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BAKGRUND: Hjärt- och kärlsjukdom tillhör en av de stora folksjukdomarna i världen där 

hjärtinfarkt är den dominerande orsaken till död i Sverige. Sjukdomen är i högsta grad 

livsstilsrelaterad. Att drabbas av en hjärtinfarkt påverkar patienters livssituation både fysiskt 

och psykiskt. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om patienters reaktioner i 

efterförloppet för att kunna stödja dem och anhöriga i deras tillfrisknande. Det verkar finnas 

skilda uppfattningar om vad sjuksköterskor tror patienter behöver och patienters faktiska 

behov. SYFTE: Studiens syfte var att undersöka hur patienter upplever det dagliga livet upp 

till ett år efter en hjärtinfarkt. METOD: En litteraturbaserad studie med 12 kvalitativa 

artiklar. RESULTAT: Patienterna upplevde att hjärtinfarkten medförde begränsningar i deras 

vardagliga liv och de tvingades tänka över deras nuvarande livsstil. Det framkom att stöd från 

olika håll var en viktigt faktor för patienternas tillfrisknande. Stöd underlättade processen att 

skapa nya vanor samt gav en känsla av trygghet. Flertalet beskrev händelsen som en nystart 

samt känslan av en andra chans. SLUTSATS: Sjuksköterskan har en stor del i att stödja både 

patient och anhöriga i återhämtningsprocessen. Denna process präglas av såväl fysiska som 

psykiska symtom. Tiden, stöd och olika hanteringsstrategier verkar vara faktorer av betydelse.  
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BACKGROUND: Cardiovascular disease is one of the most widespread diseases in the 

world where heart attacks are the predominant cause of death in Sweden. The disease is 

highly lifestyle related. To suffer a heart attack affects patients´ life both physically and 

mentally. It is important that nurses are aware of patients' reactions after the course in order to 

support them and their families in their recovery. There seems to be different perceptions of 

what nurses believe patients need and patients' real needs. AIMS: The aim of this study was 

to describe how patients experience daily life up to one year after a myocardial infarction. 
METHOD: A literature-based study with 12 qualitative articles. RESULTS: Patients felt that 

the heart attack causes limitations in their everyday lives and they were forced to rethink their 

current lifestyle. It was revealed that support from various quarters was an important factor in 

patient recovery. Support facilitated the process of creating new habits and gave a sense of 

security. Several described the event as a new start and the feeling of a second chance. 
CONCLUSION: The nurse has an important role in supporting both the patient and family in 

the recovery process. This process is characterized by both physical and psychological 

symptoms. Time, support and different coping strategies seem to be relevant factors. 
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INLEDNING 
Obehandlat är akut hjärtinfarkt ett tillstånd med mycket hög dödlighet. Varje dag drabbas i 

snitt 76 människor i Sverige av en hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2014a). Hjärtinfarkt, som är 

en kardiovaskulär sjukdom, tillhör en av de stora folksjukdomarna i världen. Sjukdomen är i 

högsta grad livsstilsrelaterad där rökning, kost samt låg grad av fysisk aktivitet är avgörande 

faktorer. Under de senaste 20 åren har förändringar av livsstilsvanor i befolkningen samt mer 

effektivare behandlingar lett till mer än en halvering av dödligheten. Hjärtinfarkt är trots detta 

fortfarande den dominerande dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2015).  

Precis lika viktigt som avgörande insatser är i det akuta skedet vid en hjärtinfarkt är även 

omvårdnaden i efterförloppet då många patienter brottas med känslor som otrygghet, rädsla 

och depression. Enligt Hjärt- och lungfondens (2013a) rapport om hjärthälsoläget i Sverige 

förfinas akutsjukvården med förbättrad överlevnad som resultat men eftervårdens utveckling 

står still. Författarna upplever att det är viktigt som sjuksköterska att veta om hur en 

hjärtinfarkt påverkar patienter i efterförloppet -  i det dagliga livet. Genom en ökad förståelse 

för patientens livssituation tror författarna att stödet kan förbättras och livskvaliteten öka för 

dessa patienter. Genom att fokusera på patienternas upplevelser kan en ökad kunskap 

genereras hur det dagliga livet ser ut efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt.  

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 
Enligt det nationella registret för hjärtsjukvård, Riks-HIA (2014) definieras hjärtinfarkt som 

”en kombination av förhöjda värden av troponin, och minst en av följande kliniska markörer 

för ischemi: typiska symtom; typiska EKG-förändringar (med tidsmässigt samband med den 

kliniska händelsen); verifierad koronartromb vid angiografi eller bevis för nytillkommen 

myokardskada vid kardiell imaging”(s. 1). Hjärtat är en muskel som ständig kräver 

syretillförsel för sitt arbete. Hjärtat får sin blodförsörjning av kranskärlen och ischemi uppstår 

när hjärtats tillgång på syre inte motsvarar behovet. Långvarig hypoxi utan effektiv 

kollateralkärlsförsörjning leder till myokardskada (Vasko, 2007). Hjärtinfarkt ingår i 

begreppet akut kranskärls-sjukdom som även innefattar instabil angina pectoris och plötslig 

död utlöst av hjärtarytmi till följd av syrebrist i myokardiet. Plötsligt påkommet tryck eller 

smärta över bröstet är det vanligaste symtomet som patienter söker för vid en hjärtinfarkt. 

Smärtan kan stråla ut i armar, nacke, käke eller ut mot skulderbladen. Alla patienter uppvisar 

inte samma bild, ibland kan andfåddhet eller vegetativa symtom som kallsvettighet, 

illamående, svaghet och/eller ångest vara mer påtagliga (Ericson & Ericson, 2013). Det är 

dock viktigt att veta att frånvaro av dessa symtom inte utesluter hjärtinfarkt. Patienter med 

tidigare känd angina där besvären plötsligt ändrat karaktär, ger symtom i vila eller med en 

duration över 15 min ska ge misstanke om akut kranskärlssjukdom (Held, 2015).  Enligt 

Persson och Stagmo (2008) skiljer sig kvinnors kranskärlssjukdom från mannens då 

symtomen och diagnostiken, framförallt elektrokardiografi - EKG är mer svårtolkade. Enligt 

Holliday, Lowe och Outram (2000) kan kvinnor vänta upp till sju dygn innan de söker hjälp. 

De tar inte sina symtom på allvar alla gånger utan ignorerar dem. Detta styrks av att det är fler 

kvinnor än män som drabbad av s.k. ”tysta” hjärtinfarkter (Schenck-Gustafsson, 2011). 

Rökning, hypertoni, hyperglykemi samt hyperlipidemi utövar en negativ stress på kärlens 

endotelceller så att små bristningar uppstår. Inflammatoriska celler samt LDL-partiklar från 

blodbanan lagras då in i kärlväggen och bildar plack (Ericson & Ericson, 2013). Detta är 
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början på aterosklerosprocessen som är den bakomliggande patofysiologin för akut 

kranskärlssjukdom (Held, 2015). Bildningen av ateroskleros är en långsam process som leder 

till att kärlväggen successivt förtjockas. Ett plack med mestadels fibros kallas för stabilt 

plack. Det stabila placket förtränger kärlets lumen och leder till reducerad blodcirkulation och 

syretransport men har ej tendens att brista som det instabila placket med mindre fibros har. En 

bristning i ett aterosklerotiskt plack anses vara den utlösande faktorn i de allra flesta fall av 

akut kranskärlssjukdom eftersom trombogena faktorer blottläggs och koagulationskaskaden 

aktiveras (Vasko, 2007). Det finns då stor risk för trombosbildning som helt eller delvis 

täpper till kranskärlet vilket resulterar i akut syrebrist i hjärtmuskeln (Socialstyrelsen, 2015). 

Vid cellnekros läcker proteiner ut i blodet som kan mätas, de markörer som används idag är 

framförallt Troponin -T/-I, myoglobin och CKMB (Vasko, 2007). 

Förekomst av hjärtinfarkt 

Den främsta dödsorsaken i Europa är enligt Hjärt- och lungfondens hjärtrapport (2013a) 

orsakat av hjärt- och kärlsjukdomar. Hela 47% av samtliga dödsfall i Europa beräknas bero på 

hjärt- och kärlsjukdom. Historiskt sett har hjärt- och kärlsjukdomar varit mycket vanligare i 

länder där människor är välutbildade och tillhört en högre socioekonomisk grupp, så ser det 

inte ut idag. WHO (2015) tar upp att hjärt- och kärlsjukdomar minskar i många 

höginkomstländer men ökar i utvecklingsländer, dels som en följd av ökad livslängd och 

livsstil. Numera uppskattas det att 60% av alla hjärtsjukdomar finns i utvecklingsländer. 

Enligt Socialstyrelsen (2014b) finns det stora skillnader mellan hög- och lågutbildade i 

Sverige om man tittar på de som drabbas utav en hjärtinfarkt. Detta stärks av WHO (2015) 

som även de lyfter betydelsen av utbildning som ett skydd för att insjukna i hjärt- och 

kärlsjukdom. Det finns även en skillnad mellan män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2014b). 

Kvinnor insjuknar i regel ca 10 år senare i livet än män vilket skulle kunna förklaras av 

menopaus eftersom östrogenernas effekt på det kardiovaskulära systemet är gynnsamma 

(Landgren, 2011; Persson & Stagmo, 2008). Glädjande är däremot statistiken som visar att det 

dör ca 40% färre i hjärtinfarkt idag än för 10 år sedan i Sverige (Socialstyrelsen, 2014b). 

Däremot står världen för en utmaning då epidemin av hjärt- och kärlsjukdomar inte bara ökar 

- den skiftar mellan välutvecklade- till utvecklingsländer (WHO, 2015). 

 

Handläggning & behandling av hjärtinfarkt 

EKG, anamnes samt infarktprover så som Troponin-T/-I bör tas snabbt för att kunna 

handlägga patienten på ett korrekt sätt. Första beslut om handläggning kan tas efter ett 

diagnostiskt EKG (Vasko, 2007). Enligt Socialstyrelsens (2015) nationella riktlinjer för 

hjärtsjukvård ska en trombos som helt obstruerar blodflödet i ett kranskärl åtgärdas genom 

reperfusionsbehandling för att återställa cirkulationen. Oftast utförs percutan coronar 

intervention - PCI (ballongvidgning samt insättande av metallnät) eller trombolys, dvs 

upplösande av trombosen med läkemedel, som reperfusionsbehandling. Rekommendationerna 

är att hälso- och sjukvården bör erbjuda trombolys inom 30 min efter ST-höjt EKG där primär 

PCI inte är tillgänglig inom 120 min, tidsfaktorn är viktig vid hjärtinfarkt. Desto snabbare 

cirkulationen i det drabbade kranskärlet kan återställas desto mindre skadas hjärtat och 

sannolikheten att patienten överlever ökar. 

SATSA är en bra minnesregel i behandlingen. Den står för: 

 

• Smärtlindring 

• Antiischemisk behandling 

• Trombosbehandling 

• Sviktbehandling 

• Arytmibehandling (Björgell & Björgell, 2002).  
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Rehabilitering efter hjärtinfarkt 

Enligt Vårdguidens (2013) definition är rehabilitering ett samlingsnamn för olika insatser som 

kan behövas för återfå så mycket som möjligt av den fysiska och psykiska förmågan efter till 

exempel sjukdom. Enligt Socialstyrelsen (2015) bör hjärtrehabilitering fokuserar på 

livsstilsrelaterade faktorer så som rökstopp och fysisk träning.  

Kranskärlssjukdom innebär enligt Socialstyrelsen (2015) en ökad risk för sänkt livskvalitet. 

Efter utskrivning finns rutiner för fortsatta kontroller och första återbesöket brukar äga rum 

redan efter två till fyra veckor. Ibland kan det finnas speciella kranskärlsmottagningar där 

olika professioner arbetar i team kring patienten. Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

dietister brukar ingå i dessa team (Hjärt- & lungfonden, 2013b). Prevention av 

kranskärlssjukdom är oerhört viktigt för att minska risken för ett återinsjuknande. Det syftar 

till att identifiera riskfaktorer och förhoppningsvis kunna förändra dem (Ericson & Ericson, 

2013). Livsstilsförändringar som har en positiv inverkan och ger ett skydd för återinsjuknande 

är bland annat ökad fysisk aktivitet, viktminskning, rökstopp, minskat intag av alkohol, 

förändringar i dieten samt minskad stress (Petersson, Östgren, Brudin, Ovhed & Nilsson,  

2008). Enligt Vasko (2007) bör alla patienter erbjudas hjärtrehabilitering utifrån sina 

individuella behov där syftet är att patienten ska komma i form både fysiskt och psykiskt för 

att kunna återgå till arbetslivet så tidigt som möjligt. I en studie av Petersson et al. (2008) 

lyckades kvinnor i högre utsträckning än män ändra sin livsstil efter en hjärtinfarkt. Trots 

fördelarna med hjärtrehabilitering avstår ett stort antal patienter från att delta. Enligt Persson 

och Stagmo (2008) måste rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt individualiseras. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) skulle majoriteten av alla hjärtinfarkter kunna förebyggas om 

fler människor utvecklade mer hälsosamma levnadsvanor. Att vården behöver bli bättre på att 

stödja patienter till livsstilsförändringar blir tydligt när en tredjedel av de som rökte när de 

drabbades fortsätter även efter hjärtinfarkten (a.a). Patienter som deltagit i stödgrupper var 

mer benägna att sluta röka och upplevde att de fått ett aktivare liv (Hildingh & Fridlund, 

2003; Chatziefstratiou, Giakoumidakis & Brokalaki, 2013). Rökning var den 

livsstilsförändring som patienter upplevde att de fick mest information om under vårdtiden 

(Oterhals, Hanestad, Eide & Hanssen, 2006). Fysisk aktivitet bör uppmuntras till patienter 

med kranskärlssjukdom eftersom ökad kondition ger ett skydd för återinsjuknande samt ökar 

den uppskattade hälsan och livskvalitén (Ståhle, 2004; Socialstyrelsen, 2015). Även 

Chatziefstratiou, Giakoumidakis och Brokalaki (2013) menar att det är av yttersta vikt att 

patienter motiveras till att delta i hjärtrehabilitering då de upplevde högre livskvalitet som ett 

resultat av deltagandet. Deltagandet ledde även till mindre oro och ångest vilket också styrks 

av Leong, Molassiotis och Marsh (2004) som även uttrycker att anhöriga borde bli erbjudna 

att deltaga då deras stöd sågs påverka hur patienten lyckas vidhålla de nya vanorna. I en 

studie av Dahl (2012), där patienters upplevelse av hjärtrehabilitering undersöktes, såg man 

efter tre månader en signifikant skillnad både i fysiskt- och psykiskt välmående. Dock var 

detta svårt att bibehålla då mätningar efter ett år pekade på att välbefinnandet sjunkit igen 

vilket även ses i studien av Leong, Molassiotis och Marsh (2004).  

 

Stöd 
Thorstensson (2012) definierar stöd som en interaktiv process mellan individer som kan 

underlätta en positiv utveckling för individers förmåga att klara utmanande eller stressiga 

situationer i livet (s. 12). Då sjuksköterskan har ett stort omvårdnadsansvar och ofta utsätts för 

situationer då patienter drabbas av olika slags kriser, till exempel sjukdom, är stöd en viktig 
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aspekt av omvårdnaden. Genom att stödja patienten underlättar sjuksköterskan för den 

drabbade och gör så denna kan bibehålla hoppet (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 

2013). Från att vara ständigt övervakad med elektronik och personal till att bli utskriven efter 

sin hjärtinfarkt kan för många patienter riva upp en hel del känslor. Det kan infinna sig en 

lättnad över att få komma hem men samtidigt en oro över att inte ha nära till vård (Eriksson, 

Asplund & Svedlund, 2009).  

Stöd finns i många olika former. För några patienter handlar det om att få hjälp med insatser i 

hemmet, för andra handlar stödet i stället om att de behöver få information eller utbildning av 

vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2014c). Patienter med hjärtsjukdom är i behov av socialt stöd, 

dock menar Bosworth et al. (2004) och Sjöström-Strand och Fridlund (2007) att detta kan 

inverka både positivt och negativt på deras livskvalité.  

Enligt Joyce, Berman och Lau (2014) är det ett formellt stöd som erbjuds av hälso- och 

sjukvården efter en hjärtinfarkt. När man som sjuksköterska ska stödja både patient och 

närstående är det av största betydelse att kommunikationen fungerar. Sjuksköterskan måste 

vara medveten om betydelsen av att ge information på rätt sätt (Malm & Skoglund, 2006). 

Enligt Decker et al., (2007) är det viktigt med individuellt anpassad information då det har 

noterats en skillnad mellan den information patienter önskar att få beroende på om de vårdas 

på sjukhus eller blivit utskrivna. 

 

Att drabbas av en hjärtinfarkt är en stark känslomässig upplevelse som kan framkalla ångest 

hos den drabbade. Det är viktigt att inge trygghet, hopp om framtiden samt att förklara 

händelseförloppet (Attebring, Schlyter & Jansson, 2010). Även många närstående lever i 

rädsla efter att deras partner drabbats av en hjärtinfarkt, även de har behov av stöd i form av 

information från vårdpersonal (McLean & Timmins, 2007). Män vars partner drabbats av 

hjärtinfarkt upplevde händelsen omskakande då det var bortom deras kontroll och de kunde 

inte skydda sin partner (Arenhall et al., 2011). McLean & Timmins (2007) menar att det finns 

ett behov av att involvera patientens partner mer i rehabiliteringen, detta styrks även av 

Persson och Stagmo (2008).  

 

Livskvalitet 
WHO (1997) definierar begreppet livskvalitet följande:”an individual's perception of their 

position in life in the context of the culture and value system in which they live and in relation 

to their goals, expectations and standards and concerns.”(s.1). Livskvalitet är något 

individuellt och subjektivt. Även om en människas fysiska förmåga kan säga mycket om 

dennes hälsostatus, är detta begrepp mycket komplext och sträcker sig bortom endast den 

fysiska förmågan. Begreppet kan kortfattat sammanfattas som en utvärdering av en människas 

nuvarande livssituation och tillstånd (WHO, 1997). Fayers & Machin (2007) menar dock att 

begreppt livskvalitet är svårt att definiera och nämner att det finns många olika aspekter som 

samspelar. Detta gör att det är svårt att mäta livskvalitet. 

Ett annat närbesläktat begrepp är Health Related Quality of Life (HRQL) eller på svenska 

hälsorelaterad livskvalitet (WHO, 1997). I en studie av Eriksson, Asplund, Hochwälder och 

Svedlund (2013) fick par självskatta sin HRQL upp till 25 månader efter att någon utav dem 

drabbats av en hjärtinfarkt. Då en hjärtinfarkt inte endast påverkar patienten, utan även dennes 

familj så inkulderades både patienten och dennes partner. Det framkom att generellt sett så 

ökade deltagarnas HRQL med tiden. 

 



5 
 

Lidande 
Enligt International Council of Nurses (2014) etiska kod är att lindra lidande ett utav de fyra 

grundläggande ansvarsområden sjuksköterskan har. Rodgers & Cowles (1997) beskriver en 

definition av begreppet lidande som en individuell, subjektiv och komplex erfarenhet som 

präglats av ett upplevt hot. Enligt Frank (2001) uppstår lidande när sjukdom eller skada hotar 

en persons integritet, autonomi eller existens, alltså när en person känner sig utsatt eller 

sårbar. Ord som hjälplöshet, ömtålighet och kraftlöshet beskriver känslorna av detta begrepp. 

En viktig aspekt som Eriksson (2001) tar upp är att lidandet har många olika skepnader och 

att varje lidande är unikt. Enligt Erikssons (2001) omvårdnadsteori om lidande innefattar det; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Eriksson (2001) tar upp sjukdomslidande som 

både kroppsligt och själsligt lidande som grundar sig i sjukdom och/eller behandling. Ett 

exempel på ett vanligt sjukdomslidande är kroppslig smärta.Vårdlidande nämner Florence 

Nightingale redan på 50-talet men det var inte ett känt begrepp innan 90-talet. Detta innebar 

lidande orsakat av vård eller utebliven vård. Vårdlidande är alltså inte ett lidande av 

sjukdomen i sig utan är orsakat av vården. Eriksson (2001) nämer  att ett vårdlidande ofta 

uppkommer på grund av bristande kunskap och bristande reflektion hos vårdpersonalen men 

även omedvetna handlingar nämns. Patienten är i en beroendeställning och maktutövning från 

vårdpersonal kan också vara en orsak till vårdlidande. Livslidande är en form av lidande som 

innefattar hela människans livssituation. Det är relaterat till allt vad det kan innebära att leva. 

Vid sjukdom, exempelvis efter en hjärtinfarkt, kan det som tidigare upplevts som självklart i 

livet förändrats och patienter kan uppleva att delar av livet tagits ifrån dem. Patienter uttrycker 

inte alltid lidande i form av ord, därför behöver vårdpersonalen vara observanta för att kunna 

upptäcka och därigenom lindra (Eriksson, 2001).  Det främsta målet, enligt teorin, är att lindra 

patientens lidande. Även Birkler (2007) tar upp att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter 

är att lindra lidande genom att se hela individen.  

Ett lidande för patienten kan även vara oförmågan hos sjukvårdspersonal att ta upp och 

diskutera sex. Persson och Stagmo (2008) framhäver vikten av detta då det är av stor 

psykologisk betydelse för patienterna. Just information om sex upplevde patienter var ett 

område som diskuterades i minst utsträckning (Oterhals et al., 2006).  

Lidande kommer vara uppsatsens bärande begrepp och kommer att knytas an till i 

resultatdiskussionen. 

Sjuksköterskans funktion och ansvar vid vård av patienter med 

hjärtinfarkt 
Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor verkar 

sjuksköterskan idag inom många olika verksamhetsområden och vårdformer, vilket innebär 

att arbetsuppgifterna är mycket varierande. Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde och 

specialitet är omvårdnad och den ska utföras med respekt till människors värderingar, vanor 

och tro och med hänsyn till patientens autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). I den 

nyinförda Patientlagen (2014:821) uttrycks krav på sjukvårdspersonalen för att stärka 

patientens ställning. För sjuksköterskan innebär detta att göra patienter och anhöriga delaktiga 

i vården i så stor utsträckning som möjligt. Detta tas även upp i Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) som trycker på att sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal ska ge 

patienten individuellt anpassad information om det som rör hälsotillståndet, undersökningar 

samt behandlingar.  

 

Mårtensson och Svahn (2007) menar att empati är en stor del i omvårdnaden vid 

hjärtsjukvård. Speciellt i det akuta skedet anser de flesta sjuksköterskor att förståelsen för 

patientens utsatta situation och rädslan för att bli lämnad ensam är av stor betydelse. Även 
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vikten av att finnas till hands och vara lyhörd för patienten poängteras. Enligt Attebring, 

Schlyter och Jansson (2010) reagerar människor olika på skämmande upplevelser som en 

hjärtinfarkt är. Framförallt har människor olika sätt att anpassa sig och skapa strategier för att 

hantera känslor. Det är viktigt som sjuksköterska att veta att många patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt har tillfällen efteråt då de är nedstämda och att detta kan utvecklas till depression. 

En patient som drabbats av en hjärtinfarkt vårdas ungefär 2-4 dygn på sjukhus. Under denna 

korta tid är det mycket väsentligt att sjuksköterskan ger patienten adekvat information om 

sjukdomen och anpassar denna så att patienten förstår. Som sjuksköterska är det viktigt att 

vara öppen och lyhörd för att kunna hjälpa dessa patienter och eventuellt koppla in 

professionell hjälp (a.a). Vidare har sjuksköterskan en stor betydelse för anhöriga och deras 

delaktighet i vården, då anhörigas delaktighet kan inverka positivt både för dem själva och för 

patienten (Attebring et al., 2010). Anhöriga i McLean och Timmins (2007) studie upplever 

hjärtinfarkten som en oerhört stressande händelse. Sjuksköterskan kan genom att göra 

anhöriga delaktiga bidra till minskad oro, och då kan anhöriga i sin tur verka som ett stöd för 

patienten. Något som är viktigt att poängtera är att vårdpersonalen ska vara eniga om 

informationen som ges till anhöriga och patienter (Attebring et al., 2010).  

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Många människor världen över är drabbade av hjärt- och kärlsjukdomar. Sekundärprevention, 

förebyggande åtgärder med fokus på livsstilsändringar samt effektivare medicinska 

behandlingar har bidragit till en positiv utveckling av hjärtsjukvården i Sverige. Det har 

resulterat i färre antal insjuknande och minskad dödlighet. Att drabbas av en hjärtinfarkt är en 

stark känslomässig upplevelse som kan framkalla känslor som ångest och oro. Tyvärr 

rapporteras det om försämrad livskvalité för dessa patienter. Sjuksköterskan har ett stort 

ansvar i att lindra alla aspekter av lidande hos denna patientgrupp. Att rikta uppmärksamheten 

på och beskriva patientens upplevelser efter en hjärtinfarkt är betydelsefullt för att 

sjuksköterskor ska kunna utveckla omvårdnaden i efterförloppet. Detta är viktigt då forskning 

visar på att patienter lider av en osäkerhet i det dagliga livet efter hjärtinfarkt. 

SYFTE  

 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter upplever det dagliga livet 

upp till ett år efter hjärtinfarkt.  

METOD 

 
Som metod valdes en litteraturöversikt med grund i kvalitativ forskning beskriven av Friberg 

(2012). Enligt Friberg (2012) kan en sammanställning av tidigare publikationer skapa en 

utgångspunkt för ytterligare forskning. Henricson och Billhult (2012) menar att kvalitativ 

design avser att undersöka personers erfarenheter av ett fenomen. Den främsta anledningen 

till att denna metod valdes var för att skapa ökad förståelse för något som inte kan mätas 

(Friberg, 2012). Vidare menar Friberg (2012) att kunskapen som framkommer visar vart 

fokus i omvårdnadsarbetet bör vara. 

Urval 
Inklusionskriterier för litteraturöversikten var ett publiceringsdatum mellan 2005 och 2015, 

artiklarna skulle svara på studiens syfte – vilket inte inkluderade tidsperspektivet ”upp till ett 
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år efter hjärtinfarkt”, ha ett patientperspektiv samt vara skrivna på engelska. Författarna till 

artiklarna ska ha använt sig av ett etiskt förhållningssätt samt att artiklarnas deltagare är 18 år 

eller äldre. Friberg (2012) menar att ingen avgränsning till kvalitativa- eller kvantitativa 

metoder behöver göras, dock eftersöktes upplevelser och därför inkluderades enbart studier 

med en kvalitativ metod. För att välja ut artiklarna lästes först titeln, såg titeln relevant ut för 

syftet lästes artiklarnas abstract.  

Datainsamling 
Materialet har inhämtats genom sökmotorerna CINAHL och Medline (EBSCO) då dessa 

kompletterar varandra och innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Sökord utifrån 

studiens syfte användes. Sökord som använt är: myocardial infarction, patient, experience, 

support, nursing, information, consequences samt life. Den exakta sökningen för inhämtandet 

av artiklar går att se i bilaga 1. Sökorden kombinerades och användes ihop med den boolska 

sökoperationen ”AND”  vilket hjälpte till att begränsa sökningen. Sökningen i Cinahl 

genomfördes först och därefter Medline (EBSCO). Sökningen i Medline resulterade inte i 

ytterligare artiklar därför kommer ej denna sökning att redovisas. 

Utifrån artiklarnas titlar gjordes en bedömning om artikeln passade studiens syfte. Var titlarna 

av intresse lästes artikelns abstrakt för att få en övergripande bild. Detta kallar Friberg (2012) 

för helikopterperspektiv. Utifrån abstrakten gjordes en bedömning om artikeln skulle 

kvalitetsgranskas eller inte. Exempel på artiklar som föll bort var de som var kvantitativa eller 

inte relevanta för litteraturöversiktens syfte. Under perioden 150825-150827 genomfördes 

sökningarna som resulterade i 78 lästa abstrakt, utav dessa kvalitetsgranskades 16 artiklar 

(Urval 1) och totalt inkluderades 12 artiklar (Urval 2) i studien. Den vetenskapliga kvaliteten 

bedömdes med inspiration av Fribergs (2012) modell (bilaga 2). Friberg (2012) menar på att 

kvalitetsgranskningen är viktig för att inkludera forskning av så hög kvalitet som möjligt. 

Efter genomläsning av artiklarna kunde de med otydligt metodavsnitt exkluderas då de 

bedömdes ha låg kvalitet. Då Fribergs (2012) modell inte graderar kvaliteten på artiklarna 

användes en modifierad kvalitetsgranskningsmall av Forsberg och Wengströms (2013) (bilaga 

3) för detta ändamål. Graderingen spänner mellan låg-, medel- eller hög kvalitet. Båda 

kvalitetsgranskningarna utfördes tillsammans av båda författarna. Precis som Friberg (2012) 

menar så förstås artiklarnas innehåll bättre efter kvalitetsgranskningen. 

Analys 

Friberg (2012) delar in analysen i tre steg, helhet – delar – ny helhet. Det första författarna 

gjorde var att läsa igenom de inkluderade artiklarna flera gånger för att förstå innehåll och 

sammanhang. Detta gjordes först separat av båda författarna och sedan tillsammans för att 

säkerställa att artiklarna tolkats på samma sätt. Detta är en säkerhet för att författarna skulle 

försäkra sig om att all väsentlig information uppfattats. Därefter kom steg två som innebar att 

söka efter likheter samt skillnader i artiklarnas resultatdel. Artiklarnas resultat översattes till 

svenska och gavs ett nummer för att hålla isär dem när en sammanställning av resultatet 

skedde. I artiklarnas resultat markerades patienternas upplevelse av det dagliga livet efter de 

drabbats av en hjärtinfarkt. Detta gjordes för att göra studiens syfte tydligt och inte inkludera 

annat material som var irrelevant för litteraturöversikten. Nyckelbegrepp identifierades och 

utifrån dessa uppkom många mindre kategorier. Att göra en sammanställning var steg tre, 

detta gjordes genom att de funna likheter/skillnader som kommit fram i steg två skulle bilda 

en ny helhet och framföras genom teman och subteman. För att inte missa material fick varje 

tema en färg och studiernas resultat lästes igenom igen av båda författarna. 
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Etiska överväganden 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) så har all omvårdnad en etisk aspekt och att 

sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar för sitt handlande. När det gäller etik inom forskning 

står det beskrivet i Regeringens proposition 2002/03:50 (2002) att forskning endast får 

genomföras och godkännas om den utförs med respekt för den enskilda människan och 

människovärdet. Människors välbefinnande måste gå före vetenskapens behov. Det finns 

enligt Vetenskapsrådet (2015) fyra krav för etik inom forskningen, dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa 

etiska krav har tagits i beaktning när kvalitetsbedömningen gjordes av de inkluderade 

artiklarna. Även författarna av denna litterturöversikt har tillämpat ett kritiskt förhållningssätt 

genom att frågor som uppkommit under arbetets gång har diskuterat, till exempel 

överväganden om artiklar som saknat utförligt metodavsnitt. Källor har redovisats på ett 

korrekt sätt och material har inte förvrängts i analysen. Översättning av artiklarnas 

resultatavsnitt gjordes med stor försiktighet för att undvika feltolkningar (Nyberg, 2000). 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkom fyra teman och sju subteman, dessa presenteras i 

tabell 1. 

 
Tabell 1. Teman och subteman 

Teman Subteman 

Ett begränsat liv Att inse att kroppen har fysiska 

begränsningar 

Att leva i en kropp som svikit 

Behov av stöd Stöd från hälso- och sjukvård 

Stöd från någon med samma erfarenhet 

Stöd från det sociala nätverket 

Skapa nya vanor  

Ett förändrat tankesätt Kampen att hantera vardagen 

Att få en andra chans 

 

Ett begränsat liv 

Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär ett stort lidande för många. Patienter beskriver hur både 

kropp och själ förändras och hur diagnosen skapat begränsningar för dem i vardagen.  

Att inse att kroppen har fysiska begränsningar  

Fysiska förändringar, så som trötthet var vanligt förekommande i efterförloppet för denna 

patientgrupp (Condon & McCarthy, 2006; Hanssen et al., 2005; Junehaug et al., 2014a; 

Junehaug et al., 2014b; Kristofferzon et al., 2008; Kristofferzon et al., 2007; Soderberg et al., 

2013).  Somliga uttalanden visade även på en överväldigande utmattning där det var svårt att 

genomföra dagliga åtaganden så som att gå till arbetet, delta i sociala evenemang eller vara 

fysisk intim med sin partner (Soderberg et al., 2013). Att nu behöva stanna upp och tänka 

efter kring vad kroppen var kapabel till bidrog till att patienter kände sig betydligt äldre än 

innan hjärtinfarkten (Hutton & Perkins, 2008). Illamående och obehag var symtom som 

patienter led av, orsaken upplevde patienterna bottnade i biverkningar av deras mediciner, det 

sågs även som en begränsning att medicinerna hämmade hjärtfrekvensen och därmed deras 

fysiska kapacitet (Hanssen et al., 2005; Junehaug et al., 2014b). Samtidigt upplevde vissa att 

det var medicinerna som gjorde att de återhämtade sig efter hjärtinfarkten (Paquet et al., 

2005). Patienterna beskriver en kamp för att återgå till det normala men att symptom som 

andfåddhet (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Soderberg et al., 2013) och 

muskelsvaghet försvårade fysisk aktivitet (Junehaug et al., 2014). Vidare var symtom som 

bröstsmärta något som patienter behövde handskas med efter deras hjärtinfarkt. I 

Kristofferzon et al (2007) studie framkommer det att fysisk aktivitet kunde vara en 

provocerande faktor för bröstsmärta. Det fanns en rädsla för att göra minsta lilla ansträngning 
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i oron att drabbas igen. Det framkommer tydligt att patienter efter att ha drabbats av 

hjärtinfarkt lyssnar mer på kroppen och har en ökad medvetenhet om kroppsliga signaler 

(Hutton & Perkins, 2008; Junehaug et al., 2014a; Junehaug et al., 2014b; Kristofferzon et al., 

2007; Kristofferzon, et al., 2008; Kärner et al., 2005; Soderberg et al., 2013; White et al., 

2007).  

 

Kvinnorna i Soderberg et al (2013) studie upplevde att det var en utmaning att återuppta 

sexlivet på grund av minskad sexlust, det var även svårare att uppnå orgasm efter 

hjärtinfarkten. Somliga upplevde att hjärtinfarkten orsakat en försämring av den kognitiva 

förmågan, för vissa handlade det om tillfälliga perioder men för andra var det en permanent 

förändring. Vissa menar på att du behöver lära dig leva med en sjukdom som ger dig fysiska 

begränsningar (Kristofferzon et al., 2007). Å andra sidan kunde hjärtinfarkten medföra 

positiva konsekvenser för patienterna, i strävan att återgå till det normala beskrevs stora 

förbättringar så som ökad fysisk kapacitet jämfört med tiden innan hjärtinfarkten. Somliga av 

dessa deltagare upplevde sig yngre än innan diagnosen (Hutton & Perkins, 2008; 

Kristofferzon et al., 2008; White et al., 2007). Deltagarna i Hanssen et al (2005) studie 

menade på att ju mer deras fysiska förmåga förbättrades avtog även deras känslor av 

nedstämdhet. 

 

Att leva i en kropp som svikit  

Många patienter genomgår en krissituation i efterförloppet, att uppleva nedstämdhet och 

depression är inte ovanligt för denna patientgrupp. En patient beskrev att händelsen fått 

honom att tycka synd om sig själv, han hade aldrig tidigare sett sig själv som sjuk tidigare och 

uppfattningen om att hjärtinfarkt enbart drabbar gamla bidrog till ett negativt självförtroende  

(Hanssen et al., 2005). För andra var ångest (Junehaug et al., 2014a; Paquet et al., 2005; 

Soderberg et al., 2013; White et al., 2007), tankar kring döden och rädslan av att drabbas igen 

något som präglade deras tillvaro i början av återhämtningsperioden och skapade en osäkerhet 

i vardagen. Somliga kunde skämmas över denna inre oro (Hanssen et al., 2005; Hutton & 

Perkins, 2008; Junehaug et al., 2014a; Junehaug, et al., 2014b; Kristofferzon et al., 2007; 

White et al., 2007). Hjärtinfarkten hade resulterat i att patienterna upplevde att de hela tiden 

behövde vara på sin vakt kring nya symptom och dess betydelse (Junehaug et al., 2014a; 

White et al., 2007). 

 

Ilska och frustration var känslor som uppkom då patienter upplevde att sjukdomen innebar 

begränsningar i livet (Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 2008), även sorg var en 

reaktion relaterat till detta (White et al., 2007). Efter hjärtinfarkten kunde en del uppleva 

händelsen som orättvis och att det var svårt att acceptera det som hänt (Hanssen et al., 2005; 

Kristofferzon et al., 2007). Det framkom att hjärtinfarkten hade resulterat i minskat 

självförtroende och känslor av minskad betydelse som individ (Kristofferzon et al., 2008; 

Kärner et al., 2005;Wingham et al., 2006). Enligt Junehaug et al. (2014a) resulterade 

osäkerheten kring att drabbas igen i att inte kunna lämna hemmet i början. För att kunna 

hantera situationen kollade en del patienter upp vart närmsta sjukhus låg eller hade alltid 

telefonen nära, detta skapade en känsla av kontroll i en annars kaotisk situation. Bristen på 

förtroende för kroppen begränsningar på det sociala livet (a.a) och känslan av att vara utanför 

samhället förstärktes (Kristofferzon et al., 2008). Vissa patienter beskriver upplevelser kring 

att deras sociala nätverk förändrades efter hjärtinfarkten, vänner slutande höra av sig i samma 

utsträckning som innan. (Hutton & Perkins, 2008). Å andra sidan behöver inte hjärtinfarkten 

innebära några begränsningar då vissa fortsatte med samma sociala aktiviteter som innan 

(Junehaug et al., 2014b).  
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Behov av stöd 

Ett behov av stöd var något som tydligt framkom i analysen. Olika sorters stöd identifierades 

som var av betydelse för patienten, till exempel var information en viktigt del av 

vårdpersonalens stöd. Det framkom även att stöd från andra med samma erfarenheter 

upplevdes positivt. 

Stöd från hälso- och sjukvård 

Många patienter identifierade vårdpersonalens stöd som en viktig del för deras tillfrisknande 

och välbefinnande (Condon & McCarthy, 2006; Hanssen, Nordrehaug & Hanestad, 2005; 

Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2008; Paquet, Bolduc, Xhignesse & Vanasse, 2005; Wingham, Dalal, Sweeney & 

Evans, 2006). I Condon & McCarthys (2006) studie framkom det dock att somliga patienter 

enbart såg personalen som en källa till information och inte som stöd. Samtidigt var just stöd 

genom information av stor vikt (Condon & McCarthy, 2006; White, Hunter & Holttum, 

2007). Att informationen skulle vara individuellt anpassad var särskilt viktigt, dock upplevde 

patienter att detta inte kunde tillhandahållas i praktiken (Hanssen, et al., 2005; Kristofferzon 

et al., 2007; Wingham et al., 2006). Områden som vårdpersonal borde fokuserat mer på var 

framförallt konsekvenserna av sjukdomen, både de fysiska och psykiska. Patienter trodde att 

det hade rustat dem bättre inför det dagliga livet efter utskrivning då osäkerhet kring deras 

kapacitet präglade tillvaron (Hanssen et al., 2005; Junehaug, Asplund & Svedlund, 2014a; 

Kristofferzon et al., 2008; Wingham et al., 2006). Det framkom även att det fanns en brist på 

stöd från hälso- och sjukvården kring hur patienter skulle relatera till samlivet efter 

hjärtinfarkt vilket resulterade i ett lidande (Soderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013).  

 

Det var en trygghet för patienterna att kunna kontakta vårdpersonal via telefon när behov 

uppstod, det upplevdes svårt att ringa till sjukhuset om inte en etablerad kontakt redan fanns. 

Då många upplevde en osäkerhet när de kommit hem relaterat till informationsbrist hade en 

telefonkontakt varit av stor betydelse (Condon & McCarthy, 2006; Hanssen et al., 2005; 

Kristofferson et al., 2007). När stödet brast var det ofta för att patienterna upplevde en brist på 

framförallt information men även uppföljning, till exempel vart du ska ringa när problem eller 

frågor uppstår eller att inte ha blivit tillfrågad att deltaga i ett rehabiliteringsprogram 

(Kristofferzon et al., 2007). Det fanns delade meningar kring uppföljningen efter hjärtinfarkt. 

Bland de som uppskattade uppföljningen kände att de hade fått det mesta och bästa stödet 

inom hälso- och sjukvården medan andra inte tyckte att de var tillräckligt omfattande och såg 

stödet som svagt (Junehaug et al., 2014a). Att ha tillsyn under hjärtrehabiliteringen var 

lugnande och ingav säkerhet (Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 2008). Att ingå i 

ett 1-årigt rehabiliteringsprogram sågs som ett stort stöd och innebar en säkerhet för 

deltagarna (Kristofferzon et al., 2008). 

 

Stöd från någon med samma erfarenhet 

Det lyftes att det skulle varit betydelsefullt att möta andra med samma erfarenheter i en grupp. 

Flera uppgav att det var nyttigt att höra andras berättelser, det sågs som en stor lättnad att få 

veta att de inte var de enda som har problem efter hjärtinfarkten (Hanssen et al., 2005; 

Junehaug et al., 2014a; Paquet et al., 2005; Wingham et al., 2006). För andra kunde 

samtalsstöd  upplevas som överskattat (Junehaug et al., 2014a). Vidare sågs det ömsesidiga 

stödet från andra som en lösning på stresshantering efter hjärtinfarkt (Paquet et al., 2005). En 

annan positiv aspekt på gruppsamtal var den kamratskap det skapade för deltagarna och stöd i 

form av uppmuntran (Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 

2008). Stöd från en mentor upplevdes positivt för somliga patienter, detta kunde exempelvis 

innebära att de kunde sluta röka. För andra gav stödet från mentorn insikt kring deras 
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situation, att det som de går igenom nu är samma som någon annan upplevt innan och klarat 

sig igenom (Junehaug et al., 2014a; Junehaug, Asplund & Svedlund, 2014b). 

 

Stöd från det sociala nätverket 

Stöd från sitt sociala nätverk verkar vara en faktor som påverkar hälsofrämjande 

beteendeförändringar i en positiv riktning, två exempel är när familjen anpassade sig till 

patientens behov eller uppmuntrade förändringar. På motsvarade sätt har det negativa effekter 

på patienternas hälsa om familjen inte var stödjande i denna process (Kärner, Tingstöm, 

Abrand-Dahlgren & Bergdahl, 2005). Det framkom att stöd från det sociala nätverket ingav 

styrka att förlita sig på sin egen förmåga efter hjärtinfarkten. Det sociala nätverket gav 

patienterna uppmuntran och det bidrog till en känsla av trygghet (Kristofferzon et al., 2007). 

Att ha ett rikt socialt nätverk uppskattades, det gav förutsättning till att fler i deras närhet 

kunde hjälpa och stödja dem efter hjärtinfarkten. Vänners, kollegors och grannars stöd var 

betydelsefullt och några nämner hur de underlättade vardagen för dem genom att erbjuda 

praktisk hjälp (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Kärner et al., 2005; 

Paquet et al., 2005; White et al., 2007). Att få praktisk hjälp i vardagen med hushållssysslor, 

trädgårdsarbete, tvätt och handling var av stor vikt då orken inte var densamma som innan 

hjärtinfarkten. Det var även viktigt att inte det sociala nätverket ställde för stora krav på 

patienterna (Kristofferzon et al., 2008). Extra viktigt för patienternas återhämtning var stödet 

från familjen (Condon & McCarthy, 2006; Hutton & Perkins, 2008; Junehaug et al., 2014a; 

Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Kärner et al., 2005; Paquet et al., 2005; 

White et al., 2007). Patienter uttryckte en önskan om att involvera deras familjer mer i vården. 

Genom att inkludera partners och familjen mer när information gavs trodde patienter att de 

skulle kunna få mer stöd hemifrån (Kristofferzon et al., 2007; Soderberg et al., 2013). 

Stundtals uttryckte patienter att de kände sig missförstådda och fick handskas med 

familjemedlemmar som inte var insatta i deras situation. Detta kunde ta form i att deras 

familjer antingen var överbeskyddande eller inte var tillräckligt stödjande, vissa upplevde att 

deras närstående inte förstod att de var sjuka. När anhöriga agerade överbeskyddande 

förstärktes känslan av att vara sjuk och att själv behöva förklara konsekvenserna kring en 

sjukdom som inte syns upplevdes komplicerat (Condon & McCarthy, 2006; Hutton & 

Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Paquet et al., 2005). 

 

 

Skapa nya vanor 
Det beskrevs en stark längan att återgå till det ”normala” efter de drabbats av en hjärtinfarkt 

(Junehaug et al., 2014a; White et al., 2007; Wingham et al., 2006). Många upplevde att de var 

mycket beslutsamma till att genomföra livsstilsförändringar men det kom för många att bli en 

daglig kamp då det var svårare än de trott (Condon & McCarthy, 2006; Junehaug, et al., 

2014b; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Kärner et al., 2005). Att byta ut 

gamla vanor till nya upplevdes svårt och det var för många problematiskt att bibehålla de nya 

vanorna en längre period (White et al., 2007). Misstaget en del gjorde var att försöka 

genomföra flera livsstilsförändringar på samma gång (Condon & McCarthy, 2006). Att sluta 

röka var en prioriterad förändring för många (Condon & McCarthy, 2006; Junehaug et al., 

2014b; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Kärner et al., 2005). Tillgång till 

en mentor kunde vara avgörande om patienter lyckades sluta röka (Junehaug et al., 2014b). 

De som inte var övertygade om rökningens negativa konsekvenser såg ingen anledning till att 

sluta (Paquet et al., 2005). En annan aspekt av att ge upp rökning var att det kunde innebära 

en social begränsning. Rädslan för att återfalla i gamla spår gjorde att några undvek sociala 

aktiviteter vilket resulterade i en känsla av ensamhet och isolering (Condon & McCarthy, 
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2006; Kärner et al., 2005). Även den starka längtan efter cigaretter upplevdes för en del 

påverka välbefinnandet negativt (Kristofferzon et al., 2007).  
 

Patienter framhöll behovet av att sakta ner och minska stressen, dock var detta beteendet svårt 

att förändra (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon et al., 2008). Hjärtinfarkten hade gjort 

att vissa blev bättre på att planera och det underlättade vardagen (Junehaug et al., 2014b). För 

en del innebar minskad stress att minska kraven på sig själv, framförallt på jobbet. Detta 

upplevdes ofta befriande (Hutton & Perkins, 2008). Enligt Kristofferzon et al (2008) beskriver 

patienterna att de bör sänka kraven på sig själva, men även att de behövde kunna motstå krav 

som andra ställde på dem (a.a). För vissa innebar hjärtinfarkten en ändrad syn på livet - vad 

som var viktigt. De prioriterade nu sig själva och levde hälsosammare, men för andra hade 

hjärtinfarkten inte förändrat någonting (Paquet et al., 2005). Hjärthändelsen utlöste även 

motivation till att börja motionera mer (Condon & McCarthy, 2006; Hutton & Perkins, 2008; 

Kärner et al., 2005; Wingham et al., 2006),  dessvärre kunde träningen upplevas som ett måste 

vilket resulterade i en ökad stress. Även här var förändringen svår att bibehålla, somliga 

tröttnade då de tyckte att träningen var tråkig eller inte såg nyttan med förändringen medan 

andra lyckades med att skapa nya vanor som dagliga promenader (Junehaug et al., 2014b). Att 

vara aktiv skapade välbefinnande, tyvärr kunde oron av att drabbas igen hindra somliga från 

att utöva fysisk aktivitet (Kristofferzon et al., 2008).  

 

Att återgå till arbetet var en faktor som gjorde det svårt att bibehålla gjorda 

livsstilsförändringar (White et al., 2007). Det fanns en önskan att börja arbeta igen, men i så 

fall deltid, för att inte överanstränga sig (Kristofferzon et al., 2008). 

Ett förändrat tankesätt 

Många hittade olika sätt att hantera vardagen efter hjärtinfarkten, just ett förändrat tankesätt 

präglade den processen. Händelsen hade framkallat känslor som att få en andra chans samt att 

se på sin tillvaro på ett annat sätt. 

Kampen att hantera vardagen 

Att använda sig utav olika strategier för att hantera vardagen efter hjärtinfarkten var vanligt 

förekommande, många vill lägga händelsen bakom sig och gå vidare med sitt liv. Vissa 

använde sig av humor och optimism för att lyckas (Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et 

al., 2008; White, et al., 2007). Det var också uppskattat att bearbeta händelsen genom att tala 

med andra (Hutton & Perkins, 2008; Junehaug et al., 2014a; White et al., 2007) eller att tänka 

på annat när oron trängde sig på (Kristofferzon, et al., 2008). Dock upplevde vissa att 

strategin att tala med andra inte var något för dem utan höll sina känslor för sig själva (Hutton 

& Perkins, 2008; Junehaug et al., 2014a). 

 

Det var även viktigt att kunna acceptera sin situation för att kunna gå vidare med livet. 

Genom att förstå att de psykologiska reaktionerna var vanliga behövde deltagarna inte känna 

någon skam kring sina känslor (Junehaug et al, 2014a). Ett annat sätt för att få perspektiv på 

tillvaron var att jämföra sig med andra för att stärka det egna välbefinnandet (Kristofferzon et 

al., 2007; White et al., 2007). Å andra sidan kunde jämförelsen med andra skapa 

illabefinnande om patienten upplevde att någon annan hanterat livet efter hjärtinfarkten bättre 

(Junehaug et al., 2014a). Att lära sig hantera stress i vardagen var en utmaning, deltagarna i 

Hutton och Perkins (2008) studie försökte undvika situationer som för dem skapade stress och 

osäkerhet. Arbetsplatsen var en källa till stress för många och strategier patienter använde sig 

av där var att lära sig lämna saker till nästa dag, våga be om hjälp och sänka kraven på sig 

själv (Kristofferzon et al., 2008). Trots att det inte var den mest framgångsrika metoden fanns 
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det somliga som valde att ignorera känslan av stress (Condon & McCarthy, 2006). Ett försök 

att skydda sig själv var att inte göra upp planer för långt fram i tiden på grund av osäkerhet 

(Junehaug et al., 2014a). Patienterna märkte att deras sjukdom även drabbat deras nära och 

kära, många anhöriga oroade sig dagligen. Det gjorde att vissa valde att dölja eller minimera 

sina symtom (White et al., 2007). 

 

Att få en andra chans  

En stor del av de som drabbas av hjärtinfarkt pratar om att lägga händelsen bakom sig genom 

att acceptera sin situation (Junehaug et al., 2014a; Kristofferzon et al., 2007; Paquet et al., 

2005). Junehaug et al (2014a) tar upp tidsaspekten som en viktigt del i att kunna hantera sin 

situation. De menar att ungefär ett år efter händelsen har de flesta funnit acceptans. Just första 

årsdagen efter hjärtinfarkten var ett viktigt mål, det hade varit tufft men nu hade de lättare att 

hantera sin situation, vidare menar de att tillgång till en mentor kan underlätta processen.  

 

Många var tacksamma över att de fått en andra chans och för andra hade livet tagit en djupare 

mening, hjärtinfarkten hade varit vändningen. Hjärtinfarkten gjorde att vissa uppskattade små 

glädjeämnen i livet som de inte gjort förut, de upplevde att händelsen hade givit dem ett mer 

positivt sinnelag (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon et al., 2008; Junehaug et al., 

2014b). Det framkom även att en del kände att de fått sitt liv tillbaka. Nu hade de ändrat 

uppfattning kring vad som var viktigt här i livet, de prioriterade sig själva och levde ett 

hälsosammare liv samt använde mer tid till att umgås med andra (Kristofferzon et al., 2008; 

Paquet et al., 2005). Somliga värderade sin förmåga att klara av saker som de inte hade trott 

de någon gång skulle vara kapabla till. Nu fanns förhoppningar till att våga hoppas på ett 

friskt och långt liv med möjligheten att se sina barnbarn växa upp (Kristofferzon et al., 2008). 

 

Sammanfattning av resultat 

Stöd var en viktig del i tillfrisknandet efter hjärtinfarkt. Det fanns olika stöd som var av 

betydelse. Något som framkom tydligt var behovet av att stödet skulle vara individuellt 

utformat. Många patienter menade att detta var nödvändigt för att deras lidande skulle 

minska. Individuellt anpassad information från vårdpersonal var något som dessa patienter 

identifierade som mycket viktigt. Även vårdpersonalens tillgänglighet var något som var av 

betydelse för patienterna. Flera patienter upplevde att det var en trygghet att ha en etablerad 

kontakt som de kunde ringa till när frågor uppstod. En annan källa till stöd var från personer 

med samma erfarenheter. Genom det ömsesidiga stödet kunde patienterna få förståelse för vad 

de gick igenom. Alla patienter upplevde dock inte detta som positivt utan vissa upplevde just 

denna form av stöd som överskattat. En stor källa till stöd var även från patienternas sociala 

nätverk. Detta beskrevs mestadels som något positivt, men till viss del även negativt.  

 

Fysiska förändringar var vanligt förekommande i efterförloppet som påverkade patienternas 

liv. Vardagliga åtagande blev svåra att genomföra för patienterna. Dessa begränsningar kunde 

leda till känslor som ilska och frustration. En rädsla för att provocera fram en ny hjärtinfarkt 

genom fysisk aktivitet var också närvarande hos vissa. Det var tydligt att dessa patienter var 

observanta på deras kroppsliga signaler. Men hjärtinfarkten kunde medföra positiva 

konsekvenser för patienterna också. I strävan att återgå till det normala beskrevs förbättringar 

som ökad fysisk kapacitet jämfört med tiden innan hjärtinfarkten. I en artikel framkom det att 

vissa av deltagarna hade svårt att ta upp ämnet sexualitet efter att ha drabbats av en 

hjärtinfarkt. Detta var för vissa en tillfällig förändring och för andra mer permanent. Även 

symptom som nedstämdhet, oro och depression var något som flera patienter upplevde. Några 

patienter beskrev att de upplevt tankar om döden tidigt efter hjärtinfarkten.  
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Många patienter var dock beslutsamma över att genomföra livsstilsförändringar. Detta 

upplevdes ofta vara en daglig kamp. Att byta gamla vanor mot nya visade sig vara svårt och 

även att bibehålla dessa en längre tid. Den livsstilsförändringen som flest patienter tog upp 

var att sluta röka, och att stressa mindre. Dock upplevde vissa patienter att det var i en ond 

cirkel, då de var stressade över att klara av sina livsstilsförändringar.  

 

Efter hjärtinfarkten beskrev flera patienter att det hade fått en ny syn på livet, ett förändrat 

tankesätt och en andra chans.  De hittade olika sätt som passade dem för att hantera vardagen. 

Att acceptera sin situation var viktigt för vissa för att kunna gå vidare. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Litteraturöversikten genomfördes enligt Fribergs (2012) metod i syftet att beskriva hur 

patienter upplever deras dagliga liv upp till ett år efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. 

Friberg (2012) menar att detta är en bra metod för att skapa en översikt kring det valda 

området. Framförallt var tidsaspekten avgörande vid val av metod då mindre tid behöver 

läggas på att samla in egen data som vid en empirisk studie (Dahlberg, 2014). Vi upplever att 

Fribergs metod (2012) har passat studiens syfte samt varit lätt att följa då författarna använt 

sig av denna metod i tidigare litteraturöversikt samt att Friberg (2012) beskrev stegen tydligt. 

Enligt Friberg (2012) har litteraturöversikt som metod kritiserats för att författarna kan välja 

forskning som kan stödja en viss ståndpunkt. Författarna är medvetna om riskerna hos denna 

metod och har haft som mål att undvika dessa fallgropar. För att kunna bedöma studiens 

vetenskapliga kvalitet kommer begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet att 

diskuteras. Detta är begrepp som används inom den kvalitativa forskningen (Wallengren & 

Henricson, 2012).  

Det fanns rikligt med forskning om ämnet vilket både underlättade och försvårade processen 

att inhämta datamaterial. Underlättande i den bemärkelsen att material inte var svårt att 

införskaffa. Försvårande och kanske ett angenämt problem då kvalitéten på artiklarna var 

tvunget att ställas mot varandra för att kunna exkludera studier. Några av artiklarna som 

passade studiens syftet tog upp flera perspektiv eller var kvantitativa, vilket skulle gett mindre 

material om dessa inkluderats. Genom kvalitetsgranskningen försäkrade sig författarna att de 

inkluderade studierna hade hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen genomfördes av båda 

författarna, detta ger enligt Henricson (2012) studien en ökad trovärdighet. En styrka kan vara 

att de inkluderade artiklarna kvalitetsbedömdes både utifrån Fribergs (2012) modell samt av 

en modifierad mall av Forsberg och Wengström (2013). Initialt användes Fribergs (2012) 

modell och med hjälp av den upplevde författarna att artiklar av god kvalitet kunde 

inkluderas, att innehållet förstås bättre samt att de med otydligt metodavsnitt kunde 

exkluderas. Samtidigt ansågs det vara av värde att kunna, utifrån ett poängsystem avgöra om 

kvaliteten ansågs som hög, medel, eller låg. Därför användes ytterligare en 

kvalitetsgranskningsmall, som var modifierad utifrån Forsberg och Wengströms (2013). Det 

kan ses som en svaghet i studien att graderingen av artiklarna gjordes efter att artiklarna redan 

var valda och därför hade resultatet av den sista kvalitetsbedömningen inte påverkat valet av 

artiklarna. Men som tidigare nämnt, en styrka, att två kvalitetsgranskningsmallar har använts 

till samtliga 12 inkluderade artiklar. 

Initialt användes inklusionskriteriet ”peer rewied” men detta togs bort då flertalet artiklar som 

svarade på syftet utelämnades från sökningarna. Detta kan ha bidragit till varför några artiklar 

exkluderades efter kvalitetsbedömningen.  

De inkluderade artiklarna svarar på studiens syfte. Författarna valde att enbart inkludera 

kvalitativa artiklar eftersom kvalitativa studier ger fördjupade kunskaper om individers 

upplevelser, behov och/eller förväntningar (Dahlberg, 2014). Totalt användes 12 artiklar i 

litteraturstudien, detta har kunnat vara någon för mycket med tanke på tidsramen för arbetet 

och hur tidskrävande analysen var. Samtidigt upplevde vi att alla dessa höll god kvalitet och 

svarade på syftet, därför kändes det svårt att exkludera någon. Anledningen till att enbart 

inkludera studier skrivna på engelska var för att kunna minimera språkliga missförstånd. Det 

var dock en svårighet att ej missförstå nyanser i språket vid översättningen. Analysen var den 

mest tidskrävande processen, att inte missa någon information eller misstolka upplevdes svårt. 
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Det upplevdes även svårt att finna teman som var tillräckligt omfattande för att täcka in hela 

resultatet av de inkluderade studierna eftersom mycket likheter finns i samtliga artiklar. 

Det kan vara en svaghet att alla artiklar kommer från samma sökmotor men en styrka att inga 

ytterligare artiklar hittats från den kompletterande sökmotorn Medline (EBSCO). Detta tolkar 

författarna av denna litterturöversikt beror på att de sökord som använts för inhämtandet av 

forskning har varit så pass omfattande så all aktuell forskning inom området inkluderats i 

sökningen. Sökningar med många träffar kombinerades med andra sökordskombinationer för 

att få ett hanterbart antal artiklar till urvalsprocessen. Författarna är medvetna om att det kan 

ha resulterat i att artiklar missats men det ansågs för tidskrävande att gå igenom upp emot 

1000 träffar. För att använda sig utan den senaste forskningen användes publicerade artiklar 

mellan åren 2005- 2015.  

Fler män än kvinnor deltog i de flesta studier. För att jämna ut könsskillnaderna inkluderades 

två studier med enbart kvinnor. Totalt sett har denna studie 329 deltagare, av dessa var 67% 

män och 33% kvinnor. Av de 12 inkluderade studierna var sju från Norden, av dessa var fem 

artiklar från Sverige. Ytterligare fyra artiklar är från Europa. Detta gör att resultatet skulle 

kunna vara applicerbart för vården i Sverige. Inga direkta skillnader har hittats i artiklarnas 

resultat beroende på om upplevelserna kommit från män, kvinnor eller land. Dock måste det 

framhållas att upplevelser som studien bygger på är subjektiva och inte en absolut sanning för 

alla. Hade andra studier inkluderats hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Den artikeln som 

skiljer sig från det övriga var Soderberg et al. (2013) då den fokuserade på hur samlivet 

drabbades efter en hjärtinfarkt. Efter att ha läst den och förstått hur stor inverkan en 

hjärtinfarkt har på samlivet har författarna reflekterat kring varför inte fler artiklar tagit upp 

detta ämne. Problematiken kring hur samlivet drabbas efter en hjärtinfarkt har inte varit 

påtagligt i vår studie då vi upplevde att de skulle vinkla resultatet eftersom majoriteten inte tar 

upp detta som ett problem. Detta kommer diskuteras utförligare i resultatdiskussionen. 

Författarna funderade vid litteraturarbetets början på att enbart fokusera på kvinnors 

upplevelser av dagligt liv efter en hjärtinfarkt då det fokuseras mycket på kvinnor inom detta 

område just nu. En anledning kan vara att kvinnor tidigare stått utanför forskningen vid just 

hjärtinfarkt (Hjärt- och lungfonden, 2015). Dock kände båda författarna att som sjuksköterska 

behövs kunskap om hela patientgruppen. 

Författarna har inga kliniska erfarenheter av detta område sedan tidigare men har 

familjemedlemmar som drabbats. Vår förförståelse innan litteraturarbetets början var att 

patienter som drabbas av en hjärtinfarkt i efterförloppet lider av en osäkerhet i vardagen. 

Enligt Wallgren & Henricson (2012) visar det på hög pålitlighet om författarna har beskrivit 

sin förförståelse och tidigare erfarenheter av området.  

Tidsramen för de inkluderade artiklarnas datainsamlande var mellan sex veckor upp till ett år 

efter patienterna drabbats av deras hjärtinfarkt. Vid vår sökning i databaserna gjordes inga 

medvetna val av begränsningar i tid då vårt syfte från början var att beskriva hur patienter 

upplever dagligt liv efter hjärtinfarkt och inte ”upp till ett år efter hjärtinfarkt”. Detta framkom 

under processens gång då vi upptäckte de inkluderade artiklarnas tidsram. Ett förslag till 

framtida studier är att följa ett visst antal patienter under en längre period. Detta för att ta reda 

på hur tiden förändrar hanteringen av en diagnos som skapar begränsningar i det dagliga livet.   

Resultatdiskussion 

Det framkom tydligt att hjärtinfarkt är en händelse som drabbar hela människan, både 

kroppsligt och själsligt. Även personer i patientens omgivning påverkas. Resultatet visar att 

tillvaron präglas av en ständig kamp, motsägelsefullt strävar många mot hur livet var innan 
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men även bort från det då flera vill skapa nya vanor. Livskvaliteten påverkas beroende på hur 

patienterna hanterar händelsen. I början av återhämtningen då många fortfarande är i chock är 

den upplevda hälsan låg men desto mer tid som passerar ökar patienternas kunskap om 

strategier för att hantera sin livssituation. Information och stöd från sjuksköterskan är en 

väsentlig faktor för patienters väg tillbaka. Detta nämner även Johansson, Fridlund, & 

Hildingh (2004) som viktigt. De menar att det ger patienter trygghet att kunna hantera olika 

typer av situationer men även vetskapen om var de kan vända sig om de skulle behöva hjälp. I 

McSweeney och Coons (2004) studie framkom avsaknaden av stöd från vårdpersonalen som 

ett problem. 

Ett intressant fynd från resultatet var hur patienter upplevde deras anhöriga som 

överbeskyddande, detta upplevdes framförallt bottna i anhörigas brist på information. 

Liknande upplevelser såg även i en studie av Alsén, Brink och Persson (2008) då patienter 

uttryckte en önskan om att själv få hantera sjukdomen och valen i vardagen utan att andra 

skulle involvera sig allt för mycket. Även Bosworth et al (2014) nämnet att socialt stöd som 

upplevs negativt försämrar livskvalitén. Kazimiera Andersson, Borglin, Sjöström-Strand och 

Willman (2012) menar att hjärtinfarkten även drabbar anhöriga hårt, många upplever sig 

tyngda av rollen att ansvara för familj och närståendes välbefinnande. Anhörigas reaktion kan 

även förstås genom känslan av att hela tiden behöva oroa sig för en ny hjärtinfarkt. De 

pausade sina egna liv för stunden och agerade överbeskyddande i tro om att de skulle 

förhindra ett återinsjuknande. Detta framhäver vikten av stödet till anhöriga. Det styrks av 

Attebring et al. (2010) som betonar att sjuksköterskans stöd till anhöriga är av stor betydelse. 

Genom att göra anhöriga delaktiga i vården kan detta verka positivt för båda parter eftersom 

anhöriga då kan verka som ett stöd för patienten istället för att agera överbeskyddande. 

Resultatet av litteraturöversikten visade att det var en trygghet för patienterna att ha en 

telefonkontakt till en sjuksköterska när frågor uppstod efter utskrivning. Enligt flera studier är 

detta ett sätt att minska anhörigas oro (Hanssen, Nordrehaug, Eide & Hanestad, 2008; 

McLean & Timmins, 2007). I Deléns (2012) studie konstaterade en sjuksköterska att arbetet 

innefattar att vårda hela familjen, därför går en stor del ut på att bemöta och ta hand om 

anhöriga. Eriksson (2001) tar upp att anhöriga ibland kan lida mer än patienten.  

Författarna till översikten anser att brist av fynd gällande hur hjärtinfarkt påverkar samlivet är 

värt att diskutera. Precis som resultatet pekar på menar även Bispo, de Lima och Barros 

(2013) att patienter som drabbas av hjärtinfarkt upplever minskad sexlust och minskad sexuell 

aktivitet. Hjärtinfarkt har en negativ inverkan på den sexuella aktiviteten hos både män och 

kvinnor även om uppgifter om orsakerna varför är bristfälliga. Som tidigare nämnts är det av 

stor psykologisk betydelse att som vårdpersonal ta upp och diskutera samliv (Persson & 

Stagmo, 2008). När samlivet inte fungerar kan det utlösa psykiska reaktioner för både 

patienten och deras partner, så som rädslan för att dö, risken av att drabbas av en ny 

hjärtinfarkt, depression och ångest. Brist på sexuell tillfredsställelse är relaterad till försämrad 

kvalitet på förhållandet. Detta visar vilken effekt sexuella problem får och dess påverkan i 

relationer (Bispo et al., 2013). Partners till kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt tvingades 

att hantera en förändrad bild av sig själva, och som sexuella varelser. De var rädda för att 

närma sig sin partner på samma sätt som tidigare eftersom de ansåg henne vara bräcklig. Då 

männen var tveksamma till att ta initiativet till sex blev konsekvenserna av detta mindre 

sexuell aktivitet (Arenhall et al., 2011). Kvinnorna i en studie av Arenhall, Kristofferzon, 

Fridlund, och Nilssons (2010) som också var partners till patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt, upplevde att de var tvungna att anpassa sig till sin partners brist på sexuell lust 

eller funktion. Något som kan vara värt att poängtera är att praktiskt taget alla klasser av 

läkemedel som används vid behandling för kardiovaskulära sjukdomar kan påverka den 
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sexuella funktionen (Bispo et al., 2013). Patienter framhöll information om mediciner som 

något av det viktigaste vid utskrivning (Smith & Liles, 2006). Dock påvisar Özdemir och 

Akdemir (2008) i sin studie att 76,9% (n=108) av sjuksköterskorna var omedvetna om vilka 

effekter läkemedlen kunde ha inom detta område. Därmed gavs heller ingen information till 

patienterna och deras partners om just detta. Enligt Oterhals et al (2006) upplevde patienterna 

att sex var ett av de områden som diskuterats i minst utsträckning under vårdtiden. 

Informationsbrist kring andra områden är annars relaterat till kortare vårdtid enligt Oterhals et 

al (2006). Detta framhäver vikten av att sjuksköterskan ger adekvat information och försäkrar 

sig om att patienten förstått (Attebring et al., 2010). Som resultatet av översikten visar så 

verkar information från sjuksköterskan vara ett viktigt stöd för patienten. Det framkommer 

även att sjuksköterskor bör tillhandahålla information baserat på individuella behov för att 

tillgodose patienters önskemål. Dock pekade ett uttalande från en sjuksköterska i Özdemir 

och Akdemirs (2008) studie på att hon faktiskt var ovillig att ge sexuell rådgivning även när 

det efterfrågades av patienten. Anledningen till detta undvikande kan vara följden av bristande 

kunskap eller brist på vilja att kommunicera med patienterna om sexuella frågor. Detta skapar 

ett lidande för patienterna, Frank (2001) menar att lidande uppstår när en person känner sig 

utsatt eller sårbar. Att vara patient i sig är en väldigt utsatt situation och just oförmågan hos 

sjukvårdspersonal att bjuda in till diskussion bidrar till ett vårdlidande hos patienten. Eriksson 

(2001) menar att när vårdpersonal nekar patienter information skapas ett vårdlidande eftersom 

kärnan i vårdande är just information.  

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde och specialitet är omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Mårtensson och Svahn (2007) styrker detta och trycker även på 

att empati är viktigt i omvårdnaden vid hjärtsjukvård. Förståelsen för patientens utsatta 

situation var av stor betydelse och även vikten av att finnas till hands och vara lyhörd för 

patienten underströks. Detta stärks även av resultatet som pekar på att sjuksköterskans stöd 

generellt sett var en viktig del i patienters tillfrisknande.  

 

Värt att diskutera utifrån resultatet var patienternas upplevelser av rehabilitering. Somliga 

framhåller att rehabiliteringen var en säkerhet och att det var ett bra stöd medan andra inte 

upplevde att det var tillräckligt omfattande. Då det är av yttersta vikt att motivera patienterna 

att delta i rehabiliteringen (Petersson, Östgren, Brudin, Ovhed & Nilsson,  2008) kan det vara 

viktigt att veta varför patienter väljer att inte delta. Bäck (2012) tar upp en intressant aspekt 

som pekar på att ungefär en av fem patienter lider av en hög grad av kinesiofobi, dvs rädsla 

för att röra sig, tiden efter en hjärtinfarkt. Dessa patienter deltar i lägre utsträckning i 

rehabiliteringen, har lägre hälsorelaterad livskvalité samt lider i större utsträckning av ångest 

och depression. Enligt Clark et al (2013) kan det även bero på att patienterna är oroliga att 

deras deltagande ska stressa de andra i familjen samt att de inte ville göra en stor händelse av 

det hela. Även negativa erfarenheter från andra patienter som tidigare deltagit bidrog till 

beslutet av avstå. Det var även de som upplevde vårdpersonal som fördomsfulla och 

programmet för standardiserat och inte alls anpassat för dem. Malm & Skoglund (2006) tar 

upp betydelsen av att som patient vara sedd och inte bara finnas i sjukvårdsapparaten. 

Ett intressant fynd som framkom i resultatet av översikten var tidsaspekten. Detta styrks även 

av Eriksson et al., (2013) som även de nämner tiden som en helande faktor. I deras studie, 

som undersökte patienters och deras partners upplevelse av hopp och psykisk hälsa under en 

till 25 månader efter en hjärtinfarkt, var det generella intrycket att hoppet förbättrades över tid 

hos patienterna. I allmänhet så fanns det en förbättring i både patienters och deras partners 

psykiska hälsa över tiden också. Dock var den psykiska hälsan som allra bäst sju månader 
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efter hjärtinfarkten, och inte 25 månader efter. För några patienter fanns ständigt tankar kring 

ett återinsjuknande närvarande även fem år efter hjärtinfarkten (Sjöström-Strand et al., 2011).  

I Brink, Karlsson och Hallbergs (2005) studie tas patienternas synsätt på deras sjukdom upp. I 

ett försök att minimera konsekvenserna av sjukdomen och återfå en känsla av kontroll så 

försökte de se på hjärtinfarkten som en akuthändelse istället för en kronisk sjukdom. 

Resultatet i översikten visar att flertalet patienter använder sig av olika strategier för att 

hantera sin situation. En intressant aspekt som Son, Thomas och Fridmann (2012) lyfter är att 

patienter som lider av psykiska besvär, så som ångest och depression, efter hjärtinfarkt har 

svårare att använda sig av strategier för att förbättra sin hälsa. Detta kan vara viktigt att veta 

om då studier pekar på att nästan var fjärde patient lider av psykisk ohälsa efter att ha  

drabbats av hjärtinfarkt (Brink, Persson & Hallberg, 2008). Eftersom vårdtiden på sjukhus 

oftast bara är 2-4 dygn så är det av yttersta vikt som sjuksköterska att vara lyhörd för tecken 

på psykisk ohälsa så hjälp kan skaffas i god tid (Atterbring et al., 2010). I tidigare studier 

framkommer det att kvinnor skattar sin hälsa och välbefinnande lägre än vad män gör (Brink, 

Karlsson & Hallenberg, 2002; Lukkarinen & Hentinen, 1997) och enligt Eckhardt et al (2014) 

är kvinnor mer utsatta än män på grund av att kvinnor i högre utsträckning även drabbas av 

andra depressiva symtom. Arenhall et al., (2011) menar även att sjukdomen kan innebära ett 

skifte av roller i förhållandet då männen upplevde sig behöva ta ett större ansvar i hemmet 

samt erbjuda ett större känslomässigt stöd till deras partner. I en studie av Sutherland & 

Jensen (2000) orsakade detta skifte en sorg för kvinnorna som upplevde skiftet som en förlust 

av deras roll i familjen och självständighet. Enligt Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg 

(2011) beskrev kvinnor hur sjukdomen skapade begränsningar i deras liv även fem år efter 

hjärtinfarkten som bland annat trötthet och tankar kring återinsjuknande. 

Översiktens resultatet visar att många patienter drabbas av ett sjukdomslidande vid 

insjuknandet och detta fortsätter prägla deras tillvaro långt efter de drabbats. Många patienter 

beskriver kampen om att komma tillbaka till en normal vardag där det finns en osäkerhet som 

präglar deras tillvaro vilket styrks av Daly et al (1998). Detta lidande kan för vissa övergå till 

ett livslidande som är relaterat till hela patientens situation, inte bara den fysiska sjukdomen 

(Eriksson, 2011). Eriksson (2011) menar att lidandet ingår i att leva, att lidandet i sig inte har 

någon mening men genom förståelse och meningsskapande kan patienten ta sig igenom det. 

Att som sjuksköterska vara närvarande, lyssna, trösta och stödja, informera samt visa 

förståelse för patientens situation tror författarna att processen att hitta mening i lidandet kan 

underlättas. Timmins och Kaliszer (2003) menar att det finns ett stort behov av individuell 

information eftersom skillnader finns mellan vad patienter upplever viktigt gentemot 

sjuksköterskan.  

SLUTSATS & KLINISKA IMPLIKATIONER 

Att hjärtinfarkt är en diagnos som berör alla aspekter av patienters välbefinnande framkom 

tydligt i denna litteraturöversikt, dock var upplevelserna högst individuella. 

Sammanfattningsvis har sjuksköterskan en stor del i att stödja både patient och närstående i 

återhämtningsprocessen. Denna process präglas av såväl fysiska som psykiska symtom. Tiden 

verkar vara en faktor för patienter att lära sig leva i sin ”nya kropp”. Sjuksköterskan bör ha 

kunskap om hur patienters upplever att deras dagliga liv förändras efter hjärtinfarkten. Genom 

att ha kunskap och förståelse kan sjuksköterskan ge stöd och vägledning. Detta skulle kunna 

underlätta för patienter i deras återhämtningsprocess och öka deras livskvalitet. 

Som tidigare nämts är ett förslag till fortsatt forskning att undersöka hur tiden påverkar det 

dagliga livet efter en hjärtinfarkt. Författarnas förhoppning är att denna litterturöversikt belyst 
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patienters upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt och att det genererat kunskap om hur 

omvårdnaden kan förbättras för denna patientgrupp. 
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n journal of 

Forskning har 

fokuserat mer på 

symptom, 

riskfaktorer och 

återhämtning 

efter hjärtinfarkt. 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

erfarenheter av 

vardagen hos 

kvinnor och män 

4-6 månader efter 

dem drabbats av 

hjärtinfarkt samt 

deras 

förväntningar 

Deltagarna ingår i 

en större longitunell 

studie. Denna studie 

har en kvalitativ 

design och 

använder sig av 

semi-strukturerade 

intervjuer. 39 deltog 

(20 kvinnor och 19 

män) i studien. 

Intervjuerna 

fokuserade på 

ämnen som 

rehabilitering, 

arbete och familj 

samt hälsoproblem, 

orosmoment och 

Två teman 

identifierades: 

hantera 

konsekvenserna av 

hjärtinfarkten samt 

hitta en mening i 

det som hände. 

Studien pekar på 

att patienter 

strävar efter att 

läras sig hantera 

konsekvenserna av 

sjukdomen så som 

de fysiska, 

psykiska och 

praktiska.  

Hjärtinfarkten 

fick många att 

öppna ögonen 

och de såg nya 

möjligheter till 

att göra andra 

prioriteringar. 

Trots detta hade 

många svårt att 

etablera en 

hälsosam 

kondition när 

symtom som 

t.ex.  stress 

hade lagt sig. 

Hög 
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caring 

sciences 

2008 

inför framtiden. förväntningar på 

framtiden. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. Data 

analyserades med 

hjälp av en 

kvalitativ-

innehållsanalys 

 

Kärner, 

Tingström, 

Abrandt-

Dahlgren & 

Bergdahl  

Incentives 

for lifestyle 

changes in 

patients with 

coronary 

heart disease 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2005 

Livsstilsförändrin

gar är viktigt 

men en komplex 

process i 

patienters 

rehabiliteringsfas 

vid kranskärls-

sjukdom.  

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

underlättande 

och begränsande 

erfarenheter hos 

patienter med 

kranskärlssjukdo

m som är i 

rehabiliteringsfas

en relaterat till 

livsstils-

förändringar. 

 

En semi-

strukturerad guide 

var konstruerad för 

studien. 113 

patienter deltog, 10 

intervjuer 

genomfördes före 

randomiseringen. 

Alla intervjuer 

spelade in och 

transkriberades. 

Intervjuerna skedde 

sex veckor efter en 

hjärthändelse och 

sedan igen efter ett 

år. Även 

anteckningar som 

gjorts för hand 

analyserades med 

femenografisk 

referensram, syftet 

är att beskriva 

”vad” och ”hur” 

kring olika aspekter. 

Fyra teman 

framkom som 

beskrev 

livsstilsförändring

ar som 

underlättade eller 

skapade 

begränsningar för 

patienter: 

Somatisk 

incitament, 

Sociala/praktiska, 

Kognitiva – och 

Affektiva 

incitament. 

 

Fynden visar 

vikten av 

support från 

familjen eller 

andra för att 

klara av 

livsstilsförändri

ngar. 

Individuella 

konsultationer 

efter krans-

kärlsjukdom 

borde 

övervägas. 

Hög 

Paquet, 

Bolduc, 

Xhignesse & 

Vanasse 

Re-

engeneering 

cardiac 

rehabilitation 

programmes: 

considering 

the patients 

point of view  

Journal of 

Advanced 

Hjärtrehabiliterin

g borde vara 

standardiserat i 

vården efter 

kranskärlssjukdo

m. Mindre än 20 

% påbörjar 

rehabiliteringen. 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva hur 

hjärtpatienter 

upplever de 

första tre 

månaderna efter 

en hjärthändelse, 

Kvalitativ studie 

med ett konsekutivt 

randomiserat urval 

av patienter med 

hjärtsjukdom. 20 

stycken patienter 

delades in i tre 

fokusgrupper. 

Grupperna blev 

ledda av en 

kompetent person 

och diskussioner 

kring gemensamma 

erfarenheter av 

rehabilitering stod i 

Det finns en klyfta 

mellan vad 

rehabiliteringsprog

ram erbjuder och 

vad patienter 

upplever sig 

behöva. Studien 

visar på att 

rehabiliteringen 

behöver flytta 

fokus till 

patientens behov. 

Trots att data 

insamlades fem 

år tidigare än 

när studien 

accepterades är 

den fortfarande 

relevant i 

dagens 

samhälle. 

Fortsatt 

behöver 

forskning söka 

svaret på varför 

så få väljer att 

delta i 

hjärtrehab-

Hög 
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Nursing 

2005 

som krävt 

sjukhus-vård 

samt att 

identifiera 

skillnader mellan 

de behov de 

upplevde sig ha 

och det stöd de 

fick under 

rehabiliteringen 

med avsikten att 

kunna utveckla 

en preliminär 

modell för ett 

hjärtrehabiliterin

gs program 

fokus. I början av 

sessionen lyssnade 

deltagarna på ett 

”typiskt” exempel 

som gjorts av 

research teamet 

genom två semi-

strukturerade 

intervjuer med 

personer som 

genomgått samma 

process som 

deltagarna.  

Diskussionerna 

spelades in, 

transkriberades och 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Analysen fortsatte 

tills 

saturationsmättnad 

var nådd. 

ilitering. 

Søderberg, 

Johansen, 

Herning  & 

Berg 

Women’s 

experiences 

of sexual 

health after 

first-time 

myocardial 

Infarction 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2013 

Sexuella problem 

hos kvinnor  med 

ischemisk 

hjärtsjukdom är 

ett område det 

forskats lite på 

trots att sexuella 

problem har visat 

sig ha stor 

påverkan på 

livskvalitet och 

välbefinnandet. 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

erfarenhet av 

sexuella problem 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologisk och 

hermeneutisk 

design har används. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 11 

kvinnor 

genomfördes på 

sjukhuset eller i 

hemmet hos 

kvinnorna. Två 

sjuksköterskor 

fanns med under 

intervjun. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberade. 

Analysen bestod av 

tre delar, ”naiv 

läsning”, 

”strukturerad 

analys” & ”kritisk 

tolkning”. 

Intervjuarna gjorde 

först analysen 

separat och sedan 

diskuterade de sina 

Ängslan över att 

återuppta sin 

sexuella aktivitet 

var något som 

framkom, 

hjärtinfarkten 

gjorde att de kände 

sig annorlunda, 

ängslan och 

trötthet inverkade 

på sexualmönstret 

Det var väldigt 

viktigt för 

somliga att 

återuppta sitt 

sexliv medans 

andra inte 

ägnade det en 

tanke. 

Hög 
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fynd tillsammans. 

White, 

Hunter & 

Holttum 

How do 

women 

experience 

myocardial 

infarction? A 

qualitative 

exploration 

of illness 

perceptions, 

adjustment 

and coping 

Psychology, 

Health & 

Medicine 

2007 

 

Det brittiska 

hälsodepartement

et tar upp vikten 

av sekundär 

prevention och 

rehabilitering 

efter en 

hjärthändelse 

men fortfarande 

är det en brist på 

forskning kring 

kvinnors behov. 

Denna studie 

syftade till att 

undersöka hur 

kvinnors ser på 

sitt hjärtproblem, 

hur det har 

inverkat på 

relationer samt 

copingstrategier 

som använts. 

Kvalitativ metod 

med fem deltagare. 

Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer som bl.a. 

fokuserade på 

hjärthändelsen, 

relationer och 

arbete. Efter 

intervjun följde en 

debriefing. Ett 

uppföljande samtal 

2 månader efter 

ägde rum för att 

höra kvinnornas syn 

på analysen. Alla 

intervjuer spelades 

in och 

transkriberades 

ordagrant och 

tolkades med en 

fenomenologisk 

analys. 

Fynden som 

gjordes visar på att 

hjärtinfarkten hade 

psykiska, fysiska 

och sociala 

effekter på 

kvinnornas liv. De 

försökte många 

gånger hantera 

detta själva med 

hjälp av andra i 

form av stöd. 

Skillnader fanns 

mellan kvinnorna i 

vilken form av 

stöd de 

efterfrågade och 

hade tillgång till. 

Denna studie 

har inga 

intentioner att 

direkt jämföra 

sig med studie 

gjorda utifrån 

mäns 

upplevelser kan 

ändå se stora 

likheter med 

nämnda studier. 

Även skillnader 

hittades, att 

kvinnor 

förminskar sina 

symtom i ett 

försök att återfå 

kontrollen. 

Hög 

Wingham, 

Dalal, 

Sweeney & 

Evans 

Listening to 

patients: 

Choice in 

cardiac 

Rehabilitatio

n 

 

European 

Journal of 

Cardiovascul

ar Nursing 

2006 

 

Fördelarna med 

att delta i 

hjärtrehabiliterin

g är stora och 

nationella 

riktlinjer 

rekommenderar 

patienter att 

deltaga. Tyvärr 

är deltagarna få 

och anledningen 

till  detta är ej 

känt. Syftet var 

att undersöka 

patientens  

upplevelse av att 

drabbas av  

hjärtinfarkt samt 

identifiera vilka 

faktorer som 

påverkar valet av  

rehabilitering – 

om de ska ske på 

sjukhus eller i 

hemmet. 

En kvalitativ studie 

med deltagare som 

varit med om en 

hjärtinfarkt. 

Deltagarna 

tillfrågades medan 

de fortfarande var 

på sjukhuset. 

Intervjuer skedde 

10 dagar efter deras 

val av hjärt-

rehabilitering. 

Semi-strukturerade 

intervjuer användes. 

En femenologisk 

analys användes. 

Intervjuerna spelade 

in och lyssnades på 

innan skillnader och 

likheter skulle hittas 

i transkriptet. 

10 deltagare valde 

en hembaserad 

rehabilitering och 

sju rehabilitering 

på sjukhuset. 

Gemensamt för 

båda grupperna 

var känslan av 

chock och misstro 

vilket ledde till 

dåligt 

självförtroende. 

De uttryckte en 

stor vilja till 

livsstilsförändring

ar. 

Denna studie 

avslöjar att 

båda grupperna 

hade liknande 

likaväl som 

skillnader i 

behov och 

förväntningar i 

de själva och de 

valet av 

rehabilitering 

de valt. Att 

kunna förstå 

vad som 

påverkar 

patienter att 

välja 

hjärtrehabiliteri

ng kan hjälpa 

sjukvårdare att 

guida patienter 

till att välja det 

som passar dem 

bäst. 

Hög 
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Bilaga 3. Kvalitetsgranskningsmall med inspiration av Forsberg och Wengström (2013) 

 
 

Fråga Ja  

1p 

Nej 

0p 

Otydligt 

0p 

1. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?    

2. Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt 

beskrivna? Inklusions och exklusionskriterier ska vara beskrivna 

   

3. Är undersökningsgruppen beskriven och lämplig?    

4. Metod av datainsamling, är fältarbetet tydligt beskrivet?    

5. Är data systematiskt insamlade, finns intervjuguide/ 

studieprotokoll? 

   

6. Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?    

7. Är resultaten trovärdiga? Är källor angivna?    

8. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskningens 

trovärdighet) 

   

9. Är fenomenet konsekvent beskrivet?    

10. Är resultaten återförda och diskuterade med 

undersökningsgruppen 

   

11. Är teorier och tolkningar som presenterats baserade på 

insamlade data? 

   

12. Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga 

forskningsfrågan? 

   

13. Stödjer insamlade data forskningens resultat?    

14. Har resultaten klinisk relevans?    

15. Diskuteras metodologiska brister och risken för bias?    

16. Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?    

17. Finns det någon risk för bias?    

18. Håller du med om slutsatserna i artikeln?    

 

Totalt: 18poäng. 

0 – 6 poäng = Låg 

7 – 12 poäng = Medel 

13-18poäng = Hög 


