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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Hjärt-och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken bland kvinnor i västvärlden. 
Kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt upplever ofta diffusa symtom vilket kan leda till att 
de avvaktar med att söka vård som i sin tur kan leda till akuta komplikationer. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att insjukna i hjärtinfarkt. 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Åtta 
vetenskapliga artiklar låg till grund för resultatet, som analyserades med hjälp av 
innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Resultat: Kvinnor som insjuknade i hjärtinfarkt upplevde att de styrdes utav andra 
prioriteringar som ledde till att de avvaktade med att söka vård. Det framkom också att 
kvinnorna kände sig sårbara i samband med insjuknandet då de blev beroende av andra. 
Vidare framkom det att kvinnorna levde i förnekelse vid sjukdomstillfället då de hoppades att 
symtomen skulle gå över för att kunna återgå till vardagen. Slutligen framkom det att 
kvinnorna kände att de inte hade tillräckligt med kunskap för att kunna sätta symtomen i 
samband med en hjärtinfarkt.  
Slutsats: En ökad medvetenhet och förståelse hos sjuksköterskan för kvinnors upplevelser av 
att insjukna i hjärtinfarkt kan bidra till ett minskat lidande för kvinnorna och en förbättrad 
vård. Därför är det av vikt att ytterligare forskning inom området utförs.  
 
Nyckelord: Kvinnor, upplevelse och hjärtinfarkt. 
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Inledning 
Hjärt - och kärlsjukdomar är enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2010) den ledande 

dödsorsaken bland kvinnor i västvärlden. En statistikrapport gjord av Socialstyrelsen (2011) 

visade att fler män än kvinnor drabbas av hjärtinfarkt. Dock visade rapporten att 45 % utav 

kvinnorna avled inom 28 dagar till skillnad från män där endast 41 % avled. Enligt Xhyheri 

och Bugiardini (2010) är det vanligt att kvinnor som drabbas utav hjärtinfarkter har 

ospecifika symptom, vilket kan leda till missvisande diagnos och en ökad risk för akuta 

komplikationer. Mendes, Roux och Ridosh (2010) nämner också att de ospecifika symtomen 

kan leda till att kvinnorna upplever stress och rädsla. Schenck - Gustavsson (2003) menar på 

att det är vanligare med forskning kring mäns upplevelser utav hjärtinfarkt och enligt Emslie 

(2005) är det då viktigt att forskning kring kvinnors upplevelser i samband med hjärtinfarkt 

fortsätter att utvecklas då det idag finns en avsaknad forskning om kvinnor i jämförelse med 

män inom samma område (a.a.). Således är det av vikt att en sammanställning av tidigare 

studier utförs för att tydliggöra kvinnornas upplevelser och känslor i samband med att 

insjukna i hjärtinfarkt. På detta vis kan sjuksköterskans medvetenhet om kvinnors känslor och 

upplevelser i samband med en hjärtinfarkt öka och därmed kan vårdandet förbättras.  

Bakgrund 
Insjukna i en allvarlig sjukdom  

Människor som drabbas utav en allvarlig sjukdom kan enligt Kristoffersen och Breievne 

(2005) till följd av det hamna i en kris. Att hamna i en kris innebär att människan på ett nytt 

sätt värderar sitt tidigare liv. En kris kan uppstå på grund av att människans tidigare 

livserfarenheter samt reaktionsförmåga inte är tillräckliga för att få en förståelse och kunna 

behärska den nya situationen. Detta gör att tillvaron måste ses ur ett nytt perspektiv. 

Kristoffersen och Breievne (2005) menar att en människa som drabbas av en allvarlig 

sjukdom ofta inser att hon tillbringat för mycket tid på betydelselösa ting och den nya 

situationen kan ge människan ett nytt livsperspektiv. En kris kan få människan att konfrontera 

den egna sårbarheten som ofta bidrar till att hon söker svar på existentiella frågor. Även 

Nåden (2009) bekräftar detta, då människor som drabbas av en allvarlig sjukdom får andliga 

och existentiella behov, något de tidigare inte haft. 
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Sjukdom kan orsaka ett lidande för den drabbade enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg (2003) vilket tillsammans med välbefinnande ses som två naturliga 

grundläggande delar i livet som samspelar gentemot varandra. Det är viktigt att en människa 

bearbetar sitt lidande och att hon får tid för detta. För sjuksköterskan innebär det att aldrig 

åsidosätta den drabbade. Nåden (2009) påpekar vikten av att hjälpa patienten att känna en 

fullständighet, vilket gör att hon måste kunna acceptera och visa sitt lidande. Följaktligen 

innebär det att sjuksköterskan har en skyldighet samt ett ansvar för att människan ska kunna 

ge uttryck för sitt lidande (a.a.). Således är det betydelsefullt för en människa som insjuknar i 

en allvarlig sjukdom att bli tagen på allvar dels för att hon ska få en ökad känsla av 

välbefinnande och därtill även minska lidandet. 

 

Upplevelse 
Begreppet upplevelse kan enligt Dahlberg m.fl.(2003)  beskrivas som att människans 

upplevelser kan ses genom livsvärldsperspektivet, där livsvärld kan beskrivas som den värld 

människan lever i. Människan skapar sin egen livsvärld genom egna erfarenheter och 

handlingar, detta gör att ett livsvärldsperspektiv kan användas för att beskriva samt förstå 

hennes upplevelser och erfarenheter (a.a.). Upplevelse kan också enligt Beck (1992) 

definieras som något människan inte reflekterar över utan är hur människan uppfattar 

världen. 

 

Eriksson (1987) beskriver däremot upplevelse som något personligt som inte helt kan tolkas 

eller förstås av någon annan. Individens upplevelse är hennes egna och det är en människas 

upplevelse som utgör grunden för hennes självmedvetenhet. Eriksson (1987) beskriver vidare 

att människan är en unik individ, dock blir det svåra i en situation när hon som unik är 

beroende av att känna sig accepterad, förstådd och som en del av en större helhet, detta för att 

kunna få en fullständig helhetsupplevelse. Det gör att hon söker sig till andra individer som 

kan möta henne i upplevelsen. Eriksson (1987) påpekar också att en upplevelse kan tolkas 

som ett möte där individen möter nya situationer som leder till att finna och utveckla det egna 

jaget. Fortsättningsvis kommer upplevelser i denna studie att definieras i enlighet med 

Eriksson (1987).  
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Hjärtinfarkt 
Enligt Socialstyrelsens officiella statistik (2008) bildas en hjärtinfarkt av en så kallad 

blodpropp, som är blod som har koagulerat och stoppar blodflödet i något utav kranskärlen 

som förser hjärtat med syre och näringsämnen. När blodproppen stoppar blodflödet leder det 

till att hjärtat drabbas av akut syrebrist. Om syrebristen pågår längre än 20-30 minuter 

kommer den delen av hjärtat som kranskärlet ska förse med blod att bli nekrotiskt det vill 

säga att dö och det är detta tillstånd som är en hjärtinfarkt. Detta innebär att den döda 

hjärtmuskulaturen aldrig kan återställas. Vidare beskriver Socialstyrelsens officiella statistik 

(2008) de olika riskfaktorerna som kan kopplas ihop med hjärtinfarkter. Den största faktorn 

är individens levnadsvanor och med goda levnadsvanor kan 6 av 10 hjärtinfarkter förebyggas. 

Med levnadsvanor menas tobaksvanor, motionsvanor, matvanor och alkoholvanor.  

 

Ericson och Ericson (2008) nämner att en orsak till en hjärtinfarkt kan förutom de olika 

riskfaktorerna vara fettinlagringar i kranskärlen som med tiden kan förvärras och leda till att 

kärlet täpps igen, vilket kan leda till att en hjärtinfarkt utvecklas. Ericson och Ericson (2008) 

nämner också att tiden kan spela en livsavgörande roll i överlevnadschanserna då det tar 30 

till 60 minuter från att kärlet täpps igen till dess att skadorna på hjärtat blir oåterkalleliga.  

Kvinnor och hjärtinfarkt 

Schenk-Gustavsson (2003) skriver att det är vanligare att kvinnor drabbas utav tysta infarkter 

det vill säga symtomfria hjärtinfarkter och att dessa vanligtvis inte upptäcks förrän vid 

obduktion. Ericson och Ericson (2008) nämner att kvinnor och män kan uppfatta symtomen 

vid en hjärtinfarkt olika vilket i sin tur kan leda till fel diagnostiseringar till följd av 

misstolkningar på grund av att symtomen hos kvinnor kan vara mer diffusa. Vidare ger 

Ericson och Ericson (2008) exempel på sådana diffusa symtom såsom andnöd, ryggont eller 

en känsla av spänning runt käkarna, vilket även Nordin (2006) styrker. Män däremot enligt 

Ericson och Ericson (2008) drabbas vanligtvis utav de typiska symtomen såsom smärta över 

bröstet och smärta som strålar ner i armarna eller upp i nacken. Detta innebär att symtomen 

av en hjärtinfarkt hos kvinnor inte är som läroböckerna beskriver dem (a.a), vilket skulle 

kunna leda till att kvinnorna upplever stress och rädsla över vad som sker. Det är därmed 

viktigt att en sammanställning av kvinnors upplevelse i samband med en hjärtinfarkt utförs 

eftersom forskningen idag baseras på mäns upplevelser av att insjukna i hjärtinfarkt. 
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att insjukna i hjärtinfarkt. 

Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. En 

litteraturstudie innebär enligt Forsberg och Wengström (2008) en forskningsöversikt, det vill 

säga insamling av redan publicerat material som sedan analyseras. En litteraturstudies kan 

användas för att beskriva hur kunskapen inom ett visst område ser ut eller fungera som en 

motivation till att eventuella empiriska studier utförs. En kvalitativ metod är att föredra när 

det handlar om människors upplevelser enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  Detta 

är något som även stöds utav Forsberg och Wengström (2008) som anser att en kvalitativ 

metod med fördel kan användas vid beskrivning av människors upplevelse samt erfarenheter 

vilket motiverade till vald metod. 

Datainsamling, urval och kvalitetsgranskning 
Databaser som användes vid sökning av vetenskapliga artiklar var CINAHL och PubMed.  

Detta är referensdatabaser som behandlar omvårdnadsämnet vilket gör att de passar in i den 

här sortens studie. CINAHL är enligt Forsberg och Wengström (2008) en relativt ung databas 

där mer än hälften av artiklarna behandlar omvårdnadsämnen och där artiklarna inte är 

publicerade innan år 1982. Sökorden som användes i sökningarna utav artiklarna var: 

hjärtinfarkt, kvinnor, upplevelser, erfarenheter, känslor, coping, berättelser, livsomvälvande 

händelser och akut hjärtinfarkt. Dessa sökord översattes till MeSH-termer som är PubMeds 

ämnesordlista. Sökorden var: myocardial infarction, women, female, life experience, 

narratives, life change events, coping, perception, emotions, acute myocardial infarction och 

heart attack. Vid sökning I CINAHL användes CINAHL Headings som är motsvarigheten till 

PubMeds MeSH-termer. Sökorden kombinerades på olika sätt (Se bilaga 1). 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de riktade sig mot kvinnor samt att de var publicerade 

på svenska eller engelska. Artiklarna skulle vara publicerade senast år 2000 samt innehålla 

upplevelser av det akuta skedet i samband med en hjärtinfarkt. Studierna skulle ha utförts i 

västerländska länder. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om rehabilitering efter 

hjärtinfarkt eller som inkluderade män. 
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I artikelsökningen hittades nio stycken artiklar som svarade på studiens syfte varav de flesta 

återfanns i båda databaserna. De valda artiklarna granskades med hjälp av Willman m.fl. 

(2011) kvalitetsbedömning som med hjälp av ett protokoll bestod av olika frågor som handlar 

om bland annat forskningsmetod och där punkten etiskt resonemang ingick (Se bilaga 2). 

Varje fråga i granskningsprotokollet kunde generera en poäng om svaret var ”Ja”. Vid ”Nej” 

eller ”Vet ej” blev poängen noll. Tre frågor som uteslöts från protokollet var ”Råder 

datamättnad?”, ”Råder analysmättnad?” och ”Genereras teori?” då dessa inte ansågs vara 

relevanta för studiens syfte samt att författarna till studien upplevde svårigheter att tolka 

frågorna. Efter att dessa tre frågor uteslutits kunde artiklarna få elva maxpoäng, där åtta 

poäng eller mer ansågs vara av hög kvalité. Poäng mellan sju till fem ansågs vara av 

medelkvalité och artiklar som hade lägre än fem poäng var av låg kvalité. Efter genomförd 

granskning var åtta av nio artiklar av hög kvalité och kunde därmed användas i studien. Den 

artikel som var av medelkvalité uteslöts (Se bilaga 3). 

Analys 
Innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004) användes för att analysera de åtta 

vetenskapliga artiklarna (a.a). En kvalitativ innehållsanalys grundar sig på 

kommunikationsinnehållet. Det vill säga det som framkommer under intervjuer med personer 

om deras upplevelser enligt Olsson och Sörensen (2011). En innehållsanalys kan ha två olika 

ansatser; manifest och latent. I denna studie användes en manifest innehållsanalys då den 

syftar på att arbeta med textmaterialet och dess innehåll samt beskriver de synliga och 

uppenbara komponenterna och en viss tolkning görs därefter. Detta till skillnad från en latent 

innehållsanalys där endast en tolkning görs av de som ligger bakom orden (Olsson & 

Sörensen 2011). Analysen utformades enligt följande (se bilaga 4);    

1. Artiklarna lästes noggrant igenom ett antal gånger för att för en helhetsuppfattning om 

dess innehåll. 

2. Meningar som ansågs svara på studiens syfte valdes ut och markerades. Detta sätt 

kallas enligt Graneheim och Lundman (2004) att välja ut meningsenheter. Därefter 

gjordes en jämförelse utav meningsenheterna för att se om det fanns några likheter 

dem emellan. Dessa meningsenheter översattes till svenska med hjälp av ett engelskt-

svenskt lexikon. 
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3. Meningsenheterna kortades därefter ner till kortare delar som enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär att kondensera texten, detta ska utföras på ett sätt så att 

textens innehåll inte går förlorad. 

4. När texten kondenserats kortades texterna ner ännu en gång för att bilda en 

beteckning som kortfattat kunde beskriva textens innehåll. Denna beteckning kallas 

enligt Graneheim och Lundman (2004) för en kod. 

5. Efter att koderna utformats jämfördes dessa med varandra för att sedan kunna 

identifiera olika underkategorier utifrån skillnader och likheter. Detta utformade det 

manifesta innehållet enligt Graneheim och Lundman (2004). Vid svårigheter att 

formulera underkategorier diskuterades dessa tills enighet uppnåddes. 

6. Kategorierna utformades sedan baserade på underkategorierna. Detta skapade fyra 

olika kategorier som återfanns i samtliga artiklar vilket utgjorde resultatet för studien. 

Dock valdes sista steget i innehållsanalysen bort där teman ska utarbetas utifrån 

kategorierna. Teman exkluderades då kategorierna tycktes kunna presentera resultatet 

tydligt. 

Resultat 
Resultatet som framkom beskriver hur kvinnor upplever insjuknandet i en hjärtinfarkt. Detta 

resultat grundar sig på åtta vårdvetenskapliga artiklar. I artiklarna fanns det tydliga tecken på 

att kvinnorna kände sig sårbara då de förlorade kontrollen över situationen. Kvinnorna 

styrdes utav andra prioriteringar då de istället för att söka vård ville fortsätta ta hand om 

bland annat hushållssysslorna. Vid insjuknandet hade kvinnorna svårt att tyda symtomen då 

dessa inte upplevdes som typiska symtom vid hjärtinfarkt. Vidare ville kvinnorna inte inse 

allvaret när symtomen blev starkare utan levde i förnekelse. Kategorierna som framkom visas 

i figur 1. 
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Figur 1 Resultatöversikt 

Att styras utav andra prioriteringar 
Vid insjuknandet i hjärtinfarkt framkom det att många av kvinnorna avvaktade med att söka 

vård på grund av att andra prioriteringar kändes viktigare. Många utav kvinnorna hade barn, 

heltidsjobb samt var den ansvariga för hushållsarbetet. Som mamma upplevde kvinnorna att 

hon var tvungen att ta hand om alla samt hålla ihop familjen för att få vardagen att gå ihop, 

vilket resulterade i att kvinnorna inte kände sig ha tid för sjukdom. I flera fall bortprioriterade 

kvinnorna sina symtom då de ansåg att anhöriga kom i första hand. Kvinnorna ville heller 

inte upplevas som besvärliga för sin omgivning. 

This was a journey that had been planned for such a long time and I 

would ruin it by getting sick. I put of calling [for help] to avoid causing 

any disruptions so they could just go away and enjoy themselves…It was 

not the right time to get sick. (Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund, & 

Zingmark, 2013, s.363). 

Det fanns flera olika situationer där kvinnorna bortprioriterade sina symtom för att 

upprätthålla ansvaret som de ansåg att de hade. Exempel på sådana situationer kunde vara att 

en kvinna inte ville stänga sitt café trots intensiva bröstsmärtor då hon inte ville göra sina 

kunder besvikna. Ett annat exempel var där en mamma inte ville lämna sin son hemma själv 

genom att åka in till sjukhuset och därmed förstöra julafton. Några av kvinnorna hade 
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anhöriga som var sjuka och var i behov av hjälp. Eftersom kvinnorna själva tog hand om den 

sjuka gjorde detta att kvinnorna avvaktade med att söka vård då de upplevde ångest över att 

behöva lämna sin anhörig. 

 

Kvinnorna upplevde inte bara att de inte ville besvära anhöriga utan även sjukvårdspersonal 

genom att ta upp onödig tid då de inte kände att de var tillräckligt sjuka. De var rädda för att 

framstå som gnälliga och skämdes för att söka vård. Att därmed undvika pinsamheter kändes 

viktigare än att riskera akuta komplikationer. 

…I should call 911, but would they think I was crazy, calling them up to 

have someone taking me to emergency room because of a bad stomach? 

(Schoenberg, Peters, & Drew, 2002, s.278). 

Att känna sig sårbar 
Kvinnorna upplevde insjuknandet i hjärtinfarkt som extremt obehagligt då de utan förvarning 

blev inkastade i en patientroll. Kvinnor som i vanliga fall var den som tog hand om allting i 

hemmet och runt omkring upplevde det jobbigt att närstående inte längre skulle se dem som 

lika starka som tidigare. De upplevde det jobbigt att vara beroende av andra samt att vara den 

som behöver hjälp i stället för att vara den som hjälpte andra, vilket kvinnorna tyckte var en 

ansträngande omställning. Kvinnorna tyckte det var påfrestande att andra människor kunde se 

att det inte orkade lika mycket eller vara lika kapabla som tidigare. Vidare framkom det att de 

inte ville förlora kontrollen över vardagen genom att tappa fokus. Detta upplevdes som svårt 

under insjuknandet, eftersom de inte kunde vara lika närvarande som de varit förut. 

…I used to be the strong one and take care of others, and now it was I 

who needed them. (Svedlund, Danielson, & Nordberg, 2001, s.200). 

Att inte vilja veta 
Det framkom att en väsentlig del av kvinnorna levde i förnekelse vid insjuknandet i 

hjärtinfarkt. Även då symtomen ökade intensivt och blev mer allvarliga vägrade kvinnorna 

inse att de var sjuka och försökte gång på gång intala sig själva att allt var bra så de kunde 

fortsätta med sina liv. I look back now, and I realize now that I was in denial. (Rosenfeld & 

Gilkeson, 2000, s.108). 
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Flera av kvinnorna som levde i förnekelse av sitt sjukdomstillstånd försökte in i det sista 

finna andra lösningar av situationen än att söka vård. Att vila och vänta ut smärtan var en av 

de vanligaste metoderna för att hantera smärtan, dock när det inte hjälpte försökte kvinnorna 

att självmedicinera för att få bukt med sina smärtor. Kvinnorna intalade sig själva att de inte 

var i riskzonen för att drabbas av en hjärtinfarkt exempelvis; de var icke-rökare, inga 

stressiga jobb eller att de inte var tillräckligt gamla. 

I was saying to myself that this will pass if I just rest for a while, although 

the symptoms continued and became worse. I tried all the time telling 

myself that this is not serious and I couldn’t believe that there were 

something wrong with my heart, I am only 36 years old. (Sjöström-Strand 

& Fridlund, 2007, s.1006).  

Även när kvinnorna väl befann sig på sjukhuset och hade blivit diagnostiserade med 

hjärtinfarkt fortsatte kvinnorna att förneka sitt tillstånd. De ville inte inse allvaret och skyllde 

på att vårdpersonalen misstagit sig. I efterhand uppger kvinnorna att de upplevde 

insjuknandet som skrämmande och overkligt, vilket resulterade i att de inte ville involvera sig 

i situationen. 

I thought, why do I have to be here? I have nothing to do here and don’t 

need to be here. (Svedlund m.fl., 2001, s.200). 

Att känna okunskap 
Vidare framkom det att kvinnorna upplevde väldigt diffusa symtom vid insjuknandet som de 

inte kunde associera till en hjärtinfarkt då dessa symtom inte tillhörde den typiska 

symtombilden. De vanligaste symtomen kvinnorna upplevde var en ospecifik obehaglig 

känsla i olika delar av kroppen samt en extrem trötthet, därefter tillkom en känsla av 

”stickningar” i hela bröstet/magen samt andnöd. En kvinna som var utbildad sjukvårdare 

visste vilka symtom hon kunde förvänta sig vid en hjärtinfarkt, dock stämde inte detta med de 

symtom hon själv upplevde vid insjuknandet. Kvinnan kände i efterhand att hon inte hade 

den kunskap som krävdes för att kunna inse vad hon drabbats av. Kvinnorna upplevde det 

svårt att veta vad det skulle relatera symtomen till eftersom smärtan inte liknade något de 

upplevt tidigare. Symtomen upplevdes väldigt förvirrande och var inte vad kvinnorna hade 

räknat med.  
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I had pain in my stomach and found it a very strange pain because I had 

not experienced it before. It was under the right ribs and so I thought, 

“Oh well, I must have gallstones. (Isaksson m.fl., 2013, s.364). 

Det uppenbarade sig att kvinnorna inte såg hjärtinfarkt som en sjukdom som drabbade 

kvinnor utan var en mansdominerande sjukdom och ansåg inte befinna sig i riskzonen för att 

utveckla hjärtinfarkt. Även då kvinnorna hade hjärt- kärlsjukdomar i släkten saknade de 

kunskap, vilket resulterade till att de missuppfattande sina symtom. 

In my family there is also a family history of coronary heart disease…But 

I must say I could not associate this tiredness, shortness of breath and the 

pain with a myocardial infarction. (Higginson, 2007, s.1006). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att insjukna i en hjärtinfarkt. Då 

syftet var att belysa upplevelser valdes det att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats 

eftersom denna metod med fördel kan användas till denna typ av studie enligt Willman m.fl. 

(2011). En kvantitativ metod uteslöts då denna enligt Olsson och Sörensen (2011) används 

för att mäta informationen som kommer fram genom att använda bland annat statistik. En 

kvalitativ metod har som utgångspunkt att få en starkare förståelse för unika händelser, därför 

ansågs en kvantitativ metod inte vara aktuell med tanke på studiens syfte. 

 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Att söka artiklar i flera 

olika databaser är enligt Willman m.fl. (2011) bättre än ett begränsat antal för att därmed 

kunna få en bred omfattning med ett trovärdigt resultat (a.a.). Detta innebär att fler databaser 

kunde använts i sökningarna utav artiklar, vilket kunde ha påverkat resultatet. Dock valde 

författarna till studien att begränsa sökningarna till PubMed och CINAHL då dessa är 

databaser som behandlar omvårdnadsämnet.  

 

Utformningen av sökord kan påverka resultatet på ett negativt sätt då en viss förförståelse för 

resultatets utgång kan finnas enligt Forsberg och Wengström (2008). De sökord som 

användes utgick ifrån studiens syfte och bidrog till att få fram väsentliga vårdvetenskapliga 
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artiklar till resultatet. Risken för att sökorden skulle påverka resultatet minimerades genom 

att sökorden var noggrant genomarbetade och var av ett stort antal som resulterade i att 

urvalet av artiklarna blev omfattande. Sökningar med sökordet Myocardial infarction i 

PubMed resulterade i 191312 träffar, samt 1242 träffar i CINHAL. Vid för många träffar i en 

sökning menar Granskär och Höglund-Nielsen (2008) att en avgränsning kan behöva göras 

för att minska svårigheter då alla abstrakt ska läsas igenom. Det kan i sin tur innebära att 

ytterligare avgränsningar kan behöver göras då alla abstrakt ska läsas igenom. Detta för att en 

pålitlig granskning ska kunna genomföras så att artiklar som svarar till studiens syfte kan 

väljas ut (a.a.). För att avgränsa sökningarna använde författarna till studien AND och OR 

tillsammans med sökorden i båda databaserna, vilket resulterade i ett mer hanterbart 

textmaterial.  

 

Vid datainsamlingen framkom det flertal artiklar vars syfte var fokuserat på rehabilitering 

efter insjuknandet i en hjärtinfarkt samt att mäns upplevelse var inkluderat. För att inte 

påverka resultatet vars syfte är att belysa kvinnors upplevelse av att insjunka i hjärtinfarkt, 

valdes denna typ av artiklar att exkluderas genom att använda exklusionskriterier och 

inklusionskriterier. Författarna till studien ansåg att en åldersavgränsning inte behövde göras 

då kvinnor oavsett ålder kan drabbas av en hjärtinfarkt. Detta gör resultatet giltigt då studien 

representerar kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt oavsett ålder. Samtliga studier som 

resultatet grundade sig på utfördes i fyra olika länder. En från Danmark, två från USA, två 

från England och tre från Sverige. Då studierna gjordes i olika länder kunde kulturella 

olikheter samt sociala faktorer ha påverkat resultatet. Detta har inte författarna till studien 

tagit någon hänsyn till då syftet var att belysa upplevelserna oavsett ursprung, vilket kan 

anses vara en begränsning i arbetet. Studierna var dock utförda i västerländska länder, vilket 

kan göra resultatet överförbart i svensk hälso- och sjukvård. 

Kvalitetsgranskningen utfördes utifrån granskningsprotokollet enligt Willman m.fl. (2011). 

Då kvalitetsgranskningen är en ensidig granskning innebär det enligt Forsberg och 

Wengström (2008) att ett annat resultat hade kunnat erhållas om andra människor hade 

bedömt samma vårdvetenskapliga artiklar men tolkat granskningsprotokollet annorlunda 

(a.a.). Vid granskningen användes ett poängsystem som kunde ge maximalt elva poäng 

utifrån elva frågor efter att tre frågor uteslöts. För att kunna bedöma kvalitén på artiklarna 

bestämdes en personlig poängskala där över 70 procent ansågs vara av hög kvalité vilket 

motsvarade åtta poäng eller mer.  Om frågorna ”Råder datamättnad?”, ”Råder 
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analysmättnad?” och ”Genereras teori?” hade använts skulle poängsystemet sett annorlunda 

ut och detta hade kunnat påverka vilka artiklar som valdes ut, vilket i sin tur hade kunnat 

påverka resultatet. En annan faktor som kunde påverkat resultatet var om andra personer hade 

använt en annan egentolkad poängskala. Efter kvalitetsgranskningen utav de nio artiklarna 

valde författarna till studien att utesluta den artikel som var av medel kvalité. Författarna 

ansåg att resultatets tillförlitlighet skulle påverkas negativt om den hade inkluderats.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska en innehållsanalys vara fri från tolkningar vilket 

innebär att fokuseringen ska ligga på det tydliga uttalandet i texten (a.a.). En svårighet som 

författarna till studien upplevde under analysen var tolkningarna av artiklarna då dessa var 

skrivna på engelska vilket gjorde att de var tvungna att översättas till svenska innan 

tolkningen kunde utföras. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet då svenskan inte alltid 

motsvarar med engelskans ordval vilket gör att den svenska texten kan förlora ett visst 

innehåll. För att minimera denna risk har ett svenskt-engelskt lexikon använts vid 

översättningarna av artiklarna. En faktor som ytterligare kunde påverkat resultatet var om 

meningsenheterna plockats ut av andra som tolkat innehållet i artiklarna annorlunda. 

Meningsenheterna plockades i samråd mellan författarna till studien ut för att styrka 

sambandet av meningsenheterna och resultatet.  

 

Samtliga artiklar som utgjorde resultatet hade fört ett etiskt resonemang eller blivit godkända 

av en etisk kommitté. Forsberg och Wengström (2008) anser detta är av stor vikt för att 

deltagarnas identitet i studien förbli skyddade (a.a). Om studierna saknat information om ett 

etiskt godkännande valdes dessa att exkluderas. Det för att tillförlitligheten i resultatet inte 

skulle påverkas negativt.  

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom, att det som var gemensamt för samtliga kvinnor var att de alla upplevde 

förnekelse av sjukdomen, att de satte sin egen hälsa i andra hand på grund av hänsyn till 

omgivningen samt att de upplevde en okunskap vid insjuknandet vid hjärtinfarkt. En 

medvetenhet bland sjuksköterskor om kvinnors upplevelser i samband med insjuknandet i 

hjärtinfarkt kan innebära en förbättrad omvårdnad för kvinnorna. 

 

I resultatet framkom det att kvinnorna förnekade insjuknandet och hoppades på att det skulle 

försvinna. Förnekelsen fortsatte även när kvinnorna sökt vård och befann sig på sjukhuset. De 
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intalade sig själva att vårdpersonalen bedömt felaktigt. I Socialstyrelsens års rapport (2009) 

har det bekräftas att kvinnor ofta förnekar sitt insjuknande vid en allvarlig sjukdom. Dahlberg 

m.fl. (2003) poängterar vikten av att kroppsliga förändringar vid sjukdom får tid att bearbetas 

och blir bekräftade, därför är det viktigt att inte bortförklara eller ignorera upplevelsen av 

insjuknandet (a.a). Vårdpersonalen har därför en viktig roll i att ta kvinnornas upplevelse på 

allvar samt att få kvinnorna själva att inse allvaret. Detta för att minska det eventuella 

sjukdomslidandet för kvinnorna. 

 

Vidare visade resultatet att kvinnorna bortprioriterade sitt insjuknande på grund av sin 

ansvarsroll i hemmet. De ansågs sig inte ha tid för någon sjukdom då hushållssysslorna 

ansågs väsentliga för att vardagen skulle kunna fungera. Detta styrks av Lovlien (2001) som 

menar att kvinnor i allmänhet många gånger väljer att bortprioritera sina egna behov framför 

andras och är måna om att hushållssysslorna blir gjorda och väljer därför att stå ut med 

besvären (a.a). Av denna anledning kan kvinnor avvakta med att söka vård och därmed 

hamna i ett allvarligare tillstånd i sjukdomsprocessen. 

 

Resultatet visade även att kvinnorna upplevde en känsla av okunskap då de inte kunde 

relatera de sjukdomstecken de upplevde med någon sjukdom. Kvinnorna försökte många 

gånger lindra besvären genom att självmedicinera när de inte visste vad besvären berodde på. 

Detta styrks av Mendes m.fl. (2010) som menar att kvinnor på grund av okunskap i större 

utsträckning försöker självmedicinera när de förknippar symtomen vid en hjärtinfarkt med 

andra besvär (a.a). Samtliga kvinnor ansågs sig inte befinna sig i riskzonen för att insjukna i 

hjärtinfarkt. De trodde hjärtinfarkt var en sjukdom som enbart drabbade män. Detta motsägs 

dock av Hart (2005) som menar att kvinnor faktiskt är medvetna om att de ligger i riskzonen 

för att insjukna i en hjärtinfarkt.  

Slutsats 
I studien framkom det att kvinnorna inte fäster någon väsentlig vikt vid sina upplevelser av 

att insjukna i en hjärtinfarkt, vilket kan leda till att de avvaktar med att söka vård. Detta kan 

resultera i en fördröjd diagnostisering och behandling. Således kan bristande kunskap inom 

ämnet bidragit till kvinnornas svårigheter att associera det upplevda insjuknandet till en 

hjärtinfarkt, vilket bidrog till att kvinnorna inte insåg allvaret på händelsen. Detta kan också 

resultera till ett större lidande för kvinnorna. Därmed kan denna studie bidra till en ökad 
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medvetenhet och förståelse hos sjuksköterskan för kvinnors upplevelser i samband med 

hjärtinfarkt vilket kan förbättra omvårdnaden. 

 

Det är dock relevant att ytterligare forskning utförs inom området så att kvinnorna får ökad 

kunskap för att minska fördröjningen av att söka vård. Det är också viktigt för vårdpersonalen 

att få mer kunskap om kvinnors upplevelse av att insjukna i hjärtinfarkt för att kunna bemöta 

samt stödja dessa kvinnor. 

Självständighet  
Vid sökning utav vetenskapliga artiklar delades arbetet upp som så att Linnéa ansvarade för 

sökningarna i PubMed medan Victoria då ansvarade för sökningarna i CINAHL.  

Linnéa hade ansvaret att granska de artiklar hon fann i PubMed samt att hon fick det större 

ansvaret vid analysen utav dessa artiklar. Vice versa gällde för Victoria med de artiklar hon 

fann i CINAHL. Därefter gick artiklarna tillsammans igenom för att gemensamt kunna 

diskutera eventuella oklarheter. Linnéa hade i uppgift att utforma texten till inledning, 

bakgrund samt syfte medan Victoria samlade information. Victoria hade då i stället i uppgift 

att utforma metod och resultat i samråd med Linnéa då hon hämtade in informationen som 

behövdes. Alla figurer, bilagor samt diskussion är gemensamt utformade. Under hela arbetets 

gång har författarna suttit gemensamt och skrivit samt diskuterat fram och tillbaka oavsett 

ansvarsområde 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Myocardial infarction (S1) 1,242 131107 0 0 

Women (S2) 10,207 131107 0 0 

Female (S3) 772,125 131107 0 0 

Life experiences (S4) 9,437 131107 0 0 

Life change events OR Life 
experiences (S5) 

12,845 131107 0 0 

Narratives (S6) 7,833 131107 0 0 

Coping (S7) 16,742 131107 0 0 

Perception (S8) 35,258 131107 0 0 

S2 OR S3 (S9) 724,502 131107 0 0 

S1 AND S5 AND S9 (S10) 18 131107 2 1 

S1 AND S5 (S11) 35 131107 6 1 

S1 AND S7 AND S9 (S12) 44 131107 3 1 

S13 AND S8 AND S9 (S13) 30 131107 2 1 

S1 AND S8 AND S12 (S14) 33 131107 1 0 

S1 AND S9 (S15) 425 131107 3 1 

S1 AND S6 AND S9 (S16) 11 131107 1 0 
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Sökningar i PubMed 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
(#1) Acute myocardial 
infarction  

71220 131107 0 0 

(#2) Myocardial infarction  191312 131107 0 0 

(#3) Heart attack  196517 131107 0 0 

(#4) Women  661340 131107 0 0 

(#5) Female  6370386 131107 0 0 

(#6) Experience  424915 131107 0 0 

(#7) Life experience  60325 131107 0 0 

(#8) Life change events  21121 131107 0 0 

(#9) Perception  374777 131107 0 0 

(#10) Emotions  164456 131107 0 0 

(#11) Coping  116759 131107 0 0 

(#12) #1 OR #2 OR #3  196517 131107 0 0 

(#13) #4 OR #5   6450040 131107 0 0 

(#14) #6 OR #7 OR #8  443123 131107 0 0 

(#15) #9 OR #10 OR #11 598399 131107 0 0 

(#16) #6 AND #12 AND #13 1174 131107 10 1 

(#17) #12 AND #13 77713 131107 15 1* 

(#18) #12 AND #13 AND 
#14 AND #15 

190 131107 50 3 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier enligt Willman m.fl. 

(2011, s. 175). 1(2)  

Beskrivning av studien, t.ex. metodval…………………………………………….  

Finns det ett tydligt syfte? Ja □ Nej □ Vet ej □  

Patientkarakteristiska Antal…………………………………….  

Ålder……………………………………. Man/kvinna……………………………...  

Är kontexten presenterad? Ja □ Nej □ Vet ej □  

Etiskt resonemang? Ja □ Nej □ Vet ej □  

Urval  

Relevant? Ja □ Nej □ Vet ej □  

Strategiskt? Ja □ Nej □ Vet ej □  

Metod för  

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □  

– datainsamling tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □  

– analys tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □  

Giltighet  

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja □ Nej □ Vet ej □  

– Råder datamättnad? Ja □ Nej □ Vet ej □  

– Råder analysmättnad? Ja □ Nej □ Vet ej □  

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □  

– Redovisas resultatet i förhållande till Ja □ Nej □ Vet ej □  

en teoretisk referensram?  

Genereras teori? Ja □ Nej □ Vet ej □ 
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2(2)  
 
Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….  
Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Hög □ Medel □ Låg □  
Kommentar…………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....  
Granskare (sign)……………………. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Herning, M., Hansen, R.P., 
Bygbjerg, B.,& Lindhardt, T. 
(2011). Danmark 

Women’s Experiences 
and Behaviour at Onset of 
Symptoms of ST 
Segment Elevation Acute 
Myocardial Infarction.  

Kvalitativ ansats. 
Intervjuer 1-6 dagar 
efter symtomdebut. 

Kvinnor (14 stycken). 
Ålder: 50-84 år. 

Hög 

Isaksson, R-M., Brulin, C., 
Eliasson., M., Näslund, U.,& 
Zingmark, K. (2013), Sverige 

Older Women’s 
Prehospital Experiences 
of Their First Myocardial 
Infarction 

Kvalitativ ansats. 
Intervjuer 3 dagar 
efter inskrivning på 
sjukhus. 

Kvinnor (20 stycken). 
Ålder: 65-80 år. 

Hög 

Svedlund, M., Danielson, E.,& 
Norberg, A. (2001). Sverige 

Women’s Narratives 
during the acute phase of 
their mycardial infarction 

Kvalitativ ansats. 
Intervjuer under 
sjukhusvistelsen. 

Kvinnor (10 stycken) 
Ålder: 47-57 år. 

Hög 

Rosenfeld. A. G.,& Gilkeson, J. 
(2000). USA 

Meaning of illness for 
women with coronary 
heart disease 

Kvalitativ ansats. 
Intervjuer under 
sjukhusvistelsen och 
ännu en gang tre 
månader efter 
utskrivningen. 

Kvinnor (6 stycken) 
Ålder: 47-67 år. 

Hög 

Schoenberg, N-E., Peters, J-C., 
&Drew E-M. (2002). USA 

Unraveling the mysteries 
of timing: women’s 
perceptions about time to 
treatment for cardiac 
symptoms  

Fenomenologisk 
metod med kvalitativ 
ansats  

Kvinnor (40st) 
50 år eller mer   

Hög 
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Lockyer. L. (2004). England Women’s Interpretation 
of their Coronary Heart 
Disease Symtoms 

Intervjuer med 
kvalitativ ansats.  

Kvinnor (29st) 
51–82 år  

Hög 

Higginson, R. (2007). England 
 

Women’s help-seeking 
behaviour at the onset of 
myocardial infarction 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ ansats 

Kvinnor (25st)  
39-75 år 

Hög 

Sjöström-Strand, A., & Fridlund, 
B. (2007). Sverige 

Women’s descriptions of 
symtoms and delay 
reasons in seeking 
medical care at the time 
of a first myocardial 
infarction:  A qualitative 
study 

Intervjuer 2-3 dagar 
efter första 
hjärtinfarkt med 
kvalitativ ansats.  

Kvinnor (19st)  
36-80 år 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel av analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
…kände sig förnedrade för att 
de inte var lika starka och 
kapabla som tidigare, skämdes 
över att vara sjuk 

Känsla av förnedring över att inte 
vara lika starka, skämdes över att 
vara sjuk 

Känsla av förnedring och 
skam över att vara sjuk 

Förnedring och skam Att känna sig sårbar 

”Jag ville inte besvära min 
dotter då dem skulle iväg på en 
inplanerad semester, ville inte 
förstöra för dem” 

Vill inte besvära dotter, vill inte 
förstöra för dem 

Vill inte besvära eller 
förstöra för andra 

Vill inte ses som besvärliga Att styras utav andra 
prioriteringar 

”Jag trodde jag var okej, så jag 
gjorde inget åt det, hoppades att 
det skulle gå över till imorgon” 

Trodde allt var okej, hoppades på 
att det var över imorgon 

Hopp om att det ska gå över Känsla av förnekelse Att inte vilja veta 

… visste vilka symtom jag 
kunde förvänta mig, mina 
symtom uppenbarade sig inte 
som jag lärt mig 

Symtomen stämde inte överens med 
den typiska symtombilden 

Symtomen stämde inte med 
symtombilden 

Upplevelse utav att symtomen 
inte stämde 

Känsla av okunskap 
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