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Hjärtinfarkt är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Nästan 37 000 personer 
insjuknade i akut hjärtinfarkt år 2006. Livet efter en hjärtinfarkt kan innebära stora 
förändringar för den drabbade. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter 
efter en genomgången hjärtinfarkt upplever att relationen och vardagen med partnern 
förändras. Litteraturstudien har en kvalitativ ansats. Vetenskapliga artiklar söktes i 
databaser. De artiklar som inkluderades till analysen genomlästes och genomgick en 
kvalitetsbedömning. Analysen baserades på 12 artiklar och resulterade i sex teman: 
hjärtinfarktens inverkan på relationen; undanhållande av känslor; rollbyte och 
ansvarsfördelning inom relationen; överbeskydd; stöd samt sexualitet och beröring. 
Huvudfyndet i analysen är att patienter av olika anledningar upplever överbeskydd från 
sina partners efter en hjärtinfarkt. Andra fynd är att patienter upplever att partnern är en 
viktig resurs för att få stöd och uppmuntran. Patienter uppskattar tiden med sin partner mer 
efter en hjärtinfarkt. Många patienter väljer att undanhålla känslor och information för sin 
partner. Sjuksköterskor kan använda resultatet när de informerar patienter och deras 
partner efter en hjärtinfarkt. Information om aktivitetsnivå och problem som kan uppstå 
inom den sexuella samlevnaden efter en hjärtinfarkt kan troligtvis minska patientens oro 
och sexuella ängslan samt partnerns överbeskydd. 



ABSTRACT 

Title: Patients’ experiences of how the relationship and daily life with 
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Myocardial infarction (MI) is one of the largest Public health problems in Sweden. Almost 
37 000 were afflicted by a MI 2006. Life after a MI can cause major changes for the 
patient. The aim of this literature review was to describe how patients’ relationship and 
daily life with their partner changes after a MI experience. The literature review has a 
qualitative approach. The authors searched for scientific articles in databases. Included 
articles were read thoroughly and quality assessed. The analysis is based on 12 articles and 
revealed six themes: MI impact on the relationship; withholding of feelings’; changing role 
and responsibilities within the relationship; overprotection; support and sexuality and 
contact. The main finding is that patients feel overprotected by their partners related to 
different causes. Other findings are that the partner is seen as an important source of 
support by the patients. Patients appreciate the time with their partner more after a MI. 
Many patients choose to withhold feelings and information for their partners. Nurses can 
use the result when they inform patients and their partners. Information about activity level 
and sexual intercourse problems which can arise following a MI may reduce the patient’s 
concerns and sexual anxiety and the overprotection by the partner. 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING .........................................................................................................................1 
BAKGRUND.........................................................................................................................1 

Relationen ..........................................................................................................................1 

Oro, rädsla och stress .........................................................................................................1 
Påverkan på aktiviteter i vardagen.....................................................................................2 
Att se patienters behov.......................................................................................................2 
Information till patienter efter en genomgången hjärtinfarkt ............................................2 

Rehabilitering.....................................................................................................................3 
Problemformulering...........................................................................................................3 

SYFTE ...................................................................................................................................4 

METOD .................................................................................................................................4 

Urval ..................................................................................................................................4 

Inklusionskriterier..........................................................................................................4 
Exklusionskriterier.........................................................................................................4 

Datainsamling ....................................................................................................................4 
Analys ................................................................................................................................7 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN...............................................................................................8 
RESULTAT...........................................................................................................................8 

Hjärtinfarktens inverkan på relationen ..............................................................................8 
Undanhållande av känslor..................................................................................................9 
Rollbyte och ansvarsfördelning inom relationen ...............................................................9 
Överbeskydd ....................................................................................................................10 
Stöd ..................................................................................................................................11 

Sexualitet och beröring ....................................................................................................11 
Resultatsammanfattning...................................................................................................12 

DISKUSSION......................................................................................................................13 
Metoddiskussion ..............................................................................................................13 
Resultatdiskussion ...........................................................................................................14 
Konklusion.......................................................................................................................16 
Förslag till vidare forskning.............................................................................................17 

REFERENSLISTA ..............................................................................................................18 
BILAGA 1 – TABELL ÖVER ARTIKLAR SOM INGÅR I GENOMLÄSNINGEN..........I 
BILAGA 2 – KVALITETSBEDÖMNINGSFORMULÄR ...................................................I 

BILAGA 3 – TABELL ÖVER ARTIKLAR SOM INGÅR I RESULTATET......................I 

 



1 
 

INLEDNING 

Hjärt-kärlsjukdomar är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Hjärtinfarkt är den 
vanligaste sjukdomen bland hjärt-kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2005). Nästan 37 000 
personer drabbades av akut hjärtinfarkt år 2006 i Sverige och utav dessa avled drygt 
11 000. Risken att insjukna i hjärtinfarkt ökar med stigande ålder (Socialstyrelsens 
statistikdatabaser). Män har i åldern 50-60 år fyra gånger högre risk än kvinnor att drabbas 
av hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2005). Kvinnor väntar längre än män med att söka hjälp 
vid symtom på en hjärtinfarkt (Walkiewicz, m.fl., 2008). Livet efter en hjärtinfarkt kan 
innebära stora förändringar för den drabbade. 
 
Flera studier påvisar brister i informationen till patienter inför utskrivning, vilket kan skapa 
oro, stress och överdriven försiktighet (Hanssen, Nordrehaug & Hanestad, 2005; Oterhals, 
Hanestad, Eide & Hanssen, 2006; Wingham, Dalal, Sweeney & Evans, 2006). För 
sjuksköterskor kan det vara betydelsefullt att ha kunskap om patienters upplevelser kring 
sin hälsa efter en hjärtinfarkt för att kunna hjälpa patienter att uppnå bästa livskvalitet och 
för att kunna förbättra eftervårdens utformning. Som tidigare nämnts kan en hjärtinfarkt 
innebära stora förändringar, förändringar som förmodligen påverkar både patienten och 
deras eventuella partner. Detta är ett viktigt område att lyfta fram för att sjuksköterskor ska 
kunna hjälpa både patienter och deras eventuella livskamrat till så bra hälsa och 
välbefinnande som möjligt efter en hjärtinfarkt. 

BAKGRUND 

Relationen 
Nilsson (2007) skriver att nära relationer kan uppfylla psykologiska behov såsom närhet, 
gemenskap och stöd. I relationen tycks det med tiden skapas ett ömsesidigt beroende av 
varandra. Människor kan ha lättare att hantera stress och krisreaktioner om de lever i en 
välfungerande relation. En nära relation kan ge upphov till både glädje och sorg. Nilsson 
(2007) refererar till Aron och Aron (1996) som menar att en parrelation tar tid att utveckla. 
En relation innebär både skyldigheter och rättigheter mot varandra. Ju mer partnerna i 
relationen lär känna varandra desto närmare varandra tycks de komma. Sexualiteten 
innebär inte bara samlag utan är även en viktig del i relationen för att skapa närhet och 
gemenskap mellan partnerna. 

Oro, rädsla och stress 
Oro är vanligt efter en hjärtinfarkt enligt Steinke och Wright (2006), vilket kan inverka 
negativt på tillfrisknandet. Även känslor av obehag, trötthet och utmattning kan uppkomma 
(Hanssen, m.fl., 2005). I efterförloppet kan det utvecklas en rädsla för döden som kan leda 
till ökad oro (Wingham, m.fl., 2006). Hos ensamstående kan ensamhets- och 
osäkerhetskänslor lättare uppstå på grund av att de inte har någon att prata med (Hanssen, 
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m.fl., 2005). Kvinnor kan efter en hjärtinfarkt uppleva rädsla, oro, nervositet, misstro och 
osäkerhet enligt Crane och McSweeney (2003). Många patienter upplever stress efter en 
hjärtinfarkt (Al-Hassan & Sagr, 2002). Några kvinnor försöker minska stressnivån genom 
att hålla sig sysselsatta (Crane & McSweeney, 2003).  
 
Depression kan förekomma efter en hjärtinfarkt men patienter beskriver det oftast i form 
av utmattning, trötthet och brist på energi istället för att säga att de är deprimerade (Brink, 
Karlson & Hallberg, 2006). Kvinnor upplever mer depressiva symtom än män både direkt 
efter insjuknandet och senare. Depressiva symtom kan påverka tillfrisknandet negativt 
(Norris, Hegadoren & Pilote, 2007). Hanssen, m.fl. (2005) skriver att vissa patienter 
upplever att de depressiva symtomen avtar ju bättre den fysiska förmågan blir.  

Påverkan på aktiviteter i vardagen 
Efter en hjärtinfarkt kan patienters aktiviteter i vardagen hotas av trötthet. Det hindrar 
patienter från att ta del i fritidsaktiviteter som de tidigare deltagit i. Motivationen hos 
patienter att fortsätta med aktiviteter i sitt dagliga liv är stark men i de flesta fall måste de 
dock förändra dessa på grund av sina hälsoproblem. Män vill så fort som möjligt gå 
tillbaks till den aktivitets- och arbetsnivå som de tidigare haft medan kvinnor är 
försiktigare i sin återgång. Kvinnor har dock lättare än män att anpassa sig till sin nya 
situation (Brink, m.fl., 2006). Johansson och Ekebergh (2006) skriver att kvinnor strävar 
efter att få balans i sitt dagliga liv. De sysslor och aktiviteter som kvinnorna innan 
hjärtinfarkten gjorde utan att reflektera över måste de nu kämpa för. 

Att se patienters behov 
Baas (2004) skriver att det är viktigt att sjuksköterskor i ett tidigt skede undersöker vilka 
behov patienter har för att uppleva livskvalitet efter en genomgången hjärtinfarkt. Tidsbrist 
och andra faktorer kan försvåra denna process (Arnetz, Winblad, Arnetz & Höglund, 
2008). Om sjuksköterskor lyckas ta del av patienters behov kan patienter enligt Baas 
(2004) få en bättre och individualiserad vård. Författaren menar att om patienter uppnår en 
högre livskvalitet kan de tillfriskna snabbare och därmed höja sin aktivitetsnivå.  

Information till patienter efter en genomgången hjärtinfarkt 
Patienter får enligt Oterhals, m.fl. (2006) mest information om medicinska och fysiska 
aspekter och minst information om sexuell aktivitet efter en hjärtinfarkt. Patienter uttrycker 
ett behov av mer information både vid utskrivningen och efter att de kommit hem, speciellt 
om medicinering och möjliga framtida problem. Författarna påpekar att informationen ska 
utformas utifrån patienters perspektiv. Patienter vill också ha klara besked om vad de kan 
och inte kan göra på individuell nivå (Wingham, m.fl., 2006). Det är betydelsefullt att 
patienter får information om den tillgängliga stöttning som finns efter en hjärtinfarkt, gärna 
av den sjuksköterska som har närmast kontakt med patienten (Hildingh & Fridlund, 2004). 
Informationsbehovet är olika beroende på ålder hos de insjuknade, vilket innebär att 
sjuksköterskor måste vara medvetna om hur de på bästa sätt kan möta patienters 
individuella behov både nu och i framtiden (Smith & Liles, 2007). Undervisningen bör 
bland annat innefatta information om vanliga symtom som kan uppkomma vid en 
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hjärtinfarkt. Detta för att patienter snabbt ska kunna komma under vård om en ny 
hjärtinfarkt skulle uppkomma (Buckley, m.fl., 2007). 
 
Patienter upplever att de får mycket viktig information men att det är svårt att veta vad som 
är relevant just för dem. Många patienter upplever svårigheter att ställa rätt frågor under 
vårdtiden vilket gör att många frågor dyker upp efter utskrivningen. Det kan då medföra ett 
behov av att kunna ta kontakt med vårdpersonal. Vanliga frågor hos patienter kan gälla 
fysiska och psykiska konsekvenser av sjukdomen, återgång till arbete, medicinering och 
förebyggande livsstilsförändringar för att minska risken för återinsjuknande (Hanssen, 
m.fl., 2005). 

Rehabilitering  
Den fysiska och psykiska förmågan kan bli nedsatt efter en hjärtinfarkt vilket många 
patienter inte är beredda på (Hanssen, m.fl., 2005). Målet med rehabiliteringen för de flesta 
patienter är att ändra sin livsstil och komma tillbaka till det liv som var innan 
hjärtinfarkten. Behovet av stöttning från vårdpersonal i förändringsarbetet ser ut att vara 
stort, både fysiskt och psykiskt (Wingham, m.fl., 2006). En del patienter tycker att det 
skulle vara värdefullt att träffa andra patienter som drabbats av hjärtinfarkt för att kunna 
utbyta erfarenhet och få råd (Hanssen, m.fl., 2005). Enligt Wingham, m.fl. (2006) så finns 
det både sjukhusbaserad rehabilitering och rehabilitering i hemmet. Vilken form som 
passar bäst för patienter är viktigt att synliggöra för att de ska få ut så mycket som möjligt 
av rehabiliteringen. Valet tycks bero på patienters egenskaper såsom självdisciplin, socialt 
behov, livssituation och behov av övervakning vid träning. 
 
Hildingh och Fridlund (2004) skriver att deltagande i hjärt- och lungskola gjorde att 
patienter tränade mer regelbundet, rökte mindre, hade ett större socialt nätverk och därmed 
mer stöttning än de patienter som inte deltog. Deltagande i hjärtrehabiliteringsgrupper kan 
minska beroendet av professionellt stöd från vårdpersonal och öka förmågan att hantera 
livet efter en hjärtinfarkt (Wieslander, Baigi, Turesson & Fridlund, 2005). 

Problemformulering 
Informationen är en viktig del i vården av patienter som drabbats av en hjärtinfarkt (Smith 
& Liles, 2007). Detta är ett område som är uppmärksammat och som det har gjorts mycket 
studier kring. Livet efter en hjärtinfarkt för bland annat med sig oro, rädsla och 
existentiella frågor (Steinke & Wright, 2006; Wingham, m.fl., 2006). Det för även med sig 
fysiska begränsningar (Brink, m.fl., 2006). Hjärtinfarkten medför helt enkelt en stor 
förändring av hela livssituationen. Rehabilitering och livsstilsförändringar tycks vara 
viktiga för patienter för att återfå en så hög funktionsnivå som möjligt (Wingham, m.fl., 
2006). I Sverige drabbas många personer varje år av hjärtinfarkt. Patienternas eventuella 
partner kan också påverkas av den drabbades förändrade livssituation. Frågor som kan 
uppstå inom området är: hur påverkas parets syn på varandra, fördelningen av sysslor i 
hemmet samt attraktionen och samlevnaden inom en relation? Hur relationen och parets 
vardagliga liv tillsammans påverkas av en hjärtinfarkt är viktig kunskap för sjuksköterskor 
för att de ska kunna ge stöd, råd och information på bästa sätt till både patienter och deras 
eventuella livskamrat. Därför är det av vikt att sammanställa den kunskap som finns på 
området. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva hur patienter efter en genomgången hjärtinfarkt upplever att 
relationen och vardagen med partnern förändras. 

METOD 

Arbetet gjordes i form av en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar studerades. Enligt 
Friberg (2006) är syftet med en litteraturstudie att sammanställa det aktuella 
forskningsläget inom ett specifikt område. Inom områden som det finns mycket forskning 
kan det ibland vara svårt att ta ut det mest kärnfulla. Detta kan medföra att denna kunskap 
inte kommer till användning i praktiken. Hjärtinfarkt tillhör ett sådant område där mycket 
forskning gjorts och där det kan behövas en sammanställning för att få en tydligare bild. 
Litteraturstudien har en kvalitativ ansats. Enligt Friberg har kvalitativ forskning som mål 
att få ökad förståelse för till exempel människors upplevelser och erfarenheter. 

Urval 

För att finna vetenskapliga artiklar som svarar på litteraturstudiens syfte söktes artiklar i 
databaserna PubMed, CINAHL och LIBRIS.  

Inklusionskriterier  

- Överensstämde med syftet 
- Kvalitativ ansats 
- Diagnosen hjärtinfarkt 
- Publicerade inom de senaste tio åren  
- Skrivna på engelska 
- Vetenskapligt granskade  
- Etiska överväganden 

Exklusionskriterier 

- Patienter med kranskärlssjukdom 

Datainsamling 
Sökord verifierades via svenska MeSH och CINAHL Headings. De sökord som användes 
var myocardial infarction, patient, social change, life style, spouse och sexuality. Sökorden 
experience och partner verifierades inte. De bedömdes dock vara relevanta eftersom de 
förekommer i litteraturstudiens syfte och inkluderades därför. Sökorden relationship, 
perspective, everyday life och weekday som författarna tänkt ha med exkluderades efter 
kontroll i MeSH och CINAHL Headings. I sökningarna användes trunkering och boolesk 
logik för att utvidga/minska antalet träffar. Som boolesk logik användes AND och OR. 
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De olika sökkombinationerna utfördes först i PubMed. Efter det gjordes en förteckning 
över erhållna artiklar från varje sökkombination. Sökkombinationerna upprepades sedan i 
CINAHL. Vid sökningarna i CINAHL hittades förutom nya artiklar ett antal dubbletter av 
artiklar som redan erhållits i PubMed. Eftersom sökningen i PubMed gjordes först 
redovisas bara de dubbletter som framkom i CINAHL. De första sökkombinationerna gav 
ett ohanterligt antal träffar. Därför kombinerades fler antal sökord för att få ett hanterligt 
antal träffar. Titlar lästes utifrån angivet syfte för att reducera antalet möjliga artiklar till 
litteraturstudiens analys. För att ytterligare reducera antalet möjliga artiklar lästes abstrakt 
när titeln bedömdes motsvara litteraturstudiens syfte. Antal lästa abstrakt och antal valda 
artiklar för varje sökkombination ses i tabell 1. Efter ett antal olika sökkombinationer 
resulterade sökträffarna mest i artiklar som valts i tidigare sökningar samt upprepning av 
artiklar som exkluderats redan vid läsning av titel. Detta gjorde att de artiklar som hittills 
inkluderats från CINAHL och PubMed fick utgöra ett tillräckligt material att läsa igenom. 
Sökkombinationer och vad de resulterade i ses i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Sökresultat efter sökning i PubMed och CINAHL. 
Sökords- 
kombination 

Begränsningar Databas Träffar Antal lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal valda 
artiklar till 
genom- 
läsning 

myocardial 
infarction AND 
patient* 

 PubMed 
CINAHL 

24 445 
8516 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

myocardial 
infarction AND 
patient*  

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
CINAHL 

9702 
6760 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

myocardial 
infarction AND 
patient* AND 
social change* 

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
CINAHL 

3 
0 

3 
- 

3 
- 

0 
- 
 

myocardial 
infarction AND 
patient* AND 
life style* 

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
CINAHL 

99 
112  
 

99 
112 
(4 dubbletter) 

25 
33 

8 
7 varav 1 
avhandling 

myocardial 
infarction AND 
patient* AND 
spouse* 

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
CINAHL 

21 
34  

21 
34  
(5 dubbletter) 

10 
4 

7 
1  

myocardial 
infarction AND 
patient* AND 
sexuality 

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
CINAHL 

17 
16  

17 
16 
(3 dubbletter) 

10 
11 

4 
3 

myocardial 
infarction AND 
patient* AND 
experience* 

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
CINAHL 

1083 
507 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

myocardial 
infarction AND 
patient* AND 
experience* 
AND spouse* 

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
 
 
 
CINAHL 

13  
 
 
 
15 

13 (6 artiklar 
tagna i tidigare 
sökningar i 
PubMed) 
15 

7 
 
 
 
3 

0 
 
 
 
1  

myocardial 
infarction AND 
experience* 
AND spouse* 

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
 
 
 
CINAHL 

19  
 
 
 
21 
 

19 (6 artiklar 
tagna i tidigare 
sökningar i 
PubMed) 
21 (2 
dubbletter) 

13 
 
 
 
2 

2  
 
 
 
1 avhandling  

myocardial 
infarction AND 
experience* 
AND (spouse* 
OR partner*) 

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
 
 
CINAHL 

57  
 
 
29  

57 (9 artiklar 
tagna tidigare i 
PubMed)  
29 (3 
dubbletter) 

10 
 
 
7 

4  
 
 
0  

myocardial 
infarction AND 
patient* AND 
(spouse* OR 
partner*) 

Publicerad: inom 
de senaste tio åren. 
Språk: engelska. 

PubMed 
 
 
CINAHL 

126  
 
 
61 

126 (8 artiklar 
tagna tidigare i 
PubMed) 
61 

7 
 
 
13 

0  
 
 
1  
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Vid flertalet sökningar i PubMed genererades träff på en review skriven av Marja-Leena 
Kristofferzon. Genom att läsa dess abstrakt fick författarna förståelse för att Kristofferzon 
forskat mycket kring hjärtinfarkt. Därför utfördes en manuell sökning på hennes namn i 
PubMed och CINAHL. Sökningen genererade fem träffar i PubMed varav tre artiklar 
inkluderades till genomläsning. Sökningen i CINAHL gav ingen träff. 
 
Det kom till författarnas kännedom att en lärare vid Högskolan i Skövde, Annelie 
Johansson Sundler, nyligen gjort en avhandling om kvinnors upplevelser och hälsa efter en 
hjärtinfarkt. Därför utfördes en manuell sökning på hennes specifika namn i LIBRIS. Det 
resulterade i en avhandling och en rapport. I avhandlingen framkom fyra artiklar varav tre 
inkluderades till genomläsning. Rapporten innehöll två artiklar varav den ena redan 
erhållits från avhandlingen och den andra artikeln motsvarade inte litteraturstudiens syfte. 
 
Det totala antalet artiklar efter urval i PubMed, CINAHL och LIBRIS blev 43 artiklar och 
2 avhandlingar, se bilaga 1. Vid genomläsningen av artiklar och avhandlingar utgick 
författarna från de inklusions- och exklusionskriterier som beskrivits i urvalet. Vid 
genomläsningen inkluderades 13 artiklar till en kvalitetsbedömning medan 30 artiklar och 
2 avhandlingar exkluderades, se bilaga 1. Eftersom ett stort antal artiklar exkluderades 
gjordes en ytterligare sökning genom att läsa referenser i de framtagna artiklarnas 
referenslistor. I referenslistorna hittades 27 titlar som framstod som relevanta för studien. 
Totalt genererade detta 4 artiklar som lästes igenom och sedan inkluderades till en 
kvalitetsbedömning. 
 
För att fånga artiklar med god kvalitet utfördes en kvalitetsbedömning för studier med 
kvalitativ metod enligt Willman och Stoltz (2002), se kvalitetsbedömningsmall bilaga 2. I 
kvalitetsbedömningen fick varje artikel en sammanfattande bedömning av kvalitet. 
Kvaliteten bedömdes utifrån ovan angivna mall enligt tre nivåer, bra, medel eller dålig. 
Totalt genomgick 17 artiklar en kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömningen genomfördes 
först enskilt av författarna till litteraturstudien och bedömningen jämfördes och 
diskuterades sedan. Fem artiklar exkluderades. Exkluderingsorsaker var låg kvalitetsnivå, 
brist på etiskt resonemang, för kort resultat eller bristande urval. Kvalitetsbedömningen 
resulterade i att 12 artiklar inkluderades att ingå i litteraturstudiens analys, se bilaga 3. 

Analys 
Litteraturstudiens analys grundade sig på tolv artiklar. Analysen utfördes med hjälp av 
Dahlbergs (1997) dataanalysmetod och den bestod av tre faser. Analysen började med en 
första bekantgörande fas där alla artiklars resultat lästes enskilt upprepade gånger för att 
bekanta sig med och få en helhet av innehållet. Sedan övergick läsandet i en analyserande 
fas där helheten synliggjordes i flera små delar. Författarna valde att först göra detta enskilt 
genom att översätta och anteckna de delar som var relevanta för litteraturstudiens syfte. 
Efter detta jämfördes och diskuterades författarnas anteckningar som sedan sattes ihop till 
ett gemensamt arbetsmaterial. Likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas resultat 
studerades för att hitta en struktur som ledde vidare till nya teman. I den sista fasen 
beskrevs och sammanställdes resultatet av analysen i en helhet och artiklarnas innebörd 
presenterades på ett nytt sätt med hjälp av teman. Under hela analysförfarandet hade 
författarna litteraturstudiens syfte framför sig.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författarnas strävan i litteraturstudien var att återge källor på ett korrekt sätt och undvika 
plagiering och förvrängning. Artiklar som inkluderades skulle helst innehålla etiska 
överväganden som till exempel om deltagarnas säkerhet och konfidentialitet togs tillvara, 
hur urval av deltagare gjorts, vilken information deltagarna erhållit samt om de fått den 
både skriftligt och muntligt, hur samtycke från deltagarna erhållits och om godkännande 
från etisk kommitté fanns (Medicinska forskningsrådet, 2002). De artiklar som inte 
tydliggjorde etiska överväganden gjorde litteraturstudiens författare en egen etisk 
granskning av. De artiklar som stred mot god forskningsetik exkluderades. 

RESULTAT 

Resultatet bygger på tolv utvalda artiklar som har analyserats utifrån litteraturstudiens 
syfte. Resultatet presenteras i sex teman, se figur 1. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

                                                                             

Figur 1. Framkomna teman efter analys. 

Hjärtinfarktens inverkan på relationen 

En hjärtinfarkt kan inverka på patienters relation med sin partner på flera olika sätt. 
Patienter upplever att hjärtinfarkten kan inverka positivt på relationen genom att de 
kommer närmare varandra (Wang, Thompson, Chair & Twinn, 2008). Även Stewart, 
Davidson, Meade, Hirth och Weld-Viscount (2001) uppger att patienter upplever att 
relationen med partnern kan påverkas positivt efter hjärtinfarkten. Detta genom att 
patienter tar mer ansvar för sin hälsa. Ytterligare en positiv aspekt är att patienter nu tar sig 
tid att göra saker som de aldrig gjort förut, som att tillbringa mer av fritiden med sin 
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partner (Bergman & Berterö, 2003). Andra patienter delar uppfattningen om att de 
uppskattar gemenskapen med partnern mer efter hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark & 
Carlsson, 2008). 
 
Endast en av de inkluderade artiklarna diskuterar patienter och deras partners deltagande i 
stödgrupper med andra par efter en hjärtinfarkt (Stewart, m.fl., 2001). Det framkommer att 
patienter upplever att deltagandet kan ha en positiv inverkan på relationen med deras 
partner. Detta genom att patienter får höra sin partners perspektiv som då leder till att 
kommunikationen, förståelsen och acceptansen förbättras. 
 
Däremot finns det studier som visar på motsatsen, det vill säga att hjärtinfarkten kan ha en 
negativ inverkan på relationen (Roebuck, Furze & Thompson, 2001; Svedlund & 
Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2004). Efter hjärtinfarkten tycks kvinnliga 
patienter uppleva en negativ inverkan på relationen med deras partner (Svedlund & 
Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2004). Patienter upplever att dåligt humör, 
nedstämdhet och lägre toleransnivå mot deras partner oftare kan uppkomma efter 
hjärtinfarkten (Roebuck, m.fl., 2001). Det framkommer också att de fysiska symtom som 
patienter kan dras med efter en hjärtinfarkt kan inverka negativt på parets relation. En 
manlig patient ger exempel på detta när hans fysiska symtom gör att han inte längre kan 
sova med sin fru då han tvingas sova i sittande ställning. 

Undanhållande av känslor 

Flera studier uppger att flertalet patienter undanhåller känslor och information för sin 
partner (Stewart, Davidson, Meade, Hirth & Makrides, 2000; Svedlund & Axelsson, 2000; 
Svedlund & Danielson, 2004). Det nämns flera orsaker till att patienter väljer att 
undanhålla känslor och information. En orsak är att patienter upplever att informationen 
kan vara stressande för sin partner enligt Stewart, m.fl. (2000). Kvinnliga patienter 
beskriver att orsaken till deras undanhållande av känslor dels är för att visa hänsyn genom 
att inte oroa sin partner och dels för att de är trötta på sin partners hjälpsamhet (Svedlund 
& Danielson, 2004). Kvinnliga patienter uppger även att orsaker till undanhållande är att 
de inte vill trötta ut sin partner samt att de tycker att det är lättare att undanhålla 
information och känslor än att berätta hur det egentligen är (Svedlund & Axelsson, 2000). 

Rollbyte och ansvarsfördelning inom relationen 

Förändringar i sysslo- och ansvarsfördelningen i hemmet efter hjärtinfarkten påvisas i flera 
studier (Stewart, m.fl., 2000; Svedlund & Danielson, 2004; Wang, m.fl., 2008). Dessa 
förändringar kan enligt patienter ge upphov till konflikter inom relationen (Stewart, m.fl., 
2000). Wang, m.fl. (2008) beskriver orsaken till förändringen i sysslo- och 
ansvarsfördelningen i hemmet. Enligt patienter är en möjlig orsak att de upplever fysisk 
utmattning samt att de är rädda för att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Det framkommer att 
kvinnliga patienter upplever att deras partner tar större ansvar för hushållsarbetet efter 
hjärtinfarkten (Svedlund & Danielson, 2004). Kvinnliga patienter i Bergman och Berterös 
(2003) studie beskriver det större ansvarstagandet i att deras partner stannade hemma den 
första tiden efter hjärtinfarkten för att hjälpa till med hushållssysslorna. Svedlund och 
Danielson (2004) tillägger att kvinnliga patienter dock kan uppleva att de har svårt att inte 
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lägga sig i hushållsarbetet på grund av att de upplever att partnern inte alltid vet eller ser 
vad som behöver göras. Detta kan leda till att kvinnorna känner att de behöver lägga sig i. 
En del kvinnor gör hushållssysslor utan sin partners vetskap för att de helst vill klara av 
sysslorna själva.  
 
Samtidigt som många kvinnliga patienter upplever att de får och behöver mer hjälp och 
stöttning från sin partner efter hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; 
Svedlund & Danielson, 2004) så har de ändå ett behov av att klara sig själva och inte vara 
beroende av sin partner (Svedlund & Axelsson, 2000). Kvinnliga patienter uttrycker vikten 
av att partnern inte ger upp sitt arbete på grund av kvinnans ökade behov av hjälp och 
stöttning i hemmet efter en hjärtinfarkt. Kvinnorna tydliggör att de trots sitt behov av hjälp 
behöver känna sig behövda av sin partner (Svedlund & Axelsson, 2000). 

Överbeskydd 

Flera av de analyserade artiklarna beskriver att patienter känner sig överbeskyddade av sin 
partner (Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon, m.fl., 2007; 
Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Roebuck, m.fl., 2001; Stewart, m.fl., 2000; 
Svedlund & Danielson, 2004; Wang, m.fl., 2008). Orsaken till överbeskyddet kan dock 
vara olika. Några patienter relaterar överbeskyddet till partnerns oro (Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003). Kvinnliga patienter anser att överbeskyddet kan uppstå när de tvingas att 
redogöra för dagens aktiviteter för sin partner (Svedlund & Danielson, 2004). I flera 
studier framkommer det däremot att det kan vara partnerns omvårdnad som patienter 
upplever är orsaken till överbeskyddet (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon, m.fl., 
2007; Stewart, m.fl., 2000). Patienter relaterar överbeskyddet till att de knappt tillåts utföra 
några sysslor eller aktiviteter alls för sin partner, inte ens sådant som de har förmåga att 
klara av (Bergman & Berterö, 2003; Wang, m.fl., 2008). En patient beskriver 
överbeskyddet som att åter behandlas som ett barn (Wang, m.fl., 2008). 
 
I flera studier påtalar patienter hur överbeskyddet kan leda till negativa reaktioner hos dem 
själva såsom ilska, frustration och irritation (Condon & McCarthy, 2006; Ostergaard 
Jensen & Petersson, 2003; Roebuck, m.fl., 2001; Stewart, m.fl., 2000). Patienter upplever 
att frustration kan uppstå när de inte tillåts att utföra aktiviteter som de har förmåga att 
klara av eller sådant som de har rekommenderats att göra (Roebuck, m.fl., 2001). I de fall 
då överbeskydd leder till upproriskhet bland patienterna kan frustration och spänningar 
inom förhållandet öka (Condon & McCarthy, 2006). 
 
Analysen visar att överbeskydd förutom ilska, frustration och irritation också kan leda till 
motstånd och spänningar inom förhållandet, vilket kan göra relationen ansträngd (Condon 
& McCarthy, 2006; Roebuck, m.fl., 2001). Överbeskyddet kan enligt patienter också leda 
till nedstämdhet, depression och känslor av oduglighet (Wang, m.fl., 2008). Överbeskyddet 
ser ut att förstärka patienters känsla av att vara sjuk och invalid (Bergman & Berterö, 
2003).  Analysen visar att patienter upplever överbeskyddet från sin partner som en av de 
största stressfaktorerna (Stewart, m.fl., 2000). Det framkommer att patienter värderar och 
behöver sin partners stöd men många gånger övergår stödet i överbeskydd då partnern 
pjoskar för mycket med dem (Condon & McCarthy, 2006). Enligt patienter i Svedlund och 
Danielsons (2004) studie bör deras partner stötta och låta dem ta egna beslut istället för att 
överbeskydda dem. 
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Stöd 

I analysen framkommer det att patienter upplever stöd från sin partner efter en hjärtinfarkt 
(Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon, m.fl., 2007; Kristofferzon, m.fl., 
2008). Patienter anser att partnern är den viktigaste resursen för att få stöd och 
uppmuntran. Detta visar sig redan i den akuta fasen efter hjärtinfarkten då patienter vill 
vara nära sin partner för att ge och få stöd (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). Många 
patienter upplever dock brist på förståelse från sin partner (Stewart, m.fl., 2000).  
 
Stödet kan se olika ut. Ostergaard Jensen och Petersson (2003) påtalar att stödet från 
partnern består i att patienter får någon att prata med och någon som kan stötta dem 
emotionellt. Kristofferzon, m.fl. (2007) beskriver däremot att manliga patienter upplever 
stöd när partnern hjälper dem med livsstilsförändringar och aktiviteter i vardagen. 
Kvinnliga patienter påpekar att deras partner efter hjärtinfarkten inger trygghet, ömhet och 
praktiskt stöd (Kristofferzon, m.fl., 2008). Partnern ser till exempel till att aktiviteter i 
vardagen anpassas efter kvinnans kapacitet.  
 
Några av studierna visar på hur stöd från partnern kan hjälpa patienter i deras situation. 
Stödet gör att patienter kan uppleva minskad oro (Kristofferzon, m.fl., 2008). Stödet från 
partnern kan också bidra till att kvinnliga patienter förstår och ser sig själva (Johansson, 
Ekenstam & Dahlberg, In press). För att uppleva stöd från sin partner tycks det krävas att 
patienter har en god relation med sin partner. Det framkommer att en del manliga patienter 
upplever stöd från sin partner medan en del inte gör det. Det bristande stödet kan till 
exempel bero på relationsproblem med partnern (Kristofferzon, m.fl., 2007; Kristofferzon, 
m.fl., 2008). 

Sexualitet och beröring 

Analysen påvisar att endast ett fåtal av artiklarna berör ämnet sexualitet. Både positiv och 
negativ inverkan på sexualiteten efter en hjärtinfarkt framkommer i analysen. Den del av 
sexualiteten som innefattar beröring och närhet kan enligt patienter påverkas i en positiv 
riktning (Bergman & Berterö, 2003; Johansson, m.fl., In press). Kvinnliga patienter 
upplever att relationen är djupare och mer betydelsefull efter hjärtinfarkten, intimiteten och 
närheten förstärks. Kvinnliga patienter upplever att de börjar söka mer kroppslig kontakt. 
Detta upplevs oavsett om de fortfarande är sexuellt aktiva genom samlag eller ej. Den 
ökade kontakten med partnern kan ge kvinnor ökat välbefinnande (Johansson, m.fl., In 
press). Bergman och Berterö (2003) beskriver att patienter kan uppleva att de lever igen 
efter hjärtinfarkten när någon som de älskar rör vid dem. Enligt många kvinnor begränsas 
inte sexualiteten eller deras liv tillsammans med partnern av hjärtinfarkten (Johansson, 
m.fl., In press). 
 
Det förefaller som att den del av sexualiteten som rör samlag kan påverkas negativt 
(Johansson, m.fl., In press; Kristofferzon, m.fl., 2007; Stewart, m.fl., 2000). Analysen visar 
på olika orsaker till negativa upplevelser. En orsak anges vara den existentiella och 
kroppsliga osäkerheten som hjärtinfarkten för med sig (Johansson, m.fl., In press). En 
annan orsak är att patienter upplever en rädsla för att dö under samlag och för att inte 
kunna genomföra ett samlag vilket kan skapa oro och ängslan (Stewart, m.fl., 2000). 
Manliga patienter upplever svårigheter att prata om sexlivet och oron kring samlag med sin 
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partner vilket kan inverka negativt på den sexuella samlevnaden (Kristofferzon, m.fl., 
2007). Analysen visar att kvinnliga patienter kan uppleva en tveksamhet inför att ha 
samlag igen efter hjärtinfarkten. Denna tveksamhet går dock över med tiden (Johansson, 
m.fl., In press). 

Resultatsammanfattning 

En hjärtinfarkt tycks inverka både positivt och negativt på relationen. Några patienter 
upplever att de kommer närmare partnern och att de uppskattar gemenskapen med partnern 
mer. Några patienter uppger däremot att de har sämre humör och tolerans samt känner sig 
nedstämda. Många patienter väljer att undanhålla känslor och information för sin partner. 
Orsakerna är bland annat att de inte vill oroa, trötta ut eller stressa upp sin partner. Efter 
hjärtinfarkten kan en förändring i sysslo- och ansvarsfördelningen i hemmet ske. Orsaken 
till förändringen kan vara att patienter kan uppleva fysisk utmattning samt rädsla för en ny 
hjärtinfarkt. Kvinnliga patienter upplever att deras partner tar mer ansvar för 
hushållsarbetet. De är tacksamma för detta men vill samtidigt inte hamna i en 
beroendeställning till sin partner. Det är vanligt att patienter känner sig överbeskyddade av 
sin partner efter en hjärtinfarkt. Orsaker till detta kan vara partners oro, omvårdnad och 
förhindrande av att patienter utför aktiviteter. Överbeskyddet kan leda till att patienter 
bland annat upplever ilska, frustration, nedstämdhet samt spänningar inom relationen med 
partnern. 
 
Patienter upplever stöd från sin partner efter hjärtinfarkten. Stödet kan ges både 
emotionellt och praktiskt. Gott stöd kan minska patienters oro. För att uppleva detta stöd 
verkar det krävas en fungerande relation med partnern. Efter en hjärtinfarkt tycks kvinnliga 
patienter uppleva att relationen med partnern blir djupare och mer betydelsefull, intimiteten 
och närheten förstärks. Detta oavsett om de är sexuellt aktiva genom samlag eller ej sedan 
tidigare. Rädsla för att dö och för att inte kunna genomföra ett samlag kan inverka negativt 
på den sexuella samlevnaden enligt patienter. Manliga patienter upplever svårigheter att 
prata om sexlivet och oron kring det vilket också kan inverka negativt på relationen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ ansats då syftet beskriver patienters upplevelser. Enligt Friberg 
(2006) har kvalitativ forskning som främsta mål att öka förståelsen för människors 
upplevelser och erfarenheter. Kvantitativ forskning objektifierar kroppen mer och har som 
motiv att finna bästa sätt att utföra en vårdhandling på. Kvantitativ kunskap kan 
generaliseras medan kvalitativ kunskap mer bör ses till sitt sammanhang vilket gör att 
kvalitativa resultat inte är generaliserbara. Litteraturstudiens resultat är därmed inte 
generaliserbart men kan ge en fingervisning om hur patienter inom denna patientgrupp 
upplever sin situation. På grund av att patienter inte får intervjuas och att intervjuer med 
sjuksköterskor inte kan besvara syftet så är studien en litteraturstudie. En ytterligare 
anledning till att en litteraturstudie gjordes var att författarna ansåg att det finns mycket 
forskning kring patienters upplevelser efter en hjärtinfarkt och att det fanns ett behov av att 
göra en sammanställning. 
 
Många utav de artiklar som ingick i analysen beskrev sitt etiska resonemang bristfälligt. 
Flertalet nämnde endast att de hade ett godkännande från en etisk kommitté. Därför gjorde 
författarna en egen etisk granskning av artiklarna. En strävan att återge källor korrekt och 
undvika plagiering och förvrängning har genomsyrat hela arbetet. Att författarna har haft 
detta i åtanke höjer litteraturstudiens kvalitet. 
 
Valet av databaser kan ha begränsat analysresultatet. Dock uppstod en datamättnad efter att 
ett antal sökkombinationer genomförts då det mest framkom titlar från tidigare sökningar. 
Detta tyder på att antalet databaser var tillräckligt för att besvara litteraturstudiens syfte. 
Inklusions- och exklusionskriterierna kan ha medfört att artiklar som kunde bidragit med 
data uteslöts. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om det hade varit ett bredare urval. Till 
exempel exkluderades artiklar som berörde både hjärtinfarkt och andra hjärtdiagnoser. 
Författarna ville bara ha upplevelser från patienter med hjärtinfarkt och därför var detta 
nödvändigt. Tidsintervallet inom de senaste tio åren kan ha begränsat mängden 
datamaterial men avgränsningen gör att resultatet av analysen blir mer aktuellt för den 
kliniska verksamheten. Utan författarnas vetskap om Annelie Johansson Sundler kunde 
litteraturstudiens resultat blivit annorlunda. Hennes artikel gav betydelsefullt material om 
sexualitet efter en hjärtinfarkt som de andra artiklarna inte berörde. 
 
Sökorden verifierades via svenska MeSH och CINAHL Headings för att öka 
litteraturstudiens validitet. Verifieringen medförde att flera tänkta sökord exkluderades. 
Dessa var ej vedertagna sökord och kunde därför gett ett missriktat sökresultat. Trunkering 
och boolesk logik användes vid sökningarna vilka enligt Friberg (2006) ingår i de 
grundläggande sökteknikerna för att få ett mer precist och adekvat sökresultat. 
 
Antalet dubbletter presenteras för att påvisa den datamättnad som uppstod efter 
sökningarna i PubMed och CINAHL. Datamättnaden visar på att de sökord och 
kombinationer som använts var relevanta och tillräckliga i förhållande till litteraturstudiens 
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syfte. Eftersom en stor mängd artiklar exkluderades efter genomläsningen fanns det behov 
av ytterligare en sökning. På grund av den datamättnad som uppstod i databaserna ansågs 
möjligheterna att finna fler artiklar där som små. Därför användes de redan framtagna 
artiklarnas referenslistor.  
 
För att öka studiens validitet lästes artiklarna enskilt både vid genomläsning och vid 
kvalitetsbedömning. Enligt Willman och Stoltz (2002) ger det en större tyngd om 
granskningen först sker enskilt och sedan sammanförs. Att till en början läsa enskilt gjorde 
att författarna inte påverkade varandra under läsningen. Diskussionen blev mer givande 
genom att författarna enskilt först tog ställning till om en artikel följde kriterierna eller ej. 
En kvalitetsbedömning genomfördes för att säkerställa kvaliteten på litteraturstudien. 
Bedömningen bidrog till att artiklar som inte var av tillräckligt god kvalitet exkluderades. 
Friberg (2006) belyser vikten av att granska kvalitativa artiklars kvalitet inom samma 
ämne. Om helheten bygger på tillförlitliga artiklar kan analysresultatet användas som 
vägledning i den kliniska verksamheten. Kvalitetsbedömningen medförde att författarna 
blev mer kritiska till reliabiliteten i artiklarnas resultat. 
 
Dahlbergs (1997) dataanalysmetod ansågs vara passande för litteraturstudien utifrån 
författarnas egna tankar om hur analysen skulle genomföras. Små delar som överensstämde 
med syftet framträdde i varje artikel. Dessa delar jämfördes sedan och det blev en 
jämförelse av likheter och skillnader. Jämförelsen sammanställdes och presenterades sedan 
i en ny helhet i enlighet med Dahlbergs (1997) metod. Även analysen genomfördes först 
enskilt och sedan jämfördes och diskuterades författarnas tolkningar för att ge tyngd åt 
analysen. Styrkan består i att författarna inte påverkade varandra samt att risken att gå 
miste om relevant data minskade. Författarna valde att ha syftet framför sig under 
analysförfarandet. Detta för att undvika att orelevant material behandlades i analysen och 
för att undvika att författarna gjorde egna tolkningar av artiklarnas resultat. 
 
En styrka i litteraturstudien är att analysen grundar sig på studier som genomförts i olika 
världsdelar. Detta kan bidra till att resultatets slutsatser inte bara är applicerbart i Sverige. 
Studiens syfte anses vara besvarat. Syftet kunde utformats till att även innefatta partnerns 
upplevelser efter en hjärtinfarkt. Att inkludera partnern kunde bidragit till att ge en 
helhetsbild av hur relationen påverkas efter en hjärtinfarkt då båda partnernas synvinkel 
synliggörs. Likheter och skillnader mellan partnerna skulle troligtvis framträda och en 
jämförelse skulle vara möjlig. Anledningen till varför bara patienters upplevelser 
studerades var bristande tidstillgång till att göra en rättvis jämförelse mellan patienters och 
partners upplevelser. 

Resultatdiskussion 

Analysen visar att det tycks krävas att patienter har en god relation med sin partner för att 
uppleva stöd efter en hjärtinfarkt (Kristofferzon, m.fl., 2007; Kristofferzon, 2008). Nilsson 
(2007) beskriver att människor kan ha lättare att hantera stress och krisreaktioner om de 
lever i en välfungerande relation. Författaren menar vidare att relationer kan uppfylla 
psykologiska behov såsom närhet, gemenskap och stöd. Analysen visar på att dessa behov 
kan förstärkas och bli mer betydelsefulla efter en hjärtinfarkt (Johansson, m.fl., In press). 
Det framkommer i analysen att partners är ett stöd för patienter (Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003; Kristofferzon, m.fl., 2007; Kristofferzon, m.fl., 2008). Stödet kan bestå i 
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att patienter har någon att prata med och som stöttar dem emotionellt (Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003). Enligt Hanssen, m.fl. (2005) kan ensamstående på grund av att inte ha 
någon att prata med efter en hjärtinfarkt uppleva ensamhets- och osäkerhetskänslor. Detta 
visar på hur viktig en partner kan vara för patienter efter en hjärtinfarkt. 
 
Stress är en vanlig upplevelse bland patienter efter en hjärtinfarkt (Al-Hassan & Sagr, 
2002). Trots att partnern upplevs som viktig för stöd visar analysen på att patienter 
upplever partnerns överbeskydd som en av de största orsakerna till stress (Stewart, m.fl., 
2000). En slutsats som kan dras utifrån det är att partnern behövs men att patienter behöver 
eget utrymme och inte känna sig helt beroende av sin partner för att klara vardagen. 
 
Forskning visar att kvinnliga patienter kan ha lättare än manliga patienter att anpassa sig 
till sin nya situation efter en hjärtinfarkt gällande aktiviteter i vardagen (Brink, m.fl., 
2006). Dock visar analysen på att kvinnliga patienter kan ha svårt att lämna över sysslor 
som rör hushållet till sin partner (Svedlund & Danielson, 2004). Det verkar som att kvinnor 
har svårt att lämna över de uppgifter som är sedda som traditionella kvinnosysslor. 
Förmodligen på grund av att de inte betror partnern med att klara av sysslorna och för att 
de inte vill släppa kontrollen över hushållssysslorna. 
 
En möjlig anledning till att patienter upplever överbeskydd från sin partner är att de inte 
tillåts utföra några aktiviteter för sin partner (Bergman & Berterö, 2003; Wang, m.fl., 
2008). I tidigare forskning uttrycker patienter en önskan om att få klara besked om vad de 
kan och inte kan göra på individuell nivå (Wingham, m.fl., 2006). Författarna till 
litteraturstudien anser att genom att sjuksköterskan tydliggör för patienter och deras partner 
vad patienter får och klarar av att göra så skulle troligtvis en del av partnerns överbeskydd 
avta. Den psykiska förmågan kan bli nedsatt efter en hjärtinfarkt (Hanssen, m.fl., 2005). I 
analysen framkommer det att en orsak till den nedsatta psykiska förmågan kan vara 
partners överbeskydd mot patienter (Wang, m.fl., 2008). Detta innebär att om partnerns 
överbeskydd kan minskas/förhindras så skulle troligtvis patienters psykiska förmåga 
förbättras. 
 
Analysen påvisar att endast ett fåtal artiklar diskuterar sexualitet. Artiklarna visar på att 
den sexuella samlevnaden som innefattar samlag kan påverkas negativt efter hjärtinfarkten 
enligt patienter (Johansson, m.fl., In press; Kristofferzon, m.fl., 2007; Stewart, m.fl., 2000). 
Annan forskning uppger att patienter erfar att de får minst information om sexuell aktivitet 
efter en hjärtinfarkt (Oterhals, m.fl., 2006). Författarna till litteraturstudien tror att bristen 
på information från sjukvården kan vara en orsak till att patienter upplever en negativ 
inverkan på den sexuella samlevnaden med partnern efter en hjärtinfarkt. En hypotes är att 
den bristande informationen beror på att sex och samlevnad är ett tabubelagt område samt 
att det finns lite kvalitativ forskning kring ämnet som sjuksköterskor kan ta del av. 
 
Wingham, m.fl. (2006) uppger att patienter efter en hjärtinfarkt kan utveckla en rädsla för 
döden som kan leda till ökad oro. I analysen framkommer det att patienters sexuella 
samlevnad med sin partner kan påverkas negativt av just en rädsla för döden (Stewart, 
m.fl., 2000). Detta på grund av att patienter tror att den fysiska påfrestningen som ett 
samlag innebär kan leda till döden. Även här skulle förmodligen bättre information från 
sjukvården vara till hjälp. Informationen kan medföra att rädslan minskar när patienter vet 
vad de kan och inte kan göra. 
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Enligt Kristofferzon, m.fl. (2008) kan patienters oro minska genom att ha en stöttande 
partner. Samtidigt visar andra studier att den stöttning och omvårdnad som partners ger 
upplevs som överbeskydd av patienter (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon, m.fl., 
2007; Stewart, m.fl., 2000). Det förefaller sig som att partners står inför en svår uppgift när 
deras livskamrat insjuknar i en hjärtinfarkt. Resultatet visar att gränsen mellan att vara en 
stödjande eller överbeskyddande partner kan vara hårfin. Patienter vet troligen inte själva 
vart denna gräns går. Studier visar på att patienter vill ha och uppskattar det stöd som 
partnern kan ge (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon, m.fl., 2007; 
Kristofferzon, m.fl., 2008). Samtidigt som andra studier visar på att de inte vill bli 
beroende av sin partner och vill få lov att göra vissa aktiviteter själva (Bergman & Berterö, 
2003; Svedlund & Axelsson, 2000; Wang, m.fl., 2008). 
 
Patienter uppskattar gemenskapen med partnern mer efter hjärtinfarkten. De tar sig tid att 
göra saker som de tidigare inte tagit sig tid för (Bergman & Berterö, 2003). En hypotes är 
att när en människa upplever döden så nära inpå inser de att livet är sårbart och därför tar 
sig tid till det som är värdefullt för dem.  

Konklusion 

Analysresultatet visar på att relationen mellan patient och partner kan påverkas både 
positivt och negativt efter en hjärtinfarkt. De kan komma närmare varandra, få en djupare 
relation och uppskatta gemenskapen med varandra mer. Kommunikationen mellan paret 
kan påverkas negativt då patienter väljer att undanhålla känslor och information. Även den 
sexuella samlevnaden kan påverkas negativt av hjärtinfarkten på grund av oro och 
osäkerhet. Sysslo- och ansvarsfördelningen i hemmet mellan paret kan förändras. Partnern 
kan ta ett större ansvar för hushållsarbetet vilket inte alltid kvinnliga patienter kan hantera. 
Patienter upplever att de psykiska besvär som kan följa efter hjärtinfarkten kan påverka 
relationen negativt. Huvudfyndet i analysen är att många patienter upplever överbeskydd 
av sina partners. 
 
Det överbeskydd som patienter upplever tyder på bristande information från sjukvården 
angående vilka sysslor och aktiviteter som patienten kan utföra. Litteraturstudiens resultat 
tyder på att sjuksköterskor kan bli bättre på att informera både patient och partner om 
lämplig aktivitetsnivå efter en hjärtinfarkt. Genom att sjuksköterskan förklarar även för 
partnerna kan deras oro troligtvis minska och därmed överbeskyddet mot patienterna. Det 
är viktigt att sjuksköterskan lyfter frågan om sexuell samlevnad och hur den kan påverkas 
efter en hjärtinfarkt för att minska både patienters och partners oro. Att sjuksköterskan tar 
upp ämnet kan göra det lättare för patienter att våga ställa frågor och diskutera sina 
problem och funderingar. Analysresultatet visar att stödgrupper kan vara av värde för 
patienter och deras partner. Sjukvården bör ta till sig denna kunskap och vidareutveckla 
detta. Det verkar finnas ett behov av uppföljningsbesök med vården efter utskrivning. Det 
skulle troligtvis vara av värde för patienter och deras partner att få möjlighet att diskutera 
och ställa frågor som uppkommit en tid efter utskrivningen. Frågor kan till exempel handla 
om sexualitet och aktivitetsnivå i vardagen. 
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Förslag till vidare forskning 
Författarna tycker att det skulle vara intressant att göra denna litteraturstudie som en 
empirisk studie för att få fram mer data om hur vissa delar av relationen påverkas. Det kan 
också vara av intresse att göra en studie om hur relationen påverkas ur både patienters och 
partners perspektiv för att kunna jämföra deras upplevelser och få en helhetsbild. Det kan 
vara av värde för vården, patienter samt patienternas partners att ta fram mer kvalitativ 
forskning kring den sexuella samlevnaden i relationen efter en hjärtinfarkt. Det är ett privat 
och intimt ämne som många personer kan ha svårt att prata om, men det är nog så viktigt i 
en relation. En fråga som kan vara intressant att försöka besvara är hur vården kan hjälpa 
till att minska eller förhindra partnerns överbeskydd mot patienten. En annan fråga är vad 
patienter och deras partner upplever att de behöver för stöd och information från vården 
efter en hjärtinfarkt för att relationen ska fungera tillfredsställande. 
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Sexual Activity after Myocardial Infarction: Taboo or Lack of 
Knowledge?  

96 patienter PubMed X 

Moser & Dracup, 
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Role of Spousal Anxiety and Depression in Patients’ Psychosocial 
Recovery After a Cardiac Event 
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I 
 

BILAGA 2 – KVALITETSBEDÖMNINGSFORMULÄR 

Ur Willman och Stoltz (2002). 
 
Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 
Patientkarakteristiska: Antal: 
  Ålder: 
  Man/kvinna: 
 
Är kontexten presenterad?   Ja Nej Vet ej 
Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 
Urval 

- Relevant?   Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt?   Ja Nej Vet ej 

Metod för 
- Urvalsförfarande tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 
- Analys tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 
- Råder datamättnad?  Ja Nej Vet ej 
- Råder analysmättnad?  Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till  

en teoretisk referensram?  Ja Nej Vet ej 
 
Genereras teori?    Ja Nej Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Bra Medel Dålig 
 
Kommentar: 
 
Granskare: 



I 
 

BILAGA 3 – TABELL ÖVER ARTIKLAR SOM INGÅR I RESULTA TET 

Författare, år & land Titel  Syfte  Metod Deltagare Kvalitet 

Bergman & Berterö, 
2003, Sverige  

 ،Grasp life again’. A qualitative 
study of the motive power in 
myocardial infarction patients 

Att få ökad kunskap och förståelse för vad 
som är den drivande kraften och hur det 
påverkar individens rehabilitering och 
återgång till ett fungerande liv. 

Kvalitativ ansats 
Ostrukturerade intervjuer 
Grounded theory 

13 patienter Bra 

Condon & McCarthy, 
2004, Irland 
 

Lifestyle changes following acute 
myocardial infarction: Patients 
perspectives 

Undersöka patienters perspektiv kring att 
göra livsstilsförändringar efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade intervjuer 
Tematisk analys 

10 patienter Bra 

Johansson, Ekenstam 
& Dahlberg, 
In press, Sverige 

The Meaning of Close Relationships 
and Sexuality. Women’s Well-being 
Following a Myocardial Infarction 

Undersöka betydelsen av nära relationer och 
sexualitet för kvinnors hälsa och 
välbefinnande efter en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade intervjuer 
Fenomenologisk – 
epistemiologisk 

10 kvinnliga 
patienter 

Bra 

Kristofferzon, 
Löfmark & Carlsson, 
2007, Sverige 

Striving for balance in daily life: 
experiences of Swedish women and 
men shortly after a myocardial 
infarction 

Beskriva upplevelsen av vardagslivet hos 
kvinnor och män under de första 4-6 
månaderna efter en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade intervjuer 
Innehållanalys 

39 patienter Bra 

Kristofferzon, 
Löfmark & Carlsson, 
2008, Sverige 

Managing consequences and finding 
hope – experiences of Swedish 
women and men 4-6 months after 
myocardial infarction 

Beskriva upplevelserna av vardagslivet hos 
kvinnor och män 4-6 månader efter en 
hjärtinfarkt och deras förväntningar på 
framtiden. 

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade intervjuer 
Innehållsanalys 

39 patienter Medel 

Ostergaard Jensen & 
Petersson, 
2003, Danmark 

The illness experiences of patients 
after a first time myocardial 
infarction 

Undersöka patienters upplevelser av 
sjukdom efter sin första hjärtinfarkt, 
fokuserat på deras livssituation och 
tillfrisknande över tid. 

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade intervjuer 
Innehållsanalys  

30 patienter Medel 

Roebuck, Furze & 
Thompson, 
2001, Storbritannien 

Health-related quality of life after 
myocardial infarction: an interview 
study 

Undersöka och få inblick i en hjärtinfarkts 
effekter på den hälsorelaterade 
livskvaliteten. 

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade intervjuer 
Innehållsanalys 

31 patienter Bra 



II 
 

Författare, år & land Titel  Syfte  Metod Deltagare Kvalitet 

Stewart, Davidson, 
Meade, Hirth & 
Makrides, 
2000, Kanada 

Myocardial infarction: survivors’ and 
spouses’ stress, coping, and support 

Beskriva hur stressfaktorer, copingstrategier 
och socialt stöd upplevs av drabbade och 
deras partners. 

Kvalitativ ansats 
Stödgrupper, 
fältanteckningar, dagböcker 
Tematisk innehållsanalys 

14 patienter 
och deras 
partners 

Medel 

Stewart, Davidson, 
Meade, Hirth & Weld-
Viscount,  
2000, Kanada 

Group support for couples coping 
with a cardiac condition 

Planera, genomföra och utvärdera effekten 
av stödgrupper, bestående av andra jämlika 
och professionella, som åtgärd för personer 
med hjärtinfarkt och deras partner.  

Kvalitativ ansats 
Fältanteckningar, 
stödgrupper, dagböcker, 
intervjuer 
Kategoriskt system med 
nyckelbegrepp 

14 patienter 
och deras 
partners 

Bra 

Svedlund & Axelsson, 
2000, Sverige 

Acute myocardial infarction in 
middle-aged women: narrations from 
the patients and their partners during 
rehabilitation 

Belysa upplevelsen av livet efter en 
hjärtinfarkt och hur det är att vara partner till 
en drabbad kvinna. 

Kvalitativ ansats  
Narrativa intervjuer 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 

9 kvinnliga 
patienter och 
deras partners 

Bra 

Svedlund & Danielson, 
2004, Sverige 

Myocardial infarction: narrations by 
afflicted women and their partners of 
lived experiences in daily life 
following an acute myocardial 
infarction 

Belysa drabbade kvinnor och deras partners 
upplevelser av det dagliga livet efter en 
hjärtinfarkt.  

Kvalitativ ansats 
Narrativa intervjuer 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 

9 kvinnliga 
patienter och 
deras partners 

Bra 

Wang, Thompson, 
Chair & Twinn,   
2007, Kina 

Chinese couples’ experiences during 
convalescence from a first heart 
attack: a focus group study 

Undersöka kinesiska patienters och deras 
partners upplevelser under det tidiga 
tillfrisknandet efter en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 
Fokusgrupper 
Fenomenologisk  

17 patienter 
och deras 
partners 

Medel 

 


