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I bakgrunden förklaras att årligen drabbas ett stort antal människor av hjärtinfarkt. 

Sjukdomen inträffar ofta plötsligt och påverkar stora delar av patientens liv. Det är viktigt att 

som sjuksköterska ha kunskap kring hur patienten upplever sjukdomen för att kunna ge vård 

utifrån ett patientperspektiv. Syftet med studien var därmed att beskriva hur patienter upplever 

att ha drabbats av hjärtinfarkt. Metoden är en litteraturbaserad studie där kvalitativ forskning 

analyserats. Resultatet sammanställdes i fyra olika teman: Ett förändrat och hotat liv, rädslan 

för en ny hjärtinfarkt, Livsstilsförändringars påverkan på stress och välbefinnande samt 

känslan av sårbarhet och brist på individanpassad vård. Livet efter en hjärtinfarkt upplevdes 

som förändrat. Patienterna såg inte på sig själv och sin kropp på samma sätt som tidigare. 

Betydelsen av stöd ansågs som viktigt i återhämtningsprocessen, dock sågs sjukvårdens stöd 

stundtals som bristande. Vissa patienter upplevde förändringarna i livet som positiva och som 

vägen till ett förbättrat liv. Slutsatsen är att upplevelserna tiden efter hjärtinfarkten är 

individuella, därmed bör vården vara individanpassad för att uppnå så bra vård som möjligt. 

Vården bör fokusera på att hjälpa patienterna att hantera vardagliga situationer. 
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In the background it is explained that every year a large number of people suffer from a heart 

attack. The disease often occurs very sudden and affects the patients life in many ways. As a 

nurse it’s very important to have knowledge about how the patient experiences the disease 

and to be able to give the right treatment from a patient perspective. The purpose with this 

study was by that to describe how patients experience to have suffered a heart attack. The 

method is a literature based study where qualitative research has been analyzed. The result 

was then complied into four different themes, A changed and threatened life, the fear of 

another heart attack, lifestyle changes impact on stress and well-being and the sense of 

vulnerability and lack of individualized care The life after a heart attack was seen as altered. 

Patients did not look at themself and there body in the same way as before. The importance of 

support was considered significant in the recovery process, though the support provided by 

health care was sometimes vied as insufficient. Some patients experienced the changes in life 

as positive and as the road to a new improved life. The conclusion is that the experiences 

from the time after a heart attack is individual and thereby should the healthcare be adapted 

for individuals to achieve as good healthcare as possible. The healthcare should focus on 

helping the patients dealing with everyday situations.  



 

 

Innehållsförteckning 
INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Hjärtinfarkt ............................................................................................................................. 1 

Förekomst ........................................................................................................................... 1 

Orsaker/ riskfaktorer .......................................................................................................... 1 

Symtom .............................................................................................................................. 2 

Omvårdnadsteoretiska perspektiv .......................................................................................... 2 

Människan .......................................................................................................................... 2 

Hälsa/välbefinnande ........................................................................................................... 3 

Vårdande ............................................................................................................................ 5 

Livssammanhang och miljö ............................................................................................... 6 

Kris- och stresshantering - coping .......................................................................................... 6 

Sjuksköterskans kompetens och roll ...................................................................................... 7 

SYFTE ........................................................................................................................................ 8 

METOD ...................................................................................................................................... 8 

Urval ....................................................................................................................................... 8 

Datainsamling ......................................................................................................................... 8 

Analys ..................................................................................................................................... 9 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................... 9 

RESULTAT ............................................................................................................................. 11 

Ett förändrat och hotat liv ..................................................................................................... 11 

Rädslan för en ny hjärtinfarkt ............................................................................................... 12 

Livsstilsförändringars påverkan på stress och välbefinnande .............................................. 12 

Känslan av sårbarhet och brist på individanpassad vård ...................................................... 13 

Sammanfattning av resultat .................................................................................................. 14 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 15 

Metod ................................................................................................................................... 15 

Resultat ................................................................................................................................. 16 

Slutstats och kliniska implikationer ..................................................................................... 18 

REFERENSLISTA ................................................................................................................... 19 

Bilaga 1 Sökordsöversikt ........................................................................................................ I 

Bilaga 2 Artikelöversikt ....................................................................................................... III 



 

 

Bilaga 3: Översikt över teman och valda artiklar .............................................................. VIII 



1 

 

INLEDNING 

Varje år dör 7,2 miljoner människor av hjärtinfarkt i världen och däribland 3,8 miljoner män 

och 3,4 miljoner kvinnor (WHO, 2005). I Europa är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken 

bland människor under 75 år, cirka en miljon människor dör varje år på grund av det (Nichols, 

Townsend, Luengo-Fernandez, Leal, Gray, Scarborough, Rayner, 2012). Av alla hjärtinfarkter 

som inträffar är 60 % i industriländerna. Hjärtinfarkt ligger, även i Sverige, högt upp på listan 

över dödsorsaker bland befolkningen. Det akuta skedet, men även återhämtning från en 

hjärtinfarkt, kan förändra en människas liv och uppfattning om livet och jaget. Enligt 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008) har tidigare forskning fokuserats på de olika 

symtomen, riskfaktorerna samt de olika behandlingarna. Forskning med fokus på den enskilda 

patientens upplevelse av hjärtinfarkten har dock inte studerats i lika stor utsträckning. Ett 

intresse väcktes hos författarna när det kommer till patienters upplevelser av att drabbas av 

hjärtinfarkt, detta genom att en av författarna tidigare har haft sin praktik som 

sjuksköterskestudent på en hjärtmedicinsk avdelning. Detta har haft betydelse vid val av 

problemformulering och syfte. I föreliggande arbete kommer ”hen” användas istället för ”hon 

och han”. 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 

Förekomst 

Bland personer mellan 20-85 år har 12 % någon form av hjärt- och kärlsjukdom (Hovelius, 

2007). Flera år i rad har dessa sjukdomar varit den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Fyra av 

tio svenskar dör i hjärt- och kärlsjukdomar och år 2012 var det 34 666 personer som dog, 

varav 18 204 kvinnor och 16 462 män (Appelberg Strand, 2012). Detta kostar landet cirka 60 

miljoner kronor om året, men tack vare den forskning som görs så har de minskat med en 

tredjedel på tio år (Hambraeus, 2012; Appelberg Strand, 2012). Forskningens framgång med 

behandling i tid och prevention för hjärtinfarkt har visat ett gott resultat. Behandling mot 

exempelvis hypertoni och medvetenheten om människors livsstil har även det varit till stöd 

för att minska risken för hjärtinfarkt (Appelberg Strand, 2012). 

Orsaker och riskfaktorer 

Hjärtat pumpar syrerikt blod till kroppens alla organ för att dessa skall kunna arbeta. Hjärtat 

behöver också själv försörjas med syrerikt blod för att kunna arbeta och detta görs genom de 

kranskärl som ligger på hjärtats utsida. När det sker en skada i ett kärl bildas koagulerat blod, 

som sedan kan täppa till det kärl där skadan har skett. Resultatet blir att det inte kommer 

något blod igenom kärlet och hjärtat får då syrebrist. Ju mer tid som går innan proppen löses 

upp desto mer skada görs i hjärtat, men även i andra organ i kroppen (Ericsson & Ericsson, 

2012). 

 

Genom forskning har det framkommit att olika riskfaktorer kan sättas i samband med hjärt- 

och kärlsjukdomar så som högt blodtryck, tobaksrökning, blodfettsrubbningar, 
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åderförkalkning, diabetes, ärftlighet, ålder, kön och livsstil (Hambraeus, 2012). Högt 

blodtryck leder till att hjärtat hela tiden utsätts för ökat arbete. Detta utvecklas till slitningar 

vilket resulterar i att hjärtat inte orkar pumpa i lika stor utsträckning. Ett förhöjt blodtryck ger 

även känsligare blodkärl. En skada på ett kranskärl och även ett för högt blodtryck ökar risken 

för att en propp kan uppkomma (Appelberg Strand, 2012). 

 

Rökning ihop med blodfettsrubbning är den största riskfaktorn för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar. Innehållet i tobaken påverkar blodkärlen genom att kolmonoxiden blockerar 

de röda blodkropparna och minskar därmed kroppens förmåga att ta upp syre. Detta leder i sin 

tur till att hjärtat får det svårare att arbeta. Nikotinet i tobaken gör så att blodtryck och puls 

höjs men även så att blodplättarna lättare klumpar ihop sig, vilket i sin tur ökar risken för att 

få blodproppar i kärlen. På grund av att nikotinet minskas också elasticiteten i kärlen men 

även startar det igång åderförkalkning, ateroskleros (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

I kroppen finns det byggstenar, så kallat kolesterol. Det finns det onda kolesterolet även kallat 

LDL och det goda kolesterolet som benämns som HDL. För att minska risken för hjärtinfarkt 

måste det uppnås en balans mellan HDL och LDL. Ju mer LDL som finns i kroppen desto 

högre risk är det för hjärtinfarkt. Ateroskleros har i dagens samhälle uppmärksammats mer 

och mer. Ateroskleros kan leda till att fett samlas och lagras i blodkärlen, och detta kan ge 

upphov till ger ett upphov till en inflammation i kärlväggen (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

Bukfetma har på senare tid visat sig vara den farligaste formen av fetma, när det kommer till 

risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Bukfetman fördubblar risken för att dö i förtid. 

Bukfetma är de fett som sitter runt organen och tarmarna i buken. Dessa fettceller har en 

negativ påverkan på blodkärl, lever, insulinfrisättning och blodtryck (Appelberg Strand, 

2012). 

Symtom 

Symtomen för hjärtinfarkt kan vara olika, framförallt mellan män och kvinnor. De vanligaste 

symtomen är dock bröstsmärtor, känningar av ett obehagligt tryck över bröstet eller smärta 

som sedan kan stråla ut i vänster arm och upp mot hals, käke och nacke (Ericsson & Ericsson, 

2012). Andra symtom kan vara ångest, illamående, kräkning, kallsvettig andnöd och 

svimning. Mellan män och kvinnor finns dock som sagt vissa markanta skillnader. Hos 

kvinnor kan magsmärtor vara ett signum för hjärtinfarkt (Sjöström-Strand, Ivarsson & 

Sjöberg 2011). Kvinnor får även i större utsträckning symtom så som rygg- och käksmärtor, 

illamående, kräkning, trötthet samt aptitlöshet. De vanligaste symtomen hos män är 

bröstsmärtor samt svettningar. Förutom dessa skillnader har det även framkommit att det 

skiljer sig i språkbruket mellan kvinnor och män i beskrivningen av symtomen. Kvinnor 

beskriver oftare smärtan som tryckande, tyngdkänsla samt återkramande smärta i bröstet. De 

uppfattar även smärtan i lägre grad som hjärtinfarkt och söker därmed vård senare än männen 

(Wallentin, 2005). 

Omvårdnadsteoretiska perspektiv  

Människan 

Enligt Wiklund (2003) ska människan ses som en mångdimensionell enhet mellan kropp, själ 

och ande. Människan är alltid en enhet mellan dessa tre och enheterna kan inte reduceras. 

Kroppen kan ses som bärare av människans livshistoria, mening och självbild. Kroppen är 
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hem för våra känslor och är vårt medel för kontakt med omvärlden. Detta sätter även krav på 

vårdaren då fokus inte bara kan ligga på den skadade delen utan det större sammanhanget 

måste beaktas. Ordet livsvärld kommer ursprungligen ifrån fenomenologin och är den 

verklighet vi lever i (a.a.). Det är genom livsvärlden vi förstår oss själva, andra samt allt annat 

i världen, vi kan inte undanfly vår livsvärld. Varje människas livsvärld är personlig och unik. 

Med livsvärlden som utgångspunkt ses kroppen som ett subjekt, som något med erfarenheter. 

Den levda kroppen består av erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom, den är 

också både meningsskapande och meningsbärande (Dahlberg & Segesten, 2010). Kroppen 

står i samma förhållande till våra känslor, vår intelligens och vår själ. Kroppen blir även säte 

för en människas identitet. Genom det vi ser, hör och känner skapas en bild av den värld vi 

lever i. Detta innebär att om kroppen förändras, exempelvis vid sjukdom, ändras även 

människans syn på sig själv och sin tillgång till världen. Sjukdom kan göra att en människa 

ser sin kropp som något främmande, på grund av att kroppen har börjat uppleva världen på ett 

nytt sätt (Wiklund, 2003). Varje enskild individ har en uppfattning om sig själv i världen, 

denna uppfattning är utgångspunkten för en människas handlingar. Det är genom umgänge 

samt samtal med andra som människan skapar uppfattningar om sig själv och om andra 

människor. Det är genom mötet mellan patient och sjuksköterska som sjuksköterskan visar sin 

människosyn. Hen kan även genom samtalet få ett intryck av patientens syn på sig själv i 

förhållande till situationen (Stryhn, 2007). 

Själen kan beskrivas som människans självmedvetenhet, förmåga att tänka, att känna samt att 

fatta beslut. I ett försök att förstå människans själsliga förmåga kan det talas om kognitiva 

förmågor som minnen och känslor. Dessa har stor betydelse för vårt själsliv samt vår 

självmedvetenhet. Under tiden en människa utvecklas kommer kroppsliga erfarenheter 

kopplas till minnen och förväntningar. Vi människor har en förmåga att skapa en helhet, hitta 

innebörder samt hitta en mening med det vi ser och upplever. Detta innebär att varje 

människas upplevelser är personliga (Wiklund, 2003). 

En människas andlighet kan beskrivas som förmågor att ställa existentiella frågor och 

reflektera över sin plats i livet. Andliga frågor är frågeställningar om meningen i tillvaron så 

som, Varför finns jag? Vad är meningen med livet? och Varför händer detta mig? Det är även 

frågor om vad människans liv är. Andlighet handlar inte bara om religion utan även om 

människans etiska och estetiska längtan. Tankar och frågor om vad som är rätt och fel berör 

människan och skapar där med etiska frågor. En estetisk upplevelse, exempelvis synen av en 

vacker solnedgång är också ett uttryck för andlighet (Wiklund, 2003). 

Människan finns till i relation till något annat. Dels till andra människor men även i relation 

till speciella situationer eller en speciell miljö. Människan bär världen inom sig, i sitt 

medvetande, vilket gör att den inre och yttre världen bildar en helhet. Det är med vår 

föreställning om oss själva och om tillvaron som lägger grunden för hur vi förhåller oss till 

det som händer. Detta växer fram i ett samspel av det vi möter i världen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Hälsa och välbefinnande  

Hälsa är mångdimensionellt och ett mångtydligt begrepp och därför kan det förklaras olika 

beroende på vilken person som frågas. Människor söker vård när hälsan blivit hotad eller 

störd av antingen sjukdom och/eller lidande, därmed bör sjukvårdens gemensamma mål vara 

att bidra till att stötta och stärka patienternas väg för att uppnå hälsa (Dahlberg & Segersten, 

2010). Wiklund (2003) förklarar att hälsa är något som uppmärksammas och som människan 

tänker på först då det är hotat och inte längre kan tas förgivet. Hälsa är en del av alla 
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människors liv och styrs av deras förhållande till omvärlden, detta genom ett samspel mellan 

sociala och kulturella miljöer (a.a). 

Eriksson (1988) förklarar ordet hälsa genom upplevelse av sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Ordet sundhet har två innebörder. Den första är att människan är oförvillad 

och klok. När personalen inom vården talar om detta menar de att individen är orienterad till 

tid, rum och person. Den andra innebörden redogör för att personen har konsekvensinsikt och 

kan handla på ett hälsosamt sätt. Friskhet kan förklaras på ett enkelt sätt genom frånvaro av 

sjukdom. En individ som inte har någon form av sjukdom fungerar på ett fysiologiskt 

tillfredsställande sätt. Kroppens alla olika delar med organ och deras system fungerar som de 

ska. Välbefinnande, utgår ifrån alla människors olika livsvärld och uttrycker även en känsla 

hos hen. Det kan vara svårt att ta fram objektiva kriterier för välbefinnande på grund av att 

vällbefinnandet är människans inre upplevelser och anses vara unikt och personligt (Wiklund, 

2003). 

 

 

Figur 1 Hälsokors, Eriksson (1988). 

 

 

För att kunna förklara ordet hälsa har Eriksson (1988) tagit fram en modell som kan förklara 

hälsans komplexa delar, I figur 1 förklaras upplevd hälsa. Patienten kan uppleva 

välbefinnande och hälsa, trots tecken på ohälsa. Verklig hälsa förklaras som saknad av 

objektiva tecken på sjukdom och illabefinnande. Upplevd ohälsa, förklaras som saknad av 

objektiva tecken på sjukdom men upplevelse av illabefinnande. Verklig ohälsa tyder tecken 

på sjukdom och ett starkt illabefinnande och lidande (a.a.).  

Lidande är en konsekvens av att en människa upplever förlust av helhet och kontroll. Lidande 

är alltså en konsekvens av att vi är personer. Smärtan blir ett lidande då det hindrar människan 
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från att leva på det sätt som hen önskar (Dahlberg & Segesten, 2010). När en människa som är 

frisk och upplever ett välbefinnande drabbas av en akut sjukdom, så som hjärninfarkt, har de 

ofta svårt för att acceptera det. Många tänker att ”detta händer bara min granne, inte mig”. Det 

kan därför vara svårt för dessa patienter att förstå och finna sig i sin egen sjukdom (Ostergaad 

Jensen & Petersson, 2002). De flesta människor tar sin hälsa och sina kroppsliga funktioner 

förgivet och en rubbning av dessa funktioner kan skapa ett hot mot jaget (Brink, 2009). Om 

en människa till följd av en sjukdom inte längre kan leva eller se på sig själv på samma sätt 

som tidigare, påverkas även människas identitet. De problem som följer efter en sjukdom kan 

i sin tur leda till ett sjukdomslidande. Hit hör de symtom som uppkommer vid hjärtinfarkt 

men även de konsekvenser som denna sjukdom för med sig, exempelvis upplevelser av att 

vara begränsad. Det är inte den nedsatta funktionen i sig som skapar lidandet utan det är vad 

sjukdomen gör med identiteten som skapar ett lidande (Wiklund, 2003). 

Vårdande 

Vårdandet handlar delvis om att främja hälsa samt förhindra sjukdom. Vårdandet måste även 

ha som syfte att stärka individers livskraft, att balans i närvaron kan återfås. Det är även 

viktigt att patienterna görs delaktiga för att hälsofrämjande beslut ska optimeras. Ett bra 

vårdande ska ha fokus på patienternas livslust. Det skall då fokuseras på hela den 

meningssökande människan, detta för att kunna återställa, bevara, stödja och stärka hälsa, för 

att i sin tur kunna skapa en grund för välbefinnande och ett gott liv. Det handlar om att 

vårdaren ska kunna använda sin professionella kunskap samt visa en öppenhet och följsamhet 

för patientens livsvärld. Vårdaren måste därmed uppmärksamma vad patienten förmedlar för 

att få del av patientens upplevelser och hur patienten förstår sin sjukdom, men även vad som 

är hälsa och välbefinnande för just den individen (Dahlgren & Segesten, 2010). 

Vårdandet kan genom olika former av ansning, lekande och lärande ge förutsättningar till 

tillit, tillfredställelse samt kroppsligt och andligt välbehag. Ansningen handlar om att rena och 

nära människan så att hälsoprocesserna gynnas. Att rena en människa kan handla om att 

hjälpa en människa med kroppslig hygien men även att frigöra sig från svåra känslor. Detta 

kan göras genom att ge patienten stöd för att kunna uttrycka dessa känslor. På ett andligt plan 

kan ansningen handla om att patienten ges möjligheter att prata om existentiella frågor, som 

att bearbeta dödsångest och liknande. Den lekande delen handlar om att det ges möjligheter 

till bearbetning av olika upplevelser. Det ges möjlighet att vila en stund från allvaret, att vara 

kreativ och genom fantasi uttrycka sina önskningar. Leken ger även möjligheter till lärande. 

Lärandet utgår från förändring och utveckling. Detta har sin grund i förståelse, att kunna 

samspela med andra människor. Det är på grund av detta relationen mellan människor har stor 

betydelse för hur vi lär oss (Eriksson, 1987).  

Ansandet, lekandet och lärandet bör ske i ett samband med tro, hopp och kärlek. Detta innebär 

att vårdandet har en kärleksfull hållning och förmågan att förmedla tro och hopp till patienten 

(Wiklund, 2003). För att möjligheter skall skapas till att stärka patientens hälsoprocesser, att 

lindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande krävs det en fungerande 

mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient. Det måste skapas vårdande relationer för 

att kunna skapa ett vårdande möte. Detta kännetecknas av ett professionellt engagemang som 

har fokus på patienten samt dennes behov. När vården inte kan uppfylla dessa krav och 

misslyckas med att stärka hälsoprocessen kan ett vårdlidande uppstå. Detta ses som ett 

onödigt lidande som inte bör uppkomma. Patienterna är sårbara och utsatta på grund av sitt 

behov av vård och i dessa lägen kan det vara förödande att utsättas för ett ”icke- vårdande” 

(Dahlgren & Segesten, 2010). 
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Livssammanhang och miljö 

Patientens livssituation, miljö och dagliga liv är en del av människans helhet (Wiklund, 2003). 

En människas hälsa går hand i hand med dennes upplevelse av sammanhang och mening. 

Känslan av sammanhang kan därmed förändras vid ohälsa och sjukdom. Det som ses som 

meningsfullt för en person är individuellt och kan variera över tid. Generellt är behovet av 

mening relaterat till en människas behov av sammanhang (Dahlgren & Segesten, 2010). 

Livssammanhang går hand i hand med en människas livsmening. Livsmeningen kan delas in i 

två delar, kärlekens och lidandets. Den kärlek som kan leda till meningsfullhet är en känsla av 

inre samhörighet. En god relation med goda samtal med andra människor kan bidra till att en 

människa lättare kan förstå sin egen existens, därmed blir det lättare att se meningsfullhet. 

Livet påverkas av lidande och den berörda personen kan se annorlunda på vad som är 

meningsfullt efter sjukdomsupplevelsen. En människas vilja till mening är förknippat med 

dennes hållning till livet, till sin egen samt andras existens. Det handlar i grunden om hur vi 

förhåller oss till existentiella val som vi kan möta, hur vi tar ställning till små och stora frågor 

som formar livet (Dahlgren & Segesten, 2010). 

Vid sjukdom drabbas ofta människan av en tillfällig förlust av sammanhang. Denna förlust 

kan hindra människans väg mot välbefinnande, då patienten försöker förstå innebörden av sin 

sjukdom. Att drabbas av en Sjukdom innebär att patienten söker efter nytt samt förlorat 

sammanhang. Hen söker efter förståelse av avbrottet i livet så att situationen kan ge mening 

samt ge en insikt i vad som händer. En människas känsla av sammanhang omvärderas i takt 

med dennes insikt hur kroppen har påverkats av sjukdomen (Dahlgren & Segesten, 2010). 

Det är sjukvårdens ansvar att anpassa den fysiska, psykiska samt sociala miljön för att främja 

säkerhet, bekvämlighet och integritet (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). Miljön ska vara 

varierande, att som patient få se ut genom ett fönster och att se tavlor på väggarna påverkar 

inte bara själen utan även kroppens tillfrisknande (Jakobsson & Luztzén, 2009). 

Kris- och stresshantering - coping 

En traumatisk kris är en händelse som inte ingår i det vanliga livsförloppet. En människa som 

drabbas av en kris är ofta i behov av medmänsklig kontakt samt någon att dela sina tankar och 

känslor med (Eide & Eide, 2009). Ericsson och Ericsson (2012) beskriver att en krisreaktion 

kan delas in i fyra faser. Den första fasen är chockfasen. I denna fas inträder ofta förnekelse 

och panikreaktioner. Vanliga uttalanden i denna fas är ” detta kan inte gälla mig” och ”hur ska 

jag orka leva med detta?”. Under denna fas är inte patienten särskilt mottaglig för 

information, utan det patienten behöver är främst stor empati och förståelse för att inte känna 

sig ensam. Den andra fasen som en människa går igenom är reaktionsfasen. Det är i denna fas 

patienten upplever sorg, hopplöshet, rädsla och vrede samt försöker hitta en mening med det 

som hänt (Ericsson & Ericsson, 2012). Ostergaad Jensen och Petersson (2002) skriver att 

känslomässiga reaktioner vid en hjärtinfarkt kan vara hjälplöshet, svaghet, skam samt rädsla. 

Konsekvenserna av detta kan vara påverkan på fysiska och sociala faktorer. I reaktionsfasen 

är patienten oftast mer mottaglig för information än i chockfasen (a.a.). 

 

Därefter kommer accepterande- och reparationsfasen. Krisreaktionen leder här till en form av 

accepterande, detta behöver dock inte vara ett accepterande av sjukdomen utan av ett 

förändrat liv, samt de nya villkor som sjukdomen kan medföra. Det är i denna fas patienten 

anpassar sig både psykiskt och fysiskt till sjukdomen (Ericsson & Ericsson, 2012).  Den sista 

fasen är nyorientering och copingfasen. När en människa har varit med om en kris leder detta 
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ofta fram till personlig utveckling och coping. I denna fas går de ofta sätta upp nya mål och 

avsikter. Patienten kan hitta nya lösningar på problemet I detta skede har patienten även 

förmågan att hantera svårare situationer än vad de tidigare kunde (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2005) beskriver coping som att hitta självkänsla och 

förståelse för sjukdomen och att detta därmed har en positiv inverkan på rehabiliteringen. 

Enligt Brink, Karlson och Hallberg (2005) kan copingstrategier för patienten i denna period 

även vara fokus på återhämtning. Hogg, Garrett, Shaw och Tagney (2007) hävdar att coping 

är en ständigt förändliga, kognitiva och beteendemässiga försök att hantera specifika yttre och 

inre krav. Det ses som betydelsefullt att sjuksköterskan stöttar och vägleder patienten i dennes 

coping strategier, och även möta varje individ som en unik person (Langius- Eklöf, 2008). 

Sjuksköterskans kompetens och roll 

En sjuksköterska skall ha en förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört 

samt empatiskt sätt. I en dialog med patienten är det viktigt att sjuksköterskan ger stöd och 

vägledning, så att patienten känner sig delaktig i vård och behandling. Sjuksköterskan skall 

även kunna informera patienter individuellt eller i grupp samt ta hänsyn till tidpunkt och 

innehåll. De är även viktigt att sjuksköterskan är säker på att patienten har förstått den 

angivna informationen (Kompetensbeskrivning Socialstyrelsen, 2005). 

 

Enligt Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) bör relationen mellan 

sjuksköterska och patient vara delaktig för att underlätta patientens förmåga att fatta egna 

beslut. Sjuksköterskan skall tillhandahålla adekvat samt korrekt information. Det beskrivs 

även av Al-Hassan och Sagr (2002) att adekvat undervisning från sjuksköterskan behövs för 

att minska osäkerheten hos patienten. En sjuksköterska förväntas bidra till ökade kunskaper 

hos patienterna för att i sin tur göra det möjligt för dem att förstå medicinsk behandling samt 

omvårdnadens mål. Om patienterna har ett aktivt deltagande i sin egen vård förväntas detta 

öka motivationen hos dem och förbättra deras tillstånd. På grund av detta är det viktigt att 

sjuksköterskan har ett öppet bemötande samt gör patienten delaktig (Larsson et.al., 2007). 

 

Travelbees teori om människa – människa – förhållandet beskrivs av Eide och Eide (2009) 

som ett medel att förmedla en sympatisk förståelse av patienten, samt ett engagemang för att 

uppnå en likvärdig relation mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan skall enligt 

Travelbee erkänna patienten som unik, bemöta patientens samt närståendes behov och därmed 

uppfylla syftet med omvårdanden (a.a.). Ett gott bemötande inom hälso- och sjukvården 

betraktas idag som en förutsättning för att en god och professionell omvårdnad ska kunna 

utföras. Ett gott bemötande har även en stor betydelse när det kommer till vård samt 

behandlingsinsatser och det är även många gånger avgörande för upplevelsen av en god vård 

(Skär & Söderberg, 2009). Att sjuksköterskan möter patienter inom vården på ett 

professionellt sätt förutsätter en god kommunikation samt förståelse. Om denna 

kommunikation brister kan detta i sin tur skapa ett lidande hos patienten (Skär & Söderberg, 

2009). Sjuksköterskan måste, för att kunna bemöta patientens behov, ha en disciplinerad samt 

intellektuell förmåga att lösa problem. För att sjuksköterskan skall kunna uppnå detta krävs 

det att det skapas en mellanmänsklig relation till patienten. Med detta menas att relationen går 

utöver de formella rollerna som vårdare och patient. I den mellanmänskliga relationen är 

vårdaren en medmänniska som visar att hen bryr sig, vill väl samt är beredd att hjälpa till 

(Segesten, 2007). 
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PROBLEMFORMULERING 

Hjärtinfarkt är i dagens samhälle en vanlig folkhälsosjukdom som drabbar många människor. 

Detta innebär att vi som sjuksköterskor med stor sannolikhet kommer att komma i kontakt 

med patienter med hjärtinfarkt, eller en patient som tidigare varit med om en hjärtinfarkt, 

oberoende av vilken specialitet hen arbetar inom. För att förstå den enskilda patienten och 

dennes upplevelser av sin situation behöver sjuksköterskan en ökad kunskap för att kunna ge 

vård som utgår från ett patientperspektiv. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av hjärtinfarkt. 

METOD 

Enligt Dahlborg Lyckhage (2012) är syftet med ett litteraturbaserat examensarbete att 

studenterna ska utveckla och fördjupa kunskaper inom omvårdnad. Detta görs genom att 

granska befintlig forskning och litteratur inom omvårdnad samt vårdvetenskap. Målet är att 

skapa kunskap, dels för att förmedla den och sedan för att slutligen använda den. För 

sjuksköterskor gäller det att använda forskningsbaserad kunskap samt att aktivt söka ny 

kunskap (a.a.). För att beskriva patientens upplevelser av hjärtinfarkt, har en litteraturbaserad 

studie genomförts där kvalitativ forskning analyserats enligt Fribergs modell (2012a). Genom 

att analysera kvalitativ forskning kan en djupare förståelse av patientens upplevelser, behov 

och förväntningar beskrivas. 

Urval  

Vetenskapliga artiklar innehåller den senaste forskningen runt ett ämne eller ett problem. En 

vetenskaplig artikel ska redovisa ny kunskap, ska vara möjlig att granska (hållbarheten), blivit 

granskad (review) (Segesten, 2012). Artiklar som stämde överens med studiens syfte valdes ut 

för att vidare granskas. Det söktes artiklar från hela världen. För att begränsa 

litteratursökningen har inklusions- och exklusionskriterier använts. Inklusionskriterierna har 

varit att artiklarna haft ett omvårdnadsperspektiv med patienten i fokus. Vidare att artiklarna 

har beskrivit patienters upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt. De artiklar som valts skall 

ha skrivits från år 2000 och framåt, då vi ville ha så aktuell forskning som möjligt. 

Exklusionkriteriner har varit barn, det vill säga personer under 18 år. De artiklar som valdes 

var alla engelskspråkiga. Alla kvantitativa artiklar som hittats har valts bort då författarna vill 

fokusera på patienterna känslor och upplevelser. 

Datainsamling 

En litteratursökning påbörjades på databaserna CINAHL samt Swemed+. Detta på grund av 

att dessa databaser har ett utbud av vårvetenskapliga artiklar. De artiklar som valdes var de 

som svarade på studiens syfte samt problemområde. Sökorden som användes var patient, 

experience, myocardial infarction, adaptation, coping, depression, lifestyle change, 
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information, suffering, heart, perspective, disease, need, rehab, life after och patient. Orden 

sammanfördes i olika kombinationer för att hitta lämpliga artiklar. För att få fram så mycket 

relevant av sökningen som möjligt användes trunkeringar. Enligt boolesk söklogik har orden 

AND, OR och NOT använts (Östlundh, 2012). Bilaga 1 visar de använda sökorden, vilken 

databas, antal träffar, antal lästa artiklar, antal granskade artiklar samt antal inkluderade 

artiklar. Detta resulterade i fem artiklar. Det gjordes även en manuell sökning enligt Östlundh 

(2012). Detta innebär att informationskällor hittas via böcker, tidskriftartiklar eller annat 

material. De artiklar som valdes ut genom en manuell sökning har i denna studie hittats från 

andra artiklars referenslistor, ytterligare fem artiklar hittades via denna sökning. I bilaga 2 har 

en artikelöversikt gjorts där resultat artiklarnas syfte, metod, samt resultat i korthet förklaras. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna har gjorts utifrån Friberg (2012) där frågor har ställt mot 

artiklarna. Alla artiklar som valts har kunnat svara på dessa frågor. Frågorna var: 

 Finns det något tydligt problem formulerat? 

 Är syftet klart formulerat? 

 Hur beskrivs metoden? 

 Hur beskrivs undersökningspersonerna? 

 Hur har författarna analyserat data? 

 Vad beskriver resultatet? 

 Hur tolkar författarna studieresultatet? 

 Finns det argument för hur författarna tolkar resultatet? 

 Finns det etiska resonemang? 

 

Vid kvalitetsgranskningen har varje artikel rankats mellan låg, medel eller hög kvalitet. Detta 

redovisas i bilaga 2.  

Analys 

Vid analys av artiklarna användes Fribergs (2012b) modell ”att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning”. Denna modell kan beskrivas som en 

rörelse från helhet till delar, och därefter till en ny helhet. Målet med denna analys är att skapa 

en ökad förståelse för det valda problemområdet (Friberg, 2012). Den datainsamling som 

utfördes resulterade i 10 kvalitativa artiklar (bilaga 2). Artiklarna lästes igenom, först enskilt 

och sedan diskuterades de tillsammans. Under denna process gjordes även korta 

sammanfattningar av varje artikels innehåll. Detta för att få ökad kunskap av vad de handlade 

om. Sedan gjordes en sammanställning av varje enskild artikels resultat, för att vidare kunna 

identifiera likheter och skillnader i de olika artiklarna. Likheterna samt skillnaderna 

markerades med specifika färger. Detta skapade i sin tur fyra övergripande teman. De olika 

teman som uppkom var; Ett förändrat och hotat liv, rädslan för en ny hjärtinfarkt, 

Livsstilsförändringars påverkan på stress och välbefinnande samt känslan av sårbarhet och 

brist på individanpassad vård. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I arbetet har materialet noggrant granskats och artiklarna har översatts från engelska till 

svenska på ett så korrekt sätt som möjligt. Citat har skrivits ordagrant (Council of Nurses 

(ICN), Ethical guidelines for Nursing Research Revised, 2003). Vetenskapsrådet (2011) har 

formulerat principer som skall följas vid forskning angående etik. Rådet förklarar hur 
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personer som medverkar i forskning skall informeras och behandlas. Dessa personer skall i 

största möjliga mån skyddas från skador eller kränkningar som kan uppkomma i samband 

med deras medverkan. Vid urval av våra artiklar har dessa etiska principer följts. Forskning 

inom omvårdnad ska följa etiska principer för autonomi, att göra gott, att inte skada samt 

principen om rättvisa (ICN, 2003). För att behålla en objektiv syn på artiklarna under 

analysen har författarna försökt att undvika egna tolkningar av texten. Plagiering och 

kopiering har inte förekommit. Detta för att kunna komma fram till ett så sanningsenligt 

resultat som möjligt (CODEX, 2014). 
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RESULTAT 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra teman. Dessa teman är; Ett förändrat och hotat liv, 

rädslan för en ny hjärtinfarkt, Livsstilsförändringars påverkan på stress och välbefinnande 

samt känslan av sårbarhet och brist på individanpassad vård. I bilaga 3 framförs en översikt 

av teman samt använda artiklar.  

Ett förändrat och hotat liv  

En förändrad syn på sig själv uppkom efter hjärtinfarkten, den säkerhet som tidigare funnits 

försvann och svårigheter att lita på sig själv och på sin egen kropp skapades (Sjöström-Strand, 

Ivarsson & Sjöberg, 2011; Johansson & Ekebergh, 2006). Vissa beskrev en strävan efter att 

återgå till det normala livet så snabbt som möjligt. Dock hade patienterna tappat förtroendet 

för sina kroppar och en del beskrev att mycket tid gick åt till att kontrollera sina kroppar och 

att ständigt uppmärksamma små symtom som kunde förknippas med en hjärtinfarkt. Detta 

förde med sig en osäkerhet hos patienterna (Tod, 2008). De beskrev sig själva som ”Bambi på 

hal is”, att ständigt befinna sig i en osäkerhet och tidigare förmågor som kunde tas förgivet 

var nu förlorade (Sjöström-Strand et al., 2011; Johansson & Ekebergh, 2006). Att patienterna 

var tvungna att ha ett långsammare tempo i sitt liv sågs som något väsentligt och en känsla av 

att ha blivit äldre uppenbarade sig. Patienterna beskrev hur de förändrade sin inställning till 

kroppen.  Detta skapade begränsningar i försök att återgå till sitt normala liv (Sjöström-Strand 

et al., 2011; Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003). Att reflektera över sitt hjärta och att det 

slår var något som tidigare inte varit ett bekymmer. De hade inte heller reflekterat över sina 

kroppar och vilka möjligheter kroppen kan erbjuda. Efter hjärtinfarkten skapades reflektioner 

över att hjärtat och kroppen är nödvändiga för ens existens, patienterna kände att livet hade 

svikt dem och att deras styrka var förlorad (Johansson et al., 2003). 

En osäkerhet på livet uppenbarade sig efter hjärtinfarkten, inte bara hälsan drabbades utan 

även hela existensen. Patienterna försökte söka efter en ny självständighet samt att finna en 

balans i vardagen, detta var saker som tidigare inte reflekterats över. De tyckte att sjukdomen 

påverkade deras relation till jobb, socialt liv samt familjen, vilket även förde med sig en 

känsla av brist på självständighet. Stress utvecklades när de drabbade inte längre kunde ta 

ansvar för sina ansvarsområden och det blev synligt att deras kapacitet inte var tillräckligt 

hög. I ett försök till att hantera vardagen sökte patienterna efter mening. Att hitta mening i sin 

sjukdom ses som ett sätt att förstå och lära sig om livet samt sin egen hälsa (Johansson & 

Ekebergh, 2006; Clark, Barbour, White & MacIntyre, 2004; Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007; Clark, 2003). 

Återhämtningen efter en hjärtinfarkt beskrevs som en komplex process som präglades av 

stunder av rädsla och oro (Sjöström-Strand et al., 2011). Återhämtningsprocessen förde med 

sig fysiska begränsningar så som trötthet, bröstsmärta samt andfåddhet. Dessa symtom 

påverkade i sin tur livskvaliteten negativt. Andfåddhet sågs som det största besväret, då detta 

beskrevs som att ”inte få någon luft” och att plötsligt dö, vilket ofta resulterade i en störd 

nattsömn. Begränsningarna ledde till en stress som skapade en känsla av otillräcklig styrka till 

att fortsätta med sitt normala liv, dock var det normalitet i vardagen som eftersöktes 

(Roebuck, Furze & Tompson, 2001; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 

Kvinnor beskrev att tiden efter hjärtinfarkten bestod av processer att försöka hantera det 

faktum att döden varit nära, detta skapade en medvetenhet om att livet är skört och vikten av 

att ta till vara på tiden med närstående blev uppenbar. De beskrev ofta en tacksamhet för sitt 



12 

 

liv och för sin andra chans till livet. Både män och kvinnor beskrev att de efter sin hjärtinfarkt 

försökte få ut det mesta av varje dag och att leva sitt liv fullt ut. Till följd av sin sjukdom 

värdesattes livet mer och på ett annat sätt. En vilja att leva blev efter hjärtinfarkten tydligare. 

Orsaken till detta troddes vara en större kunskap om hur kort och sårbart livet kan vara 

(Sjöström-Strand et al., 2011; Johansson et al., 2003). 

Rädslan för en ny hjärtinfarkt 

Begränsningarna som skapades efter en hjärtinfarkt grundar sig ofta i en känsla av att inte 

längre kunna lita på sin kropp. Denna osäkerhet baserades på en rädsla av att ännu en gång 

drabbas av en hjärtinfarkt och att dö. Detta resulterade i att patienterna upprepade gånger 

besökte akuten för en misstänkt hjärtinfarkt. Patienterna såg framtiden som osäker och de 

upplevde en rädsla av att vara ovetande. De såg sina kroppar som sårbara och såg på sig själva 

som hjälplösa. Flera patienter uppgav en rädsla för att aktivera sig för mycket och därmed 

kunde de inte återuppta sina normala aktiviteter. Detta medförde minskad livskvalitet och 

välbefinnande (Tod, 2008; Roebuck et al., 2001; Gregory, Bostock & Backett-Milburn, 2006; 

Clark et al., 2004; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 

Patienterna beskrev att hjärtinfarkten skapade en medvetenhet om deras dödlighet. De tittade 

sig hela tiden ”över axeln” efter en ny hjärtinfarkt. Patienterna beskrev att de ständigt hade 

oron av att återigen drabbas av en hjärtinfarkt i sina tankar. Rädslan av att inte komma hem 

igen efter en dag på jobbet och att inte få se sin familj mer blev även påtaglig. Fruktan av att 

drabbas av en ny hjärtinfarkt påverkade även patienters självförtroende. De upplevde en 

plötslig förändring i deras välbefinnande och påmindes hela tiden om att de plötsligt kunde 

dö. Patienterna upplevde en maktlöshet av att inte veta vad som kommer hända med deras 

kroppar. De visste inte vad de skulle göra för att hindra en ny hjärtinfarkt. Denna känsla hade 

en stor inverkan på deras vardag. De upplevde en existentiell osäkerhet och var i behov av 

stöd. Dock kände de en osäkerhet att de var helt beroende av vårdpersonalens expertis för att 

överleva (Tod, 2008; Sjöström-Strand & Frilund, 2007; Johansson et al., 2003; Clark, 2003). 

Vissa patienter kunde inte fullt ut förstå vad det var som de var rädda för, men de upplevde en 

viss rädsla. Patienterna ville dock bearbeta denna rädsla för att kunna njuta av varje dag. De 

kände sig starka för var dag och var bestämda att de skulle leva ett normalt liv igen (Tod, 

2008). 

Livsstilsförändringars påverkan på stress och välbefinnande 

En hjärtinfarkt medför oftast många förändringar i den drabbades liv, inte minst i deras 

livsstil. De förändringarna kunde upplevas som ångest- och stressladdade. Vissa förändringar, 

exempelvis rökstopp, beskrevs som stressfulla när normaliteten i vardagen återkom (Tod, 

2008; Roebuck et al., 2001; Sjöstöm-Strand & Frilund, 2007). 

Det visade sig att hjärtinfarktspatienter hade en medvetenhet om att förändringar i deras 

livsstil var rekommenderat för att livskvaliteten skulle öka. Dessa förändringar innefattade 

regelbunden motion, goda matvanor samt rökstopp. Många talade om att chocken efter en 

hjärtinfarkt fungerade som en drivande kraft för att uppnå de förändringar i livet som skulle 

göras. Dock minskade denna drivkraft efter tid, detta brukade uppkomma när patienterna 

återgick till arbetet då de vardagliga rutinerna inom arbetet återkom, så som röka på rasten 

eller äta onyttigt till lunch. (Gregory et al., 2006; Sjöstöm-Strand & Frilund, 2007). 
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Livsstilsförändringarna förde med sig en förbättrad syn på livet. Ett aktivare liv sågs som 

något positivt och vissa tyckte att de var mer aktiva efter hjärtinfarkten än innan. De upplevde 

att rehabiliteringen hade gett dem redskap till ett liv som en sundare människa. Dock utrycker 

vissa att de inte känner någon ånger för livet de tidigare hade. Saknad kunde kännas efter 

styrkan och välbefinnandet som tidigare fanns. En önskan om att leva i komfort och tillbringa 

sitt liv som friska individer fanns men det skapades hinder som patienterna var tvungna att 

komma över för att kunna få leva sitt liv som de ville. Vissa patienter uttryckte även ett 

minskat självförtroende och en förändrad självbild efter hjärtinfarkten. Detta obehag uppkom 

när motion skulle utföras offentligt eller i grupp. De ansåg sig själva som olämpliga och 

oerfarna motionärer och vissa drabbade försökte till största mån undvika dessa situationer 

(Johansson et al., 2003; Clark et al., 2004). 

De flesta drabbade uttryckte att de var beroende av vårdpersonalen och deras kunskap för att 

kunna uppnå livsstilsförändringarna som de blivit ålagda till att göra. Hjälp med att forma sina 

liv ansågs som väsentligt när förändringar skulle göras. Patienterna uttryckte att det i vissa fall 

saknades ett samspel mellan att försöka förstå och utföra de råd om livsstilsförändringar som 

gavs, på grund av detta sågs behovet av stöd och uppföljning som något viktigt hos 

patienterna (Johansson & Ekebergh, 2006; Gregory et al., 2006). 

Känslan av sårbarhet och brist på individanpassad vård 

Stöd från både patientens sociala nätverk samt det professionella nätverket efter en 

hjärtinfarkt var en viktig aspekt för att kunna bearbeta och återhämta sig från en hjärtinfarkt. 

Strävan efter ett normalt liv och välbefinnande kompliceras av en sårbarhet, detta försvårade 

även hälsoprocessen. Det var därmed viktigt för patienterna att känna sig trygga samt att få 

den information och det stöd som de behövde (Roebuck et al., 2001; Johansson & Ekebergh, 

2005). 

För vissa patienter var det sociala stödet, från familj och vänner, avgörande för deras 

förbättring. Hemgången från sjukhuset sågs som en besvärlig period, patienterna skulle stå på 

egna ben och hade inte längre sjukhusets trygga miljö att falla tillbaka på. Män som drabbats 

av en hjärtinfarkt antydde att stödet från deras anhöriga var väsentligt i deras vardag. Dock 

tyckte vissa att stödet från deras familjer var för överbeskyddande. Känslan av att bli 

överbeskyddad kan leda till att personliga relationer blir ansträngda och spända vilket kan 

resultera i ökad frustration. Vissa kvinnor beskrev att oro från familjen sågs på ett negativt 

sätt. Kvinnorna kände ett obehag av att behöva förlita sig på sina anhöriga att göra 

hushållsarbete som de tyckte att de själva skulle göra. De kände sig kontrollerade och 

uttryckte att det kändes som om deras anhöriga försökte ta över. Vissa utryckte även en stress 

över att de kände ett ansvar att ge tillbaka stöttning till sina anhöriga (Roebuck et al., 2001; 

Gregory et al., 2006; Sjöström-Strand & Frilund, 2007). Sjöström-Strand et al., (2011) 

beskriver dock att vissa uppskattade den stora stöttningen de fick av sina anhöriga under sin 

återhämtningsperiod. Det viktiga för patienterna var att ha någon att prata med om deras 

rädsla som skapades efter hjärtinfarkten (a.a.). 

Stödet och information från professionella nätverk var viktigt för att patienterna skulle få 

möjlighet till bearbetning efter hjärtinfarkten. Många uttryckte dock ett missnöje med 

informationen och stödet från vårdpersonal. Patienterna upplevde att personalen i vissa fall 

stressade igenom informationen. De kände sig isolerade och oroliga över deras 

vällbefinnande, vilket resulterade i ökad ångest. Även om informationen nått ut till 

patienterna kunde inte personalen nå sitt mål om ingen tid lades på deras tankar och 

existentiella frågor (Roebuck et al., 2001; Johansson & Ekebergh, 2005). Patienterna 
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beskriver att de känner sig bortglömda när personalen inte såg deras behov och när det inte 

fanns möjlighet att ställa eventuella frågor. Det beskrivs att det inte fanns ett intresse från 

vårdpersonalens sida hur patienterna ville leva sitt liv och hur de ville förhålla sig till sin 

kropp. Den allmänna informationen om råd samt livsstilsförändringar ansågs som bra och 

välbehövlig. Dock uttrycker kvinnorna att informationen inte var individanpassad. 

Informationen upplevdes istället som tillrättavisningar. Männen betonar att delaktighet är att 

utbyta information mellan vårdare och patient. De beskrev att en ökad delaktighet resulterar i 

ett ökat engagemang från patienterna. Delaktighet ledde till en känsla av trygghet, en känsla 

av kontroll och att chansen fanns att påverka sitt eget liv (Johansson & Ekebergh, 2005; 

Johansson et a., 2003; Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010). 

Sammanfattning av resultat 

En hjärtinfarkt innebar ofta ett förändrat liv som kännetecknades av osäkerhet, oro samt en 

saknad av det normala livet. Förekommande upplevelser var även rädsla för att återigen 

drabbas av en hjärtinfarkt och dö. De känslomässiga reaktionerna, men även de fysiska 

begränsningarna påverkade patienternas dagliga liv. Patienterna var ofta medvetna om att 

livsstilsförändringar var nödvändiga efter en hjärtinfarkt. Motivationen för dessa förändringar 

var i början av återhämtningen ofta stark, men förändringarna visade sig vara svårare än 

förväntat att bibehålla. Att få stöd från anhöriga sågs som något väsentligt, detta stöd kunde 

stundtals upplevas som överbeskyddande. Stöd från det professionella nätverkat sågs även det 

som vikigt, dock upplevdes detta stöd ibland som bristande. Många beskrev att hjärtinfarkten 

även hade medfört positiva konsekvenser i form av ett nytt sätt att se på livet och de 

värdesatte sig själva, familjen och vänner på ett annat sätt. 
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DISKUSSION 

Metod 

I resultatet användes tio artiklar. Artiklarna var publicerade i omvårdnadsvetenskapliga 

tidskrifter och samtliga hade en kvalitativ ansats. Detta val var medvetet eftersom kvalitativa 

artiklar bäst beskriver upplevelser (Segesten, 2006). För att svara på studiens syfte hade även 

en kvalitativ studie med en empirisk datainsamling kunnat väljas. Denna typ av studie valdes 

dock bort tidigt på grund av tidsbrist. 

Bland artiklarna finns det artiklar som fokuserar till större del på kvinnors upplevelser. Detta 

kan ses som en begränsning. Dock tog författarna hänsyn till detta och ansåg att resultatet i de 

andra artiklarna hade med mäns upplevelser i högre grad att artiklar som endast fokuserade på 

kvinnors upplevelser fortfarande kunde användas. 

Att endast använda sig av tio artiklar kan vara en begränsning då ifrågasättningar av 

tillförlitligheten görs. Även valet att inte använda sig av kvantitativa artiklar kan ha fört med 

sig att viss information förbisetts. Alla artiklar var på engelska och trots att översättning 

försökts göras så korrekts som möjligt kan viss information feltolkats. Ett inklusionkriterie var 

att endast använda artiklar från år 2000. Trots att artiklar som är skrivna tidigare kan innehålla 

relevant och trovärdig information, tror författarna att detta inklusionskriterie är en styrka. 

Detta på grund av att de senaste årens forskning kan vara mer trovärdigt för att svara på det 

aktuella syftet då hjärtvården är under ständig utveckling. 

Att ge en noggrann beskrivning av arbetets analys samt urvalskriterier är ett sätt att ge läsaren 

möjligheter till att bedöma tolkningarnas giltighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) 

Författarna valde att begränsa sökningen till sökbaserna CINHAL och Swemed+ på grund av 

tidsbrist att söka i samtliga databaser, detta kan dock inneburit att vissa väsentliga artiklar 

missats. Författarna bedömer, trots denna begränsning, att det hittades tillräckligt med 

relevanta artiklar. En större variation på sökorden och kombinationer av sökorden kunde 

användas som en fördel för att få fram fler användbara och relevanta artiklar. Författarna 

anser dock att de sökord som användes var relevanta och användbara. Artiklarna som 

användes i resultatet skulle handla om patientens upplevelser tiden efter hjärtinfarkten. 

Därmed gjordes det ett medvetet val att inte göra några begränsningar gällande tidsintervallen 

mellan hjärtinfarkten och intervjutillfälle. Författarna gjorde ett medvetet val att inte inkludera 

alla frågor enligt Fribergs (2012) kvalitetsgranskning. De frågor som valdes ansågs vara mest 

relevanta för kvalitetsgranskningen.  

Enligt Axelsson (2012) anses ett resultat som trovärdigt om det lyfter fram det som 

karakteriserar de som är avsett att beskrivas. Författarna anser att använda artiklar ger 

tillräcklig och trovärdig information för studiens syfte och problemområde. Artiklarna 

innefattade mycket citat från deltagarna kring deras upplevelser, detta kan styrka studiens 

tillförlitlighet då patienternas egna erfarenheter tydligt framkom. Författarnas erfarenheter, 

värderingar samt tidigare kunskaper skapar en förförståelse för ett specifikt fenomen (Priebe 

& Landström, 2012). Författarna har efter strävat att vara så objektiva som möjligt under 

analysen. Fem av artiklarna var från Sverige och fem från England. Detta kan ses som en 

begränsning då resultatet inte visar ett starkt internationellt perspektiv. Eftersom författarna 

dock har ett intresse av att kunna tillämpa den nya kunskapen i sjukvården som finns i Sverige 

kan det även ses som en styrka att fem av artiklarna var svenska.  
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Alla använda artiklar har blivit etiskt granskade. Detta finner författarna är en styrka då 

studiens trovärdighet till etiska principer styrks. I bilaga 3 framgår det att en av artiklarna 

endast användes i ett tema. Denna artikel inkluderades trots detta då den ansågs vara relevant 

för temat. Vid bearbetning av den insamlande data har författarna valt att både arbeta enskilt 

och gemensamt. Detta har, enligt författarna, bidragit till en ökad förståelse och färre 

feltolkningar av artiklarna. Analysen bearbetades till en början enskilt för att sedan 

gemensamt diskuteras för att få fram möjliga teman. De teman som har framkommit i 

resultatet utesluter inte helt varandra men författarna tycker trots detta att det går utskilja 

tillräckliga skillnader mellan dem. 

Resultat 

Resultatet visar att en hjärtinfarkt ofta för med sig fysiska samt psykiska begränsningar i 

patienters liv. Dessa förändringar innebar ett nytt sätt att se på sig själv och världen. Många 

beskrev en känsla av osäkerhet och att vara begränsad i sin kropp. Osäkerheten grundar sig 

ofta i en rädsla för att återigen drabbas av en hjärtinfarkt och att dö. Enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är kroppsfunktionen något som en 

människa ofta inte reflekterar över när hen upplever välbefinnande. Det är först vid sjukdom 

och lidande som kroppens funktioner uppmärksammas och ifrågasätts. 

Merleau-Ponty (i Söderberg, 2009) beskriver att en kropp som bär på smärta ger en smärtsam 

tillgång till livet. Om kroppen förändras exempelvis vid sjukdom förändras även människans 

förhållande till omvärlden. För att acceptera dessa förändringar krävs det tid och tålamod 

(a.a.). Även Nordgren (2008) beskriver att när patienternas livssituation känneteckens av en 

oönskad kropp blir kroppen främmande och ses som ett objekt. Trots detta måste patienterna 

lära sig att leva med denna kropp (a.a.). Wiklund (2003) förklarar att om människan inte 

hinner med eller stannar upp i sjukdomsprocessen kan detta ge patienten en känsla av att inte 

längre vara förankrad med sin kropp och att tappa greppet om sin tillvaro (a.a.). Detta ställer 

därmed krav på sjuksköterskan att visa öppenhet och följsamhet för patientens levda värld. 

Förutsättningarna för detta är att sjuksköterskan har en förmåga att kommunicera med 

patienten i ett försök att förstå hen och vad som rör sig i patientens värld (Dahlberg et al., 

2003). 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att när sjukdom hotar patientens vardagstillvaro 

skapas det en otrygghet samt hot mot existensen och därmed en önskan om att återställa 

trygghet och kontroll. Att känna trygghet och kontroll handlar i grunden om att förstå sin 

sjukdom och vårdens agerande (a.a.). Även Nordgren (2008) beskriver att en oförutsägbar 

hälsosituation innebär ett behov av att återfå kontroll och att kunna balansera livet (a.a.). 

I resultatet beskrivs att patienterna försökte hitta mening i sin sjukdom för att kunna hantera 

vardagen. Att hitta mening sågs som ett sätt att förstå sitt liv. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver att människan hela tiden försöker förstå samt förhålla sig till sin hälsa och sitt 

välbefinnande. Vid allvarlig sjukdom blir denna process mer framträdande. Människans 

strävan efter att lära sig och förstå har stor betydelse för dennes överlevnad men även för 

hälsan och vällbefinnandet (a.a.). Dahlberg och Segesten (2010) förklarar även att vid 

sjukdom skapas en tillfällig förlust av människans livssammanhang. Detta leder till att 

patienten försöker hitta förståelse och mening i avbrottet. Att hitta mening i sin sjukdom kan 

ses som ett sätt att förstå den och sitt liv. Genom goda samtal och relationer kan patienten 

lättare förstå sin existens och se meningsfullhet (a.a.). 
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Både män och kvinnor beskrev i resultatet att de efter hjärtinfarkten hade en förbättrad syn på 

livet och uppskattade den andra chansen som de hade fått. Patinterna beskrev en tacksamhet 

för sina liv. En vilja till livet blev efter hjärtinfarkten mer tydlig, detta kunde bero på den 

ökade kunskapen patienterna hade fått. Brink (2009) beskriver att när patienterna accepterade 

sin sjukdom innebär detta ofta att de får förståelse för sin nuvarande kapacitet och inser sina 

begränsningar (a.a.). 

Det beskrivs i resultatet att patienterna upplevde en stress när de inte kunde ansvara för sina 

ursprungliga sysslor. De upplevde att deras kapacitet inte var tillräckligt hög för att klara av 

dessa sysslor. Wiklund (2003) förklarar att när patienternas upplevelse av sig själv hotas 

skapas ett lidande. Detta kan hänga ihop med att patienterna tror att hen inte kan leva upp till 

sina egna förväntningar eller omgivningens på grund av sin sjukdom (a.a.). Nordgren (2008) 

förklarar även att närståendes krav och förväntningar inom exempelvis det vardagliga livet 

kan ge patienterna inre konflikter. Detta kan skapa en upplevelse av misslyckande som sedan 

kan minska självkänslan (a.a.). 

Resultatet visar att patienterna upplevde en otrygghet och en rädsla för att återigen drabbas av 

en hjärtinfarkt och dö. De beskrev även en maktlöshet av att inte veta vad som kommer hända 

med deras kroppar. Patinterna upplevde en existentiell osäkerhet som hade stor inverkan på 

vardagen. Nordgren (2008) beskriver, att även vid hjärtsvikt, präglas livet av existentiell 

vilsenhet när självbilden går förlorad. Sjukdomens osäkerhet ger en daglig påminnelse av ens 

egen sårbarhet och utsatthet samt den ofrånkomliga döden. Tillvarons osäkerhet innebär att 

livssituationen är otrygg, osäker samt oförutsägbar. Detta kan innebära att patienterna kastas 

in i en svår existentiell ensamhet där tankar kan uppstå om att livet snart kan vara slut (a.a.). 

Stöd från anhöriga beskrivs i resultatet som betydelsefullt hos patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt. Stödet kunde både upplevas som positivt och negativt. Oro från familjen kunde i 

vissa fall ses som en belastning, då patienterna upplevde en känsla av att vara begränsad 

vilket i sin tur påverkade hälsoprocessen. Skär (2009) beskriver att relationer i en människas 

sociala miljö inte alltid behöver upplevas som ett stöd. Detta kan stundtals upplevas som 

stressande på grund av att stödet ges i olika omfattning och på olika sätt från person till 

person. Därmed kan den sociala miljön vara både stödjande och hindrande på samma gång, 

vilket i sin tur kan påverka hur patienterna upplever hälsa och välbefinnande. Patienterna 

beskrev i resultatet att stöd från deras anhöriga ibland kunde upplevas som överbeskyddande. 

Detta resulterade i en spänd relation mellan dem. Perski (1999) beskriver att anhörigas sätt att 

överbeskydda den drabbade är en coping mekanism. Denna strategi kan dock övergå till en 

kvardröjande familjemodell eftersom de anhöriga inte är redo att ändra detta beteende när 

patienten tillfrisknat. Detta kan därmed ha en negativ inverkan på både patienten och 

anhörigas välbefinnande. Krav ligger då på sjukvården, att redan i tidigt skede, göra anhöriga 

delaktiga i rehabiliteringens alla utvecklingsstadier (a.a.). 

I resultatet framkommer det att stödet från professionella sågs som viktigt för bearbetningen 

av hjärtinfarkten. Dock beskrev patienterna att de var missnöjda med stödet och 

informationen de blev tilldelade. Patienterna upplevde att vårdpersonalen stressade igenom 

informationen och att den inte var individanpassad. De beskriver att det inte fanns någon 

chans att prata om existentiella frågor och patienterna upplevde att personalen inte hade ett 

intresse för hur de ville leva sina liv. Sjuksköterskor ska, enligt socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005), ge stöd och vägledning så att 

patienterna känner sig delaktiga i sin vård och behandling. Sjuksköterskan ska även ha 

förmågan att ge information individuellt till patienter och hen ska vara säker på att patienter 

har förstått den angivna informationen (a.a.). Även hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 
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beskriver att sjuksköterskan har ansvar att ge patienterna och närstående nödvändig 

information (a.a.). Genom information kan patienternas känsla av trygghet och livskvalitet 

stärkas. När vårdpersonalen fokuserar för mycket på att förklara sjukdomen och dess 

behandling eller är för inriktade på att följa rutiner kan ett vårdlidande hos patienterna uppstå 

(Dahlberg et al., 2003). Skär (2009) beskriver att en stödjade miljö kan påverka 

rehabiliteringen och därmed minska lidande samt förkorta vård- och behandlingstider. 

Därmed bör hälso- och sjukvårdspersonalen prioritera goda och tillitsfulla relationer till den 

drabbade och hens anhöriga, detta för att främja hälsa och lindra lidande (a.a.). Skär och 

Söderberg (2009) beskriver att det stundtals brister i kommunikation och information mellan 

patient och vårdpersonal. Detta kan då skapa ett dolt lidande hos patienten och dennes 

anhöriga. Detta lidande uppstår då patienten inte görs delaktig och inte kan påverka sin egen 

vård (a.a.). 

Att göra livsstilsförändringar har visat sig vara svårt. Det framkommer i resultatet att 

patienterna tyckte att den första tiden efter hjärtinfarkten var enklast på grund av en ökad 

motivation, denna motivation minskade dock över tid. I socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att sjuksköterskor skall 

kunna motivera patienter till livsstilsförändringar och även tillgodose patienternas förmåga till 

egen vård. Därmed är det viktigt för sjuksköterskor att skaffa en relation till sina patienter för 

att kunna stötta dem på det sättet som de behöver (a.a.). 

Patienterna beskrev i resultatet att ett obehag uppkom när de skulle börja motionera, de ansåg 

sig inte som erfarna motionärer vilket resulterade i inaktivitet. I nationella riktlinjer från 

Socialstyrelsen (2008) beskrivs det att fysisk träning har en hög prioritet tiden efter en 

hjärtinfarkt. Dock är det viktigt att patienterna får den tid de behöver för att uppnå sina mål. 

En individuellt anpassad vård kombinerat med anpassad fysisk aktivitet efter varje enskild 

individ har visat sig ge de bästa resultaten (a.a.). Nordgren (2008) beskriver att även patienter 

med hjärtsvikt upplever kroppen som en begränsning, vilket leder till en inre konflikt mellan 

att vilja delta i fysiska aktiviteter och den faktiska förmågan att kunna utföra dem (a.a.). 

Hjärt- och lungfonden (2014) beskriver att patienterna måste ge rehabiliteringen den tid som 

behövs utan att känna skuldkänslor eller ångest. Dock är de ofta anhöriga som ställer krav på 

dem och vill att livet ska bli som vanligt så snabbt som möjligt. Hjärt- och lungfonden (2014) 

beskriver vidare att det är viktigt att patienterna vågar sätta gränser när deras anhöriga blir för 

krävande. Det är patienternas hälsa som måste komma först och de är tillåtet att ha bättre och 

sämre dagar (a.a.). 

Slutstats och kliniska implikationer  

En hjärtinfarkt resulterar ofta i många förändringar i patienternas liv. Stödet från anhöriga och 

från vårdpersonal visar sig ha stor inverkan på patienternas hälsa och rehabilitering. Eftersom 

sjukdomsupplevelsen skiljer sig från individ till individ skall vården sträva efter att 

individanpassas. Även uppföljningen bör individanpassas och ses till patientens unika behov. 

Detta innebär ofta att uppföljning sträcker sig över en längre tid. Vårdpersonal måste då 

fokusera på att ge stöd och information till de drabbades anhöriga. Vårdpersonalen bör även 

ge individuellt stöd till patienterna när de ska utföra livsstilsförändringar, detta för att ge 

motivation samt hindra att patienterna återgår till gamla vanor. 
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Sjöberg T. 

Tidsskrift: 
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journal of 
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sciences 

Årtal: 2010 

Land: Svergie 

Att utforska och beskriva 

hur kvinnor uppfattas 

deras hälsa och 

vardagsliv 5 år efter en 

hjärtinfarkt. 

En explorativ och 

beskrivande metod 

inspirerad av 

fenomenografi. 

12 kvinnor  

Kvinnorna beskrev hur 

Hjärtinfarkten orsakade 

begränsningar i sina liv 

och med 5 år efter 

hjärtinfarkten. De 

upplevde fysiska 

begränsningar, trötthet 

och även andra 

hälsoproblem. Dessutom 

led de äldre kvinnorna 

av olika följdsjukdomar 

som diabetes, 

njursjukdom, högt 

blodtryck och stroke. 

Många av kvinnorna 

hade tankar om att ha en 

ny hjärtinfarkt. 

Dessutom, en del 
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granskning. 

Artikel 6 

Titel: ”It´s 

like an 

explosion in 

your lift..”: 

Lay 

perspectives 

on stress and 

myocardial 

infarction 

Författare: 
Clark M. A 

Tidsskrift: 
Journal of 

clinical 

nursing 

Årtal: 2003 

Land: 
England 

 

Syftet med studien var 

att undersöka livet efter 

hjärtinfarkten. 

Patienternas synpunkter 

var stress, dess funktion 

och relation till sin 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativa intervjuer 

användes. En 

filosofisk metod 

gjordes.  

14 deltagare, 8 män 

och 6 kvinnor 

 

Många ansåg att stress 

har en mer inflytelserik 

roll än andra risker 

faktorer, såsom rökning 

och kost. De uttryckte 

en mängd olika vyer av 

stress. Var och en av 

dessa åsikter placerade 

olika vikt på rollerna av 

sociala, personliga och 

situationella faktorer.  

 

Artikeln var 

av hög 

kvalitet vid 

granskning. 

Artikel 7 

Titel: Living 

with 

experiences 

following a 

myocardial 

infarction 

Författare: 
Johansson A, 

Dahlberg K, 

Ekebergh M 

Tidsskrift: 
European 

Journal of 

Syftet med denna 

uppsats var att undersöka 

kvinnors upplevelser 

efter en hjärtinfarkt 

Interjuvstudie med 

fenomenologisk 

struktur användes.  

8 kvinnor  

Resultaten tyder på att 

kroppen är viktigt för 

kvinnorna i deras 

livsvärldar. Efter en 

hjärtinfarkt är patientens 

naturliga och 

oreflekterade 

förhållande till kroppen 

och då den levde 

världen avbryts. 

Osäkerhet om liv och 

död, liksom kroppen 

upplevs som ett lidande 

i kvinnornas livsvärldar. 

Artikeln var 

av hög 

kvalitet vid 

granskning 
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Cardiovascular 

Nursing 2 

Årtal: 2003 

Land: Sverige 

I samband med detta är 

kvinnornas tillvaro 

präglad av en osäkerhet 

och en förlust av 

sammanhang. Det är 

genom försoning med 

sina kroppar och sina 

sjukdomar som 

kvinnorna kan uppnå en 

känsla av välbefinnande 

och harmoni i livet. I 

den processen kvinnorna 

kan återupprätta en 

naturlig relation till sina 

kroppar och livsvärldar.  

Artikel 8 

Titel: Stress in 

women’s daily 

life before and 

after a 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

analysis 

Författare: 
Sjöström-

Strand A, 

Fridlund B 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

journal of 

caring 

sciences 

Årtal: 2007 

Land: Sverige 

För att beskriva och 

undersöka kvinnors 

upplevelser av stress före 

och efter en hjärtinfarkt. 

Fenomenografisk 

ansats 

20 kvinnor 

interjuvades 

Stressen utgick antingen 

inifrån sig själva 

(personliga egenskaper), 

eller som en följd av sin 

närmiljö. Perioden innan 

hjärtinfarkt var stressigt 

på grund av de olika 

roller som de hade att 

hålla i deras privata och 

professionella liv. De 

förlorade kontrollen 

över sin vardag. Efter 

utskrivning från sjukhus 

behövde de stöd, 

eftersom de var livrädda 

när dessa återvände 

hem. De visste inte hur 

mycket de kunde göra 

och inte heller deras 

anhöriga, medan lite 

eller inget stöd kom från 

vårdpersonal.  

Artikeln var 

av hög 

kvalitet vid 

granskning. 

Artikel 9 

Titel: 
Promoting 

participation 

in cardiac 

rehabilitation: 

patient choices 

and 

Experiences 

Författare: 
Clark M. A, 

Barbour S. R, 

White M, 

MacIntyre D. 

P 

Tidsskrift: 
Journal of 

Advanced 

Detta dokument 

redovisar en studie för 

att undersöka patienters 

uppfattningar och 

beslutsfattande om 

hjärtrehabiliteringens 

närvaro. 

Fokusgruppstudie. 

44 patienter (33 män, 

11 kvinnor)  

Deltagare från alla 

grupper utvecklade ett 

sammanhängande 

ramverk för 

föreställningar som 

påverkade deras 

närvarobeslut. Dessa 

föreställningar 

relaterade till själva 

kranskärlssjukdomen, 

hjärtrehabilitering, andra 

deltagande och hälsa.. 

De som deltog 

rapporterade ökad tro på 

deras kroppar, en ökad 

känsla av kondition och 

en vilja att stödja nya 

patienter som deltog.  

Artikeln var 

av hög 

kvalitet vid 

granskning. 
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Nursing 

Årtal: 2004 

Land: 
England 

 

Artikel 10 

Titel: The 

meaning of 

well-being and 

participation 

in the paocess 

of healthand 

care – 

woman´s 

experiences 

following a 

mycardical 

infarction 

Författare: 
Johansson A, 

Ekebergh M 

Tidsskrift: 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Well-being. 

Årtal: 2006 

Land: Sverige 

I denna artikel har 

forskarna undersökt 

kvinnors upplevelser av 

vård och hälsa processen 

efter en hjärtinfarkt, med 

särskilt fokus på deras 

upplevelser av 

välbefinnande och 

delaktighet 

Fenomenologisk 

kunskapsteori 

användes. 

9 kvinnor 

Delaktighet och 

välbefinnande beskrivas 

som en upplevelse av att 

vara delaktiga i den 

egna hälsoprocessen. 

Detta innebär att 

kvinnorna har möjlighet 

att påverka och ta ansvar 

för sitt eget liv och sin 

egen kropp på ett 

meningsfullt sätt för 

dem . Delaktighet är en 

förutsättning för 

kvinnorna att hantera sin 

hälsa och sina liv, och 

verkar för att förbättra 

kvinnornas känsla av 

välbefinnande . 

Samtidigt som de 

känner ett beroende av 

vårdpersonal , de söker 

självständighet och en 

situation där de kan hitta 

en ny balans , inklusive 

en nya kropp och 

osäkerhet vad 

hjärtinfarkten har fört 

med sig.  

Artikeln var 

av hög 

kvalitet vid 

granskning. 
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