöd (Johansson, Dahlberg & 

Ekebergh, 2003).  

 

Enligt Roebuck, Furze och Thompson (2001) så kom osäkerheten för att kvinnor var oroliga 

för att få hjärtinfarkt igen genom att anstränga sig för mycket eller för lite. Osäkerheten kom 

även när de återvände till jobbet, då de var rädda att det gått tillbaka för snabbt. Kvinnor 

kände att de behövde stöd och råd från sin husläkare, men fick inte den information som de 

ville ha. Många var väldigt oroliga över medicineringen för att de inte förstod vad medicinen 

hade för effekt (Roebuck, Furze & Thompson, 2001). 

 

 

Stress efter hjärtinfarkt 
Sjöström-Strand och Fridlund (2007) visar i sin studie att kvinnor kände av stress långt före 

sin hjärtinfarkt. De förstod att stressen hade påverkat så att de fått en hjärtinfarkt. Smärta eller 

symtom som liknade en hjärtinfarkts symtom kändes stressande för att kvinnor trodde att det 

var en ny hjärtinfarkt (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Även Kristofferzon, Löfmark och 

Carlsson (2007) fick resultatet från deras studie att flera kvinnor trodde att det var den 

psykiska stressen och pressen från familjemedlemmar som gjorde att de blev sjuka. Nu när de 

förlorade kontrollen upplevde de ångest som framkallade stress även efter deras hjärtinfarkt. 

Kvinnor var väldigt upptagna och ville att allt skulle vara perfekt, detta var stressigt och 

beskrevs som att de inte kunde sitta still. När hjärtinfarkten var ett faktum var de rädda för sin 

framtid och hur de skulle klara av att gå tillbaka till jobbet. Stressen efter att kvinnor kommit 

hem från sjukhuset kändes som extrem trötthet (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007).  

 

”When I came home from the hospital, realising how much I hade to do was very hard and it 

was very stressful to see all the dust on the floor” (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007, s.12). 

 

 

Livskvalité och välbefinnande 

Studien av Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) visade att det innebar en stor osäkerhet 

att leva med hjärtinfarkt. Osäkerheten fanns där p.g.a. att kvinnor inte längre kunde lita på sin 

egna kropp. Deras ovisshet och osäkerhet förändrade och påverkade därför livet. Sjukdomen 

var ett hot mot deras liv och kvinnor visste inte hur de skulle leva det liv som var kvar på 

bästa möjliga sätt. De hade svårt för att känna sig som en hel människa (Johansson, Dahlberg 

& Ekebergh, 2003). Symtom som andfåddhet, utmattning och bröstsmärta har haft mest 

negativ effekt på livskvalitén påstår Roebuck, Furze och Thompson (2001).  

 

Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) fann också att kvinnor beskrev hur livet stannade 

upp i samband med sin hjärtinfarkt. De upplevde att de inte kunde styra över sin situation eller 

kropp. Hjärtat blev inte bara ett fysiskt objekt i kroppen och de kände sig osynliga och tyckte 

inte att de fick tillräckligt med information. Kvinnor kände sig maktlösa och övergivna för att 

de inte visste vad som skulle kunna hända med deras kropp. Kvinnor ansträngde sig för att 

försöka förstå vad det var som hände. De försökte på egen hand nå hälsa. De strävade efter 

balans i tillvaron, för att kunna hantera vardagens sysslor och händelser. Kvinnor upplevde ett 
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beroende av vårdarna och deras kunskaper för att kunna bli friska. När vårdaren blev delaktig 

så kunde det leda till att kvinnors delaktighet blev falsk, dvs. att hon utgick ifrån vårdarens 

perspektiv. När vårdaren inte uppmärksammade kvinnors erfarenheter eller livsvillkor så blev 

hon förvirrad och kände sig sårbar. Detta innebar att vårdaren som kan vara till hjälp och 

stötta, även kunde vara ett hinder i vägen för kvinnors medverkan till hälsa. I det dagliga livet 

stötte kvinnor på olika hinder och utmaningar i relation till sin hälsoprocess och det var då 

frågorna dök upp angående sin sjukdom. Efter hemkomsten från sjukhuset så ville kvinnor få 

stöd från omgivningen. Detta tyckte de att de saknade, så de kände sig ensamma och 

övergivna och då ökade osäkerheten. När de hade börjat förstå vad det var som hände så 

kunde de se på sin situation med nya ögon. Delaktighet innebar att kvinnor kunde medverka 

till hälsa och påverka och ta ansvar för sitt liv och sin kropp. Det var viktigt att de blev sedda 

som en individ och blev tagna på allvar. Deras delaktighet i hälsoprocessen var för liten och 

det blev då ett hinder för deras hälsa och välbefinnande när de själva skulle ta tag i sina liv. 

Kvinnor måste nå välbefinnande och hälsa för att försonas med sjukdomen. Välbefinnande 

kan nås genom att kunna hantera och förhålla sig till sin kropp och det annorlunda liv som 

följer efter en hjärtinfarkt (Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003). 

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Backman (1998) konstaterar att den kvalitativa metoden individualiseras. Studier görs alltså 

över hur människan uppfattar och tolkar verkligheten (Backman, 1998). Så denna metod vill 

vi använda för att få fram hur kvinnan känner i den förändrade livsvärlden.  

Endast 5 artiklar utifrån 27 har valts ut. Detta för att många av de andra artiklarna inte 

stämmer överrens med syftet och kommer inte besvara det belysta problemet. 4 av dessa är 

från Sverige, medan den 5: e är från England. Vi tycker inte detta är något problem i och med 

att resultatet nästan är desamma och skillnaderna mellan artiklarna inte är stora.  

 

I en av artiklarna intervjuas enbart 8 kvinnor vilket är det lägsta. Detta kan inverka på vårt 

resultat då de som intervjuas får större inflytande än de andra studier där fler intervjuas. Vissa 

av de som blir intervjuade är både män och kvinnor. Detta kan också påverka vårt resultat för 

att i dessa artiklar så beskrivs ofta skillnaderna mellan män och kvinnor. I en av våra artiklar 

påbörjar fler intervju delen, men samma antal avslutade den inte. Detta kan göra att vi inte vet 

hur många som säger vad i studien. I de andra artiklarna intervjuas74 kvinnor respektive 97 

män, 31, 20 kvinnor respektive 19 män samt 20 kvinnor som påbörjade en intervju men enbart 

14 avslutade den. 

 

Begreppet livsvärld är svårt att hitta i de olika databaserna. Med översättningen lifeworld så 

får vi inte många träffar i våra kombinationer. Men med andra kombinationer så hittas 

begreppet i andra artiklars resultat. Att få använda begreppet livsvärld i detta sammanhang, 

tycker vi ger styrka till arbetet. I vår sökning är det även svårt att hitta enbart kvinnors 

livsvärld efter hjärtinfarkt. Många av våra artiklar är skillnader mellan män och kvinnor samt 

kvinnors känslor före hjärtinfarkt. Detta gör att det blir en del problem med urvalet för att vårt 

specifika syfte ska kunna besvaras. Vi väljer därför även artiklar med skillnaderna mellan 

män och kvinnor, men använder oss bara av resultatet från kvinnors livsvärld.  

 

Negativt med vår metodsökning är att två av våra artiklar är av samma författare. Det är också 

negativt att vår sökning på lifeworld inte ger många träffar. Många av de 27 artiklar som vi 

har läst i fulltext handlade mycket om kvinnors symtom före deras hjärtinfarkt därför blir det 

endast 5 artiklar som utgör vårt resultat, vilket kan ses som negativt. Ytterligare en svaghet i 



  9                 

vårt arbete är att många av våra artiklar speglar på skillnaderna mellan kvinnor och män, även 

om vi bara tar med kvinnors livsvärld. 

Att vi använder oss av många sökord och olika kombinationer tycker vi är positivt, det gör det 

lätt att hitta artiklar med specificerad sökning. Vi tycker även att det är positivt när de flesta 

artiklarna kommer från samma land. Det ger inte en sådan stor spridning.  

 

Vårt tillvägagångssätt enligt Graneheims och Lundmans (2004) kvalitativa analys är ett lätt 

val. Det är lätt att följa de olika stegen i analysen så att vi kan analysera och reflektera våra 

valda artiklar. Såhär i efterhand kanske vi skulle ha ägnat mer tid på att söka på begreppet 

livsvärld i olika former och kombinationer. 

 

 
Resultatdiskussion 
I studier som granskats har det visat sig att kvinnor har andra symtom än männen vid 

hjärtinfarkt. Så kvinnor reagerar då annorlunda och försöker behandla sig själva medan 

männen oftare tar kontakt med sjukvården. Kvinnor tror ibland att deras symtom t.ex. är 

problem med magen. Även Emslie (2005) visar i sin studie att kvinnor inte får de ”vanliga” 

symtomen som männen får vid hjärtinfarkt. Kvinnor kan då inte tänka sig att de har fått en 

hjärtinfarkt (Emslie, 2005).  

 

I studierna som analyserats är det uppmärksammat att kvalitén i livet ökar efterhand för både 

kvinnor och män, men kvinnor känner lägre kvalité i livet jämfört med männen. I studien av 

Emslie (2005) visar det också att kvinnorna inte vill oroa sina män. De berättar därför inte när 

symtomen uppstår utan blir då ofta tvingade att söka sjukvård (Emslie, 2005). I Studien av 

Svedlund och Danielson (2004) så tycker också kvinnor att de är överbeskyddade av männen 

och att de inte får göra som de själv vill. De berättar därför inte för männen när de åter får 

symtom av deras hjärtinfarkt (Svedlund & Danielson, 2004).  

 

Föreliggande studier visar att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt är mycket beroende av 

socialt stöd i sin livsvärld efter sjukhusvistelsen. Detta framkommer i flera av författarnas 

resultat. Albarran, Clarke och Crawford (2007) konstaterar då att när de får diagnosen 

hjärtinfarkt så tycker kvinnor det är svårt att acceptera. Fyra av fem artiklar i vårt resultat 

visar att kvinnor känner att de inte får tillräckligt med socialt stöd. Emslie (2005) konstaterar 

också att kvinnor inte får det stöd som de behöver och detta kan då bero på att de har andra 

symtom än männen och att sjukvården inte tar till sig olikheter (Emslie, 2005).  

 

Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) konstaterar att hälsan inte visar sig för oss utan det 

är sjukdomen som visar sig. När människan då känner sig sjuk så känner de av sin kropp. 

Även världen runt omkring oss förändras. Livsvärlden är en betydande del för kvinnor 

(Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003).  

 

Enligt föreliggande studier så förändras allt efter en hjärtinfarkt, deras kropp och livsvärld 

ändras. Osäkerhet skapas runt omkring livet och döden allteftersom kroppen upplever lidande 

i livsvärlden. Genom att förstå sig på den förändrade kroppen och deras sjukdom kan kvinnan 

återfå sitt välbefinnande. När detta sker kan de genomföra en ny relation med sin kropp och 

livsvärld. Det visar sig enligt analyserade artiklar att hjärtinfarkt patienter har lägre kvalité i 

livet än andra människor. 

 

I Svedlund och Danielson (2004) studie visas också att kvinnor fortfarande vill organisera 

hushållsarbetet och tycker det är svårt att sitta still och inte gör något alls. De vill gärna 

behålla sin kontroll efter att de har drabbats av hjärtinfarkt. De vill känna sig delaktiga och 



  10                 

inte hållas tillbaka av familjemedlemmarna, utan få lov att göra som de vill (Svedlund & 

Danielson, 2004).  

 

Vi tycker att sjukvården borde belysa kvinnors olika symtom mer, så att kvinnor förstår att de 

”vanliga” symtomen såsom ont i bröstet med smärtor ut i armen inte vanligtvis är de 

symtomen som kvinnor kan få vid hjärtinfarkt.  

 

Det märks, tycker vi, att kvinnor känner att de inte får den tid på eftervården som de tycker 

behövs. Vi tycker att sjukvården borde satsa på en hjärtsjuksköterska, såsom 

diabetessköterska. Att hjärtpatienterna i artiklarna som granskats inte bara blir lämnade efter 

sjukhusvistelsen. Detta kanske inger en trygghet och inte en osäkerhet som finns hos 

hjärtpatienterna. Som nämnts i föreliggande studier så bör informationen ges flera gånger 

både muntligt och skriftligt. Sjuksköterskan kan också ge informationen till 

familjemedlemmarna så att alla får samma information och kan diskutera detta hemma, så att 

inga missförstånd uppstår. Vi tycker även det är bra om kvinnor får träffa andra kvinnor i 

samma situation och diskutera sitt förändrade vardagliga liv. Genom denna diskussion kanske 

de kan få en inblick över vad som kommer att hända och vad de ska tänka på för att inte 

hamna i någon kris.  

 

Vi anser att människan vanligtvis inte reflekterar över sitt liv, människan tar livet för givet. 

När det händer något med ens hälsa får det en att fundera över hur långt livet är, människans 

kropp förändras. Så genom att kvinnor då får träffa andra i samma situation, som vi tycker, så 

kan de hjälpa varandra att blicka framåt och inte fastna i det förflutna. Även en 

hjärtsjuksköterska kan komma hem och delge information efter en tid. Att hjärtsjuksköterskan 

kommer hem med jämna mellanrum för att se hur de klarar sig och svara på eventuella frågor 

som kommer upp efter en tid, kanske är lugnande och minskar osäkerheten. Att motivera till 

ett förändrat liv både fysiskt och psykiskt kan vara ett steg i rätt riktning. Enligt granskade 

artiklar så tänker kvinnor gärna på vad som har varit och att de vill ha kvar det gamla i livet 

för att uppnå deras livskvalité igen. Så vi tänkte att hjärtsjuksköterskan kanske kan ändra detta 

tankesätt så att de blickar framåt och hittar en ny livskvalité. Att livet inte blir som tidigare, 

utan göra det bästa med vissa förändringar i livet.  

 

 
Slutsats 
Vi har kommit fram till att det vore bra med en hjärtsjuksköterska som följer upp livet och 

livskvalitén hos kvinnor hemma, en tid efter utskrivningen. Genom vår diskussion om 

kvinnors brist i deras sociala livsvärld så behövs någon som stöttar och fångar upp 

eftervården. Vi har även märkt att det behövs fler studier på kvinnors livskvalité efter en 

hjärtinfarkt. Det finns mycket skrivet om bara män samt skillnaderna mellan män och 

kvinnor, men få studier enbart om kvinnor.  
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BILAGA 1 ARTIKELSÖKNING  (1/2) 

 

Artikelsökning i databasen Cinahl 

 

Sökord: Antal träffar: Använda artiklar: 

#1 Women 4324st 0st 

#2 Myocardial 

infarction 

8422st 0st 

#3 Nursin Care 5061st 0st 

#4 Rehabilitation 

Care 

1622st 0st 

#5 Self Care 6558st 0st 

#6 Social support 14038st 0st 

#7 Patient 

participation 

3738st 0st 

#8 Diet 8606st 0st 

#9 Exercise 14478st 0st 

#10 Health 

Education 

6021st 0st 

#11 Depression 14884st 0st 

#12 Life Change 

events 

1358st 0st 

#1 and #2 and #3 0st 0st 

#1 and #4 24st 0st 

#1 and #2 and #5 3st 0st 

#1 and #2 and #6 5st 0st 

#1 and #2 and #8 and 

#9 

1st 0st 

#1 and #2 and #3 and 

#10 

0st 0st 

#1 and #2 and #11 7st 1st 

#1 and #2 and #12 1st 0st 
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Artikelsökning i databasen Academic Search Elite                        (2/2)      

         

Sökord: Antal träffar: Använda artiklar: 

#1 Caring 13960st 0st 

#2 Myocardial 

infarction 

13940st 0st 

#3 Nursing 114346st 0st 

#4 Experience 174541st 0st 

#5 Quality of life 17016st 0st 

#6 Lifeworld 214st 0st 

#7 Women 323934st 0st 

#1 and #2 90st 2st 

#2 and #3 and #4 60st 0st 

#2 and #3 and #5 15st 1st 

#2 and #6 and #7 0st 0st 

 
Artikelsökning i databasen Elin från åren 97-07 

 

#1 Women 252205st 0st 

#2 Myocardial 

infarction 

24753st 0st 

#3 Nursing 127483st 0st 

#4 Lifeworld 172st 0st 

#1 and #2 and #3 108st 1st 

#1 and #2 and #4 1st (1st) 

 
Artikeln som är satt inom parantes är redan vald från en tidigare sökning från en annan 

databas. 
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BILAGA 2 INNEHÅLLSANALYS 
 

Meningsenhet: Kondensering: Kodning: Kategori: 

A cardiac event is 

traumatic and may 

influence wellbeing 

during a significant 

period of time. 

Hjärtinfarkt är 

traumatiskt och 

kan påverka 

välbefinnandet.  

Hjärtinfarkt och 

välbefinnande. 

Livsstilsförändring. 

One-third of the 

sample rated low 

social participation 

over the first year. 

En tredjedel fick 

låg social stöd 

under första året. 

Låg social stöd. Socialt stöd. 

After the myocardial 

infarction, the 

women’s daily life 

was difficult because 

they wanted 

everything to be the 

same as before the 

myocardial infarction. 

Efter 

hjärtinfarkten vill 

kvinnor att det 

ska vara som 

tidigare. 

Stress i 

samband med 

hjärtinfarkt. 

Stress vid 

hjärtinfarkt. 

The lifeworld is 

threatened and they do 

not know any longer 

how to live their lives. 

Livsvärlden är 

hotad och de vet 

inte hur de ska 

leva sitt liv. 

Hotad livsvärld. Livskvalité och 

välbefinnande 

Feeling isolated, and 

concerned about future 

well-being and 

security generated 

feelings of heightened 

anxiety. 

Oroad över 

framtidens 

välbefinnande 

och säkerhet gav 

hög känsla av 

ångest. 

Välbefinnande 

efter 

hjärtinfarkten 

Livskvalité och 

välbefinnande 
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BILAGA 3  ARTIKELREDOVISNING  (1/4) 

 

Författarna: Syfte: Metod: Resultat: 

Sjöström-Strand, A., 

Fridlund, B. (2007). 

Sweden. 

Att beskriva och 

utforska kvinnors 

iakttagelseförmåga 

av stress före och 

efter en hjärtinfarkt. 

Två intervjuer 

gjordes hos kvinnor 

som varit med om en 

hjärtinfarkt. Den 

första gjordes på 

sjukhuset och då var 

20 kvinnor med den 

andra gjordes 4-10 

månader efter 

hjärtinfarkten och då 

är enbart 14 kvinnor 

med. De använde sig 

av en förståelse 

analysmetod.  

I och med att denna 

artikel har med 

mindre deltagare i 

slutet än i början så 

kan vi dra som 

slutsats att resultatet 

kan blir annorlunda 

än om alla hade varit 

med hela vägen. Det 

kan vara klurigt att 

veta hur många som 

tycker något visst i 

denna artikel. 

Perioden före 

hjärtinfarkten var 

stressig, kvinnorna 

förlorade kontrollen 

över sina liv. Efter 

kvinnorna lämnat 

sjukhuset behövde de 

stöd, för att de var 

rädda för att komma 

hem igen.  
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Johansson, A., 

Dahlberg, K. & 

Ekebergh, M. (2003). 

Sweden. 

Syftet är att 

undersöka kvinnors 

upplevelser efter en 

hjärtinfarkt genom 

att använda sig av 

ordet livsvärld. 

Ett samarbete mellan 

Helsingfors och den 

etiska kommittén i 

Göteborg intervjuade 

8 kvinnor som fått 

hjärtinfarkt. De 

intervjuades genom 

en fenomologisk 

aspekt i sina egna 

hem för att de inte 

skulle bli influerade 

av andra.  

Som slutsats kan vi 

säga att det är bra att 

de blir intervjuade i 

sina egna hem är bra 

för att de inte får 

någon annan 

synvinkel än sin 

egen. Men att enbart 

8st intervjuades kan 

vara en nackdel för 

att dessa få ett större 

inflytande än de 

andra.  

Kvinnor måste nå 

välbefinnande och 

hälsa för att försonas 

med sjukdomen. 

Välbefinnande kan 

nås genom att kunna 

hantera och förhålla 

sig till sin kropp och 

det annorlunda liv 

som följer efter en 

hjärtinfarkt. 
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Kristofferzon, M-L., 

Löfmark, R. & 

Carlsson, M. (2005). 

Sweden. 

Denna studie 

beskriver köns 

skillnader i att inleda 

självbehandling, få 

socialt stöd och 

kvalitén av livet 1, 4 

och 12 månader efter 

en hjärtinfarkt. 

Detta är en 

longitudstudie. Den 

inkluderade 74 

kvinnor och 97 män. 

Data samlades in via 

Jalowiec Coping 

Scale, ett social stöds 

formulär, SF-36 

Health Survey och 

kvalitén av livet 

index. Data 

insamlades under 

åren 1999-2001.  

I denna studie så kan 

en slutsats dras att de 

intervjuade kommer 

från en säker källa. 

Det intervjuades 

många kvinnor, men 

även många män. 

Förhoppningsvis så 

fick kvinnorna och 

männen inte samtala 

med varandra.  

De mest stödjande 

personerna i kvinnors 

liv var barnen, 

partnern och 

vännerna, men de fick 

även stöd från 

barnbarnen, 

arbetskamraterna och 

kyrkan. När kvinnor 

fick socialt stöd så 

kände de den högsta 

kvalitén i livet. 
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Roebuck, A., Furze, 

G. & Thompson, D-

R. (2001). UK. 

Denna kvalitativa 

studies ska utforska 

och få insikt i 

effekterna av en 

hjärtinfarkt på en 

hälso- relaterad 

kvalité av livet. 

31 patienter från ett 

sjukhus i Norra 

England togs från 

databasen i samma 

följd. Dessa patienter 

intervjuades hemma. 

Som slutsats drar vi 

här att vi kan se att 

denna studie inte 

skiljer sig från de 

svenska studierna. Så 

att denna kommer 

från England tycker 

vi inte gör någon 

skillnad på resultatet.   

Kvinnor kände sig 

överbeskyddade av 

sina 

familjemedlemmar, 

de kände sig 

frustrerade över att de 

inte fick utöva sina 

aktiviteter. Samtidigt 

var kvinnor beroende 

av 

familjemedlemmarnas 

stöd.  

 

Kristofferzon, M-L., 

Löfmark, R. & 

Carlsson, M. (2007). 

Sweden. 

Syftet är att beskriva 

upplevelse av det 

dagliga livet av 

kvinnor och män 

under de första fyra 

till sex månaderna 

efter en hjärtinfarkt. 

Intervjuer gjordes 

med 20 kvinnor och 

19 män från januari 

2000 till november 

2001. Data 

analyserades sedan 

genom en kvalitativ 

innehålls analys. 

Som slutsats kan vi 

dra att kvinnorna här 

i denna studie inte 

har hoppat av mitt i 

intervjuerna och att 

de intervjuas med 

jämna mellanrum för 

att se skillnaderna 

mellan de olika 

månaderna. 

Kvinnor tyckte det 

var svårt att få 

tillräckligt och 

relevant information 

från psykiatrikern och 

dietisten. De tyckte 

det var svårt att veta 

vad de skulle fråga 

och tyckte att det var 

bristande information 

på vilka problem de 

skulle kunna få efter 

sin hjärtinfarkt. 

 




