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Abstrakt 
 

Bakgrund. Varje år insjuknar ca 19 000 personer i hjärtinfarkt. Symtomen och behandlingen 

kan skilja sig mellan män och kvinnor, men obehandlad kan sjukdomen leda till död. En ny 

vårdmodell inom rehabilitering av hjärtinfarkt har nyligen implementerats i Sverige 

eftersom många människor som tillhör riskgrupper har svårt att förändra sin livsstil. Det 

behövs mer förståelse för hur individer ser på sin vardag.  

Syftet. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva Europeiska patienters upplevelse av sin 

livssituation efter att de har insjuknat i hjärtinfarkt.  

Metod. Totalt 11 kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturstudiens resultat. Kvalitativ 

innehållsanalys användes för att tolka artiklarnas resultat och på så sätt skapades fyra 

huvudområden samt tio kategorier.  

Resultat. Livet efter att ha insjuknat i hjärtinfarkt kan beskrivas som en berg och dalbana då 

den ena dagen inte är den andra lik. De drabbade blir ständigt påminda om de 

begränsningar samt nya möjligheter som sjukdomen medför.  

Diskussion. Sjuksköterskan har en viktig roll i rehabiliteringsprocessen där informationen 

till patienten och närstående har stor betydelse. 

Slutsats. Mer forskning runt upplevelser av hjärtinfarkt samt runt personer i arbetsför ålder 

behövs. Personcentrerad vård och holistisk helhetssyn är framgångsfaktorer vid 

rehabiliteringen. 

Nyckelord. Hjärtinfarkt, Litteraturöversikt, Rehabilitering, Sjuksköterska, Upplevelse.
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1.Bakgrund 

 

Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas (2017b), drabbas årligen i Sverige drygt 18–19000 

personer av hjärtinfarkt i form av förstagångsfall med sjukhusvård som konsekvens.  

Dödligheten är hög om hjärtinfarkten inte behandlas i tid (Socialstyrelsen, 2015a).  

2015 avled 6640 personer till följd av akut hjärtinfarkt som underliggande dödsorsak. År 

2016 visar den primära siffran på 6280 avlidna individer (Socialstyrelsen, 2017b). 

  

Den största orsaken till att hjärtinfarkt uppstår är på grund av att blodflödet eller 

syretillförseln minskar och ibland helt upphör i hjärtats kranskärl.  Dessa komplikationer 

uppstår när blodkärlen i kroppen och organen blir trängre på grund av plack som lagras och 

byggs på med åren och här är hjärtats kärl inget undantag (Ahmadi et al., 2015). 

 

Det finns två vanliga varianter av hjärtinfarkt. Den första varianten innebär att mindre 

mängder syrerikt blod strömmar genom kranskärlen i hjärtat. Detta sker på grund av 

förträngningar och leder oftast till mindre lokala skador på hjärtat. I den andra varianten 

bildas det blodproppar som hindrar blodflödet till ett kranskärl helt vilken orsakar celldöd i 

den delen av hjärtat som drabbats av syrebristen. Den sistnämnda varianten är den mest 

allvarliga då den påverkar mer än bara hjärtats blod och syretillförsel, den påverkar även 

blodtrycket samt cirkulationen (Thygesen et al., 2012).  

 

Symtomen av hjärtinfarkt skiljer sig mellan män och kvinnor. En trolig orsak är att kvinnor 

oftast har en mindre kroppsvolym än män och på så sätt är hjärtat mindre och lättare. Det 

gör att kranskärlen är smalare och fibrerna tunnare (Hiteshi et al., 2014; Maas & Appelman, 

2010).  

 

Ett vanligt symtom vid hjärtinfarkt är ihållande eller övergående bröstsmärtor som kan 

stråla ut i en eller båda armarna, mot halsen, käke, ryggen eller magen. Akut andnöd är ett 

annat vanligt symtom som i sin tur kan framkalla ångest och/eller kallsvettningar (Thygesen 

et al., 2012).  Illamående, svimning eller yrsel kan förekomma hos kvinnor (Coventry, Finn & 

Bremner, 2011). Extrem trötthet under en längre tid kan vara tecken på en förestående 



2 
 

hjärtinfarkt, framför allt bland kvinnor (McSweeney et al., 2014; Lindeberg, Rosvall & 

Östergren, 2012). 

 

Den så kallade tysta hjärtinfarkten är vanligare hos kvinnor än män. En tyst hjärtinfarkt ger 

sällan symtom men de gånger symtomen finns så är det vaga symtom som andnöd och 

extrem trötthet. Smärta förekommer inte. Oftast upptäcks hjärtinfarkten i ett senare skede 

med hjälp av elektrokardiografi (Canto et al., 2012; Valensi, Lorgis & Cottin, 2010).  

 

Den akuta specialistvården tar hand om hjärtsjuka patienter. Kvinnor har en tendens att söka 

hjälp för hjärtinfarktssymtom senare än män (Gyberg et al., 2016; Herning, Hansen, Bygbjerg 

& Lindhardt, 2011; Nguyen, Saczynski, Gore & Goldberg, 2010). När det är en blodpropp 

som är orsaken till stopp i blodflödet till hjärtat är det trombolys eller perkutan coronar 

intervention som är förstahandsbehandlingen. Behandlingen med läkemedel såsom 

blodproppshämmande och blodfettshämmande hör till 

sjukdomspreventionen/förebyggande av återkommande hjärtinfarkter (Thygesen et al., 

2012). Vid behandlingen av hjärtinfarkten finns det skillnader mellan män och kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2017a; Johnston, Schenck-Gustafsson & Lagerqvist, 2011; Ravn-Fischer et al., 

2012). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2012) genomfördes det cirka 10 % fler 

kärlkransröntgen bland män än kvinnor samt cirka 15 % fler ballongvidgningar med stent 

hos män än kvinnor. Endast vid enklare undersökningar så var siffrorna jämlika.  

 

Flertalet randomiserade studier visar att risken att drabbas och även att återinsjukna av en 

hjärtinfarkt ökar om personen har dåliga kostvanor, inte motionerar, har ett stillasittande liv, 

röker, har blodfettsrubbningar eller höga halter av Low Density Lipoprotein så kallade “det 

skadliga kolesterolet”(Chow et al., 2010; Sverre et al., 2017; Nordestgaard & Langsted, 2016; 

Gomezjurado et al., 2017; Hansen et al., 2018; Brown, Bays, La Forge & Sikand, 2015; Wallert, 

Held, Madison & Olsson, 2017; Stewart et al., 2017).  

 

Det finns även andra faktorer som ökar sannolikheten att få en hjärtinfarkt. En allvarlig 

psykisk sjukdom, såsom bipolär sjukdom eller en schizofreni är förknippade med högre 

dödlighet efter hjärtinfarkt. Jämfört med patienter utan allvarlig psykisk sjukdom är risken 

38% högre hos patienter med bipolär sjukdom och mer än fördubblad hos patienter med 
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schizofreni (Bodén et al., 2015). En låg utbildningsnivå bland människor som är yngre än 65 

år pekas ut som en bidragande risk att få hjärtinfarkt hos ovannämnda befolkningsgrupp 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Människor med kort eller låg utbildningsnivå tenderar att 

hålla sig till mindre hälsosamma vanor som exempelvis rökning vilket leder till hjärt- och 

kärlsjukdomar. Dessutom är överlevnaden efter genomgången hjärtinfarkt lägre bland de 

som har en lägre socioekonomiskt status (Angerås, 2016; Bergström et al., 2015).  

 

Oavsett ålder, bakgrund eller social tillhörighet råder det en situation inom 

hjärtsekundärpreventionen där många patienter fortsätter med sina gamla ohälsosamma 

vanor vilka har kopplats till en ökad dödlighet inom ett år efter första hjärtinfarkten 

(Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart 

disease Evaluated According to Recommended Therapies (SWEDEHEART, 2016). Därför 

måste en förändring av livsstilen ske i förebyggande syftet inom hjärtrehabiliteringen 

(Socialstyrelsen, 2015b). 

 

Perk et al. (2016) har implementerat en ny vårdmodell baserad på Socialstyrelsens 

rekommendationer och europeiska riktlinjer för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar i 

klinisk praxis där det preventiva arbetet riktar sig mot beteendeförändring hos människor 

som tillhör riskgrupper efter en hjärtinfarkt. Samtliga sjukhus i Sverige har infört denna 

modell enligt rapportens författare. Målgruppen är patienter i alla åldrar och det är ett 

vårdteam, där flera yrkeskategorier ingår exempelvis fysioterapeut, som erbjuder råd och 

stöd till patienter som nyligen har blivit utskrivna från slutenvård. Med sjuksköterskan som 

koordinator och personlig handledare sätts individuella mål utifrån patientens 

förutsättningar och målen följs upp 6 och/eller 12 månader senare (ibid.). De områden som 

berörs är fysisk träning, tobaksbruk, hälsosam mat samt stresshantering vilket sammanfaller 

med Socialstyrelsens rekommendationer (Socialstyrelsen, 2015b). 

 

Hur människan ser eller upplever sin egen livssituation kan beskrivas utifrån flera olika 

perspektiv såsom existentiella, psykiska, fysiska och sociala. 

Nationalencyklopedin (NE, 2016) definierar upplevelse som något man varit med om, något 

som berört på ett anmärkningsvärt sätt och Egidius (2005) definieras ordet upplevelse med 
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något som en människa tar in och blir påverkad av genom att förändra sitt sätt att vara, 

känna och tänka. Vanligtvis är det en exempelvis händelse som är den påverkande faktorn 

och inte det människan har hört talas om.  

 

Nordgren, Asp och Fagerberg (2007) menar att när människan bli drabbad av en svår 

sjukdom och befinner sig mitt i livet kan människan bli påmind om sin egen dödlighet. 

Hälsotillståndet kan förändras snabbt. Kroppen som alltid varit hälsokällan blir nu opålitlig 

och oförutsägbar.  

 

Antonovsky (1991, s. 38–42) skriver att hur människan behärskar och hanterar svåra 

situationer i sitt liv kan ha en förklaring i KASAM, känsla av sammanhang. Det finns tre 

byggstenar i KASAM, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär 

att människan förstår situationen. Hög känsla av begriplighet gör att oväntade händelser går 

att ordna och förklara. Hanterbarhet är hur människan kan hantera situationen med de 

resurser som finns till ens förfogande. Om en individ har en hög känsla av hanterbarhet så 

kommer inte känslan av att livet behandlar en orättvist eller att vara ett offer för 

omständigheterna att finnas. Meningsfullhet innefattar människans förmåga att se en 

mening och vara delaktig i det som sker. Meningsfullhet är begreppets motivator i form av 

att en person med stark KASAM fokuserar på de saker i livet som är viktiga för dem. De tre 

byggstenarna är sammanflätade via livserfarenhet och beroende på i vilken livssituation en 

individ befinner sig så kan de tre byggstenarna vara en kombination av hög eller låg 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

 

Eriksson (1994, s. 38–39, 49, 63, 68) skriver att om människan utsätts för oförutsedda 

förändringar i sitt liv som exempelvis att tvingas välja bort en del av sammanhanget känner 

människan ett lidande. Människan väljer aldrig medvetet att lida men genom att acceptera 

sin situation kommer människan att finna en mening i sitt lidande. Lidandet rubbar 

upplevelse av hälsa och en sjukdom utsätter människan för prövningar. Samtidigt får 

människan möjligheten att uppleva kontrasten och kanske börja använda sina inre resurser. 
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Lidandet kan få människan att känna sig ödmjuk mot sig själv och sina medmänniskor, men 

lidandet kan även leda till bitterhet, hat och förakt. Har människan dessutom ett passivt 

förhållningssätt till sitt lidande tar lidandet en central plats i människans liv och uppslukar 

det. Om människan litar på sin egen styrka och möjligheter kommer människan hitta en väg 

ut ur lidandet. Det är antigen genom att befria sig eller försona sig med sitt lidande. Lidandet 

kan även väcka människans tro och hunger på själva livet. Tron, hoppet och kärleken är 

grundpelare i vårdandet vars syfte är att lindra människans lidande (Eriksson, 1994, s. 72–

77).  

 

Att ansa, leka och lära är byggstenar i vårdandet. Att ansa kroppen leder till välmående, i 

lekandet skapas tillit och genom lärandet utvecklas människan. Ansning, lekande och 

lärande sätter igång hälsoprocesser eller främjar hälsa. Att ansa inom vården kan vara allt 

från att se till att patientens kropp är ren till att hålla patientens hand. Leken hjälper 

patienten ta till sig ny information och genom övning känna trygghet i nya hälsofrämjande 

handlingar. Lärandet hjälper patienten att förverkliga sig själv och vara oberoende vilket är 

grundläggande i människans väsen (Eriksson, 2000, s. 19–32). 

 

Eriksson (1994, s. 82–92) skriver att det är oerhört viktigt för hälsoprocessen att patienten 

upplever att han/hon har ett eget värde och att vården bekräftar patientens värdighet genom 

att ge patienten en individuellt anpassad vård. Att se patientens hela situation, göra en 

bedömning av patientens unika behov, att få patienten känna sig sedd är vårdens andra 

verktyg i strävan att lindra patientens lidande.  

 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienter rätt till individuellt anpassad information 

utifrån sina behov och förutsättningar. Det är även mycket viktigt för vårdpersonalen att ta 

hänsyn till patientens tidigare erfarenheter samt patientens nuvarande livssituation för att 

kunna skapa en dialog, tillit och få patienten att vara aktiv i sin rehabilitering (Nordin, 

Fjellman-Wiklund, Gard & Gunvor, 2014). 
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Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att ge råd och stöd till patienter som lider av 

sjukdomar som kräver långvarig behandling. Sjuksköterskans insatser i 

patientutbildningsarbete ger mätbara resultat i form av bättre patienthälsa (Davies, 2010; 

Renders et al., 2009). Sjuksköterskan kan med sin kompetens inom pedagogik hjälpa 

patienter med information och undervisning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

1.2 Problemformulering 

Antalet människor som årligen drabbas av hjärtinfarkt är högt. Sjuksköterskan träffar på 

dessa människor inom alla former av vårdinstanser, allt ifrån akutsjukvården till 

äldreboenden. Den medicinska kompetensen inom området är väldigt god men det finns 

behov att få bättre kunskap om hur dessa individer mår och upplever sin vardag. En stor 

utmaning för sjuksköterskan är att nå fram till de människor som har drabbats av 

hjärtinfarkt eftersom det krävs förändringar i livsstilen för att minska risken för 

återinsjuknande.  

Förhoppningen är att denna litteraturöversikt kan bidra till ökad förståelse för patienternas 

upplevelse att drabbas av hjärtinfarkt och på så sätt kunna anpassa omvårdnadsarbetet på 

bästa sätt i förhållande till patienternas livssituation.   

 

2. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva Europeiska patienters upplevelse av sin 

livssituation efter att de har insjuknat i hjärtinfarkt.  
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3. Metod 
 

3.1. Design 

Då syftet var att få en uppfattning om aktuell forskning där hälsofaktorer skulle relateras till 

upplevelser och erfarenheter användes en litteraturöversikt som design (Friberg, 2012, s. 

121). En litteraturöversikt hjälper att strukturera upp ett arbete samt närma sig, identifiera 

och avgränsa ett område som ska studeras (Friberg, 2012, s. 133–134). 

 

3.2. Inklusions- och exklusionskriterier 

Avgränsningar hjälper att sortera bort informationen som är oväsentlig till den aktuella 

sökningen. Det som är mest förekommande är avgränsa på tid, språk och Peer Rewied för att 

ge många bra träffar (Östlundh, 2012, s. 74).  

 

Inklusionskriterierna var följande. Artiklar skulle ha en kvalitativ forskningsdesign. 

Kvalitativ forskning kännetecknas av holistiskt tänkande, strävan efter att se helheten och 

flexibilitet vid datainsamling (Polit & Beck, 2012, s. 487). Artiklarna skulle vara publicerade 

på engelska samt ha fokus på den europeiska populationen eftersom alla de länderna har en 

liknande livsföring samt jämförbara hälso- och sjukvårdssystem eftersom denna 

litteraturöversikt handlar om vården/omvårdnaden i Europa. Både män och kvinnor i åldern 

19 år och äldre som insjuknat i hjärtinfarkt för första gången inkluderades. Artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2007 - 2017 eftersom få artiklar har hunnit publiceras under 2018. 

Artiklarna skulle finnas att tillgå i fulltext via Mittuniversitetets biblioteksservice eller finnas 

att läsa i sin helhet på webben.  

Exklusionskriterierna var följande. Artiklar där deltagare var under arton år och där 

deltagare hade psykisk ohälsa exkluderades. Utomeuropeiska länder exkluderades eftersom 

litteraturöversikten baseras på Europeiska behandlingsstrategier och rekommendationer.   
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3.3. Litteratursökning 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till litteraturstudien genomfördes sökningar i 

olika databaser. De databaser som användes var PubMed, Cinahl, Web of Science samt 

PsycInfo. Web of Science är en stor referensdatabas inom många områden, bland annat 

vårdvetenskap.  Enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 82–84) täcker ovanstående 

databaser forskning inom omvårdnaden och innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar. 

Fördelen med PubMed är att databasen kan inkludera artiklar som inte hunnit indexeras i 

andra databaser. Cinahl har omvårdnad som sin specialitet. Psycinfo täcker psykologisk 

internationell forskning.  

För att koppla ihop sökorden användes boolesk söklogik och exempelvis en operator “AND” 

för att bilda en söksträng för att databasen ska söka dokument som ska innehålla 

information om samtliga sökord (Östlundh, 2012, s. 69). 

I Cinahl användes Cinahl Headings, i PubMed användes Mesh termer, i PsycInfo användes 

Thesaurus samt i Web of Science användes ord i fritext.  För att ringa in artiklarna som 

handlade om upplevelser användes en deskriptor Psychology. Enligt Östlundh (2012, s. 66–

67) kan en tesaurus ha olika benämningar i olika databaser (headings, mesh och thesaurus) 

men allt handlar om samma sak vilket är att strukturera en ämnesordlista. I sin tur används 

en deskriptor för att beskriva något som ingår i tesaurusen. Termer kan fungera olika 

beroende på databasen och alla databaser har sina egna tesaurusar. 

Sökorden som användes var: myocardial infarction, myocardial infarction/psyhcology, 

Myocardial Infarction/PF, Myocardial Infarction och experiences. Dessa sökord var 

relaterade till syftet. Se Tabell 1. 
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Tabell 1. Databassökning 

Databas/ 

datum 
Sökuttryck Avgränsningar Antal 

träffar 
Valda  Inkluderade 

Cinahl  

18-02-01 
(MH "Myocardial Infarction/PF") AND 

experiences 
Publicerade 2007–

2017 

 
Engelska  

45  
 

 

 

 

12* 
8** 
6*** 
5**** 
 

4 

PubMed 

18-02-01 (("Myocardial 

Infarction/psychology"[Mesh]) AND 

experiences 

 

Publicerade senaste 

10 åren 
Engelska 

46  

 

 

 

 

7* 
6** 
2*** 
2**** 
 

2 

PsycInfo 

18-01-31 
MAINSUBJECT.EXACT. EXPLODE 

("Myocardial Infarction") AND 

experiences 

Publicerade senaste 

10 åren 
 
Engelska  
 
Peer reviewed 

78  
 

 

8* 
8** 
2*** 
2**** 
 

2 

Web of 

Science 
TOPIC: (myocardial infarction) AND 2 

TOPIC: (experiences)  

 
     

Publicerade senaste 

10 åren 
SCIENCE 

CATEGORIES: 

(NURSING) 

287 
 

40* 
22** 
5*** 
3**** 

3 

* antal inkluderade efter läst titel. ** antal valda efter läst abstrakt. *** antal valda efter läst 

artikel. **** antal valda efter kvalitetsgranskning. 

 

3.4. Urval, relevansbedömning och granskning 

Relevanta artiklar inkluderades enligt ett flödesschema från Statens Beredning för medicinsk 

och social Utvärdering (SBU, 2017). Sökningen i databaserna gav totalt 456 träffar. Flertalet 

dubbletter mellan databaserna uppmärksammades. Artiklarnas titlar lästes och därefter 

inkluderades 67 artiklar. 15 artiklar inkluderades till kvalitetsgranskning efter att artiklarna 

lästs i fulltext. Två artiklar exkluderades på grund av låg studiekvalitet samt två artiklar var 

dubbletter med andra titlar och exkluderades också. 11 artiklar inkluderades sedan till denna 

litteraturöversikt. Se Bild 1. 
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Att läsa titlarna bidrar till att få en uppfattning om forskning som presenteras i en sökning. 

Det blir även lättare att sortera bort artiklarna som inte passar målet med sökningen. 

Abstraktet ger en sammanfattning om vad artiklar handlar om men det är även bra att titta 

på de olika ämnesord som är presenterade i artiklarna (Östlundh, 2012, s. 73–74). 

 

 

 

 

Bild 1. Kvalitetsgranskning enligt SBU:s flödesschema 

 

De inkluderade artiklarna rankades i kategorierna hög studiekvalitet, medelhög 

studiekvalitet och låg studiekvalitet utifrån ett kvalitetsgranskningsverktyg (SBU, 2017). Se 

Bilaga 1.   
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3.5. Analys 

Analysen inspirerades av en kvalitativ innehållsanalys eftersom det är en strukturerad och 

väl beprövad metod för att kategorisera, skapa subkategorier, kategorier och dra slutsatser 

om innehållet i olika texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 219–233). En induktiv 

ansats låg till grunden vilket innebär att informationen samlades in förutsättningslöst 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 56).  

 

De inkluderade studiernas resultat delades in i kategorierna upplevelse och hur deltagarna 

hanterade sin sjukdom. Resultatet med hur deltagarna hanterade sin sjukdom exkluderades 

eftersom det inte passade in mot syftet. Texterna som handlade om upplevelse lästes och 

analyserades vid flertalet tillfällen. Textstycken delades först in i subkategorier som sedan 

slogs ihop till kategorier. Fyra huvudområden utkristalliserade sig och blev slutligen 

resultatet av litteraturöversikten. Under hela analysprocessen fördes ett resonemang hur 

vida subkategorier, kategorier samt huvudområden svarade upp mot syftet av 

litteraturstudien. Se Tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på analysprocess 

Citat Subkategori Kategori Huvudområde 

” The participants had 

positive expectations i.e. 

the described how they 

dared to take advantage 

of future opportunities” 

 

Upplevelse av 

framtidstro. 

Känslan av att få en 

ny chans i livet. 

Livet som berg och 

dalbana. 

” The informants 

described uncertainty 

about returning to daily 

life activities, and still 

had unanswered 

questions: How is my 

experience of fatigue 

associated with 

myocardial infarction? 

What level of physical 

capacity do I have? What 

level of physical activity 

is advisable” 

Känsla av utsatthet. Behov av stöd. Upplevelsen av att 

befinna sig i en 

komplicerad social 

kontext. 
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3.6. Etiska resonemang 

Polit och Beck (2012, s. 151–165) redogör hur mänskliga rättigheter ska skyddas när 

människor involveras i vetenskapliga studier. Forskare måste göra etiska överväganden 

samt följa exempelvis Helsingforsdeklarationen och söka tillstånd för sitt arbete.   

De artiklar som inkluderades till resultatet av denna litteraturöversikt beskrev tydligt hur de 

uppfyllde en god forskningsetik. Även tidskrifterna vilka publicerade artiklarna, 

kontrollerades utifrån vilka krav de ställde på sina skribenter när det gäller att tydliggöra 

etiskt resonemang mot vald metod samt godkännande av en etisk kommitté. Inga juridiska, 

professionella och sociala skyldigheter mot studiedeltagare förbisågs. 

 

I all omvårdnadsforskning är det viktigt att vara medveten som sin egen förförståelse 

eftersom den kan påverka resultat av forskningen. Förförståelse innefattar den kunskap som 

forskare kan och vet innan en studie påbörjas. Den beskriver även de värderingar och 

erfarenheter som har erhållits från livet. Reflexiva förhållningssätt innebär att stärka en 

studies pålitlighet genom att hantera resultatet ur ett öppet och genomtänkt perspektiv 

(Priebe & Landström, 2013, s. 43–44). Ringa erfarenheter av omvårdnadsarbete med patienter 

som drabbats av hjärtinfarkt påverkade inte granskningen av studiernas resultat. 

 

4. Resultat    

Resultatet baseras på 11 kvalitativa originalartiklar som är skrivna i Sverige (n=8), Irland 

(n=1), England (n=1) och Danmark (n=1). Alla studier har genomförts via intervjuer som 

sedan har analyserats och tolkats för att skapa en djupare förståelse för deltagarnas 

berättelser. När originalartiklarnas resultat sammanställdes framträdde fyra återkommande 

huvudområden samt tio stycken kategorier som ligger till grund av denna litteraturöversikt. 

Se Tabell 3. 
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Tabell 3. Kategorisering 

Livet som berg och dalbana Känslan av att få en ny chans i 

livet 

Upplevelsen av begränsningar i 

livet 

Upplevelsen av att befinna sig i en komplicerad 

social kontext 

Relationer  

Behov av stöd 

Upplevelser i den sociala 

vardagen 

Upplevelsen av förändrade fysiska förutsättningar Upplevelse av kroppsliga 

begränsningar 

Känslan av att återta kontrollen  

Upplevelsen av emotionell turbulens Skuld och skam 

Nedstämdhet 

Psykisk utmattning 

 

 

4.1. Livet som berg och dalbana 

Insjuknandet blir oftast en ögonöppnare för människan ur flera olika perspektiv. 

Överväldigande känslor blandas med tvivel om framtiden. 

4.1.1.Känslan av att få en ny chans i livet 

Oavsett tidsförloppet efter insjuknandet fanns känslan kvar av att det inte var deltagarnas 

tur att dö (Forslund et al., 2014; Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2017). Forslund et 

al. (2014) redogjorde att deltagarna kände en stor tacksamhet över att de har fått en ny chans 

i livet. Två studier av Junehag, Asplund och Svedlund (2014) samt Forslund et al. (2014) 

beskriver tacksamhet mot den personal som både genomförde första omhändertagandet 

samt den personal som fanns runt dem under sjukhusvistelsen. I studien av Eriksson, 

Asplund och Svedlund (2010) beskrev deltagarna en positiv känsla av att livet inte var över 

och det framgick att de upplevde tro på framtiden. Hjärtinfarkten upplevdes som en 

vändpunkt i livet där deltagarna såg fram emot att fortsatta leva och vågade skapa 

framtidsplaner (ibid.). I studien av Hutton och Perkins (2008) beskrev deltagarna positiva 

känslor om att kunna komma tillbaka till ett normalt liv efter insjuknandet. Dessutom kände 

vissa av deltagarna ett större välmående samt att de kunde fortsätta med samma livsföring 

som innan insjuknandet (Eriksson et al., 2010).  
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Upplevelse av en ny livsåskådning och upplevelse av ett ökat ansvar för andra 

rapporterades i två studier. Forslund et al. (2014) beskrev deltagarnas känslor kort efter 

insjuknandet att de måste ta ansvar för sina efterlevande genom att “städa upp”, slänga 

saker, se över finanser och fastigheter. Att bli tvungen att prioritera innan ett beslut skulle tas 

kom fram i en annan studie (Eriksson et al., 2010).  

 

Forslund et al. (2017) beskrev att känslan av glädje och tacksamhet fortfarande fanns kvar ett 

år efter insjuknandet. De flesta hade en känsla av att de kunde acceptera sin situation 

(Junehag et al., 2014). Årsdagen av insjuknandet sågs som en viktig milstolpe i 

tillfrisknandet. Att överleva en hjärtinfarkt och få en andra chans i livet upplevdes med stor 

tacksamhet (Andersson, Borglin & Willman, 2013). 

4.1.2. Upplevelser av begränsningar i livet 

Deltagare upplevde första tiden efter insjuknandet som svår eftersom de oroade sig över att 

inte överleva behandlingen (Simony, Dreyer, Pedersen & Birkelund, 2017) eller att 

återinsjukna i en ny hjärtinfarkt (Andersson et al., 2013; Junehag et al., 2014; Simony et al., 

2017). Deltagare uttryckte rädsla och oro för att gå hem från sjukhuset och i början av 

återhämtningsprocessen var tiden ångestladdad för patienten (Andersson et al., 2013; 

Junehag et al., 2014;). 

 

Fyra studier beskrev upplevelser av saknaden av hur livet var innan hjärtinfarkten där 

deltagarna uttryckte önskan att allt skulle återgå till hur livet såg ut innan insjuknandet 

(Eriksson et al., 2010; Forslund et al., 2017; Junehag et al., 2014; Simony et al., 2017). Två 

studier beskrev olika upplevelser av maktlöshet efter att ha insjuknat i hjärtinfarkt. Simony 

et al. (2017) beskrev deltagarnas förvåning över att de hade insjuknat. De kände att de inte 

hade kontroll över sin egen kropp (ibid.). Känslan av att inte vara densamma efter 

sjukdomen beskrevs i studien av Forslund et al. (2017). Olika sätt att förneka insjuknandet 

var en reaktion som beskrevs i tre studier. Att inte tänka på situationen, kämpa mot insikten 

av insjuknandet och glömma det som hänt och endast blicka mot framtiden nämndes 

(Eriksson et al., 2010; Fredriksson-Larsson, Alsén & Brink, 2013; Simony et al., 2017) 
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Hutton och Perkins (2008) beskrev att patienterna upplevde en ny självbild där de kände sig 

äldre i kroppen efter insjuknandet i hjärtinfarkt. Upplevelse av insikt om döden kunde 

kopplas till känslan om att få återvända tillbaka till livet men även att livet plötsligt kunde ta 

slut (Forslund et al., 2014). Att deltagarna upplevde existentiell rädsla framgick tydligt i fem 

studier. Deltagarna uttryckte rädsla för att dö i en ny hjärtinfarkt eller på grund av en 

bräcklig kropp (Andersson et al., 2013; Doyle, Fitzsimons, McKeown & McAloon 2010; 

Forslund et al., 2017; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005). Deltagare kände tveksamhet 

och även utsatthet på grund av att de kunde få eventuella komplikationer eller försämringar 

i måendet (Eriksson et al., 2010). Andersson et al. (2013) beskrev känslan av att inte kunna ta 

hand om sina minderåriga barn samt att inte få se de växa upp som speciellt svår. Rädslan 

för att barnen kunde drabbas av samma sjukdom beskrevs också.  

 

Blotta tanken på att kanske behöva ta medicin resten av livet gjorde att deltagarna upplevde 

misströstan (Forslund et al., 2014). Några deltagare kände rädsla över en dålig livsstil skulle 

kunna bidragit till en för tidig död. Andra deltagare hade en känsla av osäkerhet och 

tveksamhet om de överhuvudtaget vågade att göra framtidsplaner på grund av 

hjärtinfarkten. En känsla av ouppfyllda förväntningar innebar att deltagarna hade haft olika 

förväntningar om framtiden och aldrig föreställt sig själva i sin nuvarande situation. Även 

upplevelsen av krossade drömmar förekom bland deltagarna (Eriksson, Asplund & 

Svedlund, 2010).  

 

Deltagare upplevde en oönskad ensamhet och tvivel. Mörka tankar tog ibland över, vilket 

innebar att de var angelägna om att inte leva ett långt liv eller ens fruktade att de skulle dö 

snart (Junehag et al., 2014). Framtiden kändes skrämmande (Eriksson et al., 2010).  

 

4.2. Upplevelsen av att befinna sig i en komplicerad social kontext 

Insjuknandet och efterföljande rehabilitering innebär ofta stora förändringar ur ett socialt 

perspektiv. Känslan av att befinna sig i en gråzon leder till att människan måste tänka i nya 

banor. 
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4.2.1. Relationer  

I två studier framgick det att deltagarna upplevde att de hade stabila relationer (Junehag et 

al., 2014; Hutton & Perkins, 2008), förbättrade relationer till vänner och familj (Forslund et 

al., 2017) och att de hade social trygghet. Även upplevelse av förlust av vänner på grund av 

försämrade relationer rapporterades (Hutton & Perkins, 2008).  

 

Stödet från familjen betydde oerhört mycket (Junehag et al., 2014; Hutton & Perkins, 2008). 

Känslan att ha en livskamrat eller partner som brydde sig om dem och bekräftade allvaret av 

sjukdomen uttrycktes av många deltagare som något positivt. Däremot kunde avsaknad av 

stödet från familjen bidra till sämre motivation för livsstilsförändringar hos deltagarna. 

Äktenskapsrelaterade kommunikationsproblem orsakade osämja och dåligt mående. 

Överbeskyddande partner sågs som något negativt (Kristofferzon et al., 2005). Upprepade 

förmaningar ledde till irritabilitet (Forslund et al., 2017; Hutton & Perkins, 2008).  

 

4.2.2. Behov av stöd 

Det ansågs viktigt att kunna prata med någon om sin sjukdom och om vad som hänt 

(Forslund et al., 2014; Junehag et al., 2014). Några personer upplevde informationen de fick 

som omfattande och opersonlig eftersom den mest handlade om medicinska problem och 

motionen. Personalen förklarade inte att psykologiska konsekvenser kan uppstå (Junehag et 

al., 2014; Kristofferzon et al., 2005). Deltagare kände att de inte hade fått ett bra professionellt 

stöd (Doyle, Fitzsimon, McKeown & McAloon, 2010). De upplevde att de inte hade 

tillräckliga kunskaper i hur de skulle göra livsstilsförändringar (Kristofferzon et al., 2005). 

Det var svårt att avgöra var gränsen gick mellan ett hälsosamt och ett icke hälsosamt liv. 

Obesvarade frågor om utmattning och varför den var ständigt närvarande upplevdes som 

jobbiga och gav en känsla av utsatthet (Fredriksson-Larsson et al., 2013). 

 

Deltagare kände sig otåliga och rastlösa på grund av att återhämtningen tog så lång tid 

(Eriksson et al., 2010). Besök hos psykolog och eller på ett laboratorium för provtagningar 

som är en del av tillfrisknandet var icke tillfredsställande eftersom deltagarna ville bli 
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friskförklarade så fort som möjligt. De upplevde frustration när provsvaren tog lång tid. 

Samtidigt gav kontroller och provtagningar en känsla av trygghet (Forslund et al., 2017).  

 

4.2.3. Upplevelser i den sociala vardagen 

Sex studier beskrev upplevelsen av problem i det sociala samspelet. Vissa deltagare kände 

sig frustrerade men även förvånade när sociala livet inte fungerade bra (Fredriksson-Larsson 

et al., 2013). Temporära kognitiva problem som glömska och koncentrationssvårigheter 

(Andersson et al., 2013), kognitiva förnimmelser som "dimmigt sinne" och "trötthet i 

huvudet" och nedsatta tankeprocesser, som exempel oförmåga att koncentrera sig på att läsa 

en tidning eller texten på tv (Alsén, Brink & Persson, 2008) påverkade deltagare avsevärt. 

 

Ökad trötthet och utmattning efter insjuknandet (Junehag et al., 2014) ledde till att de blev 

mer tillbakadragna när det kommer till det sociala samspelet (Alsén et al., 2008). Deltagarna 

undvek sociala aktiviteter som involverade flertalet människor och en månad efter 

insjuknandet var det svårt att träffa andra människor överhuvudtaget. Detta hade störande 

inverkan på det vardagliga livet och familjen (Alsén et al., 2008; Andersson et al., 2013; 

Forslund et al., 2014). Hur de skulle hantera vardagen skapade även osäkerhet hos 

deltagarna (Fredriksson-Larsson et al., 2013). Forslund et al. (2014) beskrev hur deltagarna 

upplevde det jobbigt att rykten gick om deras insjuknande och att personer som inte 

tillhörde närmaste kretsen kontaktade dem på olika sätt för att se hur de mådde.  

 

Att återgå till arbetet skapade många olika känslor för deltagarna. Det fanns oro bland 

deltagarna att de inte skulle kunna återgå till sitt jobb, att bli mindre attraktiv på 

arbetsmarknaden eller att vara tvungen att gå ner i arbetstid (Andersson et al., 2013; Simony 

et al., 2017).  Deltagare upplevde tiden efter insjuknandet som stressigt eftersom det ständigt 

upplevdes att det fanns krav från arbetsgivare, försäkringskassan och sjukvården på ett 

snabbt tillfrisknande (Andersson et al., 2013).  
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4.3. Upplevelsen av förändrade fysiska förutsättningar 

Påfrestningarna vid insjuknande påverkar kroppen väldigt mycket. Ett snabbt och ofta 

skrämmande händelseförlopp kan skapa tvivel om den egna kroppens kapacitet i 

tillfrisknandet. 

 

4.3.1. Upplevelse av kroppsliga begränsningar 

Upplevelser av kroppsliga begränsningar med inverkan på det vardagliga livet beskrevs i 

fem studier. Deltagarna betonade sina känslor av osäkerhet och undrade vilka slags 

begränsningar de kunde förvänta sig i framtiden som ett resultat av hjärtinfarkten (Eriksson 

et al., 2010). Från början var de osäkra på vad de vågade göra (Fredriksson-Larsson et al., 

2013; Junehag et al., 2014). Ett halvt år senare var deltagarna osäkra på vad deras kroppar 

skulle klara av (Forslund et al., 2017).  

 

Deltagare upplevde även osäkerhet kring vardagen (Andersson et al., 2013) och att inte vara 

tillräckligt stark för att utföra olika aktiviteter (Fredriksson-Larsson et al., 2013). Detta 

orsakade i sin tur ilska, frustration och dåligt självförtroende (Hutton & Perkins, 2008). Olika 

former av fysiska aktiviteter som att gå till brevlådan, hushållssysslor både inom och 

utomhus framkallade olika nivåer av trötthet och utmattning. Det som beskrevs som enklare 

sysslor tidigare i livet upplevdes nu som väldigt betungande och svåra att utföra (Forslund 

et al., 2014; Forslund et al., 2017; Junehag et al., 2014).  

 

Trots ständiga försök till sömn och vila upplevde sig inte deltagarna bli piggare. En konstant 

känsla av trötthet och känslan av en tung kropp med domningar i armarna och “ben tunga 

som bly” beskrevs (Alsén et al., 2008). Andfåddhet med bröstsmärta upplevdes av många 

(Kristofferzon et al., 2005). Upplevelsen av att vara fysiskt handikappad beskrevs (Simony et 

al., 2017). Deltagare upplevde att de inte hade samma kroppsliga styrka som tiden före 

insjuknandet. Några deltagare upplevde stress på grund av att de behövde träna eller 

motionera. Den fysiska aktiviteten sågs som en möjlig orsak till återinsjuknande i en ny 

hjärtinfarkt (Junehag et al., 2014). 
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4.3.2. Känslan av att återta kontrollen 

Forslund et al. (2017) beskrev att vissa deltagare uppfattade att ju längre tid som fortlöpte 

efter insjuknandet, desto mer styrka och kraft kom tillbaka. En annan studie av Hutton och 

Perkins (2008) framgick det att deltagarna även ville dra ner på livstempot och kunna säga 

nej eller helt enkelt avstå saker som de inte hade lust att göra (ibid.). Vissa deltagare 

upplevde att de var på god väg tillbaka till det som uppfattades som ett normalt liv (Hutton 

& Perkins, 2008) och de ville veta hur de kunde förebygga framtida hjärtinfarkt (Forslund et 

al., 2017).  

 

4.4. Upplevelsen av emotionell turbulens 
Under tillfrisknandet pågår en emotionell process där människan brottas med olika känslor.  

 

4.4.1. Skuld och skam 

Fyra studier rapporterade upplevelse av skuld och skam hos deltagarna. Den ständiga 

känslan av oro ledde till att deltagarna skämdes över det (Junehag, Asplund & Svedlund, 

2014). En månad efter insjuknandet så kände sig deltagna skyldiga då de i vissa fall inte 

kunnat återgå till arbetet men även inte kunnat utföra sina arbetsuppgifter i den utsträckning 

de önskat. De menade att de ställt till det för arbetskollegorna (Forslund et al., 2014). Även 

skuldkänslor för att vara en börda och känslan av skam förekom bland deltagare (Forslund 

et al., 2017; Kristofferzon et al., 2005). 

 

4.4.2. Nedstämdhet 

Tre studier beskrev upplevelse av nedstämdhet hos deltagare. De kände sig deprimerade, 

nedstämda och gråtmilda (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Forslund et al., 2017; 

Kristofferzon et al., 2005). Bristen på energi förvånade deltagarna och ibland tolkade de det 

som en depression (Forslund et al., 2017; Fredriksson-Larsson et al., 2013). Några av 

deltagarna uttryckte känslor av värdelöshet och tomhet (Kristofferzon et al., 2005). 

 

4.4.3. Psykisk utmattning 

Upplevelse av psykisk utmattning förekommer i sex studier. Forslund et al. (2014) beskriver 

hur deltagarna kände utmattning efter insjuknandet. Utmattningen ledde till ångest (ibid). 
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Deltagarna kände sig svaga i kroppen men även känslor av hopplöshet och extrem 

utmattning som beskrevs med metaforen “kände sig som en tom ballong” förekom. Andra 

känslor var följande: avsaknad av lust, sorg och avsky. Ibland blev tröttheten överväldigande 

samt omöjlig att hantera och en känsla av maktlöshet uppträdde (Alsén et al., 2008; Junehag 

et al., 2014). Det fanns en längtan efter lindring med hjälp av tobak och alkohol 

(Kristofferzon et al., 2005). 

 

Trötthet orsakade känslomässiga förändringar (Alsén et al., 2008). Deltagare kände sig arga 

och irriterade (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Forslund et al., 2017; Kristofferzon et al., 

2005; Simony et al., 2017). Den överväldigande tröttheten ledde till upplevelse av att vara 

hämmad eftersom kreativitet och initiativförmåga dämpades (Alsén et al., 2008). Deltagare 

beskrev även sin situation om att inte kunna ha ett normalt sexliv (Andersson et al., 2013). 

Stress, mardrömmar och rädsla var återkommande (Andersson et al., 2013) och känslor av 

sårbarhet och att vara hjälplös uttrycktes i studien av Simony et al. (2017).   

 

5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt beskrev hur en människa som drabbats av hjärtinfarkt kunde 

uppleva sin livssituation. Ordet experience användes och fick på så sätt många studier från 

norden men när ordet adaption användes var majoriteten av studierna från USA, Kanada 

samt Brasilien. Att endast använda sig av två sökord kan ses som en svaghet men då olika 

sökningar med fler sökord inte gav bättre resultat kan det ses som en styrka att det blev ett 

brett sökresultat. 

 

Enligt Östlundh (2012, s. 74) är vetenskaplig material en färskvara. De äldre artiklarna 

brukar vanligtvis exkluderas om inte äldre forskning studeras. Därför är tidsbegränsning 

aktuell. Studier som gjorts utanför Europa exkluderades. Detta gjordes för att tillämpa 

studiernas resultat i denna litteraturöversikt med förhoppning att kunna bidra med ny 

kunskap till omvårdnad i Sverige. SBU (2017) skriver i sin rapport att kontext är viktig i 
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kvalitativ forskning. Sammanhanget har en stor betydelse hur förklaringar och mening 

formas och även se likheter i olika sammanhang för att kunna se om resultatet är överförbart. 

Att ha studier från Sverige överrepresenterade i resultatet kan även ses som en svaghet 

eftersom kontexten är till större delen begränsad till ett land.  

 

Sekundärpreventiva åtgärder vid hjärtinfarkt pågår i första hand upp till 12 månader (Perk 

et al., 2016) och dödligheten inom ett år efter genomgången akut hjärtinfarkt är hög. 

Statistiken från 2014 visar att 32 procent av män och 40 procent av kvinnor, som fick denna 

sjukdom, dog inom ovanstående tidsperiod (Socialstyrelsen, 2015a). Därför avgränsas valet 

av studier till denna litteraturöversikt till 12 månader för att skapa förståelse för patientens 

upplevelse av sin livssituation.  

 

Ett problem var att för liten mängd av vetenskapliga originalstudier som handlade om det 

området som beskrivits i syftet hittades. Det andra problemet var att egna åsikter skulle 

påverka valet av artiklar till resultatet och på det sättet skulle felaktiga slutsatser dras 

(Forsberg & Wengström, s. 29–30, 2008). Att använda mallen för kvalitetsgranskning av 

kvalitativa artiklar från SBU (2017) hjälpte att undvika eget tyckande. Se Bilaga 2.  

 

Inledningsvis var tanken att fokusera på människor i arbetsför ålder, både män och kvinnor, 

men i takt med att det genomfördes sökningar i olika databaser blev det uppenbart att det 

inte fanns tillräckligt med forskning inom inklusionskriterierna för att genomföra en sådan 

litteraturöversikt.  

 

Alla inkluderade artiklar är kvalitativa. Detta är för att skapa en så bra uppfattning som 

möjligt om deltagarnas upplevelser av att insjukna och leva med hjärtinfarkt. De flesta av 

artiklarna som ligger till grund av resultatet är från Norden och där är det ofta samma 

forskare med i olika konstellationer. Om det beror på att det är få forskare som intresserar sig 

för denna typ av forskning eller om det är ett nytt område kan diskuteras vidare men med 

tanke på tidsbegränsningen för litteraturöversikten så studerades inte detta vidare. 
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Artiklarna lästes igenom enskilt flera gånger för att förstå helheten och sammanhanget. Alla 

artiklarnas resultat innehöll både upplevelser av att insjukna men även åtgärder för att 

kunna hantera sin vardag. De delar som innefattar att hantera vardagen finns inte med 

denna litteraturöversikt då det inte var relevant mot syftet. Alla fakta som handlade om olika 

upplevelser av livssituationer antecknades och därefter jämfördes anteckningarna för att få 

ett enat resultat av artiklarna. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

Antonovsky (1991, s. 30–31) beskriver att en sjukdom kan komma att påverka människoliv 

på ett negativt sätt. Det finns dock en möjlighet att minska den “skadliga ”inverkan genom 

att människan anpassar sig till sjukdomen som något ovidkommande och ser en mening i 

det som sker. Där verkar människans vilja och det sociala sammanhanget som anpassnings 

befrämjande (ibid.). Resultatet i denna litteraturöversikt beskriver hur hjärtinfarkten sågs 

som en vändpunkt, en milstolpe i livet vilket blev en orsak till omvärderingar och 

omprioriteringar samt den glädjen och tacksamheten deltagarna upplevde att de fortfarande 

levde. Deltagarna kände att de hade en plats i livet trots att de drabbats av en svår sjukdom. 

 

Resultatet visar även att utmattning och trötthet blev en form av negativ stressor för 

deltagarna som de inte riktigt kunde hantera eller se en mening med, därför blev det svårt 

att anpassa sig till situationen. Till följd av detta upplevde deltagarna nedstämdhet och 

social isolering. 

 

Enligt Antonovsky (1991, s. 40) är resurser som exempelvis anhöriga, gud och vänner viktiga 

för en människa för att ha kontroll över sitt liv och för att inte känna sig som ett offer för 

omständigheterna. Som resultatet visar upplevde deltagarna stödet de fick från sina 

anhöriga och vänner som oerhört viktigt under första året efter de drabbats av hjärtinfarkt 

och ser dem som en viktig del av rehabiliteringsprocessen och tillfrisknandet. Detta styrks i 

studien av Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro och Paavilainen (2012) som skriver att 
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personer som har drabbats av hjärtinfarkt och som har familjemedlemmar att dela sina 

tankar och funderingar med har lättare att acceptera sin situation och är redo att fortsätta 

leva. I studien av Andersson, Borglin, Sjöström-Strand och Willman (2012) beskrivs hur 

situationen som en partner ställs inför ser ut. Det ansvar och press som de upplever i att 

både sköta det dagliga livet med allt vad det innebär samt att ta hand om den som insjuknat 

i hjärtinfarkt. De anhöriga känner sig ignorerade av sjukvårdspersonalen och på så sätt ökar 

stressen av att inte kunna hantera hela situationen. Studien av Ivarsson, Larsson, Lührs och 

Sjöberg (2011) skildrar en situation där anhöriga känner sig oförberedda, osäkra och 

ensamma. Socialstyrelsen (2009) påpekar vikten av att informera och stödja anhöriga till 

bland annat dem som har drabbats av en allvarlig sjukdom.  Där ligger fokus på Hälso- och 

Sjukvårdens insatser på att förebygga ohälsa och ge stöd i de fall det behövs. 

 

Att ha betungande bördor eller känna att det ställs orimliga krav på en kan leda till att 

människan känner sig ovillig att engagera sig i de situationer som uppstår i livet på grund av 

till exempel en sjukdom. Om omvärlden upplevs som oförutsägbar blir det ännu svårare att 

klara av och bemöta krav med inre resurser (Antonovsky, 1991, s. 41, 43). I resultatet av 

denna litteraturöversikt framgår det att upplevelse av att ha orimliga krav på sig ledde till att 

människor kände stress och kunde inte komma igång med rehabiliteringen. 

 

Det finns könsskillnader i fysiska måendet och upplevda livskvalité efter sjukdomsdebuten. 

Kvinnors hälsotillstånd är sämre än mäns en månad efter hjärtinfarkten och kvinnor är mera 

sårbara (Garavalia et al., 2007). Kvinnor ser sin sjukdom som mer kronisk än män (Alsén et 

al., 2010). I originalartiklarna som ligger till grund för resultatet är mer än hälften av 

deltagarna män. Detta kunde ha påverkat hur deltagarna upplevde sin livssituation och 

beskrev den. 

 

Upplevelse av existentiell uppvaknande framkommer i resultatet av litteraturöversikten. 

Detta styrks i studien av Panagopoulou, Triantafyllou, Mitziori och Benos (2009) som menar 

att insjuknandet i hjärtinfarkt oftast blev ett uppvaknande för den drabbade och fick dem att 

https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0964339711000954?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0964339711000954?via%3Dihub#!
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fokusera mer på sin omgivning än på dem själva. Vissa individer såg sig även skyddade av 

Gud. Resultatet av denna litteraturöversikt visar att rehabiliteringstiden efter hjärtinfarkten 

upplevs som en jobbig period i livet, framför allt när människan upplever begränsningar, 

vilket ger en känsla av att ha ett funktionshinder. Detta styrker Alsén et al. (2010) som 

skriver att ju längre tid som går efter insjuknandet, desto mer övergår uppfattningen av 

sjukdomen från att vara akut till att vara kronisk. Tilltron till behandling och att få kontroll 

över sjukdomen minskar.  

 

Enligt Fors, Dudas och Ekman (2012) har människor som drabbats av hjärtinfarkt ett behov 

att hitta en förklaring till sjukdomen och de vill uppnå ett optimalt hälsotillstånd för att inte 

bli drabbade igen. Detta överensstämmer med resultatet av litteraturöversikten som 

beskriver deltagarnas strävan efter kunskap eller information om livsstilsförändringar. 

Eriksson (1994, s. 97) påpekar att det finns goda möjligheter att lindra patientens lidande 

genom att ge information, svara på patientens frågor samt att patienten ska känna sig 

välkommen och delaktig i sin vårdsituation. Som resultatet visar hade vårdpersonal en 

central roll i deltagarnas rehabiliteringsprocess där informationen sågs som en vägledning 

och trygghet.  

 

Studien av Höglund, Winblad, Arnetz och Arnetz (2010) betonar vikten av att se patienternas 

delaktighet i de olika faserna. I det akuta skedet kan det vara svårt för patienten att delta i 

beslutsprocesser om behandlingen men att tidigt få information pekar forskarna som viktig 

då det får patienten att känna sig mer trygg. Både patienter och vårdpersonalen måste bli 

bättre på att kräva samt delge information tidigt. Vikten läggs på att 

kommunikationsfärdigheterna måste anpassas och utvecklas hos sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal. 

 

Informationen från läkare och sjuksköterskan kan missuppfattas. Mer än hälften av patienter 

som genomgick ballongvidgning av kranskärl på sex stora sjukhus i Sverige trodde att de 

var botade och nästan 40 procent trodde inte att de behövde göra något åt sina vanor och 
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livsstil (Perk et al., 2015). Stress och ångest kring känsloladdade budskap kan leda till att 

människor endast uppfattar information som är viktig för stunden och rör sjukdomen i stort 

men kringliggande information, om till exempel uppföljning, kommer inte att uppfattas lika 

klart och därför lagras den inte i minnet (Ley, 1979). 

 

Enligt Alsén et al. (2010) har sjuksköterskan en stor roll att tidigt hjälpa patienterna att återta 

kontrollen över sin kropp. Bergman, Malm, Berterö och Karlsson (2011) skriver att 

sjuksköterskan har en viktig roll när det kommer till att förmå patienten att förstå 

sammanhanget med vad som är risker med att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Sjuksköterskan 

har även en viktig roll att skapa goda och individuella förutsättningar för en god 

rehabilitering. Ett respektfullt bemötande har betydelse för hur lång tid 

rehabiliteringsprocessen kan pågå. En randomiserad studie av Wessel et al. (2013) påpekar 

att det fanns ett starkt samband mellan långtidssjukskrivningar och dåligt bemötande från 

sjukvårdspersonalens sida. Att bli misstrodd, inte bli hörd, inte få adekvat information eller 

stöd i beslutsfattande var några orsaker som nämndes. Deltagare upplevde sig kränkta av 

vårdpersonalen vilket det ledde till att de tappade tilltron till vården.  

 

Systematiska uppföljande telefonsamtal av sjuksköterskan, där patienter erbjuds att berätta 

om sitt mående eller ställa frågor rörande olika symptom som kan uppstå efter hjärtinfarkt, 

har positiv inverkan på livskvalité hos människor som har drabbats av sjukdomen. Dessa 

samtal har även hälsofrämjande påverkan eftersom många patienter har lyckats sluta röka 

efter sex månader (Hanssen, Nordrehaug, Eide & Rokne, 2007). Johansson, Karlson, 

Grankvist och Brink (2010) beskriver vikten av att sjuksköterskan måste ha förmågan att 

tidigt kunna identifiera tecken på avbruten sömn, oro och depression. Dessa leder till 

utmattning som försvårar tillfrisknandet. Detta stämmer överens med resultatet av denna 

litteraturöversikt där det beskrivs att utmattningen låg till grunden av nedstämdhet och 

nedsatt upplevelse av livskvalitet. 
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När sjuksköterskor leder eller koordinerar förebyggande åtgärder är de effektiva när det 

gäller minskning av kardiovaskulär risk i olika vårdinrättningar (Perk et al., 2012). Dock 

finns det förbättringsutrymme inom primärvården eftersom antalet av sjuksköterskor som 

har utbildning inom hjärtrehabiliteringen är lågt (Sjöström‐Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2013).  

 

Kostnader för ett vårddygn när det kommer till hjärtinfarkt låg år 2012 på 9800 kronor för 

kvinnorna och 12 400 kronor för männen. Medelvårdtiden för kvinnor var fem dygn och för 

männen fyra dygn enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2012). Cirka 7 av 1000 

anställda i Sverige sjukskrivs mer än två veckor på grund av hjärt- och kärlsjukdomar 

(Försäkringskassan, 2011). Höga kostnader för staten i form av vårddygn, sjukskrivningar 

med mera bevisar att sjuksköterskan har en viktig uppgift i när det kommer till att jobba 

preventivt med de personer som ligger i farozonen att insjukna i en hjärtinfarkt. Att få dessa 

individer att ändra sitt leverne genom bland annat information och på så sätt reducera risken 

att insjukna i hjärtinfarkt är till stor fördel både för individen samt samhället i stort. 

 

Behovet av att individanpassa rehabiliteringen efter utskrivning från vårdavdelning är av 

största vikt eftersom människor har olika behov och förutsättningar för att kunna återvända 

till en normal vardag. Uppföljningen kan vara olika lång och vissa människor kan behöva 

längre uppföljning och stöd än andra. Att se helheten är viktigt eftersom många av 

komplikationerna efter insjuknandet kan ha ett samband, därför bör alla drabbade ha 

tillgång till ett team av specialister inom sjukvården som koordinerar insatserna utifrån det 

aktuella hälsotillståndet.  
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6. Slutsats  

Resultatet av denna litteraturöversikt visar hur insjuknandet i hjärtinfarkt medför att det 

uppstår många nya känslor som kan vara svåra att hantera för människan. I många fall 

upplevs livssituationen som förändrad. Omställningarna som sjukdomen medför involverar 

anhöriga. Vikten av att tidigt se anhöriga som en tillgång i rehabiliteringsprocessen kan vara 

en framgångsfaktor. Sjuksköterskan bör se hela livssituationen ur ett holistiskt perspektiv 

och på så sätt får sjuksköterskan en djupare förståelse hur människan upplever sin 

livssituation efter insjuknandet. Ett empatiskt och respektfullt bemötande från 

sjuksköterskans sida kan leda till ett ökat förtroende för vården. Under arbetet med denna 

litteraturöversikt framkom att det finns få studier runt individer i arbetsför ålder som 

drabbats av hjärtinfarkt. Det behövs mer forskning om deras upplevelser och även hur 

insjuknandet påverkar anhöriga och samhället i stort eftersom det kan vara av betydelse var 

i livet människan befinner sig.                                                                                                                                                                                                    
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att hantera 
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sin trötthet. 

Kvalitativ studie 
Grundad teori. 
 

19 individer 
8 kvinnor 
11 män 
 
Inget bortfall finns 

beskrivet. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in 

och analyserades med 

grundad teori. 

Deltagarna kände sig 

begränsade eller besegrade på 

grund av trötthet. 

Deltagarna upplevde nedsatta 

tankeprocesser. Deltagarna 
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(2013). 
Sverige 

Kartlägga 

erfarenheterna hos 

personer under 55 år 
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Femenologisk 
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studie. 
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2(4) 

 

 
Författare  

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/Bortfall Metod 
Datasamling 
Analys 

 

Huvudresultat Kvalitet 

Eriksson, Asplund 

och Svedlund  

(2010). 
Sverige 
 

Att beskriva parens 

tankar och 

förväntningar på sitt 

framtida liv 4–8 

veckor efter 

genomgångna 

hjärtinfarkt. 

Beskrivande och 

översättande 

kvalitativ studie. 

15 par  
11 män och 4 män 

varit patienter. 
 
 

Inget bortfall finns 

beskrivet. 
 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och med 

påföljande kvalitativ 

innehållsanalys. 

Deltagarna kände sig inte redo 

att dö och ansåg inte att deras liv 

var över på grund av 

hjärtinfarkten. Framtiden 

upplevdes som ljus. Några 

deltagare betonade sin känsla av 

osäkerhet och undrade vilka 

slags begränsningar de kunde 

förvänta sig i framtiden som ett 

resultat av hjärtinfarkt. 

Medelhög 

Forslund et al. 
(2014). 
Sverige 
 

Att kartlägga 

personers upplevda 

erfarenheter att 

överleva hjärtinfarkt. 

Femenologisk 

Hermeneutisk 
studie. 
 

11 individer 
2 kvinnor 
9 män 
 
Inget bortfall finns 

beskrivet. 
 

Narrativa intervjuer 

som spelades in. 
Femenologisk 

Hermeneutisk 

analysmetod. 
 

Resultaten visade att personerna 

upplevde tacksamhet att de fick 

fortsätta att leva men samtidigt 

väcktes en nyfikenhet om att 

hitta en orsak till varför just de 

drabbats av sjukdomen. 

Hög 

Forslund, Jansson, 

Lundblad och 

Söderberg 
(2017). 
Sverige 
 

Att belysa betydelsen 

av människors levda 

erfarenheter i 

vardagen upp till ett 

år efter insjuknande i 

hjärtinfarkt. 

Epidemiolog 
prospektiv studie. 

 

11 individer 
2 kvinnor 
9 män 

 

Inget bortfall finns 

beskrivet. 
 

Narrativa intervjuer. 
Femenologisk 

Hermeneutisk 

analysmetod. 
 

Resultatet visade att beroende på 

var i tidsspannet efter 

insjuknandet upplevde 

patienterna olika känslor i 

förhållande till tillfrisknandet. 

Hög 

 

 

 

 



 
 

 

3(4) 

 

 
Författare  

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/Bortfall Metod 
Datasamling 
Analys 

 

Huvudresultat Kvalitet 

Fredriksson-Larsson, 

Alsén och Brink 
(2013.) 
Sverige 
 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

människors 

erfarenheter av 

konsekvenser av 

trötthet och deras 

strategier att 

handskas med den 

två månader efter 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 
18 individer 
5 kvinnor 
13 män 
 
 

 

 

Inget bortfall finns 

beskrivet. 
 

Grundad teori där 

intervjuerna 

analyserades medan 

datainsamlingen 

pågick. 

Deltagarna upplevde osäkerhet 

runt den fysiska kapaciteten. 
De hade känslan av att inte veta 

gränsen mellan ett hälsosamt liv 

och ett icke hälsosamt liv. 
Känslan av att ha blivit 

övergiven beskrevs samt 
osäkerheten av att hantera 

dagliga livet. 
 

Hög 

Junehag, Asplund och 

Svedlund 
(2014). 
Sverige 
 

Att beskriva 

patienters 

uppfattning av de 

psyko sociala 

konsekvenserna av 

hjärtinfarkt samt 

tillgängligheten av 

stöd ett år efter 

insjuknandet. 

Kvalitativ, 

beskrivande med 

fokus på individuella 

intervjuer. 

20 individer 
6 kvinnor 
14 män 

 

 

Inget bortfall finns 

beskrivet. 
 

Öppna frågor som 

spelades in och sedan 

delades in i olika 

kategorier. 

Flera patienter var missnöjda än 

nöjda med stödet efter 

insjuknandet samt att de som 

använde sig av mentorstöd 

uppskattade det väldigt mycket. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4(4) 

 
Författare  

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/Bortfall Metod 
Datasamling 
Analys 

 

Huvudresultat Kvalitet 

Hutton och Perkins 

(2008). 

England 

Att utforska mäns 

upplevelservid 

insjuknandet av 

hjärtinfarkt samt vid 

rehabiliteringen. 

Kvalitativ studie. 10 individer 

10 män  

 

Inget bortfall finns 

beskrivet 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Femenologisk tolkande 

analysmetod. 

Resultatet visade att insjuknandet 

kom som en chock. Ilska och 

frustration upplevdes. Positiva 

upplevelser av stöd från anhöriga 

och sjukvårdspersonal nämndes. 

Hög 

Kristofferzon, 

Löfmark och 

Carlsson (2005).  

Sverige 

Att beskriva kvinnor 

och mäns 

upplevelser av det 

dagliga livet de 

första 4–6 månader 

efter hjärtinfarkten 

med fokus på 

problem, 

problemhantering 

och stöd från sociala 

nätverket och 

livskvalité. 

Beskrivande 

retrospektiv 

kvalitativ studie. 

39 individer 
20 kvinnor 
19 män 
 
 

 

 

 

1 man valde att 

hoppa av studien 
 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

av intervjuerna. 

Fysiska symptom och 

känslomässiga bekymmer var de 

vanligast upplevda problemen 

under de första månaderna efter 

insjuknandet. Deltagare 

hanterade problemen genom att 

förhandla med sig själva, lita på 

sin egen förmåga samt förändra 

attityder och beteenden. 

Nätverket var generellt stödjande 

men i vissa fall upplevdes 

kommunikationsproblem. 

Hög 

Simony, Dreyer, 

Pedersen och 

Birkelund 
(2017). 
Danmark 

 

Få en djupare 

förståelse om hur 

patienter som 

drabbats av 

hjärtinfarkt upplever 

sin livssituation vid 

rehabilitering. 

Femenologisk 

Hermeneutisk 
studie. 
 

11 individer 
2 kvinnor 
9 män 

 

2 personer deltog 

inte i gruppintervjun 
 

Intervjuer med 

fokusgrupper. 
 

Enskilda intervjuer.  
 

Femenologisk 

Hermeneutisk tolkning.  
 

Resultatet visade att patienterna 

upplevde insjuknandet som 

skrämmande. Livet förändrades 

både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Hög 
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