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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de ledande orsakerna till för tidig död i Sverige. Hjärtinfarkt 

är till stor del livsstilsrelaterad där vanor som rökning, osunda matvanor och låg 

aktivitetsnivå är riskfaktorer. Att drabbas av hjärtinfarkt kräver förändring i patientens 

invanda livsstil. Sjuksköterskan har till uppgift att stödja patienten till bättre hälsa, genom 

att bidra med personcentrerad vård kan risker identifieras och en individuell plan utformas 

mot ett tillfrisknande. Syfte: Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser av livet efter 

en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturbaserad studie med 10 kvalitativa artiklar. Resultat: 

Efter hjärtinfarkten tillkom begräsningar i livet som bestod av fysiska och psykiska 

påfrestningar. Det framkom att psykiska besvär var svårast att kontrollera och många var 

oförberedda på det. Att få stöd i livsstilsförändringar, att känna trygghet och våga vara aktiv 

igen var av vikt. I resultatet framkommer det att stöd från närstående och sjuksköterska var 

betydande för patienternas tillfrisknande. Konklusion: Efter hjärtinfarkten fick patienten 

lära sig leva ett nytt liv. Nya vanor och värderingar behövde skapas för att nå ett hållbart 

friskt liv. Stöd, trygghet, en god strategi och motivation var det väsentliga för att lyckas i sin 

återhämtning. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Myocardial infarction is one of the leading causes of premature death in 

Sweden. A myocardial infarction is largely lifestyle-related where habits such as smoking, 

unhealthy eating habits and low physical activity levels are risk factors. To suffer from a 

myocardial infarction requires a change in the patient’s invasive lifestyle. The nurse has the 

task of supporting the patient to a better health, provide person-centered care, identify risks 

and design an individual plan for recovery. The Aim: of this study was to illuminate patients’ 

experiences of life after a myocardial infarction.  Method: A literature-based study with 10 

qualitative articles. Results: After a myocardial infarction there were restraints in everyday 

life that consisted of physical and mental strains. It was found that mental health problems 

were the most difficult to control and of which many were unprepared for. Receiving support 

in lifestyle changes, feeling a sense of security and daring to be active again was of 

significant importance. The results showed that support from close relatives and nurses was 

important for the patients’ recovery. Conclusion: After the myocardial infarction, patients 

got to learn how to live a new life. New habits and values needed to be created to achieve a 

sustainable and healthy life. Support, security, a good strategy and motivation were essential 

for a successful recovery. 
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INLEDNING 

Hjärtinfarkt är idag en av de främsta orsakerna till för tidig död (WHO, 2011). Under 2016 

drabbades 25 700 Svenskar av hjärtinfarkt och av dem avled 25 % inom loppet av 28 dagar 

efter infarkten. Under de senaste två decennierna har antalet dödsfall på grund av hjärtinfarkt 

minskat med mer än 50 % (Socialstyrelsen, 2017).  Enligt WHO (2011) beror det på att vi 

idag är bättre på att förebygga hjärtinfarkt samt att dagens behandlingar blivit bättre.  Då allt 

fler människor överlever hjärtinfarkter är det av stor vikt för sjuksköterskan att veta hur de 

skall bemöta patienterna genom att bidra med det stöd och den information om svårigheter 

patienten kan uppleva i livet efter hjärtinfarkten. Med kunskap om patienters individuella 

upplevelser och erfarenheter kan sjuksköterskan på ett bättre sätt utforma omvårdnaden så 

att den anpassas efter patientens livssammanhang och miljö.   

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt  

Hjärtinfarkt definieras som en ischemisk skada på hjärtats muskulatur, en skada på grund av 

syrebrist. Orsaken till syrebristen i hjärtmuskulaturen är att blodtillförseln har stoppats. Ofta 

beror den reducerade blodtillförseln på plack, vilket har bildats i kranskärlen och där 

förhindrar blodtillförseln till hjärtat (WHO, 2011). Det kan även bero på aterosklerotiskt 

plack som släpper från kärlväggen och fastnar i ett kranskärl. Den del av hjärtat, vilken 

försörjs av kranskärlet, blir då utan syre- och näringstillförsel och hjärtmusklerna orkar inte 

jobba vilket leder till bröstsmärta (WHO, 2011). Utfallet varierar från fall till fall och de som 

överlever löper större risk att drabbas av en ytterligare hjärtinfarkt (Mendis et al, 2010).  

Symtom 

Symtom vid en hjärtinfarkt kan variera mellan individer och kön. Den vanligaste 

beskrivningen är en högt sittande central bröstsmärta eller tryckkänsla. Bröstsmärtan är inte 

lokaliserad till en specifik punkt utan strålar ofta ut mot skulderblad, nacke, käke och de övre 

extremiteterna. Smärtan går inte över och varar oftast i minst 20 minuter eller är 

återkommande. Förutom smärta förknippas ofta hjärtinfarkt med illamående, andfåddhet, 

kallsvettning och svimning (Mendis et al, 2010). Symtomen skiljer sig mellan könen på så 

vis att kvinnor upplever bröstsmärta i en mindre utsträckning än vad män gör vid en 

hjärtinfarkt. Kvinnor upplever ofta symtom som fatigue (extrem trötthet), ont i nacken, yrsel, 

ont i höger arm, svimning och ont i käken (Coventry, Finn & Bremmer, 2011).  

Symtomen vid en hjärtinfarkt kan skilja sig beroende på patientens ålder. Patienter under 65 

år upplever i 90 % av fallen att bröstsmärta är första tecknet på en hjärtinfarkt, gentemot 

patienter över 85 år då endast 55 % har bröstsmärta som första symtom (Alexander et al, 

2007). Äldre patienter upplever liknande symtom som kvinnor, det vill säga andfåddhet, 

illamående och svimning. Andra symtom som kan uppträda hos äldre patienter är förvirring, 
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svaghet och delirium. Alla dessa symtom kallas för tysta-eller atypiska symtom och kan vara 

lätta att missa (Kueller, Hippe, Frey & Luedde, 2016).  

Riskfaktorer  

En risk för att en hjärtinfarkt uppstår beror på personens dagliga vanor. Exempel på sämre 

livsstilsval kan vara rökning, alkoholmissbruk och dåliga matvanor. Osunda vanor kan leda 

till övervikt och fetma, höga blodsockervärden och stress. Även ärftlighet kan utgöra en risk 

(Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2013). Ålder och kön har en betydelse, risken att 

drabbas eller avlida i en hjärtinfarkt är större om du är man. År 2016 utgjorde kvinnor 40 % 

av hjärtinfarktfallen och män stod för 60 % i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). 

WHO (2011) väljer att dela upp riskfaktorerna i tre kategorier. Beteende riskfaktorer, 

metabola riskfaktorer och övriga riskfaktorer. Beteende riskfaktorer innebär faktorer vi 

själva kan påverka, vilket innefattar alkoholmissbruk, tobaksbruk, fysisk inaktivitet samt 

ohälsosam diet. Metabola faktorer är något svårare att påverka, vilka är förhöjt blodtryck, 

högt blodsocker, höga nivåer av blodfetter samt övervikt. Sista kategorin är övriga 

riskfaktorer, de är opåverkbara eller svårpåverkbara. Kategorin innefattar fattigdom, 

stigande ålder, kön, genetik och psykologiska faktorer (WHO, 2011).  

Personcentrerad vård under och efter en hjärtinfarkt 

Personcentrerad vård uppkom på 1960-talet, då centralt i hjälpandet av en person var att 

personens perspektiv och upplevelse av sin situation förstås och tas i beaktande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Därmed är grunden för personcentrerad vård att patienten och 

närstående ska bli sedda och hörda av sjuksköterskan. Patientens förväntningar på vården 

och behov ska lyftas. För att det ska lyckas behövs ett partnerskap där integritet och värdighet 

finns så att en ömsesidig öppenhet för varandra infinner sig (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Inom personcentrerad vård är det viktigt att inte enbart den fysiska vården lyfts utan 

även prioritering av den psykiska vården. Den psykiska vården kan innebära existentiella 

och sociala samtal samt upplevelsen och tolkningen av sin sjukdom eller 

funktionsnedsättning. När den psykiska vården lyfts fram främjas hälsan utifrån individens 

behov. Efter en sjukdom kan patienten behöva göra en förändring i sin livsstil vilket kan 

vara svårt på egen hand, sjuksköterskan behöver därför finnas till för patienten och ge stöd 

och motivation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ekman (2016) beskriver 

personcentrerad vård som ett viktigt tillägg till den vanliga vården som främjar patientens 

förtroende till att själv klara av och hantera sina symtom vid återhämtning efter en 

hjärtinfarkt. Det är därför av stor vikt att snabbt inleda och etablera en vårdrelation mellan 

patient och sjuksköterska. Fors et al (2015) påvisar att patienter som fått personcentrerad 

vård på sjukhus och i primärvården hade en större chans till förbättring efter sin hjärtinfarkt. 

Tillsammans med personalen utförde de en individuell hälsoplan där det lyftes fram hinder 

och möjligheter för att få fram redskap för att lyckas i återhämtningen. Det bidrog till att de 

snabbare kunde återuppta en tidigare aktivitetsnivå och återgång till arbete. De hade större 

tilltro till sig själva och sin förmåga. 
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Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad av patienter, den utgår från en 

humanistisk människosyn med ett vetenskapligt kunskapsområde. Arbetet som legitimerad 

sjuksköterska följer lagar och författningar vilket hälso- och sjukvården tagit fram. 

Sjuksköterskor följer även ett etiskt förhållningssätt, förstår innebörden av mänskliga 

rättigheter och utför en jämlik vård till alla. I utförandet av god omvårdnad tar sjuksköterskan 

i beaktande att människor är olika och behöver därmed en individanpassad omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Under och efter att en patient har drabbats av en 

hjärtinfarkt ska sjuksköterskan finnas i patientens närhet, lyssna och normalisera de 

reaktioner som uppdagas vid en hjärtinfarkt. Genom skapandet av trygghet och tillit i 

samtalen med patienten skapas ett förtroende och en möjlighet för patienten där denne kan 

öppna upp sig för sina tankar och känslor. Det är viktigt för att bedöma och identifiera 

eventuellt psykologiskt stöd patienten kan bli i behov av i sin återhämtning från 

hjärtinfarkten (Sjöberg, 2005). Primärvården har ett ansvar att identifiera dessa faktorer så 

sjuksköterskan, tillsammans patienten, kan sträva mot en god hälsa (Sjöström-Strand, 

Ivarsson & Sjöberg, 2013) Sjuksköterskan, tillsammans med patienten, ansvarar för att 

försöka förbättra, återfå eller bibehålla patientens hälsa. Viktigt inom sjuksköterskeyrket är 

strävan efter att patienten trots sjukdom eller en funktionsnedsättning ändå kan uppnå en så 

god livskvalité och välbefinnande som möjligt, vilket innebär ett helhetsperspektiv om 

patientens situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). När en patient drabbats av en 

hjärtinfarkt ska sjuksköterskan erbjuda patienten information om sitt hälsotillstånd, vilka 

metoder för undersökningar och behandlingar som finns att tillgå. De vill öka patientens 

medvetenhet om sina risker av att drabbas av en ny hjärtinfarkt och kunna motivera till 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskan ska till största möjliga mån utföra vård i samråd med 

patienten och få patienten delaktig i behandlingen av hjärtinfarkten (SFS 2014:821; 

Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2013).  

Förändrat livssammanhang efter en hjärtinfarkt 

Människan kan aldrig ses isolerad från sin omvärld utan är i ständigt samspel med människor 

och den omgivning de lever i, utifrån det styrs av personen sitt livssammanhang. Att förstå 

och se människan i sin livssituation innebär att se en helhet vilket påverkas av människan 

själv men även omgivningen (Wiklund, 2003). Efter en hjärtinfarkt kan flera förändringar 

behöva göras utifrån patientens invanda livsstil. Det kan innebära förändring i sitt av 

ohälsosamma vardagsmönster för att minska risken för en ny infarkt. Exempelvis kan dessa 

förändringar bestå av ändrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet, rökstopp eller påbörjad 

medicinering (So & La Guardia, 2011). Förändringen är svår och komplex då gamla 

beteenden behöver bytas ut mot nya. De ska vara anpassade till individens bakgrund och 

livsförhållanden för att anpassas till ett nytt livssammanhang. Ett livslångt engagemang 

behövs för att klara av det nya livssammanhanget. (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 

2013. Enligt Högskolan i Skövde (2017) är förståelsen och öppenheten för patientens dagliga 

liv centralt i vårdandet. Drabbas av sjukdom, ändra behandling eller inneha god hälsa 

påverkar patientens livssammanhang och miljö. Att som sjuksköterska kunna beakta och 

inse kunskapen av det, för att sedan bidra med stöd till att främja patienten till en god miljö 

och ett sammanhang där livet känns meningsfullt. Det är dock svårt för många att 
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upprätthålla sina nya vanor eftersom ett stort ansvar ligger på patienten. Som sjuksköterska 

är det viktigt att kunna bidra med en plan och ge patienten stöd i det dagliga livet. 

Professionell personal behöver därför ha en helhetssyn där hela människan blir 

omhändertagen och inte enbart den fysiska hjärtinfarkten (Sjöström-Strand, Ivarsson & 

Sjöberg, 2013). 

Stöd 

När patienter drabbas av en sjukdom kan en kris för patienten infinna sig, då är stöd en viktig 

aspekt i omvårdnaden. Innan en hjärtinfarkt har patienten ofta levt en livsstil relaterad till 

ohälsa som behöver ändras. För att underlätta tillfrisknandet och få en positiv effekt på 

rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt har ett socialt stöd en viktig roll i strävan mot en bättre 

hälsa. Sjuksköterskan har till uppgift att vägleda och samarbeta med patienten för att få 

patienten till att själv hitta en motivation till förändring. Utöver detta skall sjuksköterskan 

stödja och hjälpa patienten till att förstärka tron och tilliten till den egna förmågan, även att 

stötta patient och närstående till att bibehålla ett hopp och optimism om tillfrisknande 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell- Ekstrand, 2013). Stöd från sjuksköterskan kan innebära att 

patienten får hjälp att hantera sin situation genom egenvård. För sjuksköterskan kan det 

innebära rådgivning, vägledning och praktisk hjälp. Stöd kan även innebära närhet och 

praktisk hjälp från andra personer som grannar, familj och vänner (Larsson, Sahlsten, 

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007) 

Hälsa 

Enligt WHO:s (2014) konstitution definieras hälsa som ett tillstånd av total fysisk, psykisk 

och socialt välmående, snarare än enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa kan beskrivas som en 

subjektiv upplevelse vilken innefattar känslor som friskhet, sundhet och välbefinnande 

(Eriksson, 1984). Hälsa är något människan är snarare än något människan har, vilket kan 

ses som upplevelser av mening och sammanhang som bidrar till en helhet av människan. 

Hälsa beskrivs som både objektiv och subjektiv och uppfattningen av den kan variera från 

person till person, även olika för en individ vid olika tillfällen i livet. Hälsa kan förklaras 

utifrån en rad modeller och teorier, den ontologiska hälsomodellen är en av dem.  Den utgår 

från att hälsa ses som ett görande, varande och vardande mot en känsla av hälsa. Modellen 

beskrivs som en spiral där människan inte befinner sig stationärt på en av punkterna, utan 

pendlar mellan dem. Därför beskrivs människors hälsa som en ständigt pågående process 

vilket ger begreppet ett djup med olika dimensioner som flytande avgränsar till varandra 

(Eriksson & Bondas-Salonen et al., 1995). 

Efter en hjärtinfarkt infaller olika faser som en patient upplever i sin hälsa. För att kunna 

bidra till ett bra stöd finns det i Sverige hjärtrehabiliteringsprogram som pågår i ett år efter 

hjärtinfarkten. Programmet försöker identifiera patientens riskfaktorer och på så vis förbättra 

det funktionella hälsostatuset, patienterna får där möjligheten att hantera den situation de 

hamnat i. Innehållet i programmen innebär träningspass, utbildningskurser, dietrådgivning, 

medicinsk terapi och psykosocial hantering. Allt detta för att förbättra patienters individuella 

hälsoproblem som har orsakat infarkten och minska risken för en ny infarkt, samt kunna 

återfå eller förbättra patientens hälsa. Det har visat sig att en god hälsa och livsstil är en 

viktig faktor till att uppnå långsiktig hälsa (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2013). 
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Lidande 

Känslor av lidande uppstår när en person känner att en betydelsefull del gått förlorad, en del 

som påverkar livet man levt eller kan komma att påverka livet i fortsättningen. När känslorna 

av förlust blir för överväldigande kan ett emotionellt svar till fenomenet uppstå och ge 

uttryck som tidigare blivit förtryckta och hållits inne. När dessa emotionella känslor väl 

uttrycks sker det ofta i form av gråt, klagan och självömkan. Människor som har genomlidit 

en svår händelse ger inte vika för känslor som lidande förrän de är redo att acceptera sin 

förlust (Morse, 2001). Eriksson (1994) beskriver lidande som en sorg, en sorg över att delar 

av sig själv gått förlorade som känslor och förmågor. Enligt en studie av So, Sharon och 

Guardia (2011) har det påvisats att flertalet patienter, inom ett år efter infarkten, upplevt 

depression, ångest och posttraumatiska stressproblem. Återhämtningen från infarkten 

bromsas och därmed även återgången till en god hälsa. Eriksson (1994) förklarar att 

självkänsla och självuppfattning kan komma att förändras eller förloras vid sjukdom. 

Lidande ses därmed som ett fenomen vilket förändrar eller formar individen. Därför är inte 

lidande enbart reaktioner på symtom utan en inre psykologisk process. Den inre processen 

formas även utifrån miljön patienten lever i, därför är det viktigt att trots lidande känna 

meningsfullhet till livet.  

Livslidande är ett lidande vilket uppstår i samband med ohälsa, sjukdom eller situationen i 

att vara patient. Livslidande uppstår därmed i situationer vilka berör hela människans 

livssituation. Vid sjukdom hotas det invanda livet och de invanda rutinerna. Människan 

befinner sig i en situation där lidandet innefattar hela livssituationen. Livslidande innebär 

allt från lidande på grund av ett hot mot hela människans existens till ett hot mot att 

människan inte längre kan utföra dagliga rutiner eller sociala uppdrag (Eriksson, 1994). Efter 

att en patient drabbats av en hjärtinfarkt ändras rutiner i livet. Ohälsosamma levnadsvanor 

måste minimeras och förändringar i livet bör göras (So & La Guardia, 2011).  
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PROBLEMFORMULERING 

Allt fler överlever idag en hjärtinfarkt men bestående men kan kvarstå som leder till ett 

lidande för människan. Efter omvårdnad på sjukhus ska patienten själv klara av att hantera 

sin återhämtning från hjärtinfarkten i hemmet. Det kan vara påfrestande både psykiskt och 

fysiskt då patienten behöver genomgå en process till hur gamla vanor och rutiner ska 

anpassas och ändras till det nya livssammanhanget.   Genom att sjuksköterskan får en ökad 

förståelse för patienters upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt kan en personcentrerad vård 

i efterförloppet tas i beaktande. För att få en ökad förståelse för patientens perspektiv behöver 

sjuksköterskor kunskap om hur patienten upplever sin situation, vilken omvårdnad patienten 

fått och hur den kan utvecklas. Då sjuksköterskan har ett ansvar att bidra med information 

och kunskap för att hjälpa patienter till en bättre hälsa efter en hjärtinfarkt. För att få den 

kunskapen studeras patienters upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt genom att positiva 

och negativa aspekter ringas in och utvärderas och på så sätt förbättra den omvårdnad som 

erbjuds.  

SYFTE 

Att belysa patienters upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt. 
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METOD 

Metoden som valts är en litteraturbaserad studie med en kvalitativ ansats, för att skapa en 

djupare förståelse för deltagarnas upplevelser. Ett systematiskt urval av texter från 

vetenskapliga artiklar har sökts inom ett avgränsat område. De vetenskapliga artiklarna har 

avgränsats till kvalitativa studier eftersom det innebär en djupare redogörelse för patientens 

upplevelse. Litteraturen består av redan analyserat material som återigen har 

kvalitetsgranskats och analyserats. Resultatet blir en beskrivande sammanställning av 

området. Syftet med den valda metoden är att förtydliga de viktiga beståndsdelarna kring 

upplevelserna av livet efter en hjärtinfarkt (Friberg, 2017a). 

Urval 

Inklusionskriterier i valet av artiklar var att de skulle vara skrivna på engelska. Då författarna 

var kända i det språket samt fler länder inkluderats vilket ledde till att olika infallsvinklar 

togs i beaktande. Studierna var utförda i Nordeuropeiska länder för att kunna jämföra den 

vård som var utförd på liknande sätt som i Sverige där författarna till studien är ifrån. 

Artiklarna som valdes var publicerade från 1998 till 2014 och skulle inte vara äldre än 20 år. 

De valda artiklarna skulle vara peer reviewed då de är granskade av oberoende forskare 

innan de har publicerats (Östlund, 2017). Patienterna skulle vara vuxna mellan 34-90 år och 

av både kvinnligt och manligt kön för att få en bredare studie med fler infallsvinklar. Endast 

kvalitativa artiklar skrivna ur ett patientperspektiv då deras upplevelser skulle 

uppmärksammas. För att få en klar bild över hur livet kan komma att se ut efter en 

hjärtinfarkt var det viktigt med upplevelser direkt efter insjuknandet samt hur den långsiktiga 

övergången till det vanliga livet upplevdes. Tidsperioden för intervjuerna har varierat från 

några dagar efter infarkten upp till fem år efter sjukdomsdebuten. Exklusionskriterier var att 

inga kvantitativa artiklar skulle ingå i resultatet. 

Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes för att finna vetenskapliga artiklar som är relevanta till 

studiens syfte. Det har skett genom databasen CINAHL. CINAHL är en databas för 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar och tidskrifter (Friberg, 2017b; Karolinska institutet, 

2017). De sökord som använts vid sökandet efter relevant material är bland annat 

“myocardial infarction”, “experience”, ”life”, “patient” och ”illness” (se bilaga 1). För att få 

fram ett urval av artiklar har en boolesk sökteknik använts. Det innebär att en rad olika ord 

och synonymer använts i olika kombinationer för att få fram ett brett urval av litteratur. 

Sökorden kombinerades ihop med den boolska sökoperationen AND vilket begränsade 

sökningen. På vissa ord har även trunkering använts för att få en bredare sökning (Östlundh, 

2017). De titlar som var intressanta för studiens syfte lästes, därefter lästes abstracten igenom 

för att göra en djupare bedömning om artikeln, 30 abstract lästes. De artiklar som valdes ut 

visade tydligt på positiva och negativa upplevelser hos patienter efter en hjärtinfarkt. De 

artiklar som passade till syftet med studien redovisas i bilaga 4. För att kontrollera artiklarnas 

vetenskapliga tillförlitlighet och kvalité användes Fribergs (2017c) granskningsmall se 

bilaga 2. Fribergs (2017c) granskningsmall bidrar dock inte med möjligheten att gradera 

artiklarnas kvalitet, därför har en kvalitetsgranskningsmall av Forsberg och Wengström 
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(2013) använts (se bilaga 3). Graderingen ger möjlighet att bedöma om artiklarna är av hög, 

medel eller låg kvalitet. Båda författarna har graderat artiklarna separat och därefter jämfört 

om de har graderats likartat.  

Analys 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver vikten av att författaren bearbetar sin förkunskap 

innan analysarbetet påbörjas. Detta för att skapa en så hög neutralitet som möjligt. 

Författarna har därför valt att till en början skriva ner sin individuella förkunskap om ämnet 

för att sedan diskutera den tillsammans. Därefter har förkunskapen diskuterats regelbundet 

under arbetets gång. Båda författarna har därefter läst de sökta artiklarnas resultat själva flera 

gånger för att få en djupare förståelse av innehåll och sammanhang. Sedan har författarna 

tillsammans analyserat och diskuterat resultatet i artiklarna för att skapa en förståelse och en 

helhet. När diskussion och en första ytlig analys av artiklarna genomförts har artiklarna 

sammanfattats. Nästa fas i analysarbetet var skapandet av en översiktstabell för att få en 

tydlig struktur (se bilaga 4). Därefter lästes artiklarna igenom på nytt och likheter och 

skillnader identifierades i artiklarna, vilka därefter sorterades efter innehåll. I nästa steg 

färgkodades likheterna i texterna. De färgkodade texterna har därefter delats upp och de som 

svarat mot studiens syfte har valts ut för att skapa en sammanställning, vilken ligger till 

grund för resultatet. Tre teman identifierades med sammanlagt tio subteman vilka ligger till 

grund för den för resultatet (Friberg, 2017a).  

Etiska överväganden 

Det väsentliga i examensarbeten var att kunna värna om deltagarnas integritet, rättigheter 

och värde för att kunna skydda de medverkande i studien. Under arbetets gång har författarna 

tagit deltagarna i beaktande och valt att inte tolka om eller förvrida artiklarnas resultat. Syftet 

med en studie är att öka kunskapen till att förbättra individers liv och utveckla samhället, 

dock genom att undvika att deltagarna utnyttjas eller kommer till skada på grund av studien 

(Kjellström, 2017). Inför och under genomförandet av examensarbetet har etiska 

överväganden tagits i beaktande vilka har varit att alla artiklar skulle vara etiskt godkända. 

Det innebär i sin tur att data behandlas konfidentiellt så att alla intervjuade individers 

identitet skyddas. Dessutom skulle deltagarna frivilligt fått välja om de ville delta i studien. 

Deltagarna skulle också ha erhållit en god information om studiens syfte och att intervjuerna 

enbart skulle användas till forskningsändamålet.  
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RESULTAT 

Tio vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet. Efter analys av artiklarna enligt 

Friberg (2017) har tre huvudteman med tillhörande subteman identifierats, dessa redovisas i 

tabell 1.  

Tabell 1. 

Tema Subtema 

 Ett förändrat jag  Insikter över kroppens begränsning 

 Leva i en kropp som svikit 

 Mentala/ psykiska konsekvenser 

efter en hjärtinfarkt 

Kampen för ett längre liv  Lära sig leva ett nytt liv 

 Livsstilsförändringar 

 En ny chans 

 Nya värderingar på livet 

Behov av stöd   Professionellt stöd på sjukhus 

 Professionellt stöd i hemmet 

 Stöd från närstående 

 

Ett förändrat jag 

Det här temat handlar om svårigheter deltagarna har mött i livet efter en hjärtinfarkt. Det 

innefattar upplevelser av fysiska begränsningar, mentala begränsningar och ytterligare 

svårigheter vilka kan uppstå i livet efter en hjärtinfarkt. 

Insikter över kroppens begränsning 

Att drabbas av en hjärtinfarkt är för många chockerande, det är svårt att acceptera och förstå 

i början (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Ostergaard & Petersson, 2003). Många 

förvånades över att de inte fått någon ”varning” från sin kropp innan hjärtinfarkten inträffade 

(Condon & McCarthy, 2006). Efter hjärtinfarkten framkom det att ett flertal individer 

tidigare upplevt symtom men förkastat eller ignorerat dem. De reflekterade över anledningen 

till sin hjärtinfarkt vilket oftast resulterade i en insikt om ohälsosamma matvanor, stressig 

vardag, dåliga relationer och rökning (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Ostergaard 

& Petersson, 2003 ). Efter en tid förstod de att en hjärtinfarkt innebar begränsningar i livet 

och att det kunde förbli begränsat en tid efter hjärtinfarkten. Återhämtningen var 

ansträngande fysiskt men framförallt psykiskt. I början av återhämtningen var överlevnad 

den största motivationen för deltagarna (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferson, Löfmark 

& Carlsson, 2008).  
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Leva i en kropp som svikit 

Efter en hjärtinfarkt inleds en kamp för att återgå till en normal vardag (Wiles, 1998). 

Deltagarna ansåg att kroppen svikit dem, den var svag, konstant trött, minskad fysiskt 

kapacitet, ökad andfåddhet vid ansträngning och bröstsmärta. Innan sjukdomen bestod 

vardagen av en rad aktiviteter som de inte längre hade kraft till, de vilade mer och blev i 

större utsträckning sängliggande (Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a; Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2008). Vid ansträngning kunde smärta i bröstet uppkomma och det 

infann sig en oro, osäkerhet och rädsla. Smärtan påminde dem om vad deras begräsningar 

var. Det upptog en stor del av deras tankar, att ständigt vara vaksamma på sina kroppar och 

hur den kändes och uppförde sig. Därför vågade deltagarna inte vara ensamma, prova nya 

saker, utföra tyngre lyft eller vistas långt från sjukhus (Junehag, Asplund & Svedlund, 

2014b; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007; Sjöstrom-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 

2011; Tod, 2008). Efter hjärtinfarkten inleddes en livslång medicinering för att inte en ny 

hjärtinfarkt ska inträffa. Medicinernas biverkningar kunde vara andfåddhet, fatigue och 

känslighet för temperatur. Fast framförallt bidrog medicinen till att musklerna blev svaga, 

vilket resulterade i en lång återhämtning till att återfå sin normala fysiska kapacitet. Att 

kroppen inte längre klarar sig själv utan kräver medicinering för att överleva kändes som ett 

nederlag för deltagarna, de kunde inte längre överleva på egen hand (Junehag, Asplund & 

Svedlund, 2014a). 

Mentala/ psykiska konsekvenser efter en hjärtinfarkt 

Den fysiska kapaciteten minskade efter en hjärtinfarkt vilket deltagarna kunde förstå, men 

den största och mest påtagliga delen var den psykiska påfrestningen, vilket överraskade 

många. Mörka tankar om döden och att de inte skulle leva länge till uppkom. Det gav en 

ångest som var svår att bemästra, att inte kunna hantera sina tankar gav känslor av 

misslyckande (Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 

2007; Wiles, 1998). Många kände en skuld och skam över deras tidigare livsstilsval och att 

det var deras eget fel att infarkten inträffade (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007; 

Ostergaard & Petersson, 2003). Ångest var en central del vilket upptog mycket tid av 

deltagarnas tankar, att alltid tänka och vara rädda för en ny infarkt. De kände sig annorlunda, 

deras personlighet var inte densamma som innan. En osäkerhet på sig själv gav ett sämre 

självförtroende och upprörda känslor. Flera var arga och irriterade på saker i vardagen, då 

de inte kunde utföra vanliga sysslor i hemmet (Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b; Tod, 

2008).  

En annorlunda syn på livet och att inte känna igen sig själv var mentalt ansträngande och 

resulterade i en otålighet och rastlöshet. Deltagarnas känslor växlade mellan sorg och ilska 

vilket gav en hjälplöshet och skam över att inte kunna kontrollera dem. De beklagade sig 

över sin svaghet, brist på energi till aktiviteter och bekymrade sig över en ny infarkt 

(Dullaghan, Lusk, McGeough, Donnelly, Herity & Fitzsimons, 2014; Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2008). Rädslan kvarstod flera år efter infarkten, 

återhämtningsprocessen var lång, svår och komplex. Det var svårt att sluta tänka på sina 

svagheter och sin rädsla medan de försökte ta sig framåt i livet. Det gav ett livslångt lidande 

då de inte längre kunde lita på sina kroppar, depression och ångest var genomgående för 
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deltagarna under återhämtningsprocessen (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011). 

  

Kampen för ett längre liv 

I detta tema uppmärksammas upplevelsen av en ny livssituation efter en hjärtinfarkt. Temat 

behandlar patienternas upplevelse av att lära sig leva på nytt, göra förändringar i sitt liv för 

överlevnad och känslan av en ny chans till livet.  

Lära sig leva ett nytt liv 

Efter hjärtinfarkten påbörjades en lång återhämtningsprocess där förhoppningar om 

framtiden var att bli mer aktiv, vara hälsosam och leva ett friskt liv. De var fast beslutna att 

leva ett långt liv för att kunna se sina barnbarn, umgås med vänner och aktivera sig i saker 

de tidigare missat, såsom att resa eller återgå till arbete (Junehag, Asplund & Svedlund, 

2014a; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Sjöstrom-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 

2011). De behövde lära sig hantera och kontrollera sina mentala rädslor och symtom. För 

deltagarna var nyckeln i processen till återhämtning att inse att sjukdomen inte var något de 

kom över utan istället lärde sig leva med. (Condon & Mccarthy, 2006; Tod, 2008).  

Livsstilsförändringar 

Hjärtinfarkten betraktades som en uppmaning till förändring i livsstilsvanor hos de drabbade.  

De behövde bli mer fysiskt aktiva, äta hälsosammare, minska eller sluta med rökning och 

alkohol samt minska stress i vardagen.  För att genomföra de nya livsstilsförändringarna 

krävdes vilja, motivation och en viss envishet. De behövde vara fast beslutna och övertygade 

om att de skulle klara det. Humor var ett sätt för deltagarna att ta sig igenom vardagen och 

en strategi för att lyckas behålla hälsosamma livsstilsval (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2008; Ostergaard & Petersson, 2003). Direkt efter hjärtinfarkten var de extra trötta 

och behovet av vila var större. För många var vägen till återhämtning träning, men ofta 

orkade de inte med det direkt efter hjärtinfarkten vilket bidrog till ökad stress. Andra började 

träna men slutade eftersom det upplevdes vara tråkigt och motivationen var otillräcklig. Brist 

på kunskap om vad bra matvanor var gav en sämre möjlighet till viktminskning. Många 

startade med hälsosamma val men återgick till gamla vanor (Junehag, Asplund & Svedlund, 

2014a; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). Efter en tid in i återhämtningen kunde 

flera skapa nya vanor i kosthållning och träning, framförallt genom att byta till 

hälsosammare produkter. Kost och träning var det väsentliga för att uppnå en önskad 

viktminskning (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). 

Många upplevde rökning och alkohol som svårast att sluta med, de vägde ofta för och 

nackdelar med dessa vanor. Det var svårt att ändra de attityder och beteenden som de hade 

till rökning och alkohol, det var en del av deras identitet (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2007). Vanorna hörde ofta ihop med sociala aktiviteter såsom att gå på sociala tillställningar 

eller till puben. Efter hjärtinfarkten var de rädda för att få ett återfall, därför vågade de inte 

gå på de sociala tillställningarna då ett starkt grupptryck kunde innebära återgång till dåliga 
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vanor (Condon & McCarthy, 2006; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a; Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2008). 

Många identifierade stress som en bidragande orsak till hjärtinfarktens uppkomst. 

Deltagarna visste inte hur de skulle hantera sin stress, det gick inte ignorera den och de 

saknade verktygen till att hantera sin stress på ett adekvat sätt.  Flera försökte finna egna 

strategier för att hantera stress i vardagen, det kunde vara att inte ta alla beslut på en gång 

utan ta dag för dag eller timme för timme. Andra valde att strukturera sin vardag på ett bättre 

sätt (Condon & McCarthy, 2006; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a; Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2008). De skulle inte ha för höga krav på sig själva utan be om hjälp, 

lära sig vara uppmärksam på kroppens signaler och ta det lugnt och våga lämna uppgifter till 

nästa dag samt lära sig säga nej till de krav som fanns från omgivningen (Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2007; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). En lyckad strategi i 

återhämtningen var att inte påbörja för många livsstilsförändringar på samma gång, då det 

ofta resulterade i ett misslyckande. Istället skulle de koncentrera sig på en förändring och att 

genomföra denna framgångsrikt kunde leda till att de behöll den på lång sikt (Condon & 

McCarthy, 2006).   

En ny chans 

Hjärtinfarkten var för många en vändpunkt, de skapade nya vanor och blev mer medvetna 

om vad de behövde göra för att fatta bättre beslut i livet. Första året efter hjärtinfarkten var 

svårast och ett mål för många var att leva till ettårsdagen efter hjärtinfarkten. Klarade de 

målet kände de en förberedelse på att vad som än sker nu, så var de redo för det. (Junehag, 

Asplund & Svedlund, 2014a; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b). Flera hade efter 

hjärtinfarkten försökt finna en mening i det som inträffat och se det som en andra chans i 

livet. De ansåg att de kunde få ett nytt och bättre liv med mindre bekymmer och därmed 

våga mer. Optimism och humor genomsyrade flera av deltagarnas återhämtning. Livet fick 

en djupare mening, det bestod av mer än enbart arbete istället fokuserade de på det sociala 

livet med vänner och familj (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Junehag, Asplund 

& Svedlund, 2014a ). 

Nya värderingar på livet 

Vid hemkomsten från sjukhuset infann sig en sorts eufori och lugn av att äntligen vara 

hemma igen. Vara hemma med sin familj i sin hemmiljö gjorde att de började prata om 

händelsen. Vissa upplevde hjärtinfarkten som en positiv händelse, de var glada att den 

inträffat. En motivation och strävan mot ett nytt och bättre liv infann sig. (Junehag, Asplund 

& Svedlund, 2014b; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Att prata och öppna upp sig 

om sina känslor hjälpte många, vissa beskrev det som en andlig kraft som lyfte dem. De hade 

lärt sig hantera sina känslor bättre och gömde sig inte för dem. Med tiden bemästrades 

dödsångesten och en acceptans om deras existens växte fram. De såg annorlunda på livet 

och kunde nu göra andra prioriteringar, såsom att tillåta sig själva att komma i första hand. 

Föremål var inte längre lika högt värderade istället var relationer, djur och natur högre 

värderat, detta bidrog till lycka. (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Ostergaard & 

Petersson, 2003; Tod, 2008). 
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Behov av stöd  

I detta tema redovisas deltagarnas behov av stöd till att acceptera, klara av och förbättra sitt 

liv efter sin hjärtinfarkt. Temat tar även upp deltagarnas uppfattning av det professionella 

stöd de fått, stödet de önskar att de hade fått samt det stöd de upplevde i sitt sociala nätverk. 

Professionellt stöd på sjukhus 

Stöd och hjälp från personal på sjukhuset kunde göra en stor del i återhämtningen. Hade 

deltagarna fått klar och tydlig information angående orsak och behandling samt förstått vad 

som hade hänt, gav det en god chans till bra återhämtning (Dullaghan, Lusk, McGeough, 

Donnelly, Herity & Fitzsimons, 2014; Wiles, 1998). Hur information framfördes av 

sjuksköterska var av betydelse för patienten. Bidrog sjuksköterskan med en personcentrerad 

vård och informerade om psykiska reaktioner, biverkningar av mediciner och hur viktiga 

livsstilsförändringar var. Det bidrog till att deltagarna kunde hantera sin nya situation på ett 

bättre sätt (Junehag, Asplund  & Svedlund, 2014b; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2007).  

Professionellt stöd i hemmet 

Hemma infann sig den svåraste tiden, då behovet av hjälp och stöd var som störst (Ostergaard 

& Petersson, 2003). Genom att ge information om vanliga fysiska och psykiska 

konsekvenser efter hjärtinfarkten underlättades situationen för patienten. En god 

personcentrerad vård var när personal delgav information så patienten förstod, att det fanns 

enkel tillgång till akutsjukvård och möjlighet till kontakt med personal via telefon om frågor 

skulle uppstå. En grund i mötet med professionell personal var att deltagarna kände en 

säkerhet i att hjälp fanns att få (Condon & McCarthy, 2006). För vissa var det svårt att veta 

vem och vart de skulle vända sig om de ville ha stöd och vidare information. Sjuksköterskans 

roll i återhämtningen betonades som positiv då den stod för en kontinuitet, säkerhet samt 

bidrog med praktisk hjälp (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2007). Vissa patienter behövde mer hjälp med de psykiska 

konsekvenser som hjärtinfarkten bidrog till. Men på återbesök övergick samtalen ofta i 

medicinsk fakta och en opersonlig information från professionell personal. Deltagarna 

uppskattade att gå på återbesök men många poängterade att fler återbesök behövdes för att 

lyfta problem i vardagen (Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b; Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2008).  ).  

Stöd från närstående 

Efter hjärtinfarkten hade familj och vänner stor betydelse, de bidrog med styrka, kärlek, tröst 

och stöd. Anhöriga ville finnas tillgängliga, de hjälpte till med städning, matlagning och 

förstod att deltagarna inte orkade med allt i början (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 

2011; Ostergaard & Petersson, 2003). Hjärtinfarkten påverkade inte enbart deltagarna utan 

även deras anhöriga. De var svårt för dem att hantera de känslor som uppkom såsom rädsla, 

chock och oro. De blev överbeskyddande mot deltagaren och ville hjälpa till för mycket. 

Deltagaren beskriver känslor som att vara inlindad i bomull och ständigt kontrollerad av 
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andra. Det orsakade att det uppstod konflikter dem emellan (Ostergaard & Petersson, 2003) 

Deltagarna värderade sina familjer oerhört högt då de var i behov av stödet från dem. 

Samtidigt fick inte stödet bli överväldigande och därmed överbeskyddande vilket var en svår 

balansgång. Att bli överbeskyddande kunde göra att deltagarna istället blev rebelliska och 

utförde aktiviteter som ökade deras puls och andfåddhet som kunde vara farligt (Condon & 

McCarthy, 2006).  

Att låta anhöriga följa med till samtal med professionell personal gav den närstående en 

uppfattning om vad deltagaren klarade av och inte. Det bidrog till en öppenhet för varandra 

då de började prata om sjukdomen och därmed fick förståelse för varandra (Ostergaard & 

Petersson, 2003). Vänner och familj som engagerade sig i återhämtningen gav ett bra stöd i 

de livsstilsförändringar som deltagarna oftast behövde göra, de fanns alltid någon att 

kontakta och prata med när det behövdes (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; 

Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011). Det fanns inte alltid vänner och familj som 

hjälpte deltagarna efter hjärtinfarkten. Vänner lämnade dem då de var rädda för situationen 

hjärtinfarkten orsakade. Några deltagare berättar om hur de gav upp sociala relationer för de 

var rädda att lämna sina hem ifall en ny hjärtinfarkt skulle inträffa (Junehag, Asplund & 

Svedlund, 2014a). Deltagarna fann ett stöd i samtal med andra som upplevt en hjärtinfarkt. 

Att kunna prata om upplevelser de delade gav en förståelse och en gemensamhet (Junehag, 

Asplund & Svedlund, 2014b). Efter en tid in i återhämtningsfasen var det viktigt för 

deltagaren att bli oberoende av familjen och att kunna klara sig själv var ett steg till att bli 

frisk (Condon & McCarthy, 2006).  

Resultatsammanfattning 

Resultatet påvisar att stora delar av livet kom att se annorlunda ut efter en hjärtinfarkt. 

Deltagarna upplevde livet som förändrat på fler plan än förväntat. Majoriteten av deltagarna 

upplevde begränsningar i livet. Orkeslöshet och försämrad fysisk kapacitet hindrade dem 

från utförande av önskade aktiviteter. Förändringar i den mentala hälsan var en av de största 

förändringarna och den mest oväntade. Dödsångest, oro för en ny hjärtinfarkt samt en 

överhängande känsla av skuld uppkom efter infarkten.  I många fall fanns det även positiva 

effekter som hjärtinfarkten förde med sig. En ny syn på livet, nya prioriteringar och nya 

värderingar var något som nästan alla deltagare beskrev. De vågade prioritera sig själva och 

ägna sig åt aktiviteter vilka bidrog till lycka och glädje i livet. För att kunna fortsätta livet 

efter hjärtinfarkten krävdes förändringar i deras livsstil. Förändringarna omfattade bland 

annat kostförändringar, rökstopp, nedtrappning i alkoholintag, ökad fysisk aktivitet och 

minska stress i vardagen. Förändringarna kunde vara svåra att bibehålla om det fanns brister 

i kunskap och motivation. Att påbörja en livsstilsförändring och enbart fokusera på den 

visade sig vara den bästa strategin.  

Klar och tydlig information från sjuksköterskan till patienten var viktigt för återhämtningen. 

De flesta deltagarna upplevde efter hemskrivning att uppföljningar var bristfälliga och för 

få, samt svårigheter att veta vart de skulle vända sig med frågor. De fick i dessa fall stöd 

genom sina sociala nätverk, partners, vänner och barn. Dessa var till stor hjälp i 

återhämtningen. Anhöriga kunde i vissa fall bli överbeskyddande vilket kunde leda till 

osämja och rebelliskt uppförande hos deltagarna.  



17 

 

 

  



18 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en litteraturbaserad studie för att besvara uppsatsens syfte. Enligt 

Dahlborg (2017) är avsikten i ett litteraturbaserat arbete en fördjupning och utveckling av 

sina kunskaper i befintliga artiklar inom området omvårdnad. En kvalitativ ansats är en 

användbar metod för att söka en ökad förståelse och fördjupning om personers upplevelser 

av ett fenomen. Att undersöka verkliga händelser och erfarenheter genom intervjuer, 

observationer och berättelser från individers upplevelser (Henricson & Billhult, 2017 ). 

Eftersom syftet grundade sig i de viktiga beståndsdelarna kring individers upplevelser efter 

en hjärtinfarkt valde författarna kvalitativa artiklar till studien. Artiklarna innefattar 

gruppintervjuer eller enskilda intervjuer med deltagarna i studien för att redogöra mer 

ingående om patientens upplevelse. För att få en djupare förståelse för individernas 

upplevelse, kunde författarna till uppsatsen själva genomföra intervjuer. Dock fanns inte tid 

inom ramen för en c-uppsats att själva intervjua patienter. Istället användes vetenskapliga 

artiklar till grund för resultatet. Genom att använda artiklar kan en större andel individer vara 

med i studien än om egna intervjuer gjorts. Författarna hade i åtanke under denna studie att 

ursprungsförfattarna till artiklarna har gjort en tolkning av personers upplevelser, därefter 

har författarna till studien gjort en ny tolkning vilket kan innebära en annan tolkning än 

ursprungstolkningen. Hade en kvantitativ metod istället valts för studien hade en fördjupning 

i deltagarnas upplevelser inte varit möjlig. En kvantitativ studie hade inte fått fram den 

information som var önskvärd för studiens syfte.  

För att styrka studiens bekräftelsebarhet är studiens urval tydligt redovisat. Valen av 

exklusion och inklusionskriterier har därför klargjorts för att stärka studiens kvalité 

(Wallengren & Henricson, 2012).  Inklusionskriterier skulle vara att artiklarna inte var äldre 

än 20 år, därför har artiklar till resultatet sökts mellan årtalen 1998 till 2018. Individerna i 

studierna skulle ha en liknande vård som finns i Sverige då författarna är från landet. Det 

avgränsades till Nordeuropa och länderna som inkluderades var Danmark, England, Sverige 

och Irland, då de har liknande vård som Sverige. Efter att ha läst igenom de tio artiklar som 

valts ut skiljer sig inte den äldsta artikeln i information om upplevelser efter en hjärtinfarkt 

i jämförelse med den senaste. Den äldsta artikeln svarar till studiens syfte och var relevant 

att inkludera i studien. Det har inte gjorts någon skillnad på män respektive kvinnors 

upplevelse av återhämtningen efter en hjärtinfarkt, då författarna ville redogöra för de 

generella upplevelserna individer har. Sjuksköterskor kan därmed ta del av studien och få en 

förståelse för de generella problemområden som upplevs. Varje individ är unik och har egna 

upplevelser och känslor, noterat efter studien är att det inte redogör för hur varje individ 

kommer att uppleva livet efter en hjärtinfarkt. Artiklarna var peer reviewed då det stärker 

trovärdigheten för studien eftersom de är bedömda av oberoende forskare innan de 

publicerats (Henricson, 2017).  

Innan sökning av artiklar hade författarna diskuterat sin förförståelse av syftet. De kom fram 

till att kunskap om upplevelsen efter en hjärtinfarkt var översiktlig och ytlig. Därför kan en 

neutralitet inom ämnet påvisas och förkunskap har inte färgat data under arbetets gång 
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(Mårtensson & Fridlund, 2017). Valen av sökord är centralt i en litteraturbaserad studie. I 

studien har en boolesk sökteknik används, fördelen med tekniken är att olika sökord och 

synonymer används i olika kombinationer för att få fram den mest relevanta litteraturen. 

(Östlundh, 2017). Sökning i flera databaser med fokus omvårdnad stärker arbetets 

trovärdighet (Henricson, 2017). I denna studie har enbart sökningar i Cinahl används då de 

publicerar vårdvetenskapliga artiklar och tidskrifter (Friberg, 2017b; Karolinska institutet, 

2017). Att enbart använda en databas kan ses som en svaghet i studien, men de artiklar som 

hittats i Cinahl har varit relevanta till studiens syfte. Genom att enbart använda sig av en 

databas kan relevant litteratur fallit bort. Författarna anser trots det att en tillräckligt bred 

bild har skapats med hjälp av de insamlade artiklarna för att bilda ett trovärdigt resultat som 

svarar upp till studiens syfte då en litteraturmättnad uppkom. Tio artiklar valdes ut till 

resultatet, författarna har läst igenom artiklarna flera gånger och diskuterat om de svarar på 

studiens syfte. Alla artiklar granskades enligt Friberg (2017c) kvalitetsgranskningsmall. 

Syftet med studien var att endast undersöka patientens perspektiv av upplevelsen. Därför 

innehar alla artiklar bara intervjuer med patienter som genomgått en hjärtinfarkt.  

För att en bekräftelsebarhet ska påvisas i studien har författarna beskrivit en tydlig analys av 

arbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017). En grundlig sammanfattning av artiklarnas resultat 

gjordes för att urskilja positiva och negativa aspekter. Därefter har författarna tagit ut tre 

huvudteman ur sammanfattningen och färgkodat dem. För att sedan inom varje tema urskilja 

subteman. På så sätt har resultatet fått en struktur där de viktigaste aspekterna av 

omvårdnaden efter en hjärtinfarkt belysts. Resultatet har påvisat en god överförbarhet då de 

viktigaste beståndsdelarna som deltagarna har påvisats i de olika artiklarna har 

uppmärksammats.  Deltagarna påvisade liknande behov av hjälp oavsett kön och ålder. Att 

författarna valt att inte fördjupa sig i de skillnader som män och kvinnor har i återhämtningen 

efter en hjärtinfarkt vilket kan ses som en svaghet. Författarna har istället valt att skapa en 

generell överblick av hur livet efter en hjärtinfarkt kan komma att se ut oavsett kön. 

Detta för att vårdpersonal ska kunna ta del av de sammanställda upplevelserna i resultatet 

och erhålla kunskap om återhämtningen, för att därefter anpassa kunskapen till den dagliga 

omvårdnaden av patienter (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

För att öka trovärdigheten och pålitligheten har författarna under och efter bearbetning av 

studien tagit del av utomståendes perspektiv, handledare och övriga kursdeltagare har läst 

och opponerat på studien (Henricson, 2017). För att ytterligare poängtera pålitligheten i de 

vetenskapliga artiklarna ska artikeln erhållit ett godkännande från en etisk kommitté eller 

uppvisa tydlig noggrannhet i etiska överväganden. Vid oklarhet angående de granskade 

artiklarnas etiska överväganden bör en ytterligare undersökning om tidskriften utföras. Detta 

för att finna tidskriftens ställningstaganden angående etiska överväganden innan publikation 

(Wallengren & Henricson, 2012). Samtliga artiklar var etiskt godkända av en kommitté. 

Dock redogjorde en artikel inte utförligt att den var etiskt godkänd, men vid ytterligare 

sökning på utgivarens hemsida fann författarna att alla artiklar var etiskt godkända annars 

skulle en publicering inte fått gjorts. 
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Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det att en hjärtinfarkt drabbar hela människan, såväl fysiskt som psykiskt. 

Det är inte enbart den som upplevt en hjärtinfarkt som drabbas, även individens närstående 

påverkas. I resultatet framgår det att livet efter hjärtinfarkten är en lång kamp där personen 

strävar efter en återgång till sitt tidigare liv, samtidigt ska nya vanor skapas för att förebygga 

en ny hjärtinfarkt. Genom livsstilsförändringar kan patienten påverka livskvalitén beroende 

på hur de hanterar händelsen.  Många patienter är i början skakade av händelsen, men 

alltefter som tiden passerar skapas en medvetenhet om strategier och kunskap för hantering 

av det nya livssammanhanget. Författarna har diskuterat sjuksköterskans viktiga uppgift i 

början av återhämtningsprocessen, genom att bidra med information och stöd. Detta för att 

hjälpa patienten att identifiera de fysiska och psykiska symtom som uppstår när en återgång 

sker till livet. Även Johansson, Fridlund och Hildingh (2004) tar upp information som en 

viktig del i omvårdnaden. De förtydligar hur trygghet är av betydelse för hantering av den 

nya situationen. Genom att patienten innehar en vetskap om att de kan vända sig till 

sjuksköterskan för stöd infinner sig en viss trygghet i den nya situationen.  

Som resultatet visar drabbas även närstående till patienten som får en hjärtinfarkt. 

Närstående får en betydande roll i återhämtningen då de hjälper till med vardagssysslor för 

patienten samt finnas till som stöd. Det kan vara en svår roll att axla som närstående då de 

själva kan vara skakade av händelsen och själva behöva stöd. Författarna anser att det är 

viktigt som sjuksköterska att även stödja och informera närstående om situationen som 

patienten befinner sig i, om patienten samtycker till det. Resultatet visar att anhöriga 

värderades högt under återhämtningen. Familj och vänner bidrog med stöd till att genomföra 

de nya livsstilsförändringarna. Även Bosworth, Steinhauser, Orr, Lindquist, Grambow & 

Oddone (2004) nämner att stöd från familj och vänner kan ge positiva, men även negativa 

effekter för deltagarens återhämtning. Något som författarna till studien ansåg vara intressant 

var hur vissa deltagare upplevde anhöriga som överbeskyddande. De passade upp på dem i 

för stor utsträckning vilket bidrog till konflikter. Deltagarna blev rebelliska och valde då att 

utföra aktiviteter som kunde vara farliga för dem. Att anhöriga var överbeskyddande 

bottnade sig ofta i brist på information om vad deltagaren klarade av och inte, även brist på 

kommunikation mellan partners kunde vara en bidragande faktor. Kazimiera Andersson, 

Borglin, Sjöström-Strand och William (2012) påvisar såsom resultatet att om anhöriga följde 

med till återbesök tillsammans med sjuksköterskan kunde det bidra med en ökad förståelse 

för varandra och en gemensam bild på hur deltagaren kunde hantera situationen.  

Resultatet understryker vikten av information till patienten från sjuksköterska. 

Sjuksköterskan spelade en viktig roll i återhämtningen eftersom de stod för trygghet och stöd 

i livsstilsförändringar och i förebyggandet av en ny infarkt, även Sjöström- Strand, Ivarsson 

och Sjöberg (2013) beskriver detta. För bästa möjliga omvårdnad skulle information och 

stöd från sjuksköterskan vara personcentrerad och individanpassad. Fors et al (2015) 

förtydligar vikten av personcentrerad vård i mötet med patienter som genomgått en 

hjärtinfarkt. En individuell hälsoplan planerades gemensamt med en sjuksköterska, de fick 

på så sätt redskap för att lyckas i sin återhämtning. Sjuksköterskan bör se patienten som en 

helhet, patienten är en person där hela människan ska bli omhändertagen, inte bara 

sjukdomen (Sjöström- Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2013). Resultatet visar på att deltagarna 
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upplevde de psykiska konsekvenserna av hjärtinfarkten som de svåraste att bemästra.  Ett 

lidande uppstod  då det vanliga livet hotas (Eriksson, 1994). Resultatet visar på att 

dödsångest, skuld och att känna sig annorlunda, var tankar som behövde genomarbetas för 

att kunna få en bättre hälsa. Deltagaren behöver hitta strategier för att klara av situationen 

annars kunde ett livslidande uppstå. Resultatet visar även att flera av deltagarna upplevde att 

vissa förmågor hade gått förlorade efter hjärtinfarkten. De klarade inte längre av att utföra 

de dagliga rutiner de tidigare gjort och vågade i vissa fall inte åka på längre resor, då det 

medförde att de inte var nära ett sjukhus. Morse (2001) beskriver att känslor av lidande kan 

uppstå när en betydelsefull del av sig själv gått förlorad. Även Eriksson (1994) påstår att ett 

lidande kan uppstå vid förlust av viktiga förmågor. Deltagarna i resultatet beskriver förlust 

av förmågor de behöver för att kunna återgå till sitt tidigare liv, den förlusten kan vara en 

del i varför ett lidande uppstår hos dem.  

Det framgår i resultatet att många patienter ser hjärtinfarkten som en ny chans, där en ny 

livsåskådning och nya värderingar blir centrala. De fick en ny syn på livet och en vilja till 

förändring uppstod. Men att genomföra livsstilsförändringarna var svårt, gamla vanor var en 

del av deras identitet. Därför krävdes en stark motivation för att klara det. Resultatet samt 

Sjöström- Strand, Ivarsson och Sjöberg (2013) beskriver att en livsstilsförändring behöver 

vara anpassad till individens bakgrund och livsförhållanden för att hålla i det nya 

livssammanhanget. Många deltagare beskrev hur de upplevde svårigheter i att bibehålla fler 

livsstilsförändringar samtidigt.  Det framgår i resultatet att en god strategi för att hantera 

livsstilsförändringarna var att börja med någon enstaka förändring. Detta för att kunna 

behålla den på lång sikt. Målet med livsstilsförändringarna var att uppnå ett förlängt liv med 

god hälsa där tid med barn och barnbarn var det centrala. Därför hade många årsdagen efter 

hjärtinfarkten som ett delmål. Med tiden bemästrades hjärtinfarktens konsekvenser en efter 

en och deltagarna började se en möjlighet till ett långt liv. Nyckeln till framgång i 

återhämtningen var insikten att hjärtinfarkten inte är övergående utan något de får lära sig 

leva med.  Deltagarna behövde förstå att hälsa inte är ett stationärt tillstånd de ständigt 

kommer att befinna sig i. Utan att det snarare är som den ontologiska hälsomodellen 

beskriver (Eriksson & Bondas-Salonen et al, 1995) att människan ständigt pendlar mellan 

olika tillstånd av hälsa. 

Konklusion 

I resultatet har det framkommit att en hjärtinfarkt drabbar hela människan. Fysiska symtom 

utgjorde begräsningar i livet efter en hjärtinfarkt, men för de flesta var den psykiska delen i 

återhämtningen den svåraste att hantera. De fick lära sig leva ett nytt liv där engagemang 

och motivation till att skapa förändringar i sin livsstil var vägen framåt. För att finna 

motivation till en förändring var stöd en viktig grundpelare, stöd från sjuksköterskan var det 

som fick dem att påbörja en förändring. Medan stöd från anhöriga gav dem motivationen att 

fortsätta.  

 En hjärtinfarkt vände upp och ner på det invanda livet. Flera ansåg hjärtinfarkten som en ny 

chans i livet men andra kände att kroppen svikit dem. För att stödja och hjälpa patienten i 

sin återhämtning från en hjärtinfarkt bör sjuksköterskan ha kunskap om hur patientens 

upplevelser av hur livet förändrats. För att underlätta och hjälpa patienten ger sjuksköterskan 
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stöd och vägledning för att öka patientens livskvalité. En lyckad väg i återhämtningen var 

att skapa strategier i vardagen för att bibehålla en förändring på lång sikt. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Föreliggande arbete har lyft patientens upplevelse av livet efter en hjärtinfarkt. Då resultatet 

identifierar de grundläggande behov som de drabbade i studien har påvisat, kan 

sjuksköterskan få en förståelse för vilket stöd de flesta patienter behöver i början på sin 

återhämtning. Vidare har resultatet belysts att en individuellt anpassad vård är grunden för 

en god och snabbare återhämtning. Sjuksköterskan ska enligt resultatet identifiera 

riskfaktorer och handleda patienten till att göra livsstilsförändringar. De bör även stödja 

patienten till att skapa en personlig strategi för hur de ska gå till väga för att bibehålla en 

långvarig livsstilsförändring.  

Studiens resultat är behjälpligt för sjuksköterskor för att få en grundläggande förståelse i hur 

livet efter en hjärtinfarkt kan upplevas av patienten. Med den inhämtade kunskapen från 

resultatet kan sjuksköterskan på ett bättre sätt genomföra god och personcentrerad 

omvårdnad och få en större förståelse för patienten. Studien kan bidra till att fler 

sjuksköterskor får en allmän kunskap i ämnet, därmed kan patienten få en tidig information 

om vanliga psykiska och fysiska symtom efter hjärtinfarkten. Patienten kan då förbereda sig 

för hur livet kan se ut efter en hjärtinfarkt och snabbare skapa en strategi för hur de ska gå 

till väga, för att på bästa sätt ta sig över de hinder vilka kan uppstå i strävan efter ett långt 

liv med god livskvalitet. Vidare forskning för hur sjuksköterskor kan förebygga psykisk 

ohälsa efter hjärtinfarkt behövs för att bidra med en effektivare återhämtning och förebygga 

ett eventuellt livslidande.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1 Sökhistorik 

Databas och 

datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

rubriker 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

Cinahl 2018- 

01-18 

Peer reviewed. 

Daily life AND 

experiences 

AND 

Myocardial 

infarction 

13 13 4 1 

Cinahl 2018-

01-18 

Peer reviewed. 

Lifestyle 

changes AND 

acute 

myocardinal 

infarction AND 

patient* 

25 25 4 1 

Cinahl 2018-

01-19 

Experience 

AND 

myocardial 

infarction AND 

later* 

24 24 1 1 

Cinahl 2017-

11-24 

Myocardial 

infarction* 

patients 

experience* 

103 103 6 1 

Cinahl 2018-

01-16 

Peer reviewed. 

Myocardial 

infarction AND 

patient* AND 

support AND 

recovery 

95 95 10 4 

Cinahl 2018-

01-19 

Heart attack* 

AND patient* 

AND perception 

32 32 4 2 
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Bilaga 2 Granskningsmall 

- Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

- Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

- Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall  

- Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

- Hur är metoden beskriven? 

- Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

- Hur har data analyserats? 

- Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

- Vad visar resultatet? 

- Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

- Vilka argument förs fram? 

- Förs det några etiska resonemang? 

- Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

- Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 



 

 

 

Bilaga 3 Forsberg och Wengström (2013) granskningsmall. 

Fråga Ja 1p Nej 0p Otydlig 0p 

1. Är designen av studien 

relevant för att besvara 

frågeställningen? 

   

2. Är urvalskriterierna för 

undersökningsgruppen 

tydligt beskrivna? 

Inklusions och 

exklusionskriterier ska vara 

beskrivna 

   

3. Är undersökningsgruppen 

beskriven och lämplig? 

   

4. Metod av datainsamling, 

är fältarbetet tydligt 

beskrivet? 

   

5. Är data systematiskt 

insamlade, finns 

intervjuguide/ 

studieprotokoll? 

   

6. Är analys och tolkning av 

resultatet diskuterade?  

   

7. Är resultaten trovärdiga? 

Är källor angivna? 

   

8. Är resultaten pålitliga 

(undersökningens och 

forskningens trovärdighet) 

   

9. Är fenomenet konsekvent 

beskrivet? 

   

10. Är resultaten återförda 

och diskuterade med 

undersökningsgruppen 

   

11. Är teorier och tolkningar 

som presenterats baserade 

på insamlade data? 

   

12. Kan resultatet 

återkopplas till den 

ursprungliga 

forskningsfrågan? 

   

13. Stödjer insamlade data 

forskningens resultat? 

   

14. Har resultaten klinisk 

relevans?  

   

15. Diskuteras 

metodologiska brister och 

risken för bias? 

   



 

 

16. Är begrepp, teman och 

kategorier utvecklade och 

tolkade? 

   

17. Finns det någon risk för 

bias? 

   

18. Håller du med om 

slutsatserna i artikeln? 

   

Totalt: 18 poäng. 

0-6 poäng = Låg 

7-12 poäng = Medel 

13-18 Poäng = Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 Analys av artiklar 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat Forskningsetiska 

överväganden 

Kvalitet 

Författare: Condon, C., & 

McCarthy, G. 

Titel: Lifestyle changes 

following acute myocardial 

infarction: Patients 

perspectives.  

Tidsskrift: European 

Journal of Cardiovascular 

Nursing 

Årtal: 2006 

Syfte: Att 

utforska 

patienternas 

perspektiv i att 

göra 

livsstilsförändring

ar efter en 

hjärtinfarkt. 

Perspektiv: 
Patientperspektiv 

Kvalitativ studie, 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna hölls 

6 veckor efter 

utskrivning från 

sjukhus och 

pågick mellan 40-

75 min 

Fyra teman identifierades, de 

kom fram till att många 

förändringar på en gång var 

svårt att genomföra, speciellt 

att sluta röka och hantera 

stress. Särskilt när det var en 

brist på professionell hjälp 

under denna tid. 

Familjemedlemmar 

överbeskyddade även 

patienten vilket gav en 

frustration för deltagarna. 

Har erhållit etiskt 

godkännande från den 

etiska kommitteen i 

den södra hälso- 

styrelsen. Studien 

följer riktlinjerna i 

Helsingfors- 

deklarationen. Alla 

inspelningar förstördes 

efter studien och alla 

deltagare är anonyma. 

Hög 

Författare: Dullaghan, L,. 

Lusk, L,. McGeough, M,. 

Donnelly, P,. Herity, N,. & 

Fitzsimons, D. 

Titel: I am still a bit unsure 

how much of a heart attack 

it really was! Patients 

presenting with non ST 

elevation myocardial 

infarction lack 

understanding about their 

Syfte: Utforska 

och jämföra 

patienters 

sjukdomsupplevel

se och motivation 

till 

beteendeförändrin

g efter en 

hjärtinfarkt 

beroende på 

vilken behandling 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer och en 

deduktiv ansats. 

Tre olika grupper 

av 

hjärtinfarktpatient

er intervjuades 

efter 4 veckor från 

sjukdomsdebut. 

Alla patienter som hade 

drabbats av en ST-

höjningsinfarkt hade samma 

sjukdomsupplevelse oavsett 

behandling. De var beslutna 

att göra livsstilsförändringar. 

Patienter vilka hade drabbats 

av en icke-ST-höjningsinfarkt 

tycket inte att tillståndet var så 

allvarlig och var därmed 

Data samlades in efter 

att studien godkänts av 

den lokala etiska 

kommitteen. Alla 

patienter gav ett 

skriftligt godkännande 

för att deltaga i 

studien. 

Hög 



 

 

illness and have 

lessmotivation for 

secondary prevention.  

Tidsskrift: European 

Journal of Cardicascular 

Nursing.  

Årtal: 2014 

patienten fått.   

Perspektiv: 
Patientperspektiv 

mindre motiverade till 

livsstilsförändringar. 

Författare: Junehag, L,. 

Asplund, K,. & Svedlund, 

M.  

Titel: Perceptions of 

illlness, lifestyle and 

support after an acute 

myocardial infarction.  

Tidsskrift: Scandinavian 

Journal of Caring Sciences. 

Årtal: 2014 

Syfte: Syftet var 

att beskriva deras 

individuella 

uppfattning av 

livsstil och stöd ett 

år efter en 

hjärtinfarkt med 

eller utan en 

mentor. 

Perspektiv: 
Patientperspektiv. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

individuella 

intervjuer. 20 

personer deltog i 

studien och 11 

personer av dem 

hade en mentor 

under tiden.  

Patienterna var medvetna om 

behovet av att göra 

livsstilsförändringar men hade 

svårt att genomföra dem. Dem 

önskade att de kunde leva som 

innan sjukdomen men såg 

ändå positivt på framtiden. 

Det fanns positiva aspekter 

med att ha en mentor, 

ytterligare studier behövs för 

att förstå bristen på 

motivation. 

Studien är utförd 

utefter riktlinjerna i 

Helsingfors-

deklarationen. Umeå 

universitets etiska 

kommittee gav 

godkännande. Alla 

deltagare fick 

information om syfte, 

anonymitet och deras 

rätt till att dra sig ur 

studien innan de 

skriftligen gav sitt 

godkännande. 

Hög 

Författare: Junehag, L,. 

Asplund, K,. & Svedlund, 

M. 

Titel: A qualitative study: 

Perceptions of the 

psychosocial consequences 

and access to support after 

an acute myocardial 

infarction.  

Tidsskrift: Intensive and 

Syfte: Syftet med 

studien var att 

beskriva 

individers 

uppfattning av 

psykosociala 

konsekvenser 

efter en akut 

hjärtinfarkt och 

deras tillgång till 

stöd ett år efter 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 20 

patienter 

intervjuades 

individuellt ett år 

efter infarkten. 

Utav dessa 

patienter hade 11 

kontakt med 

mentorer.  

Tre teman identifierades. 

Under tillfrisknandet 

upplevde patienterna 

psykosociala konsekvenser 

bestående av ångest och rädsla 

av att drabbas igen. De flesta 

uppskattade sina mentorer och 

de som inte hade mentorer 

ville ha ett mer strukturerat 

stöd. Deltagarna var ofta 

Studien är utförd i 

enlighet med 

riktlinjerna i 

Helsingfors-

deklarationen. Umeå 

universitets etiska 

kommittee gav 

godkännande. Alla 

deltagare fick 

information om syfte, 

anonymitet och deras 

Hög 



 

 

Critical Care Nursing. 

Årtal: 2014 

händelsen. 

Perspektiv: 
Patientperspektiv.  

missnöjda med uppföljning 

under deras tillfrisknande. 

rätt till att dra sig ur 

studien innan de 

skriftligen gav sitt 

godkännande. 

Författare: Kristofferzon, 

M-L,. Löfmark, R,. & 

Carlsson, M. 

Titel: Striving for balance 

in daily life: Experiences of 

swedish women and men 

shortly after a myocardial 

infarction.  

Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing. 

Årtal: 2007. 

Syfte: Att 

beskriva 

erfarenheter av det 

dagliga livet hos 

män och kvinnor 

under de första 4-

6 månaderna efter 

en hjärtinfarkt. 

Perspektiv: 
Patientperspektiv.  

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 20 

kvinnor och 19 

män intervjuades 

individuellt. Data 

analyserades med 

en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tre teman identifierades. 

Psykiska symtom och 

emotionell ångest var de 

vanligaste problemen som 

patienterna beskrev under den 

första månaden. Deltagarna 

hanterade problemen genom 

att förhandla med sig själva, 

lita på sina egna förmågor, 

ändra attityd och beteenden 

samt ta egna beslut och agera 

utefter dessa. Överlag hade de 

bra stöd men upplevde brist i 

kommunikation med sitt 

nätverk.  

Uppsala universitets 

etiska kommittee har 

godkänt studien. Alla 

deltagare fick 

information om 

studiens syfte samt 

deras rätt att dra sig ur 

studien även om deras 

anonymitet innan de 

gav sitt skriftliga 

godkännande. 

Hög 

Författare: Kristofferzon, 

M-L,.. Löfmark, R,. & 

Carlsson, M,. 

Titel: Managing 

consecuenses and finding 

hope- experiences of 

Swedish women and men 

4-6 months after 

myocardical infarction. 

Tidsskrift: Scandinavian 

Journal of Caring sciences. 

Årtal: 2008. 

Syfte: Syftet med 

studien var att 

beskriva 

upplevelser i det 

vardagliga livet 

för kvinnor och 

män 4-6 månader 

efter en 

hjärtinfarkt och 

deras 

förväntningar på 

framtiden. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer med 20 

kvinnor och 19 

män. Flera 

intervjuer gjordes 

individuellt med 

personerna, första 

var en månad efter 

sista var fyra 

månader efter. 

Två teman identifierades, 

Patienterna hade svårt att 

etablera ett stabilt 

hälsotillstånd pga av 

hälsoproblem, 

livsstilsförändringar och 

emotionella reaktioner. Det 

visade sig att patienterna även 

uppvisade positiva 

konsekvenser nya livsvärden 

och hopp om framtiden.  

Uppsala universitets 

etiska kommittee har 

godkänt studien. 

Studien följer även 

principerna i 

Helsingforsdeklaratio

nen. 

Hög 



 

 

Perspektiv: 
Patientperspektiv. 

Författare: Ostegaard 

Jensen, B,. & Petersson, K. 

Titel: The illness 

experiences of patients 

after a first time 

myocardial infarction. 

Tidskrift: Patient 

Education and 

Counselling. 

Årtal: 2003 

Syfte: Att 

undersöka 

sjukdomserfarenh

eter hos patienter 

efter sin första 

hjärtinfarkt med 

fokus på 

livssituation och 

återhämtningspro

cess över tid. 

Perspektiv: 
Patientperspektiv.  

Kvalitativ studie. 

30 patienter 

intervjuades tre 

dagar efter 

infarkten, sen igen 

17 veckor efter 

utskrivning på 

sjukhus. Data 

samlades in via 

tematiska 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Patienterna fann en osäkerhet 

på sin livssituation relaterat 

till behandlingen och de krav 

på att ändra deras beteende.  

Patienterna upplevde också ett 

behov av kunskap och stöd när 

det gäller existentiella frågor 

och att drabbas av en ny 

infarkt. 

Efter godkännande 

från en vetenskaplig 

etisk kommittee vid 

Odense universitet 

fick informanterna 

skriftlig information 

om deras anonymitet 

samt att de hade rätten 

att dra sig ur studien 

när som helst utan att 

ge en förklaring till 

varför. 

Hög 

Författare: Sjöström-

Strand, A,. Ivarsson, B,. & 

Sjöberg, T. 

Titel: Women´s 

experience of a myocardial 

infarction: 5 years later. 

Tidsskrift: Scandinavian 

Journal of Caring Sciences. 

Årtal: 2011. 

Syfte: Att 

utforska och 

beskriva hur 

kvinnor 5 år efter 

en hjärtinfarkt 

tänker om sitt 

vardagliga liv och 

sin hälsa.  

Perspektiv: 
Patientperspektiv. 

Explorativ och 

beskrivande 

kvalitativ studie. 

Med 

fenomenografisk 

design. 12 kvinnor 

intervjuades 

individuellt.  

Kvinnorna beskrev hur 

hjärtinfarkten orsakade 

begränsningar i form av 

fysiska begränsningar, fatigue 

och hälsokomplikationer. 

Äldre deltagare led av andra 

sjukdomstillstånd utöver 

hjärtinfarkten. Vissa upplevde 

att hjärtinfarkten inte 

påverkade livet. Många 

beskrev det som att de fått en 

ny chans i livet.  

Skriftlig information 

om studiens syfte och 

deltagarnas rätt till 

anonymitet och rätt att 

dra sig ur studien. 

Därefter har 

deltagarna gett 

skriftlig godkännande 

att delta i studien. Ett 

etiskt godkännande av 

Uppsala universitets 

etiska kommittee   har 

erhållits för studien 

Hög 

Författare: Tod, A. 

Titel: Exploring the 

meaning of recovery 

following myocardial 

infarction. 

Syfte: Att 

utforska 

betydelsen av 

återhämtning hos 

patienter som haft 

Kvalitativ studie 

med Grounded 

theory som metod. 

Individuella och 

grupp intervjuer 

Efter en hjärtinfarkt upplevde 

deltagarna sig förändrade som 

personer. Återhämtningen var 

därför en pågående process 

som involverade att leva med 

Godkännande för 

studien erhölls från 

NHS forskningsetiska 

kommittee. Deltagare 

fick information om 

Hög 



 

 

Tidsskrift: Nursing 

Standard. 

Årtal: 2008 

en hjärtinfarkt. 

Perspektiv: 
Patientperspektiv. 

gjordes med totalt 

24 deltagare 6-9 

månader efter 

hjärtinfarkten. 

sitt nya tillstånd. En osäkerhet 

framträdde i återhämtningen 

och innebar att patienten hade 

bra och dåliga stunder i 

processen. 

anonymitet och rätten 

att dra sig ur när som 

helst. Deltagarna gav 

sitt deltagande innan 

studien genomfördes. 

Författare: Wiles, R,. 

Titel: Patient´s perceptions 

of their heart attack and 

recovery: The influence of 

epidemiological ” 

Evidence” and personal 

experience.  

Tidsskrift: Social Science 

& Medicine. 

Årtal: 1998. 

Syfte: Undersöker 

patienternas 

förståelse av 

hjärtinfarkten och 

vilka utmärkande 

livsstilsråd som 

finns för att 

återhämta sig i sin 

hälsa. 

Perpektiv: 
Patientperspektiv.  

Kvalitativ studie. 

intervjuer 

genomfördes med 

25 personer. Varje 

person 

intervjuades två 

gånger efter cirka 

två veckor och 

sedan fem 

månader.  

För att återhämta sig var 

information från hälso- och 

sjukvårdspersonal av 

betydelse. Denna information 

hade en central roll i 

människors förståelse av 

hjärtinfarkten och deras 

framtid i återhämtningen. 

Negativa aspekter om 

informationen var att den var 

förenklad och efter den akuta 

fasen tappade patienterna 

förtroende för informationen 

de fått och hittade då nya bevis 

som motsa den första 

informationen. Vilket gjorde 

att långsiktiga 

livsstilsförändringar 

ifrågasattes då de inte kunde 

garantera att en ny hjärtinfarkt 

skulle inträffa. 

Publicerad i Social 

Science and medicine 

vilket är en 

vetenskaplig tidskrift 

med krav på att artiklar 

måste ha ett etiskt 

godkännande för att få 

publiceras i tidskriften.   

Hög 

 


