
 

 

 

 

  

MITT SPRUCKNA HJÄRTA 

En litteraturbaserad studie av individers 
upplevelser av det dagliga livet efter en 
hjärtinfarkt 

 

MY FRACTURED HEART 

A literature based study of individuals 
experiences of the daily life after a 
myocardial infarction 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 
Grundnivå  
15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2019 
 
 
Författare:  Alice Blomén 

Linnéa Gustafsson 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 

Titel:  Mitt spruckna hjärta – Individers upplevelse av det dagliga livet efter en 

hjärtinfarkt 

 

Författare:  Blomén, Alice; Gustafsson, Linnéa 

 

Institution:  Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 

 

Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad, OM525G, 15 hp 

 

Handledare:  Alander Persson, Malin 

 

Examinator: Sahlsten, Monika 

 

Sidor: 28 

 

Nyckelord: Dagligt liv, hjärtinfarkt, livsstilsförändringar, stöd och upplevelser 

 

___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar människor över hela världen och kan leda till döden. Efter 

hjärtinfarkten påbörjar individerna sin återhämtningsperiod. Då ska individerna påbörja sina 

livsstilsförändringar samtidigt som de måste hantera den krissituation de plötsligt hamnat i. 

Syfte: Att beskriva individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. Metod: 

En litteraturbaserad studie med tolv kvalitativa artiklar. Resultat: Individernas vardag 

förändrades drastiskt efter hjärtinfarkten och alla hinder var inte lika lätta att överkomma. 

Ur analysen framträdde tre teman; Ny verklighet att förhålla sig till, En andra chans samt 

Hjälp till återhämtning, med åtta underteman. Slutsats: Hjärtinfarkt är en sjukdom som 

drabbar hela individen. Individerna behöver arbeta med både fysiska och psykiska aspekter 

av sitt välmående under återhämtningsperioden. Sjuksköterskan är ett stöd under 

sjukhustiden som hjälper patienten att återgå till hemmet och sitt vardagliga liv. Dock måste 

sjukvården ta sitt ansvar på större allvar när det kommer till informationsbehovet hos de 

individer som drabbats av hjärtinfarkt. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Myocardial infarction affects people all over the world and can result in death. 

After the myocardial infarction the individuals initiate their recovery. The individuals have 

to cope with lifestyle changes and at the same time dealing with the crisis that they are in. 

Aim: To describe individual's experiences of the daily life after a myocardial infarction. 

Method: A literature based study including twelve qualitative articles. Results: The 

individuals daily life drasticly changed after the myocardial infarction and all obstacles were 

not as easy to overcome.Three themes emerged from the analysis; New reality to relate to, 

A second chance and Help to rocery, with eight subthemes. Conclusion: Myocardial 

infarction is a disease that affects the whole individual. The individuals need to work with 

physical as well as psychic aspects of their well-being during the recovery. The nurse is a 

support during the hospital stay that helps the patient return to the home and their daily life. 

However the health care needs to take responsibility for the need of information that the 

individuals require more seriously. 
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INLEDNING 

År 2016 var det 56,9 miljoner dödsfall i världen och 15,2 miljoner av dessa berodde på 

ischemisk hjärtsjukdom vilket innebär att det är den dominerande anledningen till dödsfall i 

världen (World Health Organization, 2018). I Sverige fick cirka 25700 personer en akut 

hjärtinfarkt år 2016 och 25 procent av de fallen resulterade i döden inom 28 dagar. Med 

stigande ålder ökar antalet fall och dödlighet (Socialstyrelsen, 2017). Att leva med ett skadat 

hjärta kan upplevas som påfrestande för individen. Det dagliga livet förändras drastiskt och 

många känslor kan uppkomma. Exempel på känslor är rädsla, osäkerhet, stress och ångest 

(Bosworth et al., 2004). Att uppmärksamma dessa upplevelser är därför viktigt för att som 

sjuksköterska kunna bemöta dessa patienter på ett stödjande och förstående sätt för att kunna 

bedriva en individanpassad vård. Dock krävs en ökad förståelse och djupare kunskap kring 

vad individerna upplever sig sakna från hälso- sjukvården för att omvårdnadsbehoven ska 

kunna tillfredsställas till fullo. 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt definieras som vävnadsdöd till följd av ischemi (syrebrist). Ischemi beror ofta 

på att kranskärl kring hjärtat blivit tilltäppta av plack som förhindrar blodflödet. Det gör att 

hjärtat inte får något syre i de delarna (Thygesen et al., 2018). Aterosklerotiskt 

(åderförkalkat) plack kan också vara en orsak till ischemi. När det aterosklerotiska placket 

blir inflammerat släpper det från kärlväggen och kan täppa till ett kranskärl (Gelfand & 

Cannon, 2007). Hjärtinfarkten kan resultera i mindre kroniska besvär, livshotande händelser 

eller plötslig död. De personer som överlevt en hjärtinfarkt löper större risk att drabbas av 

ytterligare en hjärtinfarkt (Mendis et al., 2010). Det finns en mängd olika riskfaktorer för 

kranskärlssjukdomar. Att vara av manligt kön, över viss ålder och ha en genetisk indikation 

är de icke påverkbara riskfaktorerna vid hjärtinfarkt. Livsstilsval och livsstil är påverkbara 

faktorer som kan öka risken för att drabbas av hjärtinfarkt. Livsstilsval kan vara exempelvis 

rökning, låg fysisk aktivitet och sämre kostvanor. Livsstilsval leder till livsstilssjukdomar 

som till exempel blodfettsrubbningar, diabetes, förhöjt blodtryck och obesitas (Persson & 

Stagmo, 2008). 

Symtom och bedömning 

Symtomen för hjärtinfarkt kan variera utifrån person och kön (MacInnes, 2006). Ett tydligt 

symtom för hjärtinfarkt och ischemi är bröstsmärta eller obehag som i vissa fall kan stråla ut 

i övre extremiteter, käke och mage (Mendis et al., 2010). Andra vanliga symtom är 

illamående, kräkning, trötthet och andningspåverkan. Det är även vanligt att kvinnor har 

ryggsmärta, ont i nacke, hals, käke och axlar. Symtombilden blir därav lite mer diffus och 

kan vara svårare att diagnostisera. Eftersom kvinnor ofta har mer diffusa symtom än män så 
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dröjer de ofta med att söka vård vilket kan leda till en mer allvarlig skada på hjärtat än om 

kvinnan hade sökt direkt vid symtomdebut (MacInnes, 2006). När en person har symtom för 

hjärtinfarkt är det viktigt med en tidig bedömning och behandling för att hämma 

sjukdomsförloppet samt minska försämring och skada på hjärtat. Redan i ambulansen gör 

ambulanssjuksköterskan en bedömning av patientens symtom och i Sverige tas ett EKG som 

skickas direkt till en kardiologavdelning. Där bedöms EKG:t av personal som sedan hänvisar 

ambulansen med patienten till rätt ställe, antingen akutvårdsmottagning, operation eller 

direkt till kardiologavdelningen. Intensiteten av patientens bröstsmärta bedöms med hjälp av 

VAS-skalan som är en skattningsskala där patienten själv får skatta hur pass ont han eller 

hon har. Efter bedömning av patientens smärta får patienten till att börja med smärtlindring 

redan i ambulansen innan vidare behandling görs på sjukhuset (Holmberg et al., 2018). 

Behandling 

Enligt Gelfand och Cannon (2007) ligger det primära fokuset vid behandling av hjärtinfarkt 

på att återställa blodflödet till den del av hjärtat där det är hindrat eller minskat på grund av 

tilltäppning i kranskärlen. Genom att återställa blodflödet ökar överlevnadschansen, 

infarktens omfattning minimeras och risken för komplikationer minskas. Det görs genom så 

tidig reperfusion som möjligt, antingen farmakologisk eller mekanisk. Reperfusion innebär 

att blodflödet återställs för att reducera risken för ytterligare celldöd i vävnaden. Vid 

hjärtinfarkt görs detta via intravenös trombolytisk behandling eller percutaneous coronary 

intervention (PCI), även kallat ballongvidgning. Efteråt blir patienten inlagd på sjukhus där 

personalen har tillgång till hjärtdefibrillator, kontinuerlig EKG-övervakning och bevakar 

patientens mående och vitala parametrar. Patienten får även antitrombotisk medicinering för 

att förhindra att ytterligare tromboser (blodproppar) bildas och för att lösa upp redan 

befintliga tromboser. Fortsättningsvis, på lång sikt, får patienten behandling med 

trombocythämmare för att risken för återkommande trombos ska minskas och för att 

förhindra fullständig ocklusion av kranskärlen. Patienten får även andra läkemedel som 

exempelvis betablockerare och nitrater (Gelfand & Cannon, 2007). Betablockerare används 

för att sänka hjärtrytmen och blodtrycket. Nitrater används för att vidga blodkärlen, detta 

bidrar till att hjärtmuskeln avlastas vilket leder till att ischemin och därmed bröstsmärtan 

minskar (Norlén & Lindström, 2014). Efter det akuta skedet flyttas behandlingens fokus till 

sekundärprevention. Det handlar då istället om att förebygga riskfaktorer som exempelvis 

diabetes, blodfettsrubbningar, högt blodtryck och rökning (Gelfand & Cannon, 2007). 

Riskfaktorerna kan förebyggas med hjälp av livsstilsförändringar. Dessa består av 

kontrollerad kosthållning, rökavvänjning, fysisk aktivitet och medicinering (Sjöström-

Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2013). Enligt Skinner, Cooper och Feder (2007) bör kosten bestå 

av en medelhavsdiet som till största del består av bröd, frukt, grönsaker och fisk. 

Alkoholkonsumtionen bör vara kontrollerad och inte överstiga den rekommenderade 

mängden, för män gäller max 210 ml och för kvinnor max 140 ml ren alkohol per vecka. 

Den fysiska aktiviteten ska varje dag bestå av 20-30 minuters motion som leder till lätt 

andfåddhet (Skinner, Cooper & Feder, 2007). Vardagen efter hjärtinfarkten kan se olika ut 

beroende på individens livssammanhang och behov. Vanligtvis sker utskrivning från 

sjukhuset inom ett par dagar efter behandling (Sjöström-Strand et al., 2013). 

Sjukskrivningsperioden är olika lång beroende på vilket behov individen har. När 

individerna kommit hem startar de med rehabilitering för att kunna återgå till vardagen så 
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som den var innan hjärtinfarkten. En del har som mål att kunna återgå till sitt yrkesliv, medan 

andra är pensionärer (Tod, 2008). 

Hälsa och ohälsa 

Hälsa kan definieras som ett tillstånd av psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast avsaknad av sjukdom (World Health Organization, 2005). Enligt Eriksson (1989) är 

hälsa någonting relativt och att finna gränser för vad som är friskt och vad som är sjukt är 

komplicerat. Hälsan är individuell för varje individ. Sjukdom och ohälsa kommer troligen 

alltid att drabba människan. När människan stöter på ett hinder som förhindrar samspelet till 

världen uppstår ohälsa. Livet kantas av känslor såsom lidande, smärta, sorg och glädje. 

Synen på människans hälsa varierar beroende på vilken kultur och samhälle människan 

tillhör. Exempelvis ställs höga krav på graden av friskhet i nordiska länder då det finns god 

tillgång till hälsotjänster åt befolkningen (Eriksson, 1989). Med hjälp av hälsokorset (se figur 

1), skapat av Eriksson (1989), kan en persons hälsotillstånd identifieras. Genom att värdera 

personens upplevda och verkliga hälsa eller ohälsa placeras personens hälsotillstånd på två 

av positionerna A-D. Trots att en person har en verklig ohälsa kan denne uppleva hälsa och 

välbefinnande. I position A vet personen om att han eller hon har en sjukdom men har 

accepterat situationen och upplever trots sjukdomen en hälsa och ett välbefinnande. I 

position B har personen ingen sjukdom och känner ett välbefinnande. I position C upplever 

personen en känsla av sjukdom och ohälsa men personen har i själva verket avsaknad av 

fysisk sjukdom. Personen känner alltså ett illabefinnande trots att han eller hon inte har 

någon sjukdom. I position D däremot så känner sig personen sjuk samt lider av verklig 

sjukdom och ohälsa  (Eriksson, 1989). 

 

Figur 1. Hälsokorset (Eriksson, 1989, s. 49) 

Enligt Sjöström-Strand et al. (2013) erbjuder primärvården olika rehabiliteringsprogram för 

hjärtsjuka individer för att underlätta livsstilsförändringar i vardagen. 
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Rehabiliteringsprogrammen innehåller träningsprogram, stresshantering, hjälp med 

rökavvänjning, information om medicinering och kostrådgivning. Detta har visat sig bidra 

till en bättre hälsa på lång sikt, det är dock viktigt att personalen utgår ifrån individens 

individuella behov och identifierar de riskfaktorer som kan tänkas finnas (Sjöström-Strand 

et al., 2013). 

Lidande 

Ordet lidande kan innebära flertalet olika saker. Ofta förknippas ordet lidande med någonting 

ont, men egentligen är det en kamp både mellan något ont och något gott (Eriksson, 1993). 

Zhao et al. (2018) beskriver hur människor som lidit av en förlust i form av tid och pengar 

kunde uppnå ett högre välmående genom att de hjälpt andra. Eftersom förlusten var orsakad 

av dem själva och ej kunde skyllas på någon annan erkände de fullt ansvar. Deltagarna kunde 

dock ändå uppleva en känsla av välmående på grund av att deras lidande hade hjälpt andra 

att må bättre, på detta sätt blev lidandet till ett gott lidande (Zhao et al., 2018). Utan lidandet 

skulle ingen lycka kännas. Lyckan kan ses som slutet på lidandet (Eriksson, 1994). Att känna 

lidande innebär att våndas och plågas, att bli besvärad av någonting ont. Det kan innehålla 

sorgen över något som gått förlorat eller håller på att förloras. Lidandet är en del av livet 

men människan vill inte lida utan försöker hela tiden hitta strategier för att lindra sitt lidande. 

Det finns ett förakt mot lidandet och i dagens samhälle vill människan inte ge plats för det. 

Människan arbetar hela tiden för att lindra sitt lidande oberoende av vad som gett upphov 

till det. Kampen mot lidandet är en kamp mot det onda. Genom att känna ödmjukhet 

gentemot sitt lidande vågar individen gå igenom det. Det möjliggörs då även för 

honom/henne att känna medlidande, individen ser andra och inte bara sig själv. Människan 

kan även känna en bitterhet inför sitt lidande vilket resulterar i ett hat mot sig själv och andra 

personer. Känner människan en bitterhet så kan han eller hon inte känna ett medlidande 

(Eriksson, 1993). 

Inom vården kan tre olika sorters lidande påträffas; sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande är när personen känner lidande till följd av 

sin sjukdom eller behandling. Vårdlidande är lidandet kopplat till vårdsituationen. 

Livslidande är lidandet som upplevs kopplat till själva livet, att känna den absoluta 

enskildheten och ensamheten. Ordet ‘patient’ betyder ‘den lidande människan’. I dagens 

samhälle används patientbegreppet som en definition på någon som har rätten till att erhålla 

vård och få ekonomiskt stöd för den givna behandlingen. Enligt ett talesätt kan människan 

inte uppskatta sin hälsa förrän denne mött sjukdom. Lidandet och hälsan utgör grunden för 

lidandets kamp samt kampen att överleva och välja liv. Genom att patienten genomgått 

sjukdom och ohälsa kan patienten i större mån uppskatta sin hälsa på grund av att lidandet 

ger en kontrast i välmåendet (Eriksson, 1994). Enligt Johansson Sundler, Dahlberg och 

Ekenstam (2009) kan ett lidande uppstå efter en hjärtinfarkt till följd av en känsla av 

ensamhet. Ensamheten kan i sin tur leda till att individen blir sårbar och får minskad 

motivation till att ta hand om sig själv (Johansson Sundler et al., 2009). 



5 

 

Egenvård 

Orem och Taylor (2011) definierar egenvård som aktiviteter som individen påbörjar och där 

syftet är att bevara liv, hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan är skyldig att hjälpa 

individen med egenvård när individen inte är kapabel att utföra aktiviteter själv. 

Aktiviteterna innefattar den dagliga hygienen, måltider, behov av integritet och sömn, 

mental och fysisk aktivitet, kontakt med vänner, familj och kollegor samt religiösa övningar. 

Egenvård är ett beteende som lärs in i en grupp via kommunikation och interaktion. För att 

kunna utöva egenvård i syfte att tillgodose ett visst behov krävs det att individen haft tillgång 

och tillräckligt med tid för kommunikation och interaktion. Utan tillräckligt med 

inlärningstid finns inte den kunskap som behövs för att utföra de väsentliga handlingarna 

(Orem & Taylor, 2011). 

Orems (2001) egenvårdsteori innefattar tre delar; teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. Teorin om egenvård byggs upp av 

människans hälsa. Människans hälsa består av fyra oskiljaktiga delar, dessa är de fysiska, 

psykiska, sociala och mellanmänskliga interaktionerna. Interaktionerna ligger till grund för 

att kunna delta i och utföra egenvården. Individens hälsa och egenvård är samordnade och 

beroende av varandra. En viktig förutsättning för att egenvården ska vara effektiv är att 

individen har utvecklat sin förmåga till att ta hand om sig själv i den miljö som denne till 

vardags befinner sig i. I Orems (2001) teori om egenvårdsbrist delas en individs 

egenvårdsbehov in i tre olika utgångspunkter. Det första är universella egenvårdsbehov 

vilket innebär att ta hand om livsviktiga behov, såsom att andas samt att inta föda och vätska. 

Det andra är utvecklande egenvårdsbehov som riktar sig till de utvecklingsprocesser som 

sker genom livet, från spädbarnsåldern till döden. Den tredje utgångspunkten är 

egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem vilket kan innebära att observera och bedöma det 

egna hälsotillståndet. Åtgärder för dessa hälsoproblem kan vara att uppsöka sjukvård, följa 

den medicinska behandling som ordinerats eller att hantera biverkningar som eventuellt kan 

uppkomma. Teorin om omvårdnadssystem innefattar de hjälpmetoder som består av 

sjuksköterskans handlingar. Omvårdnadssystemet delas in i tre olika grader av stöd baserat 

på hur mycket individen klarar av själv. De tre olika graderna benämns som fullständigt 

kompenserande omvårdnadssystem, delvis kompenserande omvårdnadssystem samt 

stödjande och undervisande omvårdnadssystem (Orem, 2001). Aish och Isenberg (1996) 

beskriver att Orems teori om egenvård verkar särskilt användbar för patienter med 

hjärtinfarkt för att de ska förstå vilken nivå av egenvård som krävs. 

Individer som drabbats av hjärtinfarkt är i stort behov av egenvårdsutbildning, stöd och 

rådgivning. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver därför aktivt arbeta för att 

förbättra individers förmåga till egenvård. Orems teori om egenvård kan hjälpa till att 

utveckla individens kapacitet och tillgång till sin egenvård (Mohammadpour, Rahmati 

Sharghi, Khosravan, Alami & Akhond, 2015). Under vårdtiden får individen hjälp av 

sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal att utföra egenvården. När vårdtiden är slut 

behöver individen ha fått tid att lära sig att utföra egenvården själv för att kunna leva sitt 

dagliga liv (Orem & Taylor, 2011). 
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Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden inriktar sig på patienternas 

grundläggande behov och anpassas utefter individens upplevelser av det dagliga livet. I det 

inkluderas fysisk, psykosocial, andlig och kulturell dimension. För att utföra en god 

omvårdnad bör sjuksköterskan ta i beaktande att individer är olika och därmed behöver en 

personcentrerad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Med personcentrerad 

vård menas att vårda utifrån individens upplevelse och tolkning av hälsa. Sjuksköterskan ska 

respektera och bekräfta den tolkning individen har och arbeta för att främja hälsa utifrån vad 

det innebär för individen. En personcentrerad vård prioriterar psykiska, andliga, sociala och 

existentiella behov i lika stor utsträckning som fysiska behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). En sjuksköterska ska efter att patienten drabbats av en 

hjärtinfarkt finnas i närheten, lyssna på och normalisera de reaktioner som upptäcks vid en 

hjärtinfarkt. Genom detta skapas en tillit mellan patienten och sjuksköterskan som ger 

möjlighet för patienten att öppna upp sig om sina tankar och känslor (Sjöberg, 2005). Enligt 

International Council of Nurses (2014) är det primära professionella ansvaret som 

sjuksköterskan har i första hand riktat mot människor som är i behov av vård. Sjuksköterskan 

ansvarar även för att den information som ges till patienter och enskilda personer är anpassad 

efter individens kultur samt att den är korrekt, tillräcklig och lämplig (International Council 

of Nurses, 2014). Som sjukvårdspersonal bär sjuksköterskan själv ansvar för hur han eller 

hon utför arbetsuppgifter. Vården ska i möjligaste mån utföras i samråd med patienten samt 

baseras och utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 

2010:659). 

Mellanmänsklig relation 

Enligt Travelbee (2006) ingår det i sjuksköterskans profession att hjälpa personer, familjer 

och grupper med att förebygga eller hantera sjukdom och lidande. Sjuksköterskors roll i en 

mellanmänsklig process innebär att sjuksköterskan hela tiden befinner sig i direkt eller 

indirekt kontakt med människor. Det handlar om patienter, anhöriga och annan 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskans uppfattning och tidigare erfarenheter från olika 

människor och deras natur kommer att påverka, färga och prägla hans eller hennes val och 

beteenden i alla livets områden. Ett mellanmänskligt förhållande är i första hand en eller 

flertalet erfarenheter mellan en sjuksköterska och en patient. Det mest väsentliga i dessa 

erfarenheter är att patientens omvårdnadsbehov uppfylls. En egenskap för ett människa-till-

människa-förhållande är att båda parter ser varandra som unika personer istället för 

sjuksköterska och patient. För att kunna åstadkomma en sådan relation måste både 

sjuksköterskan och patienten vara öppna för att interagera och skapa en relation (Travelbee, 

2006).  

Vidare beskriver Travelbee (2006) att ett mellanmänskligt förhållande uppstår efter att två 

eller flera individer gått igenom fem faser; det första mötet, framväxt av identiteter, empati, 

sympati och ömsesidig förståelse. Under det första mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten bör de observera varandra utan antaganden och värderingar om individen. Att inte 

göra några antaganden under interaktionen resulterar i att känslor väcks. Antaganden kan 
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bestämma individens reaktion och beteende gentemot den andra parten och är därav viktiga 

att undvika. Det finns en risk att det första intrycket kan påverkas av tidigare möten och 

förförståelse från dem. Om den andra personen påminner om någon som sjuksköterskan eller 

patienten har en bra relation till blir ofta det första mötet bra. Om personen istället liknar 

eller har vissa egenskaper som en individ där relationen är mindre bra finns risken att det 

första mötet blir sämre på grund av att personen tar med sina tidigare erfarenheter och 

fördomar in i mötet (Travelbee, 2006). Efter det första mötet börjar processen då de skilda 

identiteterna ska växa fram. För att åstadkomma detta krävs en förmåga till att uppskatta det 

unika samt att kunna skapa en anknytning till en annan individ. Samtidigt som ett band 

skapas mellan två individer pågår även en separationsprocess då två olika identiteter växer 

fram. Denna fas lägger grunden för nästa, empati, och en fördjupning av att förstå varandra. 

Fasen empati kännetecknas genom förmågan att förstå relevansen och meningen med de 

tankar och känslor som en individ kan ha. Att ha empati innebär att ta del av den andre 

individens psykiska tillstånd utan att gå över gränsen till att faktiskt känna och tänka som 

den andre. Under empatiprocessen skapas en ökad förståelse för vad de båda parterna har 

upplevt. Detta leder till att de olika identiteterna och det unika i dessa får ett ökat värde. Efter 

empatifasen kommer sympatifasen. Sympati innebär att kunna sätta sig in i en annan persons 

känslor, att bli berörd eller vara mottaglig för en annan individs upplevelser, sorger och 

känslor. Som sjuksköterska kan sympati användas för att hjälpa en person genom att bidra 

med äkta deltagande i berättelser och känslor. Enligt Travelbee (2006) förmedlar 

sjuksköterskan att det finns ett djupare band mellan sig själv och patienten genom att ha 

förmåga att känna sympati. Sista fasen i ett mellanmänskligt förhållande är ömsesidig 

förståelse. Att ha ömsesidig förståelse är i grund och botten det som påverkar sättet som två 

personer uppfattar och bemöter varandra. Ömsesidig förståelse uppnås efter att båda parter 

gått igenom de fyra första faserna tillsammans; det första mötet, framväxt av identiteter, 

empati och sympati (Travelbee, 2006). 

Stöd 

Att ge stöd till någon med sjukdom kan innebära att uppmuntra någon och ge individen 

styrka samt att tolerera sjukdomen. Det kan betyda att hjälpa någon genom sin närvaro och 

att finnas där. Detta kan åstadkommas genom att tala gott om och att visa intresse av vad 

personen har att säga. Det är en process av att stödjas såväl som att vara en person som 

stödjer (Stoltz, Andersson & Willman, 2007). En individ som drabbats av sjukdom kan i 

många fall uppleva en kris och vara i behov av stöd. Innan insjuknandet av hjärtinfarkt har 

patienten ofta levt en livsstil kantad av ohälsosamma livsval. Sjuksköterskan har en viktig 

roll när det gäller att stödja en patient som drabbats av kronisk sjukdom, exempelvis 

hjärtinfarkt. Att ge information, undervisning och regelbunden uppföljning ingår i 

sjuksköterskans stödjande arbetsuppgifter (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). 

Stöd kan ges av såväl sjuksköterska och övrig vårdpersonal som av vänner, familj eller andra 

patienter (Bosworth et al., 2004). Stöd kan erhållas via olika grupper, personer, nätverk och 

organisationer. Stöd kan delas upp i professionellt och socialt stöd. Professionellt stöd 

innebär att tillhandahålla och ta emot tjänster och service. Det kan exempelvis vara att få 

hjälp med ekonomin, hemhjälp eller träning. Professionellt stöd inom hälso- och sjukvården 

kan innebära att övervaka patienters vitala parametrar, att med hjälp av gips eller andra 

hjälpmedel hålla en kroppsdel stilla så den kan läka. Socialt stöd innebär att det sker via en 
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människa-till-människa relation. För att människor ska ge stöd till varandra anses det viktigt 

att dela känslor och erfarenheter tillsammans. På så sätt kan personen ge stöd genom att 

uttrycka sig med ord om personens liv utan att belasta personens tankar (Stoltz et al., 2007). 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom som drabbar människor över hela världen. Som individ 

blir det en omställning efter en genomgången hjärtinfarkt vilket kräver att patienten i många 

fall behöver göra vissa förändringar av sin livsstil. Efter sjukhustiden går patienten hem till 

sitt dagliga liv och ska då själv lära sig att hantera sin sjukdom och de efterföljande krav som 

uppstår samt genomföra vissa livsstilsförändringar. Individer kan uppleva det påfrestande 

att dels behöva lära sig leva med inskränkningar i sitt dagliga liv och samtidigt behöva 

genomföra livsstilsförändringar. Påfrestningen påverkar individen negativt både fysiskt och 

psykiskt i en period då individen upplever sig som svag. Då hjärtsjukdom är en av 

västvärldens vanligaste sjukdomstillstånd kommer sjuksköterskan möta dessa individer 

inom många olika vårdkontext. Genom att få ta del av individers upplevelse av sin tid efter 

insjuknande och fram till återhämtning kan sjuksköterskor erhålla ökad förståelse för 

sjukdomen. Med den ökade kunskapen blir det enklare att hjälpa individen med ett mer 

individanpassat stöd för att möjliggöra en bättre återhämtningsprocess och minska lidandet 

hos denna patientgrupp. 

SYFTE 

Att beskriva individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt.  
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METOD 

För denna studie valdes en litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning utifrån Fribergs (2017a) beskrivning. 

Den litteraturbaserade metoden innebär att öka förståelsen för ämnet som valts (Friberg, 

2017a). Detta vidareutvecklas av Henricson och Billhult (2017) Som förtydligar att en 

kvalitativ ansats är användbar när en ökad förståelse för en persons levda upplevelser av ett 

fenomen vill uppnås. En sammanställning av tidigare forskning görs för att skapa en ny 

helhet (Friberg, 2017). Vetenskaplig kunskap omvandlas för att göra den användbar inom 

praktisk kunskap samt för att skapa vägledning för hur ämnet som studeras kan användas 

inom vårdarbete. Vetenskapliga artiklar söks inom ett avgränsat område. Avsikten med den 

valda metoden är att undersöka upplevelserna och erfarenheterna av det dagliga livet för 

individer drabbade av hjärtinfarkt. 

Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Inklusionskriterier var artiklar 

skrivna på engelska eftersom detta gav ett urval av artiklar från flera olika länder. Artiklarna 

var skrivna år 2008 eller senare för att få uppdaterad och relevant fakta. Artiklarna var 

kvalitativa och skrivna ur ett patientperspektiv, där individerna hade genomgått en 

hjärtinfarkt. Endast studier genomförda i Europa inkluderades för att de skulle vara 

jämförbara, med tanke på tillgång och kvalitet av hälso- och sjukvård. Ingen aspekt lades på 

genus, kultur eller religion då författarna anser att upplevelsen av dagligt liv efter 

genomgången hjärtinfarkt ligger på individnivå. Artiklarna var peer reviewed, vilket innebär 

att de har blivit granskade av oberoende forskare som är kunniga inom området, vilket 

säkerställer att artiklarna är tillförlitliga (Östlundh, 2017). 

Datainsamling 

För att få fram artiklarna användes databaserna CINAHL och PubMed som har en 

vetenskaplig hälso- och vårdinriktning. De sökord som användes under processen var 

“Myocardial infarction”, Experience, Patient, Post, Behavior, "heart attack", Adaptation och 

“daily life” (se bilaga 1). Svenska Mesh användes för att översätta de engelska ord som 

författarna kände sig osäkra på och därmed säkerställdes textinnehållet för analys. För att 

generera så bra sökresultat som möjligt användes en boolesk sökteknik. Enligt Östlundh 

(2017) innebär detta att sökorden kombinerades på olika sätt med citationstecken, 

trunkeringar (*), parenteser, AND och OR för att få fram ett brett urval av sökresultat 

(Östlundh, 2017). De artiklar som hade relevant titel valdes ut för att sedan läsa abstrakt. 

Därefter identifierades de artiklar vars abstrakt kunde svara på syftet och lästes i helhet för 

att sedan granskas utefter Fribergs (2017b) granskningsmall (se bilaga 2). Först utfördes 

kvalitetsgranskningen individuellt varpå författarnas bedömningar jämfördes i en gemensam 

kvalitetsgranskning. Då det fanns rikligt med forskning inom ämnet exkluderades ett flertal 

artiklar. Detta gjordes genom att ställa deras kvalitet mot varandra med hjälp av frågor från 

Fribergs (2017b) granskningsmall. Vilket innebär att artikeln skulle kunna svara på frågor 

som säkrar kvaliteten. De artiklar som svarade på flest frågor ur granskningsmallen tolkades 
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av uppsatsförfattarna ha högst kvalitet med avseende för studiens syfte och införlivades i 

datamaterialet som låg till grund för studien. Artiklar som inkluderades kunde svara på tolv 

eller fler frågor i granskningsmallen. Artikeln skulle ha ett tydligt syfte samt en tydlig metod 

och resultat. Artikelns syfte skulle även svaras på i resultatet för att kunna hålla en god 

kvalitet. För att artiklarna skulle inkluderas skulle de kunna ge svar på syftet till denna studie. 

De tolv inkluderade artiklarna analyserades och sammanställdes i en översiktstabell (se 

bilaga 3). Därefter granskades tidskrifterna via Ulrichsweb för att säkerställa att de var 

tillförlitliga. I Ulrichsweb kan tidskrifter granskas för att säkerställa att de är vetenskapliga 

och peer reviewed (Högskolan i Skövde, 2019). 

Analys 

Datamaterialet har analyserats enligt en modell beskriven av Friberg (2017a). Modellen 

innebär att gå från en helhet till delar och till en ny helhet. Artiklarnas resultat sönderdelas 

för att finna likheter och skillnader som har betydelse för att kunna besvara syftet. Dessa 

fogas samman och sammanställs sedan till ett nytt resultat (Friberg, 2017a). Artiklarna lästes 

igenom enskilt flera gånger för att få en djupare förståelse av helheten och den information 

som ansågs vara av värde färgmarkerades. Därefter fördes en diskussion och reflektion kring 

datamaterialet, det vill säga artiklarnas resultat. Nyckelfynd identifierades och 

sammanställdes i en schematisk översikt för att få en bättre överblick. Därefter identifierades 

likheter och skillnader som kodades med olika färger. Under analysen urskildes 

meningsenheter som kondenserades och blev till koder. Dessa koder samlades i liknande 

grupper som bildade underteman och dessa grupper bildade den nya helheten i form av 

huvudtema och undertema. 

Etiska överväganden 

I studien har en sammanställning gjorts av tidigare kvalitativa empiriska studier utförts. 

Studierna utfördes på människor, därav lades det vikt på att säkerställa att studierna följt 

etiska riktlinjer. Enligt 6§ i SFS 2003:460 får forskning på människor eller forskning som 

behandlar personuppgifter i Sverige enbart bedrivas om den är godkänd vid en etikprövning. 

Förutsättningar för godkännande i en etikprövning är bland annat att forskningen ska 

genomföras med respekt för människan. Forskningen ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter, 

människors grundläggande friheter och det krävs att forskaren har vetenskaplig kompetens 

inom ämnet (SFS 2003:460). Vetenskapsrådet (2002) har fyra krav för att forskningen ska 

bedrivas på ett etiskt sätt.  I kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna i studien har 

dessa krav tagits i beaktning och endast de artiklar som uppfyller kraven har inkluderats. De 

fyra kraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven innebär bland annat att de artiklar som inkluderats i denna studie 

har granskats av en etisk kommitté samt innehållet återgivits på ett korrekt sätt och inte 

förvrängts eller medvetet feltolkats (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har en tydlig 

referenshantering använts, materialet som analyserats har inte förvanskat och plagiat har 

undvikits för att följa en god forskningssed såsom Vetenskapsrådet (2017) beskriver den. 
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Författarna till denna studie har egna erfarenheter i form av förförståelse av hjärtinfarkt 

genom arbete. Efter att dessa erfarenheter diskuterats med varandra framkom det att den 

kunskap som författarna besitter om patienters upplevelser efter en hjärtinfarkt var generell 

och ytlig. Författarna är medvetna om att det finns en viss förkunskap kring området och 

data har analyserats med detta i åtanke.  
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RESULTAT 

Ur analysen framträdde tre teman och åtta underteman. Dessas redovisas nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Presentation av teman och underteman 

Teman Underteman 

Ny verklighet att 

förhålla sig till 
 En trött kropp 

 Förändrat känsloliv 

 Leva i förnekelse 

En andra chans  Förändring av livsstil 

 Vändpunkt med nya prioriteringar 

Hjälp till återhämtning  Information från personal 

 Behov av stöttning från närstående 

 Hämta support från andras erfarenheter 

Ny verklighet att förhålla sig till 

Temat handlar om de för individen upplevda påverkningar i det dagliga livet efter 

hjärtinfarkten. Dessa upplevelser var av både positiv och negativ art men generellt sett så 

leder hjärtinfarkten till ett förändrat dagligt liv. Detta innefattar en trött kropp, förändrat 

känsloliv och leva i förnekelse.  

En trött kropp 

En oväntad konsekvens av hjärtinfarkten var den trötthet som för många var ett hinder i det 

dagliga livet (Alsén, Brink & Persson, 2008; Andersson, Borglin & Willman, 

2013; Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink, 2013; Junehag, Asplund & Svedlund, 

2014a; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b; Simonÿ, Dreyer, Pedersen & Birkelund, 

2017; Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011). Tröttheten påverkade både den fysiska 

och psykiska energin hos individerna och hade en negativ inverkan på humöret. I flera fall 

gick det dåliga humöret ut över familj och närstående vilket ledde till att attityden och miljön 

i hemmet blev försämrad (Alsén et al., 2008; Andersson et al, 2013; Fredriksson-Larsson et 

al., 2013). Bland de yngre individerna fanns viljan att umgås och leka med sina barn på 
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samma sätt och i samma tempo som innan hjärtinfarkten inträffade, men orken räckte inte 

längre till (Andersson et al., 2013). För att få vardagen att fungera var flera individer tvungna 

att planera mer noggrant inför alla aktiviteter än vad de behövt göra innan hjärtinfarkten. 

Vissa orkade bara med en aktivitet om dagen och andra var tvungna att planera in vilostunder 

under dagen. För att få energin att räcka en hel dag byggde individerna upp nya rutiner 

(Alsén et al., 2008; Andersson et al., 2013; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Simonÿ et al., 

2017). 

Förändrat känsloliv 

Efter hjärtinfarkten kämpade individerna med nyuppkomna känslor av ångest, rädsla och 

stress. Det plötsliga insjuknandet var för flera individer en påminnelse om att livet är skört. 

Rädslan för döden växte men även ångesten inför att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt 

(Andersson et al, 2013; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Fålun, Fridlund, Schaufel, Schei 

& Norekvål, 2016; Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 2014b; Kristofferzon, Löfmark, 

Carlsson, 2008; Simonÿ et al., 2017; Sjöström-Strand et al, 2011). På grund av rädslan ville 

individerna inte längre vistas ensamma. De kände sig tryggare med att ha människor runt 

omkring sig som kunde hjälpa dem ifall de skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt. Andra 

strategier var att hålla sig i närheten av ett sjukhus samt att hela tiden ha tillgång till en 

telefon för att snabbt kunna ringa efter en ambulans eller anhöriga (Andersson et al., 2013; 

Junehag et al., 2014a). Somliga individer upplevde rädsla för att deras kropp skulle svika 

dem igen efter hjärtinfarkten. Den första hjärtinfarkten kom plötsligt och utan förvarning 

och därefter fanns rädslan kvar för att det skulle kunna inträffa igen. På grund av detta 

upplevde vissa att deras kropp kändes främmande och svagare än den hade gjort innan 

hjärtinfarkten (Andersson et al., 2013; Simonÿ et al., 2017; Sjöström-Strand et al., 2011). 

Detta ledde i vissa fall till att individerna undvek att lämna hemmet eftersom rädslan fanns 

att de aldrig skulle komma hem igen till följd av en ny hjärtinfarkt (Simonÿ et al., 2017). 

Vissa individer kände stress inför att börja arbeta igen. Sjukskrivningen tog slut innan de 

hunnit återhämta sig till fullo vilket gjorde att de inte kände sig redo att återgå till arbetet. 

Trots dessa känslor ledde pressen från arbetet och försäkringskassan, tillsammans med den 

privata ekonomin, till att individerna gick tillbaka till arbetet. Detta resulterade i en ökad 

känsla av ångest och oro (Andersson et al, 2013; Sjöström-Strand et al., 2011). Andra 

individer, som var arbetslösa, blev stressade av att bara gå hemma och kände sig utanför i 

samhället. För att undvika känslan av utanförskap ville dessa individer gärna skaffa jobb. De 

såg jobbet som ett tecken på friskhet. Några upplevde en rädsla för att “fastna i sjukdom” 

och ville återgå till sitt arbete direkt (Kristofferzon et al., 2008). Det var vissa som beskrev 

att känslor som ledsamhet och lidande uppkom efter att ha genomgått och överlevt en 

hjärtinfarkt (Fredriksson-Larsson et al., 2013). Yngre individer var rädda för att 

överanstränga sig på grund av risken för en ny hjärtinfarkt. Denna rädsla gick ut över 

äktenskapet, exempelvis i samband med den intima relationen till partnern. Tanken på 

samlag skrämde individerna eftersom de var osäkra på om de kunde prestera samtidigt som 

risken för ännu en hjärtinfarkt var en fara. Dessa känslor fick de att känna sig värdelösa 

(Andersson et al, 2013). 
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Leva i förnekelse 

Trots att individerna visste om behovet av att förändra sin livsstil valde de att leva likadant 

som innan hjärtinfarkten eftersom förändringarna skulle ha en negativ effekt på deras liv och 

vara svåra att bibehålla (Junehag et al., 2014b). Det fanns individer som upplevde att 

livsstilsförändringar var onödigt trots att de drabbats av en hjärtinfarkt. De uppgav att deras 

diet redan var hälsosam och att de fick motion genom sitt arbete. Att sluta röka var otänkbart 

för dessa personer (Fålun et al., 2016). Andra individer slutade att röka en period men fick 

den negativa konsekvensen av viktuppgång, trots ökad fysisk aktivitet. De negativa följderna 

av rökstoppet resulterade i att motivationen tog slut och de valde att gå tillbaka till sina 

tidigare levnadsvanor (Nicolai et al., 2018). Flera individer upplevde inte hjärtinfarkten som 

något livshotande eller allvarligt (Brink, 2009; Dullaghan et al., 2014). Under 

sjukhusvistelsen fick individerna uppfattningen av att deras sjukdom inte var särskilt 

allvarlig eller farlig eftersom andra patienter med andra åkommor verkade må sämre än dem 

själva. Individerna upplevde att återhämtningen gick så pass bra och snabbt att de tvivlade 

på att de verkligen haft någon hjärtinfarkt (Dullaghan et al., 2014). Andra individer kämpade 

för att må bättre genom att ignorera sin sjukdom och försökte att leva sitt dagliga liv precis 

som de gjort innan insjuknandet. Detta gav dem en känsla av makt och kontroll över sitt liv. 

Att undvika att tänka på hjärtinfarkten fick dem att må bättre psykiskt. Detta påvisar endast 

att deras kunskap om den kroniska sjukdomen är begränsad (Brink, 2009). För att känna 

kontroll valde andra individer att inte göra några livsstilsförändringar. En del som ville vara 

sin “egen mästare” hade börjat träna men slutade eftersom det var tråkigt (Junehag et al., 

2014b). 

En andra chans 

Temat en andra chans handlar om individers upplevelser av att få livet tillbaka, att finna 

vägar för att återkomma till sitt liv. Deras upplevelser av livet på ett nytt sätt. Detta innefattar 

förändring av livsstil och vändpunkt med nya prioriteringar. 

Förändring av livsstil  

De flesta individerna var redo och villiga att göra livsstilsförändringar för att förbättra sin 

hälsa och minska risken för en ny hjärtinfarkt (Andersson et al., 2013; Brink, 2009; 

Dullaghan et al., 2013; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Fålun et al., 2015; Junehag et al., 

2014b; Kristofferzon et al., 2008; Nicolai et al., 2018; Sjöström-Strand et al., 2011). Trots 

att de ville göra livsstilsförändringar var en del individer försiktiga med att ta ut sig för 

mycket fysiskt eftersom en osäkerhet fanns kring hur mycket kroppen skulle klara av. 

Osäkerheten berodde i vissa fall på rädsla och i andra fall på brist av kunskap eftersom 

sjukvården inte gett någon information kring hur mycket kroppen tålde efter hjärtinfarkten 

(Andersson et al., 2013; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Fålun et al., 2015; Nicolai et al., 

2018). Till en början var många individer måna om att försöka göra livsstilsförändringar, 

men för en del var dem svåra att bibehålla (Andersson et al., 2013; Junehag et al., 2014b; 

Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2011). Med hjälp av att planera sin vardag 

och sätta upp mål för framtiden så var det lättare för vissa att upprätthålla sina nya 
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livsstilsförändringar. Dock var en bra självdisciplin och viljestyrka nyckelfaktorer för att 

individerna skulle lyckas. Detta visade sig genom att de övervakade sin träning och hälsa 

och införde nya rutiner och mål (Brink, 2009; Junehag et al., 2014b; Nicolai et al., 2018). 

En individ köpte en pulsmätare och hittade en andningsteknik som fick henne lugn och 

kontrollerad, medan en annan satte upp strikta träningsprogram för att känna kontroll över 

sin träning och hälsa (Nicolai et al., 2018). 

Vändpunkt med nya prioriteringar 

Individerna upplevde hjärtinfarkten som något påfrestande och traumatiskt. Trots det här 

resulterade hjärtinfarkten i många fall till något positivt (Andersson et al., 2013; Brink, 2009; 

Fålun et al., 2015; Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 2014b; Kristofferzon et al., 2008; 

Nicolai et al., 2018). Hjärtinfarkten blev ett uppvaknande och en vändpunkt. Individerna 

kände tacksamhet över att få en andra chans till livet. Genom att acceptera sin sjukdom kunde 

de gå vidare och hitta nya prioriteringar (Andersson et al., 2013; Brink, 2009; Junehag et al., 

2014b; Nicolai et al., 2018). För att hantera lidandet och rädslan hjälpte det individerna att 

ta en dag i taget. Genom en sådan anpassningsmetod fick de utrymme till att acceptera 

sjukdomen i sin egen takt (Andersson et al., 2013; Fålun et al., 2015). Efter hjärtinfarkten 

insåg många individer vad som var viktigt i livet och ändrade därav sina prioriteringar. För 

många var familj och vänner det nya fokuset, de ville leva ett långt och hälsosamt liv för att 

få spendera så mycket tid som möjligt med barn och barnbarn (Andersson et al., 2013; Fålun 

et al., 2015; Junehag et al., 2014a; Kristofferzon et al., 2008). För många individer var miljön 

runt omkring dem viktig. En bra livsmiljö resulterade i en bättre livskvalitet och hjälpte 

personerna att hitta glädje i vardagen samt se positivt på framtiden (Junehag et al., 2014b). 

Hjälp till återhämtning 

Temat handlar om individerna upplevelser av stöd från sjukvård, närstående och 

utomstående personer individerna kommit i kontakt med under tillfrisknandet. Detta 

innefattar information från personal, behov av uppbackning från närstående samt hämta 

support från andras erfarenheter. 

Information från personal 

Med hjälp av stöd från personal under sjukhusvistelsen fick individerna en bra start i sitt 

tillfrisknande. När individerna fick information om orsak och behandling av hjärtinfarkten 

samt blev införstådda i vad som hade hänt gav det dem goda möjligheter till en bättre 

återhämtning (Dullaghan et al., 2014). Individernas positiva erfarenheter från personalen 

handlade ofta om mötet med sjuksköterskan. Sjuksköterskan var den som individerna 

upplevde de fick mest konkret information från. Sjuksköterskans närvaro bidrog till 

kontinuitet och säkerhet. Utöver stöd gav sjuksköterskan även råd samt hjälp med praktiska 

frågor och ärenden som följde efter hjärtinfarkten. Ett rehabiliteringsteam och en 

samtalsterapeut upplevdes också som en trygghet och ett motiverande stöd (Junehag et al., 

2014a; Kristofferzon et al., 2008). Däremot var det flera individer som upplevde sjukvården 

som ett dåligt stöd under och efter insjuknandet. De tyckte att informationen, 

kommunikationen och uppföljningen efter hjärtinfarkten var otillräcklig (Andersson et al., 
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2013; Fredriksson-Larsson et al, 2013; Junehag et al., 2014a; Kristofferzon et al., 2008; 

Nicolai et al., 2018; Sjöström-Strand et al., 2011). Ingen information rörande psykiska och 

mentala problem som uppstod efter hjärtinfarkten överlämnades till individerna och det var 

något individerna saknade eftersom det hade gjort återhämtningsprocessen lättare att hantera 

(Junehag et al., 2014a; Kristofferzon et al., 2008; Nicolai et al., 2018). Kvinnorna upplevde 

att läkarna behandlade dem annorlunda och att deras oro inte togs på allvar. Detta var något 

som fick dem att känna sig besvikna och nedvärderade (Sjöström-Strand et al., 2011). 

Behov av uppbackning från närstående 

Hjälpen individerna fick från sina närstående bestod av omtanke, trygghet, uppmuntran, 

motivation och hjälp med dagliga aktiviteter såsom transport, städ och matlagning (Junehag 

et al., 2014a; Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2011). Tack vare praktiskt 

och emotionellt stöd av närstående fick individerna motivation till att genomföra och 

bibehålla hälsosamma livsstilsförändringar (Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 2018). 

Individer som hade närstående som inte hade tid till att vara ett stöd eller där relationerna 

var problematiska tyckte att livsstilsförändringarna var svåra att genomföra vilket ledde till 

försämrad livskvalitet (Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2011). Vissa 

individer upplevde att anhöriga tog avstånd eller förändrades efter hjärtinfarkten. De 

anhöriga hörde inte längre av sig och ville inte träffas lika ofta vilket bidrog till lidande och 

sorg för de drabbade individerna (Junehag et al., 2014b). En individ upplevde att de 

närstående kunde uppträda på ett överbeskyddande sätt genom att tjata och försöka hindra 

individen att anstränga sig för mycket (Brink, 2009). 

Hämta support från andras erfarenheter 

Individerna upplevde att det hjälpte att tala om sina psykiska och mentala problem samt att 

hantera sina livsstilsförändringar när de fick prata med någon som genomgått samma 

händelser (Andersson et al., 2013; Fålun et al., 2016; Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 

2014b; Kristofferzon et al., 2008; Nicolai et al., 2018; Sjöström-Strand et al., 2011). Vissa 

individer fick en mentor - detta var en person som genomgått en hjärtinfarkt tidigare och 

som genom det kunde bidra med stöd, råd och guidning i vardagen och återhämtningen. 

Mentorerna och individerna var främlingar i början, men efter att lärt känna varandra 

betraktades mentorerna som en livlina. Mentorerna lyckades få alla som tidigare varit rökare 

att sluta med denna ovana, vilket skiljde sig från de individer som inte hade en mentor. 

Rökstopp och andra livsstilsförändringar var betydligt svårare för de utan mentorer, eftersom 

de inte fick samma uppmuntran och stöd (Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 2014b). Ett 

annat alternativ för individerna att få prata med andra personer som genomgått en hjärtinfarkt 

var att närvara vid gruppträffar. Gruppträffarna anordnades av hälso- och sjukvården för att 

informera och lära individerna om livsstilsförändringar och egenvård. Gruppträffarna fick 

individerna att känna sig mindre ensamma och isolerade vilket de tyckte var ett bra stöd 

(Kristofferzon et al., 2008; Nicolai et al., 2018). 
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Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att individernas liv kom att förändras efter hjärtinfarkten. För många var 

insjuknandet traumatiskt och återhämtningen var för många individer kantad av både fysiska 

och psykiska problem. Individerna upplevde det svårt att hantera tröttheten, rädslan och 

ångesten. För att underlätta vardagen använde de sig av olika hanteringsstrategier. En del 

förnekade sin sjukdom medan andra kämpade med att acceptera den. Flera upplevde 

hjärtinfarkten som en andra chans och var tacksamma för att de överlevde. Det gjorde att de 

såg på livet med nya ögon och fick nya prioriteringar i vardagen, exempelvis tid med 

familjen. En stor del av återhämtningen var livsstilsförändringarna som individerna 

genomförde. För en del var dessa svåra att åstadkomma eller att bibehålla. Vissa individer 

ville inte offra en del ohälsosamma vanor vilket resulterade i att livsstilsförändringarna inte 

prioriterades. All support visade sig vara av stor betydelse. Sjukvårdspersonal, anhöriga och 

utomstående bidrog med support på olika sätt, men alla visade sig vara till hjälp vid 

återhämtningen. För det mesta upplevde individerna sina närstående som en viktig del och 

uppskattade deras stöttning. Mentorer var utomstående personer som kunde bistå med 

support och hjälp i form av tidigare erfarenheter av hjärtinfarkt. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet valdes en litteraturbaserad metod med kvalitativ ansats. En kvantitativ 

metod hade inte passat för denna studie då en fördjupning av individernas upplevelser inte 

hade framkommit, vilket var syftet. De tolv inkluderade kvalitativa artiklarna innefattar 

gruppintervjuer eller enskilda intervjuer för att få en djupare och mer ingående förståelse för 

individernas upplevelser. Uppsatsförfattarna kunde själva genomfört intervjuer för att nå en 

ännu djupare förståelse. Enligt Graneheim och Lundman (2004) förloras ofta de 

känslosamma uttryck såsom ansiktsuttryck och skratt när en analys av en intervjutext 

genomförs utan att träffa individen samt att möjligheten till att ställa relevanta följdfrågor 

går förlorad. Därav kan den djupare innebörden av texten blir mer svårtolkad. Dock räckte 

inte tiden inom ramen för examensarbetet till för att uppsatsförfattarna själva skulle hinna 

intervjua individer. Därav valdes den litteraturbaserade metoden. Genom att använda artiklar 

kunde ett större antal individer inkluderas i studien. Ursprungsförfattarna till artiklarna 

tolkade individernas upplevelser i sina studier och nu har uppsatsförfattarna omarbetat det 

en andra gång vilket kan ha lett till att tolkningen av individernas upplevelser blivit 

förändrad. Det här är något som uppsatsförfattarna haft i åtanke under studien. För att 

säkerställa att tolkningen som gjorts var korrekt lästes studiernans resultat en gång till efter 

att datamaterialet med teman och underteman sammanställts. Utifrån omarbetningen av 

datamaterialet har en ny helhet framkommit som utgjorde grunden för studiens resultat.  

Begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet kan användas för 

att bedöma den vetenskapliga kvaliteten av studier inom den kvalitativa forskningen. Enligt 

Henricson (2017) innebär trovärdighet i vilken grad fenomenet faktiskt har blivit studerat. 

Pålitlighet betyder hur tillförlitlig litteraturöversikten är och om möjligheten till 

reproducering finns. Utifrån trovärdigheten och pålitligheten kan överförbarheten 

diskuteras, vilket innebär om resultatet går att överföra till andra sammanhang eller 

situationer (Henricson, 2017). Begreppet bekräftelsebarhet har flera faktorer kopplade till 

trovärdighet och pålitlighet. Innebörden av bekräftelsebarhet handlar om förmågan att kunna 

hålla sig neutral gentemot sin förförståelse och att denna inte ska påverka datan (Mårtensson 

& Fridlund, 2017). Dessa kommer att diskuteras under metoddiskussionen för att styrka 

studiens kvalitet. 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna år 2008 eller senare för att 

forskningen skulle vara aktuell då hjärtvården är under ständig utveckling. Artiklarna skulle 

även vara från Europa för att individernas livsstil skulle vara likartad och vården av liknande 

kvalitet. Detta för att individernas upplevelser skulle gå att jämföras och ställas mot 

varandra. Inklusionskriteriet peer reviewed användes för att finna vetenskapliga artiklar av 

god kvalitet. Enligt Henricson (2017) ökar trovärdigheten genom att enbart använda artiklar 

som är peer reviewed. Dock innebar kriteriet peer reviewed att nyare artiklar som ännu inte 

granskats ej kunde inkluderas. Trots detta förefaller resultatet inte ha påverkats, då 

individernas upplevelser som inkluderats i studien var liknande trots nio års skillnad mellan 

den äldsta och nyaste artikeln. Dessa kriterier gjorde att en stor del av antalet artiklar inom 
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ämnet kunde exkluderas. Under en litteraturbaserad studie är valen av sökord central, därför 

användes en boolesk sökteknik. Fördelen med en boolesk sökteknik är att synonymer och 

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

(Östlundh, 2017). Valen av sökord kunde ha ändrats för att få fram fler relevanta artiklar 

som svarar på studiens syfte. Det krävdes dock inga fler variationer av sökningar då 

artiklarna som identifierades gav ett utförligt svar på syftet. Sökningarna genomfördes i två 

databaser, Pubmed och CINAHL. Enligt Henricson (2017) stärks studiens trovärdighet av 

att använda flera databaser eftersom chansen att finna relevanta artiklar ökar. 

Inom ämnet fanns rikligt med forskning vilket kan ses ur en både positiv och negativ aspekt. 

Den positiva aspekten var att datamaterialet var lätt att införskaffa. Den negativa aspekten 

var att många artiklar exkluderades. Detta ledde dock till det positiva resultatet att deras 

kvalitet fick ställas mot varandra. Vilket enligt Henricson (2017) innebär att studiens 

trovärdighet stärks eftersom de artiklar som inkluderades var av högst kvalitet. Artiklarna 

granskades utefter Fribergs (2017b) granskningsmall, först individuellt av uppsatsförfattarna 

och sedan ännu en gång tillsammans för att jämföra granskningarna, vilket enligt Henricson 

(2017) stärker studiens pålitlighet. Fribergs (2017b) granskningsmall graderar inte artiklarna 

utifrån låg-hög kvalitet vilket kan ses som en negativ aspekt. Dock hjälpte 

granskningsmallen till för att få en djupare förståelse av artiklarnas innehåll och de artiklar 

som kunde svara på tolv eller fler frågor ansågs vara av hög kvalitet. Det var dessa artiklar 

som utgjorde datamaterialet för resultatet. 

Analysprocessen har beskrivits på ett tydligt sätt, därav kan en bekräftelsebarhet påvisas 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Genom att i analysprocessen både individuellt och 

tillsammans tolka och sammanställa text som sedan utgjorde resultatet stärktes 

bekräftelsebarheten, då båda uppsatsförfattarna delgav sin tolkning och diskuterade noggrant 

innan en sammanställning genomfördes. Pålitligheten av en studie kan påverkas av 

författarnas förförståelse av ämnet. Däremot kan dess påverkan begränsas genom att 

reflektera och diskutera den tillsammans med sin medförfattare (Henricson, 2017). Genom 

att ha haft förförståelsen i åtanke under arbetets gång har ett objektivt synsätt eftersträvats 

under bearbetningen av materialet. Efter resultatets sammanställning har utomstående 

granskat arbetet kritiskt för att undersöka om förförståelsen påverkat analysen av materialet. 

Enligt Henricson (2017) ökar trovärdigheten och pålitligheten av en studie genom att 

utomstående granskar och kontrollerar att resultatet är rimligt och svarar på syftet. Under 

och efter arbetets bearbetning har utomstående, med liknande akademisk utbildning som haft 

kännedom om författarnas förförståelse, delgivit sitt perspektiv och sina synpunkter. Även 

handledare och handledningsgruppens perspektiv har påverkat bearbetningen då de 

opponerat och kritiskt granskat arbetet. Dessa granskningar säkerställde att förförståelsens 

påverkan minimerades samt att analysen grundades i datan. Därav stärktes studiens 

trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet genom dessa granskningar. 

Samtliga artiklar som inkluderades i studien hade etiska överväganden. Enligt Mårtensson 

och Fridlund (2017) bör tidskriften granskas när en artikel inte uttrycker några tydliga etiska 

överväganden. I tidskriften kontrolleras kriterierna för att undersöka om den accepterar 

artiklar utan någon form av etisk hänsyn. Tidskriftens kriterier granskades när osäkerhet 
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kring etiska överväganden uppstod och fann att alla artiklar som inkluderats har påvisat 

noggranna etiska överväganden.  

De inkluderade artiklarna är från Europa. Dock är majoriteten av artiklarna från Sverige. 

Samma nyckelfynd  identifierade i de svenska artiklarna återfanns likväl i de artiklar skrivna 

i andra länder. Patienternas erfarenheter av hur det dagliga livet påverkades av 

en  hjärtinfarkt var likartade oavsett individernas nationalitet. Detta tyder på att studiens 

resultat kan överföras till länder med liknande socioekonomisk ställning samt kvalitet och 

tillgång av vård. Resultatet kan vara överförbart i de situationer då sjuksköterskan vårdar 

och bemöter patienter som drabbats av en hjärtinfarkt. 

Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår att individer upplever en ny verklighet att förhålla sig till i sitt dagliga 

liv efter en hjärtinfarkt. Osäkerheten och rädslan av att drabbas av ännu en hjärtinfarkt växte 

i många fall till ångest hos individerna. Den psykiska påverkan är den konsekvens av 

hjärtinfarkten som de upplever är svårast att hantera. Trots det påverkas hela människan av 

sjukdomen. Utifrån Erikssons (1994) beskrivning drabbas individerna av ett 

sjukdomslidande eftersom den psykiska påverkan orsakades av hjärtinfarkten. 

Sjukdomslidandet övergick sedan till ett livslidande för individerna, där hela vardagen 

begränsas. Enligt Eriksson (1994) är ett livslidande då hela kroppen och människan 

påverkas. Individens vardag och livsvärld blir förändrad till följd av lidandet. Även Lane, 

Carroll, Ring, Beevers och Lip (2002) beskriver att psykisk ohälsa i form av ångest och 

depression är framträdande besvär efter en hjärtinfarkt. Det kan ses som intressant att få 

individer fick tillräcklig information från sjukvården om de psykiska besvär som kan uppstå 

efter en hjärtinfarkt, trots att detta är en så pass vanlig konsekvens. Flera individer upplevde 

att de hade kunnat hantera sin ångest och rädsla på ett bättre sätt om sjukvården informerat 

att dessa är naturliga konsekvenser efter en hjärtinfarkt. Johansson, Dahlberg och Ekebergh 

(2003) påvisar även de att hälsan påverkas av tankar kring rädsla, osäkerhet och ångest. 

Enligt Erikssons (1989) hälsokors hamnar de flesta av dessa individer på position C, verklig 

hälsa men upplevd ohälsa. Individerna har inga objektiva tecken på ohälsa, men trots detta 

känner de sig osäkra på sin kropp eftersom den känns främmande och rädslan för att drabbas 

av en ny hjärtinfarkt alltid finns där. Det är dock tänkbart att individer kan hamna på andra 

positioner i hälsokorset, då det i resultatet framkom att individer upplever sig må bra och 

kan fortsätta leva sitt dagliga liv som de gjorde innan insjuknandet. Detta tyder på verklig 

och upplevd hälsa, vilket innebär att de hamnar på position B i hälsokorset. 

En intressant aspekt av resultatet är individernas syn på livet efter den genomgångna 

hjärtinfarkten där upplevelser av att ha fått en andra chans är tydliga. De är tvungna att ta 

vara på tiden de har kvar i livet. Individerna hanterar omställningen på olika vis, en del 

försöker att få tillbaka sin vardag som den såg ut innan hjärtinfarkten medan andra 

genomförde livsstilsförändringar. Vissa individer uttrycker att de är osäkra på hur pass 

mycket de vågar anstränga sig, vilket försvårar livsstilsförändringar i form av motion. 

Osäkerheten baseras på att informationen från hälso- och sjukvården gällande fysisk 
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ansträngning är otillräcklig. Utifrån Orems (2001) egenvårdsteori kring omvårdnadssystem 

och International Council of Nurses (2014) etiska kod kan det utifrån individernas 

upplevelser tolkas som att sjuksköterskor inte fullföljt sitt professionella ansvar. Gambling 

(2003) beskriver dock att patienter som nyligen insjuknat kan ha svårt att ta in och förstå all 

information som ges. Patienterna vill hellre ha flera olika informationstillfällen för att på ett 

bättre sätt kunna förstå och minnas det som sägs. Gamblings (2003) beskrivning skulle 

därför kunna påvisa att sjuksköterskor trots allt fullföljer sitt ansvar genom att informera, 

men att patienterna däremot inte minns det som blivit sagt. Enligt Travelbees (2006) 

beskrivning är det av vikt att patientens omvårdnadsbehov uppfylls. Ett omvårdnadsbehov 

är att ge patienten det stöd och den information som kan tänkas behövas, vilket 

sjuksköterskorna inte gjort utifrån individernas upplevelser i resultatet slutsatsen skulle 

därför kunna dras att vårdpersonal behöver ytterligare utbildning och kunskap kring 

mellanmänsklig relation.  

Resultaten visar att individer upplever att det är betydelsefullt att få hjälp till återhämtning. 

Detta inkluderar support från såväl anhöriga som utomstående för de drabbade individerna. 

Med grund i den beskrivning av stöd som Stoltz et al. (2007) gjort tyder resultatet på att 

individerna som drabbats av hjärtinfarkt fått professionellt och socialt stöd. Sjukvården 

bidrar med professionellt stöd i form av rehabiliterande program och tjänster, medan 

mentorer och anhöriga ger socialt stöd. Dock upplever en del individer att de får en dålig 

start på sin återhämtningsperiod till följd av att informationen från sjukvården är bristfällig, 

men att sjuksköterskans stöd trots det är av stort värde. Även Stewart, Davidson, Meade, 

Hirth och Makrides (2000) beskriver vikten av information och sjuksköterskans stöd. 

Individerna upplever att en stor del av vardagen efter hjärtinfarkten präglas av stress. När 

stödet från hälso- och sjukvården är otillräckligt tilltar stressen i vardagen. Informationen 

från sjukvårdspersonalen är ibland inte anpassad utefter individernas kunskapsnivå, vilket 

gör att det professionella stödet försämras och att relationen mellan personal och patient 

påverkas negativt (Stewart et al., 2000). Att genomföra livsstilsförändringar visar sig för 

många individer vara en svår utmaning, men med hjälp av stöd från andra blir förändringarna 

lättare att genomföra. De individer som inte får tillräckligt med varken socialt eller 

professionellt stöd för att göra livsstilsförändringar saknar motivationen till att förändra sina 

vanor på egen hand, vilket leder till en sämre livskvalitet. Leifheit-Limson et al. (2012) 

betonar vikten av socialt stöd. När det sociala stödet minskar ökar risken för sämre psykisk 

och fysisk ohälsa. En sämre livskvalitet och en ökad risk för kärlkramp är andra negativa 

effekter av ett minskat socialt stöd. Även Fuochi och Foà (2018) framhäver riskfaktorer med 

minskat socialt stöd. Risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ökar hos de individer 

som har sämre socialt stöd. Individerna kräver en högre grad av stöd jämfört med de som 

inte insjuknat i hjärtinfarkt. Vissa individer hanterar sitt insjuknande genom att förneka att 

det inträffat vilket leder till en sämre livskvalitet sett till det fysiska-, psykiska- och 

miljörelaterade välmåendet (Fuochi & Foà, 2018). I enlighet med resultatet tyder detta på att 

en bättre livskvalitet uppnås genom att individerna erhåller socialt stöd. 
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Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om individers upplevelser av det dagliga livet efter 

en hjärtinfarkt. Både fysiska och psykiska besvär är framträdande hinder i vardagen som 

individerna väljer att hantera på olika vis. Besvären utgörs av osäkerhet, rädsla och trötthet. 

Många individer kunde dock se något positivt i att ha drabbats av en hjärtinfarkt. De såg 

insjuknandet som en andra chans till livet och ville efteråt ta vara på tiden med sin familj. 

För att förebygga risken av att drabbas av en ny hjärtinfarkt valde många individer att göra 

livsstilsförändringar. För att hantera det dagliga livet upplevde de att stöd från närstående, 

sjukvård och mentorer underlättade återhämtningsprocessen. Flera individer ansåg dock att 

sjukvården brustit i sitt ansvar gällande stöd och information. Sjuksköterskan bör stödja 

patienterna till att återgå till sitt vardagliga liv i hemmet och behöver då besitta kunskap om 

de upplevelser patienter kan ha efter en hjärtinfarkt. Utan rätt kunskap kan sjuksköterskan 

inte bidra med personcentrerad vård och rätt stöd. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Sjuksköterskan har som ansvar att stödja, motivera och informera patienten för att underlätta 

återhämtningen. Resultatet tydliggör det stöd och informationsbehov individerna kräver, kan 

sjuksköterskan få en förståelse för vad som bör prioriteras i omvårdnaden. Resultatet belyste 

individernas behov av psykiskt stöd, då det är den konsekvens av hjärtinfarkten som upplevs 

svårast att hantera. Med hjälp av en personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan vägleda 

individerna till bra start på återhämtningen och ge rätt förutsättningar till dem att hantera sitt 

dagliga liv i hemmet. 

Med hjälp av denna studie kan sjuksköterskor få kunskap om hur patienterna upplever det 

dagliga livet efter en hjärtinfarkt. Genom denna kunskap kan sjuksköterskor, oavsett 

vårdinstans, ge rätt och anpassad information till de patienter som lidit av en hjärtinfarkt 

utefter deras behov. Att informera om de fysiska och, framför allt, psykiska besvär som är 

vanliga under återhämtningsprocessen innebär att patienterna får en bättre chans till att 

snabbare skapa strategier för att hantera sitt dagliga liv efter utskrivning från sjukhuset. 

Resultatet tyder på att det krävs vidare forskning kring hur psykisk ohälsa kan förebyggas 

efter en hjärtinfarkt för att öka individernas livskvalitet och minska ett eventuellt livslidande. 

Av resultatet framkommer även att kvinnor upplever en särbehandling från sjukvården. 

Därav kan det vara av värde att studera de genusaspekter som finns i samband med vården 

av en hjärtinfarkt.   
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* Simonÿ, C., Dreyer, P., Pedersen, B. & Birkelund, R. (2017). It is not just a minor thing - 

a phenomenological-hermeneutic study of patients’ experiences when afflicted by a minor 

heart attack and participating in cardiac rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 31(2), 232-240. doi:10.1111/scs.12334 

Sjöberg, G. (2005). Omvårdnad vid akut kranskärlssjukdom. I L. Wallentin (Red). Akut 

kranskärlssjukdom. (s. 227-234). Stockholm: Liber AB. 

* Sjöström-Strand, A., Ivarsson, B. & Sjöberg, T. (2011). Women's experience of a 

myocardial infarction: 5 years later. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(3), 459-

66. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00849.x 

Sjöström- Strand, A., Ivarsson, B. & Sjöberg, T. (2013). Primary health care resources for 

rehabilitation and secondary prevention after myocagordial infarction – a questionnaire 

survey. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(2), 260-266. doi: 10.1111/j.1471- 

6712.2012.01025.x 

Skinner, J. S., Cooper, A., & Feder, G. S. (2007). Secondary prevention for patients after a 

myocardial infarction: summary of NICE guidance. BMJ, 334(7603), 1112-1113. doi: 

10.1136/bmj.39204.531586.AD 

Socialstyrelsen. (2017). Statistik om hjärtinfarkter 2016. Hämtad 16 november, 2018, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20721/2017-10-23.pdf 

Stewart, M., Davidson, K., Meade, D., Hirth, A., & Makrides, L. (2000). Myocardial 

infarction: Survivors’ and spouses’ stress, coping, and support. Journal of Advanced 

Nursing, 31(6), 1351-1360. doi:10.1046/j.1365-2648.2000.01454.x 

Stoltz, P., Andersson, E, P. & Willman, A. (2007). Support in nursing – An evolutionary 

concept analysis. International Journal of Nursing Studies, 44, 1478–1489. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2006.07.014 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Personcentrerad vård. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. Hämtad 27 februari, 2019, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 26 februari, 2019, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationersvensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20721/2017-10-23.pdf


28 

 

Thygesen, K., Alpert, J. S., Jaffe, A. S., Chaitman, B. R., Bax, J. J., Morrow, D. A., … Fox, 

K. A. A. (2018). Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Global Heart, 13, 

305–338. doi: 10.1016/j.gheart.2018.08.004 

Tod, A. (2008). Exploring the meaning of recovery following myocardial infarction. Nursing 

Standard, 23(3), 35-42. doi: 10.7748/ns2008.09.23.3.35.c6672 

Travelbee, J. (2006). Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje (3:e uppl.). Köpenhamn: 

Munksgaard. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

World Health Organization. (2005). Constitution of the world health organization. Hämtad 

28 november, 2018, från http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1 

World Health Organization. (2018). The top 10 causes of death. Hämtad 7 december, 2018, 

från https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

Zhao, C., Shen, S., Rao, L., Zheng, R., Liu, H., & Li, S. (2018). Suffering a loss is good 

fortune: Myth or reality? Journal of Behavioral Decision Making, 31(3), 324-340. 

doi:10.1002/bdm.2056 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (uppl. 3, s. 59–82). Lund: Studentlitteratur. 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death


 

 

Bilaga 1. Sökhistorik 

Databas 

& datum 

Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

hela 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Pubmed 

19-01-25 

"Myocardial infarction" 

AND (adl OR "activities 

of daily living") AND 

emotio* 

13 13 3 2 1 

Pubmed 

19-01-25 

"myocardial infarction" 

AND after AND patient 

AND (life OR living OR 

live) AND feel* 

15 15 7 3 2 

Pubmed 

19-01-25 

adaptation AND post 

AND "myocardial 

infarction" AND patient 

AND behavior 

37 37 15 4 1 

Pubmed 

19-01-25 

experiences AND 

"Myocardial infarction" 

AND "lifestyle 

change*" 

3 3 1 1 1 

CINAHL 

19-01-25 

experiences AND 

"Myocardial infarction" 

AND "lifestyle 

change*" 

18 18 8 5 3 

CINAHL 

19-01-26 

"heart attack" AND 

patients AND illness 
35 35 6 2 2 

CINAHL 

19-01-26 

"myocardial infarction" 

AND consequences 

AND experiences 

19 19 7 2 2 

 

  



 

 

Bilaga 2. Granskningsmall enligt Friberg (2017b) 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

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

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

7. Hur har data analyserats?  

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Vad visar resultatet?  

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

11. Vilka argument förs fram?  

12. Förs det några etiska resonemang?  

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

  



 

 

Bilaga 3. Artikelmatris. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat 

Författare: Alsén, P., Brink, E., & 

Persson, L-O. 

Titel: Living with incomprehensible 

fatigue after recent myocardial 

infarction 

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing 

Årtal: 2008 

Syfte: Att skapa en djupare 

förståelse för vad utmattning 

betyder för patienter som nyligen 

genomgått en hjärtinfarkt och hur 

dem hanterar konsekvenserna av 

detta symtom. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

En kvalitativ metod med en 

konstruktivistisk grounded theory 

där 19 personer blev intervjuade. 

Att leva med en obegriplig 

utmattning var det centrala temat. 

Fem kategorier urskildes. Dessa är: 

incomprehensible fatigue; being 

restricted; feeling defeted; fumbling 

coping strategies; moderate relief of 

fatigue. 

Författare: Andersson, E. K., 

Borglin, G., & Willman, A. 

Titel: The experience of younger 

adults following myocardial 

infarctions. 

Tidskrift: Qualitative Health 

Research 

Årtal: 2013 

Syfte: Att tydliggöra yngre 

personers erfarenheter under deras 

första år efter en hjärtinfarkt. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

Kvalitativ studie, med en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod. Intervjuer med sex kvinnor 

och elva män som var 55 år eller 

yngre. 

Individerna upplevde hjärtinfarkten 

som en traumatisk erfarenhet i 

kombination med onormal trötthet, 

ångest och rädsla. Fem teman 

identifierades: energy: constant 

lackling; fear: a constant 

companion; demands: constantly 

present; threats: an unreliable body 

and mind; outlook: life will never be 

the same. 



 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat 

Författare: Brink, E. 

Titel: Adaptation Positions and 

Behavior Among Post-Myocardial 

Infarction Patients 

Tidskrift: Clinical Nursing Research 

Årtal:  2009 

Syfte: Att utforska 

hjärtinfarktpatienters erfarenheter 

av hur de anpassat sig till 

sjukdomens konsekvenser efter ett 

år.  

Perspektiv: Patientperspektiv 

Kvalitativ metod, med en konstant 

komparativ grounded theory. 19 

individer varav tio var kvinnor och 

nio var män. Dessa intervjuades ett 

år efter genomgången hjärtinfarkt.  

Resultatet beskriver individernas 

anpassningsförmåga utifrån 

självkontroll och hur väl de hanterar 

konsekvenserna av hjärtinfarkten.  

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 illness and 

have less motivation for secondary 

prevention. 

Tidskrift: European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Årtal: 2014 

Syfte: Att undersöka och jämföra 

patienters sjukdomsuppfattning och 

motivation till livsstilsförändring 

efter en hjärtinfarkt behandlad med 

hjälp av olika metoder.  

Perspektiv: Patientperspektiv 

En kvalitativ metod med deduktiv 

ansats där semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. Intervjuer 

gjordes med 15 individer. 

Individernas ålder var mellan 44-73 

år. 

Att få snabb och livräddande vård 

upplevdes traumatiskt av individerna. 

De flesta individer hade påbörjat 

livsstilsförändringar, men alla var 

inte säkra på att de skulle lyckas 

bibehålla dem. De fyra teman som 

identifierades var: impact of 

treatment urgency; clarity of 

diagnosis; taking control; motivation 

for lifestyle changes. 

 

 



 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat 

Författare: Fredriksson-Larsson, U., 

Alsen, P., & Brink, E. 

Titel: I’ve lost the person I used to 

be – Experiences of the 

consequences of fatigue following 

myocardial infarction 

Tidskrift: International Journal of 

Qualitative Studies on Health and 

Well-being 

Årtal: 2013 

Syfte: Att undersöka personers 

erfarenheter av konsekvenserna av 

utmattning och deras strategier för 

att hantera det två månader efter 

hjärtinfarkt.  

Perspektiv: Patientperspektiv 

En kvalitativ metod med en 

konstruktivistisk grounded theory. 

Det var 18 individer som 

intervjuades. Individernas ålder var 

mellan 42-75 år.  

Fyra kategorier identifierades: 

involuntary thoughts; certainties 

replaced with question marks; 

driving with the handbrake on; just 

being is enough. Kategorierna 

beskrev hur individernas vardag 

påverkades av tröttheten. 

Författare: Fålun, N., Fridlund, B., 

Schaufel, M., Schei, E. & Norekvål, 

T. 

Titel: Patients' goals, resources, and 

barriers to future change: A 

qualitative study of patient 

reflections at hospital discharge after 

myocardial infarction. 

Tidskrift: European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Årtal: 2016 

Syfte: Att hos patienter som 

nyligen genomgått en hjärtinfarkt 

identifiera de framtida mål, resurser 

och hinder som finns till framtida 

förändringar. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

Kvalitativ innehållsanalys med 

beskrivande och explorativ design. 

Det var 20 individer på en 

hjärtavdelning i Norge som 

intervjuades.  

Individernas erfarenheter var 

komplexa och varierande vid 

utskrivningstillfället. Individernas 

funderingar kring tidigare händelser, 

deras nuvarande situation och 

framtida förväntningar framkom i 

studiens resultat.  

 



 

 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat 

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 

Tidskrift: Intensive and Critical 

Care Nursing 

Årtal: 2014 

Syfte: Att beskriva individers 

uppfattningar av de psykosociala 

konsekvenserna som uppkommer 

ett år efter att ha genomgått en 

hjärtinfarkt och deras tillgång till 

stöd.  

Perspektiv: Patientperspektiv 

En kvalitativ innehållsanalys. 

Sammanlagt var det 20 personer 

som deltog i studien. Det var 14 

män som deltog och sex kvinnor. 

Resultatet visade att de flesta 

individer som hade en mentor 

uppskattade det. Individerna som inte 

hade någon mentor önskade att de 

haft ett mer organiserat stöd. 

Individerna var också oftast 

missnöjda med den uppföljning de 

fick under sin återhämtning.  

Författare: Junehag, L., Asplund, K. 

& Svedlund, M. 

Titel: Perceptions of illness, lifestyle 

and support after an acute myocardial 

infarction. 

Tidskrift: Scandinavian Jounal of 

Caring Sciences 

Årtal: 2014 

Syfte: Att beskriva individuella 

uppfattningar av livsstil och stöd 

med eller utan mentorskap hos 

personer som för ett år sedan 

genomgått en hjärtinfarkt.  

Perspektiv: Patientperspektiv.  

En kvalitativ innehållsanalys. 

Sammanlagt deltog 20 individer i 

studien. 

Det fanns både likheter och 

skillnader mellan utförandet av de 

olika livsstilsförändringarna, bland  

individer med och utan mentorer. 

 

 



 

 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat 

Författare: Kristofferzon, M-L., 

Löfmark, R. & Carlsson, M. 

Titel: Managing consequences and 

finding hope – experiences of 

Swedish women and men 4-6 months 

after myocardial infarction. 

Tidskrift: Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Årtal: 2008 

Syfte: Att beskriva av det dagliga 

livet hos män och kvinnor fyra-sex 

månader efter en genomgången 

hjärtinfarkt samt vilka 

förväntningar de har på framtiden. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

Kvalitativ innehållsanalys med 

semi-strukturerade intervjuer. 

Individerna bestod av 19 män och 

20 kvinnor i åldrarna 47-90 år. 

Resultatet beskriver de konsekvenser 

som individer lider av och hur de 

hanterar dem samt de 

livsstilsförändringar som gjorts och 

hur individerna upplevt dessa. Det 

framkommer även hur individerna 

ser på hjärtinfarkten och hur den har 

påverkat deras syn på livet.  

Författare: Nicolai, J., Müller, N., 

Noest, S., Wilke, S., Schultz, J., 

Gleißner, C., Eich, W. & Bieber, C. 

Titel: To change or not to change – 

that is the question: A qualitative 

study of lifestyle changes following 

acute myocardial infarction. 

Tidskrift: Chronich Illness 

Årtal: 2017 

Syfte: Att undersöka 

nyckelfaktorerna relaterade till 

livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

Kvalitativ innehållsanalys med 

semi-strukturerade intervjuer. 21 

individer som nyligen genomgått en 

hjärtinfarkt, individernas ålder var 

mellan 38-79 år. 

Vissa individer hade gjort 

livsstilsförändringar, men inte alla. 

Temana är uppdelade i psykiska, 

fysiska och sociala hindrande och 

främjande faktorer.  

 

 



 

 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat 

Författare: Simonÿ, C., Dreyer, P., 

Pedersen, B. & Birkelund, R. 

Titel: It is not just a minor thing - a 

phenomenological-hermeneutic study 

of patients’ experiences when 

afflicted by a minor heart attack and 

participating in cardiac rehabilitation. 

Tidskrift: Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Årtal: 2017 

Syfte: Att få en djupare förståelse 

för hur patienter som drabbats av en 

mindre hjärtinfarkt upplever deras 

livssituation under rehabiliteringen. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

En kvalitativ design, med en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod. Individernas upplevelser 

undersöktes med hjälp av intervjuer 

gjorda i fokusgrupper.  

Individerna var chockade av 

hjärtinfarkten. Deras dagliga liv hade 

förändrats både psykiskt och fysiskt. 

De teman som urskiljdes var 

Accepting the disease, 

Understanding that life has become 

frail och An altered life.  

Författare: Sjöström-Strand, A., 

Ivarsson, B. & Sjöberg, T.  

Titel: Women’s experience of a 

myocardial infarction: 5 years later. 

Tidskrift: Scandinavian Journal of 

Caring Sciences.  

Årtal: 2011 

Syfte: Att undersöka och beskriva 

hur kvinnor upplever deras hälsa 

och dagliga liv fem år efter en 

hjärtinfarkt. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

En kvalitativ studie med en 

undersökande och beskrivande 

design inspirerad av 

fenomenografisk ansats valdes. 

Tolv kvinnor mellan åldrarna 40-90 

år deltog i studien. 

Två huvudkategorier framkom under 

analysen, dessa var Consequences of 

a myocardial infarction och 

Adjustment to a new life situation. 

Studien beskriver begränsningarna 

kvinnorna känner av i sin vardag 

samt det ansvar de tar för 

livsstilsförändringar.   

 

 



 

 

 

 


