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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med den föreliggande litteraturstudien var att beskriva kvinnors behov av 

stöd vid livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt.  

Metod: Författarna genomförde en beskrivande litteraturstudie, baserad på 16 artiklar, 

vilka eftersöktes i databaserna Cinahl och PubMed.  

Huvudresultat: Studier visade att genomförandet av livsstilsförändringar hos kvinnor 

handlade om inneboende resurser hos individen som ledde till kvinnans intentioner att 

göra livsstilsförändringarna. De inneboende resurserna var konsekvenser av 

hjärtinfarkten och anpassning samt motivation och strategier.  För att lyckas genomföra 

livsstilsförändringarna var kvinnan beroende av olika former av stöd. De stödjande 

incitamenten var både främjande och hämmande, vilka påverkade huruvida individen 

klarade av att förändra sitt beteende.  

Slutsats: Återhämtningsperioden efter hjärtinfarkten präglades av en tvetydighet, vilken 

påverkade kvinnornas intentioner att genomföra livsstilsförändringarna. Denna kunskap 

kan sjuksköterskan använda sig av i dennes stödjande roll i början av rehabiliteringen 

och vid samtal om livsstilsförändringar. Kvinnor efterfrågar information anpassad för 

kvinnor och de upplevde svårigheter att upprätthålla livsstilsförändringarna i det dagliga 

livet på grund av en icke-samarbetande familj och vänner. Mer forskning behövs om 

vilken typ av information kvinnor efterfrågar och informationen kring 

livsstilsförändringarna bör också involvera familj och närstående för att på så vis främja 

kvinnans stöd i det dagliga livet. 

 

Nyckelord: kvinnor, stöd, livsstilsförändringar, hjärtinfarkt 
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Abstract 

Aim: The aim of this literature review was to describe women’s needs of social support 

when attempting to make lifestyle changes after a myocardial infarction (MI), by 

summarizing current knowledge. 

Method: A computerized search was conducted in the databases Cinahl and PubMed, 

using the keywords ”myocardial infarction”, ”social support”, ”women” and ”lifestyle 

changes”, which resulted in 16 articles  

Mainresults: The articles show that women’s ability to change lifestyle depends on 

inherent resources influencing their will to do so. Both facilitating and inhibiting 

supporting incentives affect this ability.  

Conclusion: The recovery process after the myocardial infarction was characterized by 

ambiguity, which affected the intention to change lifestyle both negatively and 

positively. This knowledge can benefit the nurse in supporting the patients after the MI 

and in the initial phase of making a behavioral change. Women need more information 

aimed specifically at women and they experience difficulties in maintaining the lifestyle 

changes in daily life because of a non-cooperative family and friends. Information can 

also involve the family to encourage and support the women in daily life. Further 

research is needed about what kind of information women demands.  

 

Keywords: myocardial infarction, social support, women, lifestyle changes
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1. Introduktion 

 
1.1 Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste folksjukdomarna och sett till hela Sveriges 

befolkning är det den vanligaste dödsorsaken (1), vilket innebär att dessa patienter är en 

vanligt förekommande grupp för allmänsjuksköterskan. En hjärtinfarkt innebär att en 

blodpropp täpper till ett kranskärl eller en kranskärlsförgrening och tilltäppningen kan 

leda till syrebrist och eventuellt nekros i den del av myokardiet infarkten uppstår i. 

Infarktens omfattning beror på vilken och hur stor del av hjärtat som drabbas. De 

vanligaste dödsorsakerna av hjärtinfarkt är kraftiga arytmier, chocktillstånd, hjärtsvikt 

och hjärtmuskelruptur (2). 

Symtombilden vid hjärtinfarkt upplevs ofta som diffus, då både symtomens 

lokalisation och karaktär kan variera. Symtomen vid hjärtinfarkt kan beskrivas på olika 

sätt, exempelvis obehag eller smärta, och kan lokaliseras på olika delar av kroppen som 

till exempel bröstet, ryggen och underkäken. Andra förekommande symtom vid 

hjärtinfarkt kan vara en generell känsla av svaghet, fatigue, andnöd, illamående och 

svettningar (3). Enligt en studie av Sjöström-Strand et al (4), verkar kvinnor ha svårare 

att tolka, förstå och sammanlänka symtomen vid hjärtinfarkt. King et als studie (3) 

visade att patienterna både upplevde förloppet som mindre akut och symtomen som 

mindre smärtsamma. Dessutom avvek lokaliseringen av symtomen från vad de hade 

förväntat sig. 

   Hjärtinfarkt är vanligare hos män än hos kvinnor, men enligt Socialstyrelsens 

årsrapport om folkhälsan i Sverige 2012, minskar könsskillnaderna, vilket beror på att 

insjuknandet bland män har minskat snabbare än bland kvinnor (1).  

Riskfaktorerna att drabbas av en hjärtinfarkt är ofta livsstilsrelaterade, men även arv 

och ålder har en viss betydelse (1,5). De livsstilsrelaterade riskfaktorerna är främst 

rökning, men även fysisk inaktivitet, övervikt, högt blodtryck, förhöjda blodfetter och 

diabetes (1,5). Avezum et al (5) menar också att daglig motion och ett ökat intag av 

frukt och grönsaker minskar riskerna att drabbas av en hjärtinfarkt. Därav handlar en 

stor del av rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt om att kartlägga patientens livsstil och 

försöka hitta riskbeteenden och faktorer som kan leda till en ny infarkt. Rehabiliteringen 

efter infarkten har som mål att patienten ska kunna återgå och klara av sitt dagliga liv, 

inom ramen av de begränsningar som har uppstått av hjärtinfarkten (2).  
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1.2 Livsstilsförändringar 

Livsstil är ett beteendemönster individen väljer att ha under en längre period, Valet av 

livsstil grundar sig i individens värde och mål samt de begräsningar som individen har. 

Begräsningar kan innefatta ekonomi, arv och kulturtillhörighet (6). 

Att få en hjärtinfarkt innebär en personlig kris med många och stora krav, krisens 

omfattning beror på storleken på hjärtinfarkten samt personens livssituation (2). Det 

måste upplevas fördelaktigt att vidta vissa åtgärder och att dessa åtgärder inte innebär 

oöverstigliga hinder samt att fördelarna är större än nackdelarna. Därtill bidrar 

upplevelsen att känna sig kompetent till förändring. De nya vanorna efter en hjärtinfarkt 

måste integreras i individens livsstil och genom integreringsprocessen skapa en ny 

balans (6). För att kunna ändra livsstil måste patienten ha kunskap om sjukdom och 

behandling För detta krävs att individen tar eget ansvar och fokuserar på framtiden med 

hälsan i minnet (6)  

Efter en hjärtinfarkt är livsstilsförändringar en viktig del av rehabiliteringen (2, 5).  

Enligt en studie (7), kan de rekommendationer som ges angående livsstilsförändringar 

efter en hjärtinfarkt upplevas som en stressfaktor för de drabbade. En svensk studie om 

livsstilsförändringar hos kvinnor vid diabetes visade att livsstilsförändringar upplevdes 

för de deltagande kvinnorna som en kontinuerlig kamp. Kvinnorna beskrev att de inte 

ville att familjen skulle drabbas av deras sjukdom men också att de använde den som en 

ursäkt för att slippa förändras (8).  

 

1.2.1 Sjuksköterskans roll vid livsstilsförändringar 

Vid livsstilsförändringar är det därför viktigt att sjuksköterskan individanpassar 

undervisningen samt att utgå ifrån att varje patient är unik och att hitta patienten där han 

eller hon är utifrån kunskap samt stadie i livsstilsförändring. Individanpassad 

omvårdnad är viktigt eftersom människor är mer benägna att förhålla sig aktivt till 

information som upplevs relevant. Detta underlättar också för sjuksköterskan att sätta in 

rätt åtgärder. Sjuksköterskan kan genom att använda sig av teorier och modeller anpassa 

undervisningen och stödja patienten och anhöriga (6). 

Sjuksköterskans stödjande roll är viktig för att patientens ska nå sina mål. Genom stöd 

i form av hjälp och uppmuntran kan sjuksköterskan minska risken för att patienten 

misslyckas. Stödet kan bestå enbart av närvaro, verbal uppmuntran eller fysisk hjälp (6). 

Sjuksköterskan kan genom samtal motivera patienten till att arbeta aktivt med sin 

livssituation och de förändringar som behöver göras. Sjuksköterskan måste ha en tro på 
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att människans förmåga att växa och utvecklas och en vilja att anpassa sig till individ 

och situation.  Det är viktigt att som sjuksköterska ge patienten en känsla av kontroll, 

eftersom det har positiv effekt på tillfrisknandet. En känsla av kontroll uppnås genom 

att patienten kan förstå, planera, påverka och ha medansvar för beslut (9). 

Det är grundläggande att sjuksköterskan tillsammans med patienten tar reda på vad 

sjukdomen och förändringen av livsstil innebär.  Här behöver patienten hjälp av 

sjuksköterskan med att utveckla självinsikt och förståelse. Sjuksköterskan kan genom 

vägledningsmetodik hjälpa patienten identifiera sina känslor, gränser, frestelser samt ge 

stöd och uppmuntran, skapa struktur och stärka patientens självkänsla. En förändring av 

livsstilen kräver mycket arbete och energi. Sjuksköterskans roll är att vara ett stöd och 

samtalspartner. Hen kan också vara en motvikt till de reaktioner och känslor som kan 

upplevas i olika faser i livsstilsförändringen. Ett exempel på detta kan vara att 

sjuksköterskan står för hoppet när patienten känner hopplöshet.  Att som sjuksköterska 

vara ett bra stöd vid livsstilsförändringar kräver goda kommunikationsfärdigheter samt 

regelbunden kontakt med patienten (6). 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I föreliggande litteraturstudie definieras begreppet stöd som handlingar som 

uppmuntrar, understödjer och hjälper (6). 

 

1.3.1 Sjuksköterskans stödjande roll 

Sjuksköterskan kan delta i patientens strävan att uppnå sina mål genom fysiskt och 

psykologiskt stöd.  I en ny och främmande situation, kan patienten sakna tilltro och 

motivation till att själv bemästra den. Stödet kan bestå av uppmuntran och hjälp som 

minskar risken för att patienten ska hamna i obehagliga eller farliga situationer.  Stödet 

kan bestå av en blick, beröring, verbal uppmuntran eller fysiskt stöd (10). Om mötet 

med sjuksköterskan upplevs positivt kan det begränsa belastningen hos patienten genom 

en buffertverkan och därmed stärka patientens coopingförmåga. (6).  

 

1.3.2 Socialt stöd 

Socialt stöd ger positiv effekt på hälsan eftersom det gör att individen känner sig 

värdefull och upplever en mer stabil och förutsägbar tillvaro. Socialt stöd påverkar 

hormon- och immunsystemet samt ger ett positivt hälsobeteende. Socialt stöd är en 

resurs när individen behöver hantera sin egen livssituation och ger en dämpande effekt 
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mot belastningar, prövningar och stress. Det sociala stödet gör att händelsen inte 

upplevs lika påfrestande eftersom individen vet att stödet finns. Socialt stöd förbättrar 

copingförmågan och minskar risken för att belastningen och stressen utvecklas till 

sjukdom eller psykiska problemen.  Avsaknad av socialt stöd kan ge individen en känsla 

av ensamhet och utsatthet (6). 

 

1.3.3 Ekonomiskt stöd 

Att bli sjuk påverkar i de flesta fall ekonomin även om sjukvården i Sverige idag är 

kraftigt subventionerad. Extra utgifter i form av läkarbesök, läkemedel, hjälpmedel, 

behandlingar och sjukresor kan bli en betydande belastning i ekonomin.  

Högkostnadsskydd finns men täcker inte allt (11). 

Patientens ekonomiska situation bör bedömas i ett tidigt läge. För att kartlägga 

patientens ekonomiska resurser kan kontakt med kurator förmedlas.  Det är dessutom 

viktigt att informera patient och anhöriga om hur länge patienten förväntas bli 

sjukskriven samt om patienten förväntas kunna återvända till sitt jobb och i så fall i 

vilken utsträckning (2). Den ekonomiska situationen påverkar hela familjen och kan 

även orsaka oro hos anhöriga. I en studie som handlade om makars upplevelse av 

hjärtinfarkten visade det sig att den osäkra ekonomiska situationen innebar att livet hela 

kände osäkert. Livet behövde inte bara anpassas till sjukdomen och medicinering utan 

också till den ekonomiska situationen, vilket skapade en extra börda.  (12).  

 

1.4 Teoretisk referensram 

The Transtheoretical Model (TTM) utformades från ledande teorier om psykoterapi 

och beteendeförändring och modellens kärnpunkt är olika stadier av förändring (13) 

TTM är frekvent använd inom området beteendeförändring, framför allt när det gäller 

att sluta röka. (14). Beteendeförändring beskrivs som en stegvis process som utspelas 

över en tid och skapar framsteg (13). Modellen beskriver olika stadier av motivation för 

förändring. Genom förändringen förflyttas personen från ett steg till nästa. Personer som 

lyckas med sin beteendeförändring har visats använda olika strategier i varje steg, vilket 

tyder på vikten att individanpassa interventionerna vid beteendeförändring efter vart 

personen befinner sig på motivationsskalan (14). Modellen innefattar de olika stegen 

Precontemplation, Contemplation, Preperation, Action, Maintenance och Termination 

(13). 

 Precontemplation är fasen där individen inte tänker ändra sitt beteende inom en 

överskådbar framtid. Fasen kan bero på att kunskap om att beteendet är skadligt saknas 
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eller att personen försökt ändra sitt beteende men ej lyckats. I detta stadie saknas 

motivation och interventioner är ofta verkningslöst (13).  

Contemplation är en fas då individen överväger att ändra sitt beteende inom 6 

månader. Individen har en hat- kärleksrelation till beteendet och är osäkra på vad de vill 

(13). Preperation innebär att individen tänker ändra sitt beteende nu och har skaffat sig 

en plan för hur.  Planen kan innebära att prata med en läkare, kurator eller delta i en 

grupp. Action är fasen där individen aktivt ändrat sitt beteende. I din här modellen 

räknas dock inte alla handlingar som aktion. Individen måste göra tillräckligt stora 

förändringar för att reducera risken för sjukdom (13). Maintenance är en 

underhållningsfas som innebär att hindra återfall men är ett mindre aktivt än det tidigare 

stadiet. Individen blir gradvis säkrare och frestelsen för återfall minskar (13). 

Termination är ett stadie där individen är helt självständig och inte känner någon 

frestelse för återfall. Det hälsosamma beteendet sker automatiskt. Men alla uppnår inte 

detta stadie utan stannar kvar på maintenece fasen resten av livet (13). 

TTM är särskilt bra för patienter i tidiga stadier av förändring som tidigare har ansetts 

för omotiverade eller som inte är redo för en förändring. För att aktivt välja förändring 

så måste fördelarna vara större än nackdelarna. Om patienten enbart förändrar sig för 

läkarens skull så kommer de inte vara beredda att hantera nackdelarna med förändringen 

(13). 

 

1.5 Problemformulering 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och det procentuella 

antalet kvinnor som drabbas ökar (1). Enligt en studie av Sjöström-Strand et al (4), 

verkar kvinnor har svårare att tolka, förstå och sammanlänka symtomen vid hjärtinfarkt. 

Författarna ställer sig därav frågan om det innebär att behoven av stöd vid 

livsstilsförändringar skiljer sig för män och kvinnor. Efter en hjärtinfarkt drabbas många 

av känslor som oro, rädsla och sorg (2) och då riskfaktorerna kopplade till hjärtinfarkt är 

livsstilsrelaterade (1,5) och en stor del av rehabiliteringen handlar om förändring av 

livsstil (2,5), är sjuksköterskans kunskap om kvinnors behov av stöd vid 

livsstilsförändringar vid hjärtinfarkt viktig. Rekommendationer angående 

livsstilsförändringar kan upplevas som en stressfaktor för de som drabbas (7). Forskning 

på andra livsstilsrelaterade sjukdomar, där livsstilsförändringar är en stor del av 

rehabiliteringen, visar att det finns flera svårigheter kring att förändra invanda 

beteenden (8). Därav kan sjuksköterskans kunskap om olika behov av stöd vara av stor 

vikt för den berörda patientgruppen. 
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilket behov av stöd kvinnor har vid 

livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt.  

Frågeställningar: 

 Vilket behov av stöd har kvinnor vid livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt? 

 Vilken kvalitet avseende urvalsmetod och undersökningsgrupp har de för 

litteraturstudien ingående artiklarna? 

2.0 Metod 

2.1 Design 

Studien har genomförts som en beskrivande litteraturstudie. Det innebar att 

systematiskt söka, analysera och kritiskt granska litteratur inom det valda området (15). 

Syftet med en beskrivande studie är att observera, beskriva och dokumentera aspekter 

hos en naturlig händelse (14). En litteraturstudie ska genomföras med samma höga 

kvalitet gällande noggrannhet och trovärdighet som de primära källorna som använts 

(16). 

 

2.2 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för artiklarna i studien var att de skulle vara vetenskapligt 

granskade, vilket säkerställdes i databasen Cinahl genom att begränsa artikelsökningen 

till artiklar som var peer-reviewed. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska och 

finnas tillgängliga i fulltextformat. För att ingå i studien skulle de även vara publicerade 

mellan år 2003 – 2012. Artiklarna skulle vara av kvalitativ eller kvantitativ ansats och 

undersökningsgruppen skulle beröra kvinnor. Titel och syfte i artiklarna skulle belysa 

det valda ämnesområdet och vara relevanta utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom studien inte hade några geografiska begränsningar 

inkluderades artiklar från hela världen.  

 

2.3 Databaser och sökord  

Artikelsökningen har utförts i Högskolan i Gävles databaser Cinahl och PubMed, som 

är två breda databaser inom omvårdnads- och medicinsk forskning. Cinahl är en erkänt 

viktigt databas inom omvårdnadsforskning. PubMed, som använder databasen Medline, 

är erkänd som en primär källa för biomedicinskt litteratur. Författarna har även använt 

sig av manuell sökning vilket innebar att göra en fritextsökning i databasen Cinahl. I 
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databassökningen har olika ämnesord, MeSH-temer, använts, utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. De MeSH-termer som sökningen utgick ifrån var myocardial 

infarction, social support, och women. För söktermen lifestyle changes hittades ingen 

vedertagen MeSH-term, men denna söktermen användes ändå för att få med begreppet 

livsstilsförändringar i sökningen. Ovanstående sökterm och MeSH-termer parades ihop 

med en så kallad booelsk operator, and, för att hitta artiklar som innehåller flera sökord 

och därmed ge en smalare sökning (15). Databassökningen började brett, där en sökning 

för varje sök- och MeSH-term genomfördes. Därefter parades sökorden i kombinationer 

om två, tre och fyra sök- och MeSH-termer per sökning, tills alla kombinationer för var 

en av orden hade genomförts, se bilaga 1, tabell 1. För att komplettera sökningen 

gjordes ytterligare en sökning i databasen Cinahl, där MeSH-termen social support 

byttes ut mot söktermen support. Denna sökterm kombinerades sedan med de andra 

sökorden tillsammans med booelska operatorn AND. Tabell 1 och 2 (se bilaga 1) visar 

sökord, antal träffar, lästa titlar, abstrakt och valda referenser i databaserna Cinahl och 

PubMed samt den manuella artikelsökning som genomfördes. 

 

2.4 Exklusion av artiklar 

De artiklar som exkluderades i litteraturstudien var litteraturstudier samt artiklar som 

enbart fokuserade på män samt de delar av resultatet som fokuserade på män.  

 

2.5 Urvalsmetod och dataanalys 

Urvalet gick till genom att författarna individuellt granskade de träffar som utföll i 

artikelsökningen i respektive databas. Vid mindre än 100 träffar lästes titlar och för de 

titlar som motsvarade det valda ämnesområdet och syftet, översattes och lästes även 

abstract. Om artiklarnas abstract överensstämde med valt ämnesområde och syfte, lästes 

hela artikeln. Vid mindre än 50 träffar i artikelsökningen lästes samtliga titlar och 

abstract. De abstract som inte motsvarade studiens syfte och frågeställning 

exkluderades. I första urvalet återstod 18 antal artiklar som motsvarade 

inklusionskriterierna för studien, vilka sedan översattes och granskades noggrant med 

hjälp av föreslagna riktlinjer för litteraturstudier i Polit och Beck 2012 (14), vilket 

innebar att systematiskt granska och organisera artiklarnas innehåll med hjälp av 

föreslagen tabell. Detta för att eliminera risken att påverkas av varandras tolkning. 

Artiklar där resultat inte ansågs relevant för den föreliggande studien eller där resultat 

som berörde kvinnor inte gick att urskilja, valdes i detta skede bort.  

 Totalt inkluderades 16 artiklar i studien. Resultat i olika artiklar som enligt författarna 
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kunde sammankopplas med syftet för föreliggande studie översattes och lästes igenom. 

Sedan bearbetades artiklarnas resultat genom att markera resultat som överensstämde 

med varandra och studiens frågeställningar. Utifrån detta identifierades kategorier, vilka 

sedan sammanställdes och presenterades i löpande text.  

För att besvara den metodologiska frågeställningen granskades gemensamt de utvalda 

artiklarnas urvalsmetod och urvalsgrupp, vilket presenteras i tabell 4, bilaga 3 och 

redovisas i löpande text.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande litteraturstudie har endast studier som fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller som har genomgått noggranna etiska överväganden ingått. Författarna 

har heller inte förvrängt eller plagierat resultat. Detta för att styrka litteraturstudiens 

trovärdighet ur ett etiskt perspektiv (15).  

 

3.0 Resultat 

Resultatet belyser kvinnors behov av stöd vid livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. 

Totalt inkluderades 16 artiklar i litteraturstudien, vilka redovisas nedan i löpande text, 

samt i tabell 3, bilaga 2, vilken redovisar titel, syfte, ansas och design, urvalsmetod och 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys samt huvudresultat.  Den 

metodologiska frågeställningen gällande urvalsmetod och undersökningsgrupp. 

redovisas i tabell 4 (se bilaga 3) samt i löpande text.  

 

Figur 1 presenterar en översikt av de kategorier och subkategorier som framkom i den 

utförda litteraturstudien och visar hur genomförandet av livsstilsförändringar hos 

kvinnor beror på inneboende resurser som leder till huruvida kvinnan vill göra en 

livsstilsförändring. Detta presenteras under kategorierna konsekvenser av hjärtinfarkten 

och anpassning samt motivation och strategier. Genomförandet av livsstilsförändringar 

beror också på yttre omständigheter som leder till huruvida kvinnan klarar av att 

genomföra förändringen i beteendet. Dessa presenteras under kategorin stöd vid 

livsstilsförändringar och subkategorierna stödjande och hämmande incitament för 

livsstilsförändring med följande underrubriker. 
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Figur 1. Översikt av litteraturstudiens övergripande kategorier och subkategorier. 

 

3.1 Att genomföra livsstilsförändringar 

De mest förekommande livsstilsförändringarna efter hjärtinfarkten var rökavvänjning, 

reducerad stress, kostförändring och ökad fysisk aktivitet (17, 18, 19, 20). Fyra år efter 

hjärtinfarkten hade de flesta kvinnorna förbättrat de beteendemässiga livsstilsfaktorerna 

enligt en svensk studie (19).  

 

3.1.1 Konsekvenser av hjärtinfarkten och anpassning    

Livsstilsförändringarna var en del av processen för kvinnorna att hantera 

konsekvenserna efter hjärtinfarkten och anpassningen till deras nya liv. Kvinnornas 

beteendemässiga förändringar innebar flera positiva effekter redan fyra till sex månader 

efter hjärtinfarkten, vilka beskrevs som att få livet tillbaka, att prioritera sig själv, ett 

hälsosammare liv och en bättre ekonomi i och med att de slutat röka (17,18). Att hitta  

Att genomföra livsstilsförändringar 
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tillbaka till sitt aktiva jag var ett centralt tema fem månader efter infarkten, eftersom det 

aktiva jaget utmanades av konsekvenserna av hjärtinfarkten (21).  

Rädsla och osäkerhet karakteriserade den komplexa återhämtningsprocessen upp till 

fem år senare (22). Oron för en ny infarkt fanns där, men minskade succesivt med tiden 

(18). En annan stor begränsning var fatigue och andra förändringar i de deltagande 

kvinnornas hälsostatus som kvinnorna var tvungna att anpassa sig till (18,22).  

Oron för en ny infarkt och en försämrad hälsa gjorde att kvinnorna undvek fysisk 

aktivitet och de ville inte bli lämnade ensamma (18).  

 

3.1.2 Motivation och strategier 

Att minimera konsekvenserna av hjärtinfarkten gav de deltagande kvinnorna en känsla 

av kontroll och var en av coopingstrategierna som användes för att hantera osäkerheten 

gällande hälsan (21). Motivationen till att genomföra livsstilsförändringarna hittade en 

del av kvinnorna omgående efter insjuknandet, medan andra behövde tid för reflektion 

innan livsstilsförändringarna kunde genomföras (22) I Kristofferzon et als studie (18) 

framkom det dock att kvinnorna trots god motivation, fann svårigheter i att upprätthålla 

livsstilsförändringarna då de upplevde abstinensbesvär som påverkade deras välmående. 

Detta får medhåll av Sjöstrand et als studie (22), där kvinnorna beskrev följsamheten till 

livsstilsförändringarna som varierande över tiden. Kvinnorna var bestämda att lyckas 

med livsstilsförändringarna men uppgiften var svårare än beräknat.   

Genom att väga kostnaden mot vinsten hittades motivation till livsstilsförändringarna. 

Ett annat sätt att motivera sig var att jämföra sig med andra i liknande situationer (20). 

En kvinna beskrev det positiva i att det fanns så mycket hon själv kunde göra och att 

resultatet berodde på henne (21).  

För att minska stressen i sitt dagliga liv försökte kvinnorna lära sig att acceptera 

situationen, lämna saker till dagen efter, lära sig be om hjälp och lära sig stå emot de 

egna kraven och inte låta skuldkänslorna ta plats (18).  

 

3.2 Stöd vid livsstilsförändringar  

Familj och vänner beskrevs i de ingående studierna vara de vanligaste förekommande 

personerna i kvinnornas stödjande nätverk (20, 22, 23, 24, 25). Men även professionellt 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, stöd från andra i liknande situation och 

ekonomiskt stöd var viktiga tillgångar till stöd enligt deltagarna (18, 20, 22, 23, 24, 25, 

26).  

Omsorgen från familjen ansågs inte som något negativt, men många kvinnor kände sig 
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obekväma med att låta familjemedlemmar göra hushållssysslor, vilket kvinnorna 

upplevde vara deras uppgift (27). När kvinnorna drabbats av en hjärtinfarkt skapades en 

existentiell osäkerhet och deras liv påverkades. Betydelsen av kvinnornas nära 

relationer efter en hjärtinfarkt verkar vara nära sammanlänkad med deras långsiktiga 

hälsoprocess. Både hälsoprocessen och relationerna påverkades. Lidandet efter en 

hjärtinfarkt kunde jämföras med att ramla och nära relationer beskrevs som nätet som 

fångade upp (28).  

 

3.2.1 Stödjande incitament för livsstilsförändringar 

3.2.1.1 En stödjande familj och vänner 

Stöd från familj och vänner var ett viktigt stödjande incitament vid genomförandet av 

kvinnornas livsstilsförändringar, vilket uttryckte sig i form av praktisk hjälp och hjälp i 

dagliga aktiviteter (18, 22, 23). Att ha familjen nära inpå och ha möjligheten att 

kontakta någon vid behov var viktigt, även i ett längre perspektiv efter infarkten (22).  

Att ha en samarbetande familj och nära vänner var en viktig förutsättning vid försöken 

att sluta röka, ändra kosten och öka den fysiska aktiviteten (24). Omtanke och förståelse 

från sin familj var uppmuntrande och bidrog till en känsla av trygghet. Stödet från 

familj och vänner gav kraften att prioritera sig själv och kunna lita på sin egen förmåga 

(20).  

 

3.2.1.2 Professionellt stöd 

Professionellt stöd i form av information och rådgivning kring livsstilsförändringar 

beskrevs som underlättande faktorer i den beteendemässiga förändringen (20, 22, 24, 

29). Behovet av information kretsade inte bara kring livsstilsförändringarna. Hjärtstatus, 

läkemedel, symtom och andra problem som psykologiska reaktioner, hur de skulle 

hantera begränsningar och egenvårdsaktiviteter kunde var andra informationsbehov som 

uttrycktes efter hjärtinfarkten (18, 20). Denna tid präglades av känslor som oro och 

rädsla, trötthet och andra problem relaterade till konsekvenserna av hjärtinfarkten (21, 

22). Patienterna betonade sjuksköterskans viktiga roll, både under sjukhusvistelsen och 

inom primärvården, då denna stod för kontinuitet, trygghet och praktisk hjälp (18). 

Kort efter hjärtinfarkten var det viktigt att informationen upprepades såväl muntligt 

som skriftligt enligt de kvinnliga patienterna (20). Enligt Kristofferzon et als studie (20) 

framkom även att kvinnorna uppskattade dialogen med hjärtsjuksköterskan bättre än 

med läkaren, då sjuksköterskan upplevdes öppnare och lättare att få kontakt med och 

gav relevantare information.  
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De som upplevde att deras informationsbehov möttes hade högre tro på sig själv och 

var mer nöjda med vården. De var också mer engagerade i hälsoförebyggande beteende 

än de som fick sämre och mindre information (30). Kvinnorna upplevde omtanke och 

en känsla av trygghet i samband med att vårdgivare uppmärksammat deras hjärtproblem 

(20). I Gregory et als studie (27) framkom att patienterna önskade ha en auktoritet 

utifrån som såg till att patienterna följde de råd som getts och samtidigt försäkra dem 

om att de var friska. Uppföljning i vården var motiverande då man inte ville skämmas 

och behöva redogöra för att ha misslyckats (24). Enligt en studie av Wickholm et al 

(19), förbättrades hälso- och sjukvårdens förmåga att behandla kvinnornas önskemål 

under en fyraårsperiod efter hjärtinfarkten.  

 

3.2.1.3 Hjärtrehabiliteringsprogram 

Deltagande i ett hjärtrehabiliteringsprogram gav kvinnorna en känsla av trygghet och 

stärkte dem att bibehålla sina livsstilsförändringar. Stödet från rehabiliteringsteamet och 

andra deltagare var positivt och utbytet av erfarenheter med andra i liknande situation 

hjälpte dem att förstå sin situation (18,20).  

Ett antal kvinnor i Sjöstrand et als studie (22), hade fått möjlighet att delta i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram endast för kvinnor. Där upplevde kvinnorna att de fått 

hjärtrehabilitering riktad efter kvinnors specifika behov. En svensk studie visade att 

kvinnor som deltog i hjärtrehabiliteringsprogram var mindre beroende av professionellt 

stöd 4 år efter hjärtinfarkten, än de som inte deltog (31). 

 

3.2.2 Hämmande incitament för livsstilsförändringar 

3.2.2.1 Ett icke-samarbetande nätverk 

En del kvinnor hade inte tillräckligt med stöd hemifrån. De beskrev att de ville 

förändra sin livsstil, men fick inte tillräckligt med stöd från sin familj, vilket uppfattades 

som en barriär för livsstilsförändringen (20, 22, 23, 24). En studie beskrev exempel som 

att patienterna visste att de behövde ändra sin kost, men motstånd i hemmet av 

personerna som inte behövde ändra sin kosthållning försvårade möjligheterna att 

genomföra dessa (24,29). Även omtanken från familj och vänner kunde vara en 

hämmande faktor, då en del kvinnor kände sig överbeskyddade av sin partner (20).  

En studie (24) beskrev att umgås med andra som rökte och utstå frestelser i form av 

förbjuden mat som en av de största utmaningarna och bristande socialt stöd var en stark 

begränsande faktor. Vissa kvinnor kände sig själviska och att de tog plats, vilket 

försvårade livsstilsförändringen. Krav från sig själv och omgivningen var svåra att stå 
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emot och en del kvinnor som ändrat sina kostvanor kunde uppleva en känsla av att leva 

i restriktioner och känna sig begränsad. (18). 

 

3.2.2.2 Bristande ekonomiska möjligheter 

Efter hjärtinfarkten påverkades en del kvinnor av en försämrad ekonomi på grund av 

att de fått gå ner i arbetstid då de inte orkade arbeta lika mycket som tidigare. En del 

upplevde att de hade gått tillbaka till arbetet för tidigt (22). I en amerikansk studie (24) 

var ekonomi den mest förekommande begränsande faktorn, som en följd av bortfall av 

inkomst och bristande sjukvårdsförsäkring. Detta påverkade kvinnornas möjlighet till en 

hälsosam livsstil. Bristande ekonomiskt stöd identifierades även som en barriär i Crane 

et als studie (23) då dyra läkemedel, hälsosam mat och transport till och från 

träningsmöjligheter begränsade deras möjlighet till att göra hälsosamma val.  

 

3.2.2.3 Bristande professionellt stöd 

Bristande kontinuitet och uppföljning inom vården var det största problemet vad 

gällde stöd från vårdpersonal (24, 22, 30, 32). Bristande professionellt stöd kunde även 

definieras som bristande undervisning och remisser, bristande försörjning av läkemedel 

samt bristande uppmuntran (24). Bristande stöd från vårdpersonal påverkade inte bara 

följsamheten av livsstilsförändringarna utan även följsamheten av 

läkemedelsbehandling (20). Kristofferzon et als studie (20) visade att 

kommunikationsproblem var ett hinder för det professionella stödet, då kvinnorna 

upplevde sig ej få tillräcklig och relevant information från framförallt läkare och 

dietister. Störst brist vad gällde information handlade om eventuella problem som kunde 

uppstå efter sjukskrivning. Kvinnorna visste inte vem de skulle kontakta vid problem 

och en del hade inte blivit tillfrågade att delta i ett hjärtrehabiliteringsprogram. 

Patienterna upplevde också att de var i behov av tidigare och fler läkarbesök tiden efter 

hjärtinfarkten (20).  

I Arnetz et als studie (32) framkom att många kvinnor inte hade diskuterat 

livsstilsförändringar. Främst yngre kvinnliga patienter var mindre benägna att diskutera 

livsstilsförändringen med vårdpersonalen innan utskrivning. 

Andra informationsbehov från vården var kosthållning, högt kolesterol och motion. 

Kvinnor önskade också information om angina och högt blodtryck (30). 

En studie beskrev att kvinnor upplevde att de blev annorlunda behandlade och inte 

tagna på allvar (22). De upplevde inte att de fick information från vården som var 

anpassad till kvinnor (30). En studie visade även att råden kring livsstilsförändringarna 
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uppfattades som restriktioner från vårdpersonal (29). 

 

3.2.2.4 Brister i rehabiliteringsprogrammen 

Hjärtrehabiliteringsprogrammen gav information och råd angående 

livsstilsförändringar. Kvinnorna saknade dock information och råd avseende hur dessa 

förändringar skulle genomföras (29). Andra brister i rehabiliteringsprogrammen var att 

kvinnorna inte vågade ställa de frågor de ville ställa och oftast var det män som ställde 

frågor under träffarna. En del kände också att de inte hade något gemensamt med de 

övriga i gruppen och önskade en bättre komponerad rehabiliteringsgrupp (20, 29).  

En del kvinnor hade inte blivit tillfrågade att gå med i ett rehabiliteringsprogram. De 

kvinnor som inte deltog eller fullföljde ett rehabiliteringsprogram ansåg att de inte 

passade dem, att de var för lata eller inte gillade gruppaktiviteter (20). Andra orsaker var 

att de hittat en annan aktivitet, hade andra hälsoproblem, men en del uppgav också 

programrelaterade skäl (29). De som inte deltog i ett hjärtrehabiliteringsprogram var i 

högre grad beroende av professionellt stöd fyra år efter hjärtinfarkten, än de kvinnor 

som deltog i hjärtrehabiliteringsprogram (31). 

 

3.2.2.5 Omgivningsfaktorer 

En studie (24) beskrev omgivningsfaktorer som väder, tillgång till utrustning, 

säkerheten i bostadsområdet, transportmöjligheter, tillgång till hälsosam mat och 

lockelser att bryta dieten alternativt rökstoppet, som hindrande faktorer vilka påverkade 

möjligheten att i kvinnornas beteende vad gällde kosthållning, fysisk aktivitet och 

rökstopp. 

 

 3.3 Granskning av de valda artiklarnas urvalsmetod och urvalsgrupp 

Nedan följer en presentation av granskningen av de valda artiklarnas urvalsmetod och 

undersökningsgrupp. Tabell 4, Bilaga 3 redovisar en sammanfattning av de valda 

artiklarnas urvalsmetod och undersökningsår samt författare, publikations år, land och 

artiklarnas titel. I löpande text presenteras en utförligare redovisning av artiklarnas 

urvalsmetod och undersökningsgrupp, där även ansats och design redovisas. Av de 16 

ingående artiklarna var nio stycken av kvalitativ ansats (18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 

29) och sju stycken av kvantitativ ansats (17, 19, 25, 26, 30, 31, 32), vilka kommer 

presenteras var för sig i löpande text. Av de kvantitativa använde sig en artikel (32) av 

en strategisk urvalsmetod och övriga sex artiklarna (17, 19, 25, 26, 30, 32) använde sig 

av en konsekutiv urvalsmetod. De kvalitativa artiklarna bestod av två stycken artiklar 
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som använde sig av ett kriterium urval (21, 27), fyra stycken använde sig av ett 

ändamålsurval (18, 20, 23, 29), en artikel (24) använde sig av en konsekutiv 

urvalsmetod, en artikel (22) hade en strategisk urvalsmetod och slutligen en artikel (28) 

som hade genomfört ett bekvämlighetsurval. 

 

3.3.1 Granskning av studier med kvantitativ ansats 

Arnetz et al (32), utförde i sin studie med kvantitativ ansats ett strategiskt urval genom 

att dela ut 100 enkäter till varje av de 11 deltagande avdelningarna. Enkäten skulle delas 

ut till alla hjärtinfarktspatienter under 75 års ålder och som var aktuella för inkludering i 

SEPHIA registret.  Från och med ett specifikt datum delades enkäten ut till de 100 

första SEPHIA patienterna i samband med patientens första återbesök efter utskrivning.  

Totalt delades 782 enkäter ut till patienter under en ettårsperiod varav 652 enkäter 

returnerades. 77 procent av deltagarna var män och 70 procent var mellan 50-69 år. En 

signifikant större andel av kvinnorna var över 70 år. I den aktuella studien valde 

forskarna att inkludera avdelningar på de 32 sjukhus som inkluderades i SEPHIA 

registeret. SEPHIA registren är en nationell databas som innehåller data för 95 % av 

Sveriges hjärtinfarkt patienter.  

Övriga sex artiklar med kvantitativ ansats (17, 19, 25, 26, 30, 31) hade använt sig av 

konsekutivt urval. Kristofferzon et al (26), utförde ett konsekutivt urval i sin 

kvantitativa studie, där kvinnor och män valdes ut från svenska sjukhusjournaler. 

Populationen som uppfyllde urvalskriterierna var 338 kvinnor och 317 män. Av dem 

valdes 100 män och 100 kvinnor ut som lämpliga för studien, för att ha marginaler för 

bortfall. Totalt 171 deltagare deltog i studien, varav 74 kvinnor. När fyra månader hade 

gått, återstod 65 kvinnor, och deltagarantalet var totalt 154. Ett år efter infarkten delades 

sista enkäten ut och då återstod 60 kvinnor och det totala deltagarantalet var 148. 

Medelåldern för kvinnorna var 65,9 år. I artikeln redovisades inget åldersintervall.  

En annan studie av Kristofferzon et al (25), gjorde sitt urval på samma sätt som 

studien (26) ovan, det vill säga att konsekutivt välja deltagare utifrån svenska 

sjukhusjournaler. Deltagarantalet i studien var 171, varav 74 stycken var kvinnor. 

Medelåldern för kvinnorna var 67 år och åldersintervallet var 42-88 år. Norekvål et al 

(17) utförde ett konsekutivt urval i sin studie med kvantitativ ansats. Tänkbara deltagare 

till studien drogs från patient register vid ett universitetssjukhus i Norge. I studien 

inkluderades alla kvinnor som under en 5 års period uppfyllde följande krav: 60-80 år, 

diagnosen hjärtinfarkt och levde hemma. Patienter som led av en annan allvarlig 

sjukdom eller som var kognitivt nedsatt exkluderades. 262 patienter erbjöds att delta 
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varav 241 deltagare erbjöds att delta och 145 returnerade enkäten. Medelåldern var 72 

år och åldersintervallet 62-80 år.  

Wickholm et al (19) utförde i sin kvantitativa studie ett konsekutivt urval, där kvinnor 

som uppfyllde vissa kriterier för studien valdes ut. Totalt valdes 240 kvinnor ut, vilka 

var under 70 år gamla och hade genomgått en hjärtinfarkt för första gången.  Av de 200 

valde 40 stycken att tacka nej, vilket gav en undersökningsgrupp på 200 kvinnor. Ett år 

senare hoppade 15 kvinnor av, vilket gav en undersökningsgrupp på 185 kvinnor. År 

fyra återstod 153 kvinnor. Medelåldern för undersökningsgruppen var 60 år och 

åldersintervallet låg mellan 35-70 år. Wieslander et al (31) utförde ett konsekutivt urval 

i sin kvantitativa studie, där 240 kvinnor under perioden 1994-1998 i fem olika län på 

18 olika sjukhus i västra Sverige, vilka ansågs lämpliga för studien tillfrågades att delta. 

Av de 240 kvinnorna valde 40 att inte delta av olika skäl, vilket resulterade i en 

undersökningsgrupp på totalt 200 kvinnor. Ett år senare återstod 186 kvinnor och efter 

fyra år var bestod undersökningsgruppen av 153 kvinnor. Medelåldern vid studiens start 

var 60 år och varierade mellan åldrarna 36 och 70 år. När ett år hade gått var 

medelåldern 61 år och när fyra år hade gått var medelåldern 63 år. Åldersintervall efter 

ett och fyra år redovisades ej.  

Stewart et al (30) utförde i sin kvantitativa studie ett konsekutivt urval från 12 

hjärtintensivvårdsavdelningar i Ontario, Kanada som hade diagnosen hjärtinfarkt eller 

ostabil angina. Exlusionskriterier innefattade patienter som var för sjuka för att delta, 

som ej kunde läsa eller förstå engelska, som hade kognitiva svårigheter som skulle 

påverka förmågan att fylla i enkäten eller som redan deltog i andra studier som kunde 

påverka. Patienter som samtyckte till att delta i studien gavs en enkät att fylla i på 

sjukhuset och sedan skickades en enkät sex och 12 månader senare. Enkät 1 svarade 906 

stycken på varav 319 kvinnor. Enkät 2 svarade 541 stycken varav 300 kvinnor och 

enkät 3 svarade 522 stycken varav 287 kvinnor.  Åldersintervallet var 31-93 år och 

medelåldern var 61,9 år 

 

3.3.2 Granskning av studier med kvalitativ ansats 

En kvalitativ studie utförd av Day et al (29) genomfördes ett ändamålsurval, där 

kvinnor från två sjukhus i Nya Zeeland med diagnosen hjärtinfarkt och som därefter 

blivit remitterade till fas-två hjärtrehabiliteringar. Tio kvinnor deltog i åldrarna mellan 

50-89 år. Medelåldern redovisades ej.  

McSweeney et al (23) var genomförde också ändamålsurval. Urvalet bestod av 

kvinnor som blivit utskrivna från sjukhus med diagnosen hjärtinfarkt tre till tolv 
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månader tidigare. Alla informanter hade behandlats på en akut hjärtintensiv på ett 

statligt sjukhus i södra USA. En sjuksköterska anställd på sjukhuset jämförde en lista 

med kvinnor som deltog i hjärtrehabiliteringsprogram med en lista av de kvinnor som 

inte deltog i hjärtrehabiliteringsprogrammen och kontaktade dem. 15 kvinnor gav 

samtycke att delta i intervjustudien, vilka hade en medelålder på 74, 5 år och varierade i 

åldrarna 66-88år.  

Brink et al (21) använde sig av ett kriterium urval i sin kvalitativa studie. Studien var 

en del av ett större forskningsprojekt som handlade om hälsa och livskvalitet hos 

människor som dabbats av en hjärtinfarkt för första gången. Studien genomfördes 1999 

på ett svenskt sjukhus. Innan de skrevs ut från sjukhuset erbjöds patienterna att delta i 

studien av en av författarna. Deltagarna valdes utifrån syftet att forma en heterogen 

grupp avseende ålder, utbildning och anställning. 21 stycken deltog, varav elva var 

kvinnor. Åldern varierade från 50-71 och medelåldern var 65,6 år.  

Gregory et al (27) använde sig också av kriterium urval i sin kvalitativa studie. 

Forskarna ville skapa 5 grupper med enbart män, samt 5 grupper med enbart kvinnor 

och två blandade grupper. Data insamlades från nio fokusgrupper och tre intervjuer. 

Fem grupper hade enbart män, två grupper var blandade och två grupper med enbart 

kvinnor. Varje grupp hade sex deltagare förutom en grupp med män och en grupp med 

kvinnor som hade fyra deltagare vardera.  Rekryteringen av kvinnliga deltagare var 

svårare. För att kompensera för detta valde forskarna att genomföra tre enskilda 

intervjuer med kvinnor för att förstärka deras representation i studien.  

I en kvalitativ studie av McSweeney et al (24), genomfördes ett konsekutivt urval där 

forskarna rekryterade kvinnor från tre olika sjukhus, vilka hade genomgått en första 

hjärtinfarkt sex till 24 månader tidigare. Undersökningsgruppen bestod av 40 stycken 

kvinnor i åldrarna 27-79 år. Medelåldern var 58, 5 år.  

Kristofferzon et al genomförde två kvalitativa studier (18,20), där 20 kvinnor och 20 

män valdes ut från ett konsekutivt urval från en tidigare studie, i vilka 74 kvinnor och 

97 män ingick. Syftet med urvalet för båda studierna var att undersökningsgruppen 

skulle innehålla både män och kvinnor i arbetsför ålder och äldre. 20 kvinnor valde att 

delta i båda studierna och medelåldern för kvinnorna var 65 år och varierade mellan 47-

88 år.  

I Sjöström-Strand et als kvalitativa studie (22) genomfördes med strategiskt urval. 

Deltagarna valdes ut under 2002-2003 från en hjärtvårdsavdelning på ett 

universitetssjukhus i södra Sverige. Kvinnorna valdes strategiskt utifrån ålder, social 

status, antal barn och utbildningsnivå. Studien omfattade 12 av de kvinnor som deltagit i 



Maja Fabricius & Anna Söderberg   

 

18 
 

tidigare studier.  En kvinna hade avlidit och en kvinna var för sjuk för att delta. 

Åldersintervall 40-90 år, medelålder redovisas ej. 

Sundler et al (28) genomförde ett bekvämlighetsurval i sin kvalitativa studie. Tio 

kvinnor som fått diagnosen hjärtinfarkt mer än sex månader tidigare samtyckte till att 

delta och intervjuades. De valdes ut från en hjärtvårdavdelning på ett mellan stort 

sjukhus i Sverige. Antalet deltagare var inte bestämt innan, utan datainsamlingen 

avslutades forskarna när forskarna ansåg att materialet hade tillräckligt fylligt och 

variationsrikt. De tio kvinnorna var mellan 40-80 år.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

I de inkluderade artiklarna till litteraturstudien framkom att genomförandet av 

livsstilsförändringar hos kvinnor handlar om inneboende resurser hos individen som 

leder till att individen vill göra livsstilsförändringar. De inneboende resurserna som 

leder till att individen vill göra en livsstilsförändring är konsekvenser och anpassning 

samt motivation och strategier. Olika former av stöd handlar om huruvida personen 

lyckas med att genomföra livsstilsförändringarna. Det finns både främjande och 

hämmande incitament, vilka påverkar huruvida individen klarar att ändra sitt beteende.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Anpassning och konsekvenser av hjärtinfarkten 

Att genomgå en hjärtinfarkt kan vara chockartat och lämnar den drabbade med känslor 

som depression och sorg (2). I Condon et als (33)  studie beskrev deltagarna i studien en 

känsla av att ha överlevt och tacksamhet efter att de drabbats hjärtinfarkten, vilket 

överensstämmer med den föreliggande litteraturstudiens resultat, där studier (17,18) 

visade att många kvinnor upplevde positiva effekter, som att få tillbaka livet.  

Att ta ansvar för livsstilsförändringar och hitta orsaker var centrala teman den första 

tiden efter infarkten, där patienterna var ganska övertygade om att vilja och tro sig klara 

av en förändring i sitt beteende (33). Verkligheten visade sig dock vara svårare än vad 

de beräknat. Första tiden efter hjärtinfarkten präglades av en tvetydighet, där kvinnorna 

dels upplevde en positiv känsla av att ha fått en ny chans och att hitta tillbaka till det 

aktiva jaget vilket utmanades av konsekvenserna av infarkten (21). Enligt en 

litterturstudie av Kristofferzon et al (34) framkom att kvinnorna hade problem att tolka 

sina symtom och ville inte bekymra andra med sin oro för dem, vilket kan kopplas till 

att symtombilden vid hjärtinfarkt är vag och väldigt varierande och kan se annorlunda ut 
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hos kvinnor (4) Enligt Kärner et als (35), studie kunde känslan av rädsla och tappa 

kontrollen uppstod om behoven av säkerhet och kontroll inte var tillfredsställda, vilket 

påverkade livsstilsförändringen.  

 

Kvinnorna ansåg att hushållsarbete var deras ansvar och hade problem att lämna över 

det ansvaret på andra familjemedlemmar (27). Enligt Kristofferzon et al (34), hjälpte 

hushållsarbete kvinnorna att hantera sin sjukdom och gav dem en identitet och bättre 

självkänsla. Enligt samma studie, framkom att kvinnorna prioriterade hushållssysslor i 

hemmet före att kunna återgå till arbetet, medan männen var mer fokuserade på att 

återhämta sig när de var hemma och var mer angelägna om deras arbetsförmåga på 

jobbet. Detta stämmer överens med en annan studie (21), där det framgick att kvinnorna 

väntade längre än männen med att återgå till jobbet och anpassade arbetssituationen 

efter sin begränsande kapacitet, till skillnad från männen. De uttryckte även större 

ansvar för hushållsarbetet och prioriterade dessa uppgifter i högre grad än männen (21). 

Pensionerade kvinnor reducerade ofta sina aktiviteter till skillnad från pensionerade män 

som föredrog att behålla sin aktivitetsnivå (21). 

Med detta som grund anser författarna till litteraturstudien att kvinnors ansvarstagande 

för familjen och hushållssysslorna, kan grunda sig i flera orsaker, där förutom starka 

könsroller som grundar sig i gamla traditioner och sociala konstruktioner, också att 

ansvarstagandet för familjen och hemmet kan vara en strategi för kvinnan att hitta 

mening och känna sig behövd, vilket stärker kvinnans självkänsla och identitet. Men 

som framkom i en studie av Ahlin et al (8) kan hushållssysslor och ansvar för familjen 

även användas som en ursäkt att inte genomföra förändringar i beteende då kvinnorna 

vill skydda sin familj.  

 

4.2.2 Motivation och strategier 

Oro och rädsla för en ny infarkt begränsade kvinnorna att genomföra förändringar som 

fysisk aktivitet och detta minskade inte stressen i deras liv (18,22). Å andra sidan 

beskrev Kärner et als studie (35), att rädslan att dö och att få andra hälsoproblem 

relaterade till hjärtproblemet, var en anledning till att förändra sin livsstil. I Condon et 

als studie (33) var stress en av de mest rapporterade livsstilsfaktorerna som framkom 

som potentiell orsak till infarkten, vilken patienterna upplevde var svårast att hantera, då 

de inte hade kunskap om stresshantering och hur de skulle minska stressen i det vanliga 

livet. 
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Kvinnorna fann olika strategier och motivation att klara av livsstilsförändringarna 

(20,22). En del behövde tid för reflektion och eftertanke innan de hittade motivationen, 

medan en del fann den direkt efter infarkten (22). 

 I Condon et als studie (33) framkom att efter att patienterna accepterat sin diagnos 

skapades insikt i att en förändring av livsstilsmönster var nödvändig. Detta stämmer 

överens med Kristoffersen et al 2005 (6), som menar att för att kunna ändra sin livsstil 

krävs en insikt om att vara utsatt och att det inte är självklart att vara frisk.  Trots god 

motivation stötte många på problem att upprätthålla och klara av livsstilsförändringen 

(18, 22, 33). Kärner et al (35) tog upp rutiner, schemaläggning och planering som 

strategi att implementera den nya livsstilen i det dagliga livet, vilket inte framkom i 

någon av den föreliggande studiens artiklar. Författarna anser att i detta avseende kan 

sjuksköterskan vara till stor hjälp och genom att kartlägga patientens beteende och 

livsstil, kan sjuksköterskan hjälpa patienten att implementera livsstilsförändringarna i 

patientens dagliga liv. 

Condon et al (33), observerade att alla deltagare till studien försökte åstadkomma för 

många förändringar på samma gång, vilket var orealistiskt i det långa loppet och 

försvårade möjligheterna att klara av att ändra sitt beteende.  

 

4.2.3 Stöd vid livsstilsförändringar 

Familj och vänner var de viktigaste källorna till stöd som framkom i den föreliggande 

litteraturstudien (20, 22, 23, 24 25) vilket får stöd i andra studier (33, 34, 35).  

Kristofferzon et als litteraturstudie (34) beskriver stöd från familj och vänner som en 

viktig form av emotionellt stöd och att stöd från viktiga närstående hade inflytande på 

äldre kvinnors självkänsla och personliga utveckling. I jämförelse med män hade 

kvinnor anmärkningsvärt lite stöd hos sin partner (25) och rankade sina barn och vänner 

som en större tillgång till stöd en månad efter hjärtinfarkten. Kvinnorna hade lägre 

emotionellt stöd än männen även över en längre tid efter infarkten (26).  

Även professionellt stöd och stöd från andra i liknande situation var viktiga tillgångar 

till stöd (18, 20, 22, 29) Kristofferzon et al (34) beskrev i sin litteraturstudie olika 

former av informativt stöd och instrumentellt stöd som former av stöd från professionell 

instans. 

 

4.2.4 Stödjande incitament för livsstilsförändring 

En samarbetande familj, professionellt stöd i form av information, rådgivning, 

uppmuntran och uppföljning samt hjärtrehabiliteringsprogram var de underlättande 
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incitamenten som framkom i den utförda litteraturstudien (18,19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 

30).  

I Kärner et als studie (35) beskrev man att stöd från det sociala nätverket kunde 

innebära deltagande i beteendeförändringen alternativt en positiv eller emotionellt 

stödjande attityd. Kristofferzon et als litteraturstudie (34) beskrev att kvinnor fick 

mindre stöd än män vad gällde emotionellt stöd och erhöll mindre stöd än män vid 

kostförändringar. Författarna till denna litteraturstudie kan tänka sig att, eftersom det 

ofta är kvinnorna som ansvarar för matlagningen i hemmet, då män drabbas får ofta 

kvinnan ansvara för att mannen tillgodogör sig hälsosammare mat och därmed upplever 

männen ett större stöd från familjen vid kostförändringar.  

En studie av Condon et als studie (33) baserad på 9 män och 1 kvinna, framkom att 

omtanke och stöd från familjen kunde uppfattas som överbeskyddande och frustrerande. 

Överbeskyddet från familjemedlemmarna kunde kännas överväldigande och många av 

patienterna svarade med att göra uppror emot det. En man beskrev det som att han ville 

bevisa sin kapacitet. Författarna anser här att detta också kan vara en fråga om genus, då 

många kvinnor kan ta på sig mer en omsorgsfull roll i relationer. En studie beskrev dock 

att en del kvinnor kunde känna sig överbeskyddade av sin partner (20).  

För att kunna genomföra en livsstilsförändring krävs kunskap om patientens sjukdom 

och behandling (6), vilket överensstämmer med resultatet i flera artiklar (18, 20, 22, 24 

29). I Kärners studie (35) framkom att kunskap om att läkemedel, rökstopp och fysisk 

aktivitets positiva inverkan på sjukdomen påverkade förändring eller bibehållandet av 

ett hälsosamt beteende. Samma studie (35) tog också upp att krav och rådgivning från 

sjukvårdspersonal var positivt. En studie (24) i den föreliggande litteraturstudien visade 

dock att råden kring livsstilsförändringarna kunde uppfattas som restriktioner från 

vårdpersonal, vilket säger att hur råden och kraven förmedlas kan vara avgörande för 

huruvida patienten upplever dem som främjande eller hämmande. En studie av Smith et 

al (36) visade att informationsbehovet vid utskrivningsskedet var störst vad gällde 

läkemedel, komplikationer och fysisk aktivitet. Viktigt att beakta är dock att 

informationsbehovet förändras med tiden och att sjuksköterskan individanpassar 

undervisningen efter patientens nivå samt i vilket skede av livsstilsförändringen 

patienten är i (6). Smith et al (36) beskriver informationsbehovet som väldigt stort vid 

utskrivningen från sjukhuset och i den föreliggande litteraturstudien framkom att det var 

viktigt att informationen till patienterna upprepades såväl muntligt som skriftligt (20). 

Ett centralt tema i den utförda litteraturstudien var vikten av uppföljning och 

kontinuitet i vården. Detta ansågs vara motiverande och gav en känsla av trygghet (20, 
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24, 27). Vårdpersonalens förmåga att bemöta kvinnornas problem förbättrades också 

under tiden (19), vilket stärker vikten av kontinuitet och uppföljning. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen, (HSL 1982:763), har hälso- och sjukvården som krav att tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (37). Condon et als studie (33) 

visade dock att patienterna inte hade några krav på kontinuerligt stöd från vårdpersonal 

och såg på dem mer som en källa till information än ett stöd vid livsstilsförändringarna.  

 

4.2.5 Hämmande incitament för livsstilsförändringar 

Många kvinnor beskrev ett icke-samarbetande nätverk i form av att de inte hade 

tillräckligt med stöd hemifrån, frestelser från omgivningen i form av andra som rökte 

eller förbjuden mat, och en stressig arbetsmiljö (18, 20, 22, 23, 24, 29). Detta var en 

starkt hämmande barriär, vilken stöds av Kärner et als studie (35). Sjöström-Strand et al 

beskrev i sin studie (38), att ta hand om det dagliga livet som en stressande faktor och 

att kvinnorna inte hade fått det psykologiska eller praktiska stöd de blivit lovade av 

vårdgivare. 

En studie beskrev att kvinnorna erhöll information om livsstilsförändringar och varför 

de var nödvändiga, men inte hur de skulle genomföras (29). Förslagsvis anser 

författarna till denna litteraturstudie att information och kunskap om 

livsstilsförändringar och de hälsofrämjande effekterna kring dem vara bra att inte bara 

rikta till patienten utan även till familjemedlemmarna. Många kvinnor upplevde dock att 

de kände sig själviska för att de tog plats (18), vilket påvisar vikten av en stödjande 

sjuksköterska som kan ge råd och uppmuntran. 

Andra brister i det professionella stödet var kommunikationsbarriärer, då många 

upplevde informationen de fick av läkare och dietister som irrelevant och otillräcklig 

(20). Författarna anser att det som sjuksköterska kan det vara viktigt att fånga upp detta 

och hjälpa patienten att tillfredsställa dennes informationsbehov.  Enligt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan som ansvar att den enskilde individen får 

information som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling (39). Även 

Hälso- och sjukvårdslagen (37) har som krav att hälso- och sjukvården ska främja en 

god kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen. Lagen (HSL 1982:763) 

säger även att patienten skall ges individuellt anpassad information om bland annat 

dennes hälsotillstånd samt de möjligheter till vård och behandling som finns (37).  

Kristofferzon et als litteraturstudie (34) beskrev att kvinnor får mindre information om 

hjärtsjukdomen, hjärtrehabiliteringen och självhjälpsgrupper. Enligt samma studie 

framkom även att kvinnor upplevde att vårdgivarna inte lade lika mycket tid på 
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kvinnorna och deras familj. Detta kan kopplas till Sjöström-Strands et als studie (22) 

där det framkom att kvinnor upplevde att de blev annorlunda behandlade och inte tagna 

på allvar. Stewart et als studie (30) visade också att kvinnor upplevde att de inte fick 

information som var anpassad till kvinnor.  

Även Kristofferzon et als studie (34) visade på brister i professionellt stöd då kvinnor 

inte fick tillräckligt informativt stöd vad gällde återupptagande av hushållssysslor och 

återgång till arbetet. Enligt samma studie fick kvinnor mindre instrumentellt stöd i form 

hjälp från vårdgivare med hushållssysslor, än männen. Kristofferzon et al (34) kopplade 

detta till att dödligheten också var högre hos gifta kvinnor än hos gifta män. Å andra 

sidan, anser författarna till denna studie, att många kvinnor kanske har svårare att lämna 

över ansvaret för hemmet till någon annan, då detta är så starkt förknippat till deras 

identitet och funktion i hemmet.  

Hjärtrehabiliteringsprogrammen hade i hög grad en positiv inverkan på 

livsstilsförändringarna, brister som identifierades var dock komponeringen av deltagare 

(20, 29, 31). Detta får stöd i Sjöstrand-Ströms studie (38) i vilken 

rehabiliteringsprogrammen beskrevs som en stressande faktor, där i synnerhet de yngre 

kvinnorna upplevde att majoriteten som deltog i programmen var äldre och hade deras 

egna problem att diskutera. 

En studie (24) visade att omgivningsfaktorer kunde vara hämmande för 

livsstilsförändringarna. Detta får medhåll av Kärner et als studie (35), vilken beskrev att 

säkerhet och tillgång till anläggningar i området patienterna bodde i, som viktiga 

faktorer för att påbörja och upprätthålla fysisk aktivitet. Kärner et al (35) beskrev också 

att en försämrad ekonomi som en följd av hjärtinfarkten påverkade 

beteendeförändringarna, vilket stärks av både svenska och utländska studier (22, 23, 

24). Sjukskrivning, sjukpensionering samt ökade kostnader på grund av läkemedel och 

läkarbesök var kostnader patienterna kände sig tvungna att acceptera som påverkade 

deras ekonomi negativt (22, 23, 24, 35).  I Sjöström-Strands studie (22) framkom att 

kvinnorna upplevde att de inte kunde stanna hemma tillräckligt länge på grund av 

ekonomiska orsaker. Detta var en faktor som påverkade stressen i kvinnornas liv. 

 

4.2.6  Teoretiskt referensram: The transtheoretical model 

I föreliggande litteraturstudie framkom att strategier, som att minimera 

konsekvenserna av hjärtinfarkten, (21) bidrog till förmågan att genomföra en 

livsstilförändring.  Det stöds av The transtheoretical model (TTM) som visar att de som 

lyckas ändrat sitt beteende använt sig av strategier. Det framkom även att en del kvinnor 
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hittade motivationen till att vilja förändras direkt och för en del tog det längre tid (22). 

Detta stödjs av TTM modellen som beskriver olika stadier av förändring från ingen vilja 

alls till att förändras till att helt självständigt klara av sin nya livsstil (13). I 

Kristofferzon et als studie (18) framkom att det var svårt för kvinnorna att behålla 

motivationen till att vilja förändras. Det stämmer inte med TTM modellen som 

beskriver en framåtskridande process (13). För att vilja förändras måste fördelarna väga 

tyngre än nackdelarna. Det samstämmer både med resultatet av föreliggande 

litteraturstudie (20) samt TTM modellen. 

 

4.2.7 Diskussion av de valda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Sex av studierna med kvantitativ ansats (17, 19, 25, 26, 30, 32) valde ett konsekutivt 

urval. Enligt Forsberg & Engström 2008, är ett konsekutivt urval oftast är den enda 

valbara, relevanta och rimliga urvalsprincipen inom vården (15). Konsekutivt urval 

innebär att personer inkluderas i studien i den ordning de blir aktuella för exempelvis 

vård. Urvalformen är systematisk men inte slumpmässig. För att skapa en god intern 

och extern validitet krävs ett randomiserat slumpmässigt urval. Det har inte gjorts i 

dessa artiklar och är därav en brist. Nackdelen med konsekutivt urval är att det kan 

innebära att forskaren frågar fel personer (15). En viktig faktor när urvalet i en 

kvantitativ studie utvärderas är hur representativt urvalet är för populationen är och hur 

väl det undviker urvalsfördomar som skapar en systematisk över- eller 

underrepresentation av en del av populationen (14). 

En av artiklarna (32) med kvantitativ ansats och en av artiklarna med kvalitativ ansats 

(22) valde att göra ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval är generellt vanligare i 

studier med kvalitativ ansats, eftersom forskaren har en mindre grupp respondenter och 

vill försäkra sig om en bredd hos respondenterna. Strategiskt urval används då forskaren 

vill välja informanter som kan ge mycket information inom ämnet eftersom 

undersökningsgruppen oftast är av en mindre storlek. Forskaren vill säkerställa en bredd 

i svaren (15). Därav anser författarna till föreliggande litteraturstudie att urvalsmetoden 

var en styrka för Sjöström-Strand et als studie (22). För att göra ett strategiskt urval kan 

forskaren använda sig av flera olika strategier vilket kräver en viss kunskap om ämnet 

som ska studeras (14). Författarna anser att denna urvalsmetod var en svaghet i Arnetz 

et als studie (32), då resultatet kan vara svårt att generalisera eftersom urvalet inte var 

slumpmässigt.  

 

Fyra stycken (18, 20, 23, 29) av artiklarna med kvalitativ ansats använde sig av 
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ändamålsurval. Ändamålsurval innebär att forskaren väljer deltagare utifrån sitt eget 

omdöme om vilka som kommer ge mest information (14).  Författarna anser här att 

kvaliteten på studien kan avgöras utifrån forskarens egna åsikter och kunskaper.  

Brink et al (21) och Gregory et al (27), genomförde ett kriterium urval i sina studier. 

Kriterium urval innebär att urval sker efter vissa kriterier som deltagaren måste uppfylla 

för att få möjlighet att delta i studien (14).  

Sundler et al (28) genomförde ett bekvämlighetsurval i sin studie. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de personer som finns lättillgängliga 

(14). Denna urvalsmetod anser författarna till litteraturstudien var den svagaste av 

urvalsformerna, då det fanns en stor risk att forskaren inte fått möjlighet att förstå och 

förklara det fenomen denne valt att studera på grund av att man inte valt rätt 

informanter.  

Mc Sweeney et al (24) använde en konsekutiv urvalsmetod i sin studie, vilket 

författarna anser vara en brist då informanterna valdes ut efter en ordningsföljd och kan 

har försvårat forskarens möjlighet att få tag på riklig och relevant information. 

En forskare med en kvalitativ ansats väljer inte urvalsmetod utifrån möjligheten att 

generalisera utan för att öka möjligheten att förstå och förklara det fenomen hen har valt 

att studera. Syftet med urval i en kvalitativ studie är inte att välja ett stickprov ur en 

population utan välja en grupp som kan ha överförbarhet till andra likande situationer. 

Det viktigaste är att urvalet är ändamålsenligt eftersom det kan vara avgörande för 

studiens resultat (15). Målet med ett urval i en kvalitativ studie är att uppnå mättnad i 

data, som innebär att data insamlas till det inte framkommer något nytt. (14).  

 

Arnetz et al (32) och Gregory et al (27) redovisade varken medelålder eller 

åldersintervall. Day et al (29), Sjöström-Strand et al (22) och Sundler et al (28) 

redovisade ej medelålder. Kristofferzon et al (26) redovisade inte åldersintervall. I de 

studier där medelålder och åldersintervall inte redovisades var en svaghet enligt 

författarna till litteraturstudien då information om deltagarnas ålder kan ha haft en 

betydelse för resultatet, då författarna anser att olika behov av stöd vid 

livsstilsförändringar kan variera utifrån ålder och generation. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie valde att genomföra en litteraturstudie, med syfte att 

sammanställa delar av befintlig forskning som påträffades inom det valda 

ämnesområdet. Enligt Polit & Beck 2012, kan en litteraturstudie användas för att 
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kritiskt värdera och sammanställa befintlig forskning (14), vilket bekräftade valet av 

metod och design för den föreliggande litteraturstudien. Till den utförda litteraturstudien 

valdes en beskrivande design, då denna ansågs bäst lämpad utifrån det formulerade 

syftet och frågeställningar då syftet med en beskrivande studie är att observera, beskriva 

och dokumentera aspekter hos en naturlig händelse (14) 

En bakgrund till ämnesområdet skapades genom att utföra breda sökningar med 

sökorden Myocardial infarction, support och social support samt lifestyle changes, 

Prachaska och The transtheorteical model. Dessa sökningar genomfördes i databaserna 

Cinahl och Medline, vilka ansågs som relevanta databaser inom huvudämnet 

omvårdnad som låg till grund för utförda litteraturstudien. Dessa databaser användes 

även för de sökningar av artiklar som användes till resultatdelen i studien. Enlig Polit & 

Beck 2012, kan en litteraturöversikt i introduktionen fungera som en översikt av tidigare 

forskning samt användas som en argumentation för den kommande studien (14).  

Ämnesområdet visade sig vara väldigt stort, därav användes en stor del av 

bakgrundsefterforskningen till inläsning av litteratur inom det valda ämnesområdet. En 

kunskapslucka om kvinnors behov av stöd vid livsstilsförändringar kunde identifieras, 

då könsskillnaden mellan insjuknandet i hjärtinfarkt minskar (1) och då riskfaktorerna 

för hjärtinfarkt är förknippade till livsstil, är en stor del av rehabiliteringen fokuserad på 

livsstilsförändringar (1,2,4). En studie visade att råden kring livsstilsförändringar kan 

vara stressande för patienten (6), vilket indikerade att stöd spelar en viktig roll för de 

drabbade.  

 

Inför litteratursökningen utformades inklusionskriterier med syfte att inkludera artiklar 

med störst relevans för ämnesområdet. Istället för att exkludera män helt från 

sökningen, var kravet att artiklarna skulle omfatta kvinnor och att det skulle gå att 

urskilja kvinnor och män i resultatdelen. Detta för att undvika att gå miste om av 

artiklar av hög kvalitet som omfattade kvinnor. Artiklar som endast omfattade män 

exkluderades helt samt delar av resultat som berörde män. För att hitta aktuell forskning 

begränsades sökningen efter publiceringsår till tio år tillbaka i tiden. Det kan dock 

diskuteras huruvida en kortare tidsperiod skulle ha valts, då tio år tillbaka i tiden kan 

anses vara en förhållandevis lång tidsperiod. Av de artiklar som valdes ut var den äldsta 

från 2003 och den senaste från 2010, vilket ger ett ganska brett tidsspann. Artiklar från 

hela världen inkluderades. En svaghet i studien kan dock vara att samtliga artiklar 

härstammade från västerländska länder, vilket begränsade studien då vi idag lever i ett 

mångkulturellt samhälle och möter patienter från stora delar av världen. En annan 
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svaghet var att artiklar som inte var tillgängliga i full text samt artiklar som inte var 

publicerade på engelska exkluderades, vilket med största sannolikhet innebar att artiklar 

av hög kvalitet gick miste om. Totalt valdes 15 artiklar ut vilka låg till grund till 

resultatet för den utförda litteraturstudien. 

De valda databaserna, Cinahl och Medline, valdes med omsorg ut, då de enligt Polit & 

Beck 2012 anses vara breda databaser inom huvudämnet omvårdnad och medicinsk 

forskning. Cinahl är en viktig databas som omfattar i princip alla engelskspråkiga 

omvårdnads- och allierade hälsotidskrifter, vilket ansågs vara ett starkt skäl till valet av 

databas, då huvudämnet för den utförda litteraturstudien var omvårdnad och ett av 

kraven för de ingående artiklarna var att de skulle finnas tillgängliga med engelsk text. 

Även Medline är en viktig databas, känd för att vara en huvudkälla täckande all 

biomedicinsk forskning. Denna bas täcker ett stort antal medicin-, omvårdnads- och 

hälsotidskrifter i cirka 70 länder (14). Som svaghet för litteraturstudien kunde fler 

databaser ha använts då det finns ett stort antal databaser att välja mellan. På så vis hade 

samma sökord och MeSH-termer använts i fler sökningar och därefter jämförts med 

antalet träffar i de olika databaserna. 

Inför litteratursökningen för den utförda litteraturstudien identifierades olika 

söktermer utifrån studiens syfte och frågeställningar. Av dessa söktermer var tre 

söktermer av fyra, vedertagna MeSH-termer, vilket var en styrka, då dessa i 

kombination med varandra gav förhållandevis smala sökningar som underlättade urvalet 

av artiklar. För söktermen, Lifestyle changes, hittades ingen MeSH-term vilket var en 

svaghet i den utförda litteraturstudien, men då denna sökterm var en av 

grundvariablerna för studien kunde denna inte uteslutas. Då de första sökningarna 

resulterade i ett stort antal träffar, valde författarna att kombinera sökord och lägga till 

den booelska operatoren AND, för att få en smalare sökning (15).  Databassökningen 

var systematisk då författarna först sökte var och ett av sökorden för sig vilka sedan 

kombinerades om två, tre och fyra söktermer per sökning tills alla kombinationer hade 

genomförts.  Sökningen genomfördes på ett systematiskt och logiskt sätt, vilket var en 

styrka i litteraturstudien då denna sökmetod ökade studiens reproducerbarhet, vilket 

enligt Polit & Beck 2012 är en av grunderna för en högkvalitativ litteraturstudie (14). 

Urvalsmetoden var strukturerad och planerad där urvalet delades upp i tre olika faser, 

där författarna utifrån syfte och frågeställning och inklusionskriterier, inkluderade och 

exkluderade artiklar i var och en av faserna. I första fasen granskades de titlar som utföll 

av artikelsökningen och om dessa överensstämde med syfte och frågeställning för den 

utförda litteraturstudien, granskades huruvida abstract överensstämde med detsamma i 
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fas två. Om artikeln gick vidare från fas två, översattes och lästes hela artikeln, vilket 

utgjorde den tredje fasen i urvalsmetoden. Detta medförde att personliga värderingar 

åsidosattes och skapade en struktur som medförde att relevant litteratur inte missades.  

Granskningen av de vetenskapliga artiklarna utfördes individuellt, för att undvika 

påverkan av varandras tolkningar. Med hjälp av föreslagen granskningsmall i Polit & 

Beck 2012 (14), sammanställdes sedan artiklarnas innehåll i en matris, vilket skapade 

struktur och översikt till det kommande resultatet för den utförda litteraturstudien. I 

denna fas exkluderades två artiklar, där resultatet för kvinnor och män inte gick att 

urskilja. Författarna uppmärksammade även att ett fåtal artiklars resultat inte riktigt 

överensstämde med abstract. De artiklarna låg dock ändå till grund för resultatet då en 

liten del av resultatet i artiklarna fortfarande ansågs användbart, vilket stärker de 

forskningsetiska överväganden för den utförda litteraturstudien, då författarna inte 

vinklade eller påverkade litteraturstudiens resultat. 

Artiklar med både kvalitativa och kvantitativa ansatser ingick i de 15 artiklar som 

inkluderades i litteraturstudien. Då detta var en beskrivande studie var båda ansatserna 

av intresse då både beskrivande statistik och upplevelser bidrog till ett beskrivande 

resultat. Kombinationen av både kvalitativ och kvantitativ data ansågs vara en styrka i 

studien. En majoritet av artiklarna var dock av kvalitativ ansats, vilket var en svaghet, 

då kvalitativa studier ofta innehåller en mindre undersökningsgrupp och ger ett resultat 

som inte är generaliserbart (14).  En annan svaghet i analysfasen var att samtliga artiklar 

var skrivna på engelska, vilket kan ha orsakat feltolkningar på grund av språkbrister, då 

författarna saknade vana i att förstå och uttrycka sig på akademisk engelska. 

 

4.4 Allmändiskussion 

Hjärtinfarkt är en av vår tids största folksjukdomar (1). Tidigare har män utgjort den 

största gruppen, men under de senaste åren har dock det procentuella antalet kvinnor 

som drabbats ökat (1). Av de kvinnor som drabbas är många äldre, vilket innebär en 

ökad risk för att de drabbade även lider av flera andra sjukdomar på samma gång. Därav 

anser författarna att den valda patientgruppen är en grupp som allmänsjuksköterskan 

med hög sannolikhet kommer att komma i kontakt med. 

Hjärtinfarkt är en sjukdom som ofta beror på riskfaktorer relaterade till livsstil (1,4). 

Föreliggande litteraturstudie visade att olika former av stöd spelar en avgörande roll för 

huruvida den drabbade patienten lyckas genomföra livsstilsförändringarna, vilket 

speglar vikten av sjuksköterskans kunskaper om olika behov av stöd vid förändring av 

livsstil.  Detta stärks av International Council of Nurses, ICN, som genom 
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sjuksköterskans etiska kod beskriver att sjuksköterskan har fyra ansvarsområden, att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, samt lindra lidande, vilket stärker 

sjuksköterskans stödjande roll vid livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt, då 

livsstilsförändringarna verkar för samtliga områden (39).  

I den föreliggande litteraturstudien framkom även att återhämtningsprocessen efter en 

hjärtinfarkt var komplex och kvinnorna upplevde känslor som oro, sorg och rädsla inför 

framtiden samtidigt som de upplevde att de hade fått livet tillbaka och en andra chans. 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om denna tvetydighet, som både kan 

främja och hämma livsstilsförändringarna.  

En annan viktigt aspekt som framkom i litteraturstudien, var att kvinnor inte upplevde 

sig bli tagna på allvar och att informationen de erhöll inte var riktad till kvinnor. Här 

anser författarna att vidare forskning inriktad på kvinnors upplevelser och vilken typ av 

information som efterfrågas av kvinnor behövs. 

 

4.5 Slutsats 

Återhämtningsperioden efter hjärtinfarkten präglades av en tvetydighet, vilken 

påverkade kvinnornas intentioner att genomföra en livsstilsförändring. Denna kunskap 

kan sjuksköterskan använda sig av i dennas stödjande roll i början av rehabiliteringen 

och vid samtal om livsstilsförändringar. Kvinnor efterfrågar mer information anpassad 

för kvinnor och de upplevde svårigheter att upprätthålla livsstilsförändringarna i det 

dagliga livet på grund av en icke-samarbetande familj och vänner. Mer forskning 

behövs om vilken typ av information kvinnor efterfrågar och informationen kring 

livsstilsförändringarna bör också involvera familj och närstående för att på så vis främja 

kvinnans stöd i det dagliga livet. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Presentation av de sökningar som genererade valda referenser i databaserna 

Cinahl och PubMed.  

Databas Sökord Anta

l 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

(exklusive 

dubbletter) 

Antal valda 

referenser 

(exklusive 

dubbletter) 

Cinahl Myocardial 

infarction AND social 

support 

23 23 9 3 

Cinahl Myocardial 

infarction AND 

lifestyle changes 

17 17 4 1 

Cinahl Myocardial 

infarction AND social 

support AND women 

13 13 1 1 

PubMed Myocardial 

infarction AND social 

support AND lifestyle 
changes 

40 40 19 1 

 

PubMed Myocardial 

infarction AND 

lifestyle changes AND 

women 

51 51 23 4 

PubMed Myocardial 

infarction AND social 

support AND lifestyle 

changes AND women 

8 8 8 3 

TOTALT  152 152 64 13 

 

Tabell 2. Presentation av en ytterligare sökning som genererade valda referenser i 

databasen Cinahl. 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

(exklusive 

dubbletter) 

Antal valda 

källor (exklusive 

dubbletter) 

Cinahl Myocardial 

infarction AND 

support AND 

lifestyle changes 

AND women 

64 7 3 

TOTALT  64 7 3 
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Bilaga 2 

Tabell 3. Presentation av de i föreliggande litteraturstudie ingående artiklars författare, år, land, titel, syfte, ansats och design, urval och undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys samt huvudresultat.  

Författare/år

/land   

Titel Syfte Ansats och 

Design 

Urval och Undersöknings 

grupp (n= antal) 
 

Datainsamlings

- 

metod 

Dataanalys Huvudresultat 

Arnetz J 

Arnetz B 

 

2009 

 

USA och 

Sverige 

Gender 

diffrences 

in patient 

perception

s of 

involement 

in 
myocardial 

infarction 

care 

Att undersöka 

eventuella 

könsskillnader 

hos 

hjärtinfarktspati

enter 

uppfattning av 
deras 

inblandning 

under 

sjukhustiden. 

Kvantitativ ansats 

 

Explorerande och 

komparativ design 

Strategiskt urval 

 

n= 652. 

n=148 kvinnor. 

 

Ålder: Åldersintervall 

redovisas ej 
Medelålder redovisades ej 

Enkät Chi-2 test 

 

Kolmogorov- 

smirnov test. 

 

ANCOVA 

Yngre kvinnor (under 70) 

hjärtinfarktspatienter lade betydligt 

större värde vid gemensamt 

beslutsfattande än yngre män 

(under 70 år). Kvinnorna var 

signifikant mer missnöjda än 

männen med inbladningen i sin 
egen vård. Signifikant lägre antal 

yngre kvinnliga patienter 

diskuterade livsstilsförändringar 

med vårdpersonalen innan 

utskrivning. 

Brink E 

Karlsson B 

Hallberg L 

 

2005 

 

Sverige 

Readjustm

ent 5 

months 

after a 

first-time 

myocardial 

infarction: 

reorienting 
the active 

self 

Utforsaka 

självregleringsp

rocessen hos 

kvinnor och 

män 5 månader 

efter sin första 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 

 

Explorerande 

design 

Kriterium urval 

 

n= 21.  

n= 11 kvinnor 

 

Ålder: 58-71 

Medelålder: 65,6 år 

Intervju Grounded  theory Deltagarnas bild av sig själva som 

aktiva hotades av fatigue och andra 

hälsoproblem som hindrade dem 

från att delta i de aktiviter som de 

haft innan hjärtinfarkten. Även om 

att hitta tillbaka till sitt aktiva jag 

var centralt för 

återhämtningsprocessen efter en 
hjärtinfarkt, så var den begränsad 

av sjukdomsuppfattning och 

coping. 

Day W, 

Batten L;  

 

2006 

 

Nya Zeeland 

Cardiac 

rehabilitati

on for 

women: 

one size 

does not fit 

Att undersöka 

kvinnors 

uppfattningar 

om 

hjärtrehabiliteri

ngsprogrammen 

Kvalitativ ansats  

 

Beskrivande 

design 

Ändamålssurval. 

 

n=10 kvinnor. 

 

Ålder: 50-89år. 

Medelålder redovisades ej.  

Intervju Grounded  theory. En kärnkategori framkom. 

- att återgå till vardagen. 

För att kunna återgå till vardagen 

behövde patienterna gå igenom en 

process som involverade att gå 

igenom vad som hade hänt och 
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all. bidragit till 

deras 

återhämtning 

efter en 

hjärtinfarkt. 

 försöka implementera det i sina liv 

Gregory S 

Bostock Y 

Backet-

Milburn K 

 

2005 

 
England 

 

Recoverin

g from a 

heart 

attack: a 

qualitative 

study into 

lay 
experience

s and the 

struggle to 

make 

lifestyle 

changes. 

Att identifiera 

synsätt och 

erfarenheter hos 

personer som 

återhämtar sig 

efter en 

hjärtinfarkt, i 
synnerhet 

barriärer mot 

och skäl för att 

följa råd om 

livsstilförändrin

gar och 

underhåll. 

Kvalitativ ansats 

 

Explorerande 

design 

Kriterium urval 

 

n=53.  

n=18 kvinnor 

 

Åldersintervall redovisas ej 

Medelålder redovisades ej 

Fokusgrupper 

och intervjuer 

Grounded  theory Ett stort fynd var önskan till 

långtids- övervakning och stöd. 

Ingen av kvinnorna såg omsorgen 

från familjen på ett negativt sätt 

men många kvinnor kände sig 

obekväma med att låta 

familjemedlemmar göra ”deras” 
hushållssysslor. 

Kristofferzon 

M-L, Löfmark 

R, Carlsson  

 

 2005 

 
 Sverige. 

Coping, 

social 

support 

and quality 

of life over 

time after 
myocardial 

infarction 

Att beskriva 

könsskillnader i 

uppfattad 

coping, socialt 

stöd och 

livskvalitet, 1, 4 
och 12 månader 

efter 

hjärtinfarkten. 

Kvantitativ ansats 

 

Beskrivande 

komparativ design 

över tid. 

Konsekutivt urval. 

 
1 månad: n=171 varav n=74 

kvinnor. 

4 månader: n=154, varav 

n=65 kvinnor 

1 år: n=148 varav n=60 

kvinnor. 

 

Åldervariation  redovisades 
ej.  

Medelålder 65,9 år 

 

Enkäter. 

 
-studiespecifik 

enkät 

-standardiserade 

enkäter: JCS-60, 

SF-36, QLI 

Deskriptiv 

statistik  

 

Chi-2 test 

 

Student’s t-test 

Kvinnor använder mer undvikande 

copingstrategier 4 och 12 månader 

efteråt. Kvinnor upplevde mer stöd 

från barnbarn och anställda inom 

kyrkan. 

Kristofferzon 

M-L, Löfmark 

R, Carlsson  

 

Percieved 

coping, 

social 

support 

Att beskriva och 

jämföra coping, 

socialt stöd och 

livskvalitet hos 

Kvantitativ ansats 

 

Beskrivande och 

komparativ 

Konsekutivt urval. 

 

n= 171 

n=74 kvinnor 

Enkät 

 

Deskriptiv 

statistik 

 

t-test  

Kvinnor använde mer undvikande 

och stödjande copingstrategier och 

upplevde psykologiska aspekter 

mer problematiska att hantera. Fler 
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M; 2005:  

 

Sverige. 

and quality 

of life 1 

month 

after 

myocardial 

infarction: 

a 

compariso

n between 

Swedish 

women 
and men 

svenska kvinnor 

och män, 1 

månad efter en 

hjärtinfarkt 

tvärsnittsstudie.  

Ålder: 27-98 år.  

Medelålder: 67 år. 

 

 

Chi2-test 

 

Fischer’s exakt 

test. 

kvinnor uppskattade möjligheten 

till stöd hos vänner och barnbarn 

högre, och i jämförelse med 

männen hade kvinnorna lägre stöd 

hos sin partner. Kvinnors 

livskvalitet var lägre ur den fysiska 

och psykiska aspekten. 

Kristofferzon 

M-L, Löfmark 

R, Carlsson M 

 

2007  

 

Sverige 

Managing 

consequen

ses and 

finding 

hope – 

experience

s of 

Swedish 

women 

and men 4-

6 months 

after 
myocardial 

infarction 

Att beskriva 

upplevelsen av 

det nuvarande 

dagliga livet hos 

kvinnor och 

män 4-6 

månader efter 

en hjärtinfarkt 

och deras 

förväntningar på 

framtiden. 

Kvalitativ ansats 

 

Beskrivande 

design. 

Konsekutivt urval. 

 

n=40. 

n=20 kvinnor  

 

Ålder: 47-88 år, 

Medelålder: 65 år 

 

Intervju. Innehållsanalys. Två teman framkom. 

- Att hantera 

konsekvenserna av en 

hjärtinfarkt. 

Att hitta mening i vad som hänt. 

Kristofferzon 

M-L, Löfmark 

R, Carlsson M 

 

2007  

 

Sverige. 

Striving 

for balance 

in daily 

life: 

experience

s of 

Swedish 

women 

and men 

shortly 

Att beskriva 

upplevelser ur 

vardagslivet hos 

kvinnor och 

män under de 

första 4-6 

månaderna efter 

en hjärtinfarkt, 

med fokus på 

problemhanterin

Kvalitativ ansats 

 

Beskrivande 

retrospektiv 

design 

Ändamålsurval. 

 

n=20 kvinnor  

 

Ålder: 47-88 år. 

Medelålder: 65 år 

 

Intervju. Innehållsanalys. Tre teman framkom. 

- Hot mot det dagliga livet 

- Strävan efter kontroll 

- Det tvetydiga nätverket 
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after a 

myocardial 

infarction 

g och stöd från 

deras nätverk. 

McSweeney 

JC, Crane PB; 

 

 2003 

 

 USA. 

Exploring 

older 

womens 

lifestyle 

changes 

after 

myocardial 

infarction. 

Att utforska 

livsstilsförändri

ngar hos äldre 

kvinnor som 

inte deltog i ett 

formellt 

hjärtrehabiliteri

ngsprogram 

efter deras 
hjärtinfarkt, 

samt utforska 

faktorer som 

äldre kvinnor 

upplevde som 

underlättande 

eller hämmande. 

Kvalitativ ansats 

 

Explorativ design 

Ändamålsurval. 

 

n=15 kvinnor 

 

Ålder: 66-88 år 

Medelålder: 74,5 år. 

 

Enkät 

 

intervju 

 

Deskriptiv 

statistik 

 

Innehållsanalys 

Tre övergripande kategorier 

framkom.  

- Psykologiska förändringar 

- Hälsobeslut och åtgärder 

- Livsresultat av 

förändringssprocessen 

McSweeney 

JC, Coon S;  

 

2004 

 

 Sverige. 

Women’s 

inhibitors 

and 

facilitators 

associated 

with 
making 

behavioral 

changes 

after 

myocardial 

infarction 

Att identifiera 

hämmande och 

underlättande 

faktorer som 

kvinnor stöter 

på vid försök till 
livsstilsförändri

ngar efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 

 

Beskrivande 

retrospektiv 

design 

Konsekutivt urval. 

 

n=40 kvinnor 

 

Ålder: 27-79 år 

Medelålder: 58,5 år 

Intervju. Innehållsanalys Sex stycker begränsande faktorer 

framkom: 

- ekonomi 

- omgivning 

- socialt stöd 

- fysiska problem/symtom 
- nedsatt livskvalitet 

- bristande motion. 

Fyra stycken underlättande faktorer 

framkom: 

- socialt stöd 

- ekonomi 

- motivatorer 

omgivning 

Norekvål. T, 

Moons P, 

Hanestad B, 

The other 

side of the 

coin. 

Att ta reda på 

eventuella 

positiva effekter 

Kvantitativ ansats 

 

Beskrivande och 

Konsekutivt urval 

 

 n=145 kvinnor 

Enkät t-test 

 

Mann-whitney U 

En majoritet av kvinnorna (65 %) 

rapporterade om positiva effekter 

efter sin hjärtinfarkt. Fyra teman 
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Nordrehaug J, 

Wentzel- 

Larsen T, 

Fridlund B 

 

2007 

 

Norge, 

Sverige, 

Belgium. 

 

Perceived 

positive 

effects of 

illness in 

women 

following 

acute 

myocardial 

infarction. 

av sjukdom, 

beskriva 

patienternas 

egenskaper och 

utforska hur 

dessa effekter 

ser ut samt hur 

ofta det 

förekommer hos 

äldre kvinnor 

efter en 
hjärtinfarkt. 

komperativ design  

Ålder: 60-80 år 

Medelålder :72 år 

test 

 

Chi-2 test 

 

Cohen´S Kappa 

framkom: Uppskatta livet, Få vård, 

göra livsstilsförändringar och att ta 

hand om sig själv och andra. 

Sjörström-

Strand A 

Ivarsson B 

Sjöberg T 

 

2010 

 

Sverige 

 

Women´s 

experience 

of a 

myocardial 

infarction: 

5 years 

later 

Att utforska och 

beskriva hur 

kvinnor 

uppfattar sin 

hälsa och 

dagliga liv 5 år 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 

 

Beskrivande och 

explorerande 

design 

Strategiskt urval  

 

n=12 kvinnor.  

 

Ålder: 40-90 år. 

Medelålder redovisades ej  

 

 

Intervjuer Fenomenografisk Kvinnorna beskrev hur 

hjärtinfarkten begränsade deras liv 

fortfarande 5 år efter. De upplevde 

fysiska begräsningar, fatigue och 

andra hälsoproblem. Många 

kvinnor tänkte på risken att få en 

ny hjärtinfarkt. Några kvinnor var 

tacksamma över hjärtinfarkten och 

såg den som en andra chans. 

Stewart D,  

Abbey S,  

Shnek Z,  

Irvine J, 
 Grace S 

 

2004 

 

Kanada 

 

Gender 

differences 

in health 

informatio
n needs 

and 

decisional 

preference

s in 

patients 

recovering 

from an 

acute 

ischemic 

coronary 

Undersöka 

könskillander I 

hälsoinformatio

ns behov och 
beslutsfattande 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ ansats 

 

Beskrivande 

longtidunell och 
komparativ design 

 

Konsekutivt urval 

 

Enkät 1: n= 906 

n= 319 kvinnor 
 

Enkät 2: n: 541 

n= 300 kvinnor 

 

Enkät 3: n 522  

n= 287 kvinnor 

 

Ålder: 31-93 år 

Medelålder: 61,9 år 

Enkät. Chi-2 test 

 

t-test 

 
ANCOVA 

 

Kvinnor rapporterade markant 

oftare att de fått mindre 

information samt upplevde i lägre 

grad att informationen mötte deras 
behov. Kvinnor ville ha mer 

information om angina och högt 

blodtryck. Patienter som fick mer 

information var mindre 

deprimerade, klarade sig bättre 

själv, var mer nöjda med vården 

och hade mer hälsoförbättrande 

beteende.   
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event. 

Sundler 

Johansson A 

Dahlberg K 

Ekenstam C 

 

2009 

 

Sverige 

The 

meaning of 

close 

relationssh

ips and 

sexuality: 

Women´s 

well-being 

following a 

myocardial 

infarction 

Att utforska 

genom att 

använda ett 

femenologiskt 

perspektiv, 

meningen med 

nära relationer 

och sexualitet 

för kvinnors 

hälsa och 

välbefinnande 
efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 

 

Explorerande 

design 

Bekvämlighetsurval 

 

n= 10 kvinnor 

 

Ålder: 49-80 år 

Medelålder redovisades ej 

Intervjuer Femneologisk Betydelsen av kvinnornas nära 

relationer efter en hjärtinfarkt 

verkar vara nära sammanlänkad 

med deras långsiktiga 

hälsoprocess. Både hälsoprocessen 

och relationerna påverkas. 

Lidandet efter en hjärtinfarkt kan 

jämföras med att ramla och nära 

relationer kan vara nätet som 

fångar upp. Nära relationer och 

sexualitet integreras i kvinnornas 
kropp och därmed har ett stort 

inflytande i deras upplevelse av 

livet. Inte alla nära relationer är 

intima men alla nära och 

meningsfulla relationer kan ge 

energi och stärka kvinnornas 

hälsoprocess, Men samtidigt verkar 

dessa relationer dränera energi och 

skapa lidande. 

Wickholm M, 

Fridlund B;  

 

2003 
 

Sverige 

Women’s 

helath after 

a first 

myocardial 
infarction: 

a 

comprehen

sive 

perspective 

on 

recovery 

over a 4-

year period 

Att prospektivt 

bestämma 

kvinnors 

självuppskattade 
hälsa efter deras 

första 

hjärtinfarkt med 

ett övergripande 

perspektiv på 

återhämtning 

över 4-års 

period 

Kvantitativ ansats 

 

Beskrivande 

longitudinell 
design 

Konsekutivt urval. 

 

Start n=200 

År1 n =185 
År 4 n=153 

 

Ålder: 35- 70 år 

Medelålder: 60 år 

Enkäter. 

 

 

Deskriptiv 

statistik 

 

Friedman’s test  

En förbättrad hälsa kunde 

observeras i kvinnornas livsstil, 

speciellt under det första året. Vad 

gällde deras sociala tillstånd ansåg 
kvinnorna att hälsa-och 

sjukvårdspersonal hade bidragit till 

förbättrat stöd över tid samt blivit 

bättre på att ta deras åkommor på 

allvar. 

Wieslander I, 

Baigi A, 

Women’s 

social 

Att beskriva och 

jämföra socialt 

Kvantitativ 

ansats. 

Konsekutivt urval. 

 

Enkäter 

 

Deskriptiv 

statistik 

Kvinnor som deltog i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram var 
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Turesson C, 

Fridlund B 

 

2005 

 

Sverige 

support 

and social 

network 

after their 

first 

myocardial 

infarction; 

a 4-tear 

follow up 

with focus 

on cardiac 
rehabilitati

on 

stöd och 

förändringar i 

nätverket över 

en fyraårsperiod 

hos kvinnor som 

genomgått sin 

första 

hjärtinfarkt, 

baserat på 

socio-

demografisk och 
situationsanpass

ad data. 

 

Beskrivande och 

komparativ 

longitudinell 

studie. 

Enkät 1: n=200 kvinnor 

Enkät 2: n= 186 kvinnor 

Enkät 3: n=153 kvinnor  

 

Enkät 1: Ålder 36-70 år. 

Medelålder 60 år 

Enkät 2: Åldersvariation 

redovisades ej.  

Medelålder 61 år, 

Enkät 3:. Åldersvariation 

redovisades ej.  
Medelålder 63 år 

  

Wilcoxon’s 

teckenrangtest 

 

Student’s t-test 

 

Chi-2 test 

 

 

huvudsakligen beroende av 

professionellt stöd under år det 

första året efter hjärtinfarkten, 

medan de som inte deltog i 

hjärtrehabiliteringsprogram var i 

behov av professionellt stöd under 

hela 4-års perioden. Deltagandet i 

hjärtrehabiliteringsprogram var 

beroende av kvinnans ålder, de 

under 60 år.  
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Bilaga 3.  

Tabell 4. Presentation av de valda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp. 

Författare/År/Land Titel Urvalsmetod och 

undersökningsgrupp 

Arnetz J 

Arnetz B 

 

2009 

 

USA och Sverige 

Gender differences in patient 

perceptions of involvement in 

myocardial infarction care 

Strategiskt urval 

 

n= 652 

n=148 kvinnor. 

 

Ålder: Åldersintervall redovisas 
ej 

Medelålder redovisades ej 

Kristofferzon M-L 

Löfmark R 

Carlsson M 

 

2005 

 

Svierige 

Coping, social support and 

quality of life over time after 

myocardial infarction 

Konsekutivt urval 

 

Enkät 1: n=171, n=74 kvinnor 

Enkät 2: n=15, n= 65 kvinnor 

Enkät 3: n= 148, n=60 kvinnor 

 

Medelålder 65,9 år 

Åldersintervall redovisades ej 
 

Kristofferxon M-L 

Löfmark R 

Carlsson M 

 

2005 

 

Sverige 

Perceived coping, social 

support and quality of life 1 

month after cardiac infarction: 

a comparison between 

Swedish women and men 

Konsekutivt urval. 

 

n= 171 

n=74 kvinnor 
 

Ålder: 27-98 år.  

Medelålder: 67 år. 

 

Norekvål. T 

Moons P 
Hanestad B 

Nordrehaug J 

Wentzel- Larsen T 

Fridlund B 

 

2007 

 

Norge  

Sverige 

Belgium. 

 

The other side of the coin. 

Perceived positive effects of 
illness in women following 

acute myocardial infarction. 

Konsekutivt urval 

 
 n=145 kvinnor 

 

Ålder: 60-80 år 

Medelålder: 72 år 

Stewart D  

Abbey S  

Shnek Z  

Irvine J 

Grace S 

 
2004 

 

Kanada 

 

Gender differences in health 

information needs and 

decisional preferences in 

patients recovering from an 

acute ischemic coronary event. 

Konsekutivt urval 

 

Enkät 1: n= 906 

n= 319 kvinnor 

 

Enkät 2: n=541 
n= 300 kvinnor 

 

Enkät 3: n=522  

n= 287 kvinnor 

 

Ålder: 31-93 år 

Medelålder: 61,9 år 

Wickholm M  

Fridlund B  

 

2003 

 

Women’s helath after a first 

myocardial infarction: a 

comprehensive perspective on 

recovery over a 4-year period 

Konsekutivt urval. 

 

Enkät 1: n=200 kvinnor 

Enkät 2: n =185 kvinnor 

Enkät 3: n=153 kvinnor 
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Sverige   

Ålder: 35- 70 år 

Medelålder: 60 år 

Wieslander I  

Baigi A  
Turesson C  

Fridlund B 

 

2005 

 

Sverige 

Women’s social support and 

social network after their first 
myocardial infarction; a 4-tear 

follow up with focus on cardiac 

rehabilitation 

Konsekutivt urval. 

 
Enkät 1: n=200 kvinnor 

Enkät 2: n= 186 kvinnor 

Enkät 3: n=153 kvinnor  

 

Enkät 1: Ålder 36-70 år. 

Medelålder 60 år 

Enkät 2: Åldersintervall 

redovisades ej.  

Medelålder 61 år, 

Enkät 3: Åldersintervall 

redovisades ej.  
Medelålder 63 år 

Författare/År/Land Titel Urvalsmetod och 

undersökningsgrupp  

Brink E 

Karlsson B 

Hallberg L 

 

2005 

 

Sverige 

Readjustment 5 months after a 

first-time myocardial 

infarction: reorienting the 

active self 

Kriterium urval 

 

n= 21 

n= 11 kvinnor 

 

Ålder: 58-71 år 

Medelålder: 65,6 år 

Day W 

Batten L 

 

2006 

 

Nya Zeeland 

Cardiac rehabilitation for 

women: one size does not fit 

all. 

Ändamålsurval 

 

n=10 kvinnor 
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Medelålder redovisades ej. 
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attack: a qualitative study into 
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n=18 kvinnor 
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Medelålder redovisades ej 
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