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Abstrakt  
 

Bakgrund: En hjärtinfarkt kan vara en händelse som påverkar livet både fysiskt och psykiskt 

för patienter en lång tid efteråt. Patienterna är i behov av stöd och information ifrån 

sjukvården. Syfte: Syftet var att belysa patienters erfarenheter av stöd från sjukvården efter 

en hjärtinfarkt. Metod: En systematisk litteraturöversikt med deduktiv ansats har 

genomförts med hjälp av teorin om socialt stöd enligt Cohen och Willis (1985). Resultat: 

Patienter erbjöds stöd från sjukvården. Under sjukhusvistelsen bidrog sjukvårdspersonalen 

med kunskap och trygghet bland annat genom kommunikationen.   Informationen beskrevs 

ibland vara av generell karaktär och svår att applicera i deras vardag. Patienterna önskade 

att få individanpassad information och uppföljning efter behov. Många kände sig osäkra när 

de skrev ut från sjukhuset eller byte vårdenhet. De kände sig osäkra på hur de skulle hantera 

situationer som uppstod i efterhand och det förekom en osäkerhet om vem de skulle vända 

sig till som var ansvarig för deras vård. Diskussion: Sjuksköterskor hade en viktig roll i att 

ge stöd till patienter. Genom att se hela patienten och inte enbart symtom kunde de förmedla 

trygghet och bra återhämtning. Kunskap om hur patienter tar till sig av stöd och information 

i olika situationer kan bidra till att ge individuellt stöd och individuell information. Slutsats: 

Med individuellt anpassat stöd från sjukvården kan patientens återhämtning och 

välbefinnande bevaras. 
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Introduktion 
 

Att drabbas av en hjärtinfarkt kan innebära en omställning för patienter vilket kan kräva 

stöd från omgivningen och inte minst från sjukvården. Korta behandlingstider kan försvåra 

samarbetet och relationen mellan patienter och sjuksköterskan då det ibland behövs tid för 

att etableras och att förstå vad varje enskild individ behöver. Socialt stöd definieras enligt 

Cohen & Willis (1985) som säger att socialt stöd innefattar både känslomässigt, informativt 

och instrumentellt stöd. Nedan kallat stöd.  

 

Bakgrund 

 
Hjärt- och kärlsjukdomar räknas som en folksjukdom i Sverige. Folksjukdomar är ett 

problem och påverkar samhället negativt då personens arbetsförmåga ofta drabbas och även 

deras behov av hälso- och sjukvården under deras återhämtningsprocess 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Hjärt- och kärlsjukdomar uppkommer bland annat av 

påverkningsbara livsstilsfaktorer, såsom ohälsosamma matvanor, fetma, låg fysisk aktivitet 

och rökning (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

Begrepp 
 

Hjärtinfarkt 

 

Den patofysiologiska mekanism bakom en hjärtinfarkt är en hel eller delvis ocklusion i 

någon utav kranskärlen som försörjer hjärtat med blod. Syrebrist som uppstår när kärlen 

tilltäpps orsakar snabb irreversibel nekros (celldöd) av hjärtmuskeln. Den akuta 

behandlingen är inriktat till att begränsa nekros, vilket är helt beroende av tiden och hur 

snabbt patienten får vård. Tiden har en avgörande betydelse för skadans omfattning.  

En hjärtinfarkt kan delas in i en större respektive mindre infarkt. Vid en större hjärtinfarkt 

engageras hela hjärtmuskeln av det tilltäppta kärlet både inifrån och ut. En mindre 

hjärtinfarkt drabbar endast en del av hjärtmuskelväggen. Celldöden vid en mindre 

hjärtinfarkt är mer begränsat och sker långsammare än vid en större hjärtinfarkt. Vid en 
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större brukar man tala om öppet kärl inom 90 minuter för att rädda kärlet. Vid en mindre 

hjärtinfarkt räcker det att en åtgärd görs inom 72 timmar för att prognosen inte ska 

försämras (Rydberg & Holst, 2016, s.227, 229–230)  

De klassiska symtomen vid en hjärtinfarkt är bröstsmärta som utstrålar mot vänster arm och/ 

eller går ut i ryggen mellan skulderbladen. Tryck i bröstet, stickningar eller ont i käkarna, 

sug upp mot halsen, andfåddhet eller högt sittande buksmärtor är andra symtom som 

patienter kan beskriva vid en hjärtinfarkt. Symtomen kommer vanligtvis vid lättare 

ansträngning men det kan också förekomma vid vila, det går ofta över 10–30 minuter, då 

känner patienterna sig bättre mellan symtomintervallen eller är för stunden helt symtomfria. 

Hos äldre patienter med diabetes är akut andnöd vanligare symtom vid hjärtinfarkt än 

bröstsmärtor (Rydberg & Holst, 2016, s.230).  

Riskfaktorerna vid en hjärtinfarkt delas in påverkningsbara och icke påverkningsbara. De 

påverkningsbara riskfaktorerna är rökning, högt blodtryck, diabetes, övervikt, hög vilopuls, 

låg fysisk aktivitet och stress. Medan de icke påverkningsbara faktorerna är ålder, ärftlighet 

och manlig kön (Rydberg & Holst, 2016, s. 221). 

 

Aktuell statistik visar att år 2017 drabbades ca 25 300 personer i Sverige av en akut 

hjärtinfarkt. Trots en minskning i antal insjuknande sedan 2002 är siffran fortfarande hög.  

Ett snabbt omhändertagande i samband med insjuknandet har stor betydelse för hur många 

som avlider (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Fysiska och psykiska konsekvenser 
 

Det är vanligt med komplikationer efter en hjärtinfarkt, bland annat hjärtsvikt. Vid en 

hjärtsvikt är hjärtats funktion nedsatt och orkar inte pumpa ut blodet i kroppen vilket leder 

till vätskeansamling i kroppen (Rydberg & Holst, 2016, s.233, 241). Det kan få konsekvenser 

för patienten i form av extrem trötthet som inte går att vila sig ifrån (fatigue), smärta och 

andfåddhet (Roebuck, Furze & Thompson, 2001; Brink, Brändström, Cliffordsson, Herlitz & 

Karlson, 2008). Det kan leda till svårigheter att utföra sina dagliga sysslor, såsom att arbeta, 

handla och att köra bil. Att uppleva andfåddhet, speciellt under natten kan upplevas 
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skrämmande och resultera i störd sömn och även få psykologiska effekter i form av ångest 

till följd av för lite sömn. Smärta, och specifikt bröstsmärta orsakar oro för en ny hjärtinfarkt 

(Roebuck et al., 2001). Ångest och depression tillhör också vanliga konsekvenser efter en 

hjärtinfarkt och studier har visat att det håller i sig under det första året efter händelsen och 

inte enbart är begränsade till perioden då patienten är inlagd på sjukhuset (Lane et al., 2002).  

 

Rehabilitering  

 

Enligt socialstyrelsens rekommendationer ska hälso- och sjukvården erbjuda rehabilitering 

vid kranskärlssjukdomar som hjärtinfarkt. Rehabiliteringen är tänk att fungera som en 

sekundärprevention för att förebygga en ny hjärtinfarkt, mycket är inriktat på fysisk träning 

för att minska riskfaktorerna såsom höga blodfetter och högt blodtryck (Socialstyrelsen, 

2018). Regelbunden träning har god effekt med ökad överlevnad efter en hjärtinfarkt 

(Blumenthal et al., 2004). Hjärtrehabilitering erbjuds ofta i grupp men ska ändå 

individanpassas. Rehabiliteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter hjärtinfarkten och 

det har visat sig ha god effekt på minskad hjärtrelaterad dödlighet och sjukhusinläggningar 

(Socialstyrelsen, 2018). Hjärtrehabilitering har också visat sig ha effekt på psykologiska 

faktorer och livskvalitén hos patienter (Hevey et al., 2003).  

 

 

Teori- Socialt stöd      

Socialt stöd definieras som emotionellt, instrumentellt och informativt stöd (Cohen & Willis, 

1985). Enligt Cohen & Willis (1985) teori beskrivs emotionellt ges genom att lyssna på andra, 

ge omsorg och uppmuntran samt uppskatta deras förtroende. Instrumentellt stöd innefattar 

rådgivning, att erbjuda någon sin tid, att hjälpa och ta hand om personer som har svårt att 

hantera sin situation. I arbetet kommer det instrumentella stödet att beskrivas främst i 

samband med rehabilitering. Informativt stöd är när människor får information, feedback 

och rekommendationer från andra.  

 

Det instrumentella och informativa stödet kan i sin tur bidra till upplevt emotionellt stöd då 

det signalerar omtanke. Olika typer av stöd passar in i olika situationer, ibland kan personen 

behöva konkret hjälp med en tjänst, och då räcker inte det emotionella stödet. Andra 
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situationer som påverkar personens självkänsla eller uppskattning kan bäst bemötas med 

omtanke och det emotionella stödet (Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
 

Sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad. Omvårdnad omfattar både den vetenskapliga 

kunskapen och samverkan med patienten grundat i en humanistisk människosyn. 

Sjuksköterskan arbetar för att förbättra, bibehålla eller återfå hälsa för patienterna, samt att 

hantera hälsoproblem, sjukdomar eller funktionsnedsättningar för att uppleva bästa möjliga 

livskvalité. Det ställs krav på att sjuksköterskan ska arbeta enligt lagar, författningar och 

styrdokument (Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  

Sjuksköterskan måste se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan ansvarar för 

att främja hälsa genom att tillfråga och identifiera patientens enskilda behov. Patientens 

kontakt, säkerhet och kontinuitet i vårdkedjan ska bevaras. Patienters och närståendes behov 

av information ska säkerställas likaså ska deras kunskap användas till att stärka patienten 

och närstående i egenvården men också i inflytandet av vården. I syfte att främja hälsa och 

förebygga ohälsa ska sjuksköterskan använda sig av information och utbildningsinsatser i 

dialog tillsammans med patienter och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  

Stöd blir relevant i sjuksköterskans arbete främst på grund av den inverkan hon har att 

upprätthålla stödresurser för att bibehålla och stärka patientens hälsa, delaktighet i vården, 

anpassning till kroniska sjukdomar och i återhämtningen från en akut sjukdom. 

Sjuksköterskan står även i position att möta och få tillgång till patientens sociala nätverk. 

Sjuksköterskan har en indirekt roll att ge olika typer av stöd, inte enbart i grupp utan också i 

mötet med den enskilda patienten och dennes närstående (Stewart, 1993, s. 57, 61, 69–70).  

 

Sjuksköterskan i mötet med patienter 

 

Generellt betonar sjuksköterskor betydelsen av att vara både fysiskt och psykiskt närvarande 

i mötet med patienter. Detta hjälper dem att se helheten och att anpassa vården efter 

patientens behov.  I mötet skapas en relation mellan patienten och sjuksköterskan där de 

möts på en jämnare nivå där båda har ett liv utanför sjukhuset (Costello, 2017). 
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I mötet mellan patient och sjuksköterska skapas en vårdrelation dem emellan. I 

vårdrelationen finns det skillnader i kompetens, kunskap och befogenheter, med andra ord, 

en ojämn maktordning. I det första mötet vet sjuksköterskan inte hur patientens vardag ser 

ut, eller vilka förväntningar patienten har på vården eller vad patienten upplever viktigast i 

kontakten med sjukvården. Sjuksköterskan vet endast varför patienten sökt vård och kan 

med hjälp av teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter vårda patienten utifrån 

upplevda symtom och diagnoser. Genom att försöka förstå den unika patientens behov kan 

sjuksköterskan bidra till upplevd trygghet och bekräftelse. Relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten kan få betydelse för patientens vård och upplevd hälsa (Berg, 2019, s.177-178).  

De sekundära preventionerna blir viktig för patienterna, speciellt då vårdtiden på sjukhuset 

är kort, 2-5 dagar beroendes på hur stor hjärtinfarkten varit och om det uppstått 

komplikationer efteråt (Rydberg & Holst, 2016, s.235). Hos socialstyrelsen (2019) går det att 

finna nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. För patienter som drabbats av en hjärtinfarkt 

ingår rekommendationer att sluta röka samt hjärtrehabilitering, fysisk träning samt stöd för 

att genomföra detta. Det framgår inte i samma utsträckning det psykiska stödet och 

uppföljningen för patienterna i eftervården. Arbetet syftar till att skapa en förståelse för hur 

stödet ser ut för patienterna efter en hjärtinfarkt och genom det eventuellt komma med 

kliniska förbättringsområden.  

 

Problemformulering 

 

Att drabbas av en hjärtinfarkt kan medföra såväl fysiska som psykiska påföljder som kan 

påverka patienternas liv under en lång tid. Effektivare behandlingsmetoder har utvecklats 

och i och med det har vårdtiden på sjukhuset förkortats vilket kan leda till svårigheter att 

etablera en relation mellan patienter och sjuksköterskan och därmed gå miste om viktig 

information och behov hos patienterna. Patienter är i behov av stöd både under 

sjukhusvistelsen men också efter utskrivning för att kunna leva med god livskvalité efter de 

förutsättningar och behov som finns hos varje enskild individ. Sjuksköterskan behöver 

kunskap om det sociala stödets betydelse för patienten för att optimera 

återhämtningsprocessen. Socialstyrelsens rekommendationer om rehabiliteringen efteråt är 

idag mest inriktad på fysiska aspekter som kan förhindra ett återfall. Dock saknas riktlinjer 
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för hur det emotionella och informativa stödet ska ges och vilka komplikationer det 

eventuellt kan få för patienterna om stödet uteblir.    

 

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters erfarenhet av stöd från sjukvården efter en hjärtinfarkt 

Metod 

 

Design 

 

Denna studie är en litteraturöversikt vilket innebär enligt (Friberg, 2017, s.141-142) att reda 

på forskning som tidigare har funnits inom ett visst område. Det innebär att ta reda på 

befintlig forskning för att skapa uppfattning om vad som undersöks inom området, att ta 

ställning till vilka metoder eller teoretiska utgångspunkter som använts och diskutera detta. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Artiklar har inkluderats där deltagare diagnostiserats med hjärtinfarkt inom ett år i 

förhållande till datainsamlingen. Både större och mindre hjärtinfarkter har inkluderats. 

Artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar med avgränsning på 10 år, år 2009–2019. 

Dessa skulle vara skrivna på svenska eller engelska och vara vetenskapligt granskade, detta 

kontrollerades i ulrichsweb. Patienterna kunde befinna sig antingen i hemmet eller på 

sjukhus och haft en eller flera hjärtinfarkter. Både män och kvinnor i alla åldrar 

inkluderades. Artiklarna som inkluderats hade blivit godkända av en etisk kommitté eller 

haft ett etiskt resonemang. Artiklar exkluderades där deltagarna hade flera sjukdomar och 

det var svårt att urskilja hjärtinfarkten från dessa. Artiklar där stödet var inriktat mot något 

speciellt, t.ex. för personer som genomgått viss kirurgi eller större operationer exkluderades.  

Artiklar där det inte framgick hur lång tid efter hjärtinfarkten datainsamlingen skedde 

exkluderades. Artiklar som bedömdes vara av låg kvalité exkluderades.  
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Litteratursökning  

 

Sökningarna av vetenskapliga artiklar genomfördes i Cinahl och Pubmed. För att hitta 

material som svarade på syftet kombinerades sökord och fritext. Vid sökningen användes 

sökord som hade koppling till patienters erfarenheter, dessa kombinerades med fritextord 

för att begränsa sökningen och få träffar som var relevanta för syftet. Utan fritextorden 

uppkom mycket irrelevanta studier som inte innehöll varken hjärtinfarkt eller erfarenheter.  

Sökorden i Cinahl kallas Cinahl headings och i Pubmed kallas de Mesh-termer, de användes 

i kombination med de booleska orden AND och OR som antingen begränsade sökningen 

eller gjorde den bredare. Sökorden som användes I Cinahl var: Cardiac patients, Myocardial 

infarction, Support, Psychosocial, Attitude to Illness+, Patient Attitudes och After Care, dessa 

var Cinahl headings, i kombination med fritextorden: Need of support, Heart attack, MI, 

Information, Follow up, Cardiac rehabilitation, Social support och Experience. De 

Meshtermer som användes i Pubmed var: Myocardial Infarction, Social support, Cardiac 

Rehabilitation/nursing, Cardiac Rehabilitation/organization and administration, Cardiac 

Rehabilitation/psychology, Cardiac Rehabilitation/therapeutic use, Cardiac 

Rehabilitation/therapy, Aftercare/methods, Aftercare/nursing, Aftercare/organization and 

administration, Aftercare/psychology, Aftercare/therapeutic use, Aftercare/therapy samt 

fritextodet “patient attitude” (bilaga 1, tabell 1). 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

 

Urvalet av artiklarna för litteraturöversikten skedde stegvis. Processen inleddes med att läsa 

artiklarnas titel, de som var bedömt relevanta gick vidare till nästa urval där 

abstraktet lästes. De artiklarna där abstrakt ansågs relevant gick vidare till tredje steget där 

hela artikeln lästes. Sista steget i urvalsprocessen gick ut på att avgöra artikelns kvalité och 

studier som erhöll medelhög till hög kvalité skulle ingå i resultatet. För tabell över 

inkluderade artiklar, se bilaga 2, tabell 2. De kvalitativa studierna granskades enligt SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier med patientupplevelser (SBU, 2019). Den utgår ifrån 

21 påståenden och kvaliteten bedömdes enligt ett poängsystem där 17–21 ansågs som hög 

kvalité, 11–16 som medelhög och under 11 var låg kvalité. Den kvantitativa artikeln 

kvalitetsgranskades enligt (Friberg, 2017, s.187–188) där poängen för kvalitetsgranskningen 
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utgår från 13 frågor. Frågorna delades in i tre kriterier: hög-, medel- och låg kvalité. Poäng 

mellan 10–13 bedömdes som hög kvalité, medel 7–9 poäng och lågt bedömdes som under 7 

poäng. Artiklarna kvalitetsgranskades tillsammans för att enas om studiernas kvalité. 

Artiklar som fått medelhög kvalité enligt granskningsfrågorna inkluderades i 

litteraturöversikten på grund av välskriven metod och resultat. Det som de förlorade poäng 

på var att de inte hade någon teori beskriven i bakgrunden och inte heller återkopplade till 

någon sådan i diskussionen, något som inte bedömdes nödvändigt för att hålla hög 

kvalité.  Slutligen inkluderades tolv kvalitativa och en kvantitativ studie till 

litteraturöversiktens resultat.  

 

Analys  

 

Denna litteraturöversikt var en deduktiv design, vilket betyder att inför att materialet har 

analyserats har den utgått från en teori (Priebe & Landström, 2012, s. 38). Studiernas resultat 

lästes igenom för att få en övergriplig koll på vad de handlade om. Under analysen, som 

gjordes enligt Graneheim & Lundman (2004) färgmarkerades stycken i resultatet som 

innehöll erfarenheter av emotionellt, informativt eller instrumentellt stöd enligt definitionen 

av socialt stöd (Cohen & Willis, 1985). Styckena sorterades efter likheter och skillnader och 

gjordes om från meningsenheter till kondenserade meningsenheter och slutligen placerades i 

kategorier och subkategorier. För exempel på innehållsanalys, se bilaga 3. Den kvantitativa 

artikeln analyserades enligt Friberg (2017, s.148-151). Resultatet lästes och delar färgkodades 

som belyste patienters erfarenheter av socialt stöd enligt Cohen och Willis teori. Resultatet 

sammanställdes sedan och jämfördes i likheter och skillnader och om stödet var erhållet eller 

avsaknat av stöd. Resultatet presenterades i löpande text med siffror för att lättare förstå hur 

de kommit fram till sitt resultat.   

 

Etiska överväganden 

 

Samtliga studier som inkluderades hade antingen granskats av en etisk kommitté, hade ett 

etiskt resonemang eller så hade tidskriften det kravet på publicerade artiklar. Samtliga 

artiklar var skrivna på engelska, vid översättning av innehållet gjordes översättningen 

objektivt och utan att ändra tolkningar av resultatet som kunnat påverka arbetet.  Under 
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bearbetningen av artiklarna och inför att materialet tolkats har förförståelsen diskuterats för 

att undvika felaktiga slutsatser om materialet.  

 

Resultat 

 
Resultatet bygger på en deduktiv design och 13 vetenskapliga artiklar. Resultatet har efter 

analysen sammanfattats i tre kategorier och sex underkategorier. Dessa är emotionellt, 

instrumentellt och informativt stöd. Underkategorin “Erhållet stöd” innehåller vad som 

framgick att patienterna fått för stöd och vilka interventioner som används för att möta deras 

behov. Underkategorin “Avsaknad av stöd” visar vad patienterna saknat för stöd. 

 

EMOTIONELLT STÖD 

Erhållet emotionellt stöd 

 

Sjuksköterskor beskrevs som empatiska och stödjande för patienter. De beskrevs ge 

känslomässigt stöd med gester och tröstande ord (Garcia et al., 2015; Valaker et al, 2017; 

Junehag, Asplund och Svedlund, 2014). 

Patienter uppskattade tillgänglighet och att sjukvårdspersonalen besvarade deras frågor. Det 

fick dem att känna att de blev tagna på allvar och att de blev lyssnade till. Samtalet var en 

viktig del av upplevt stöd. I kombination med den varma atmosfären, kunskapen och 

uppmärksamheten från sjukvårdspersonalen skapades en känsla av säkerhet och patienterna 

kände sig väl omhändertagna och inspirerade att arbeta med sin återhämtningsprocess 

(Wieslander, Mårtensson, Fridlund & Svedberg, 2016; Valaker et al., 2017; Nadarajah, 

Buchholz, Wiegand & Berger, 2016; Galdas & Kang, 2010).). Detta hjälpte även att skapa en 

relation mellan vårdpersonal och patienter. Speciellt då de inte enbart fokuserade på 

diagnosen utan på individen (Wieslander et al., 2016; Nadarajah et al., 2016). 

Efter utskrivning från sjukhuset var det skönt att känna att stödet fanns bara ett samtal bort, 

och patienter kunde ringa avdelningen för att få stöd för både mentalt -och fysiskt 

välbefinnande (Fålun et al., 2016).  
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... and then you were assigned a nurse who you could turn to when you were at home … it 

helped me a lot … if you felt that things were tough then you could call her, and there lots of 

times that helped (Wieslander et al., 2016, s.6).  

 

Detta var viktigt i deras återhämtningsprocess och hjälpte dem i en svår och stressad 

situation (Wieslander et al., 2016). Patienter i rehabiliteringen uttryckte att det var värdefullt 

att få diskutera sin oro för att få hjälp att etablera kontrollen över sitt liv och deras 

sjukdomsupplevelser (Valaker et al., 2017).  

 

I den kvantitativa studien av Kähkönen et al. (2016) genomförde en undersökning på hur 

patienter upplevde stödet efter en hjärtinfarkt. Stödet mättes med en 5-gradig likertskala 

med ett mätinstrument som utvecklades efter Cohen och Willis (1985) teori om socialt stöd. 

1–3 på likertskalan bedömdes som lågt stöd och 4–5 som högt stöd. Resultatet visade att högt 

stöd från sjukvårdspersonalen uppfattades av 343 patienter av 416 som deltog i studien. 342 

patienter upplevde att det kunde vända sig till vårdpersonalen om det hade funderingar. 

 

Avsaknad av emotionellt stöd  

 

Rädsla och uppgiven beskrevs när de saknade någonstans att vända sig till med frågor. 

Patienter beskrev känslor av utmattning men hade inte fått veta att de kunde förvänta sig 

det, eller hur lång tid det kunde ta innan de fick tillbaka sin energi. De kände sig ensamma 

och de obesvarade frågorna bidrog till stress och ångest under återhämtningen (Stevens & 

Thomas, 2012).  

I haven’t spoken to anyone. I was discharged late April, and now we are almost tucked into 

the end of July. So I think it is strange that I have not received any call from the hospital for 

checking how I’m doing. But it is possible that this is not the routine. (Valaker et al., 2017, 

s.448). 

 

Missförstånd mellan patienter och sjuksköterskor kunde försvåra stöttningen och samarbetet 

när kommunikationen var bristfällig. När sjuksköterskan inte förstod vad patienten behövde 

hjälp med uppstod irritation hos patienten (Nadarajah et al., 2016; Valaker et al., 2017). I den 
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kvantitativa artikeln uppgav 105 av 416 patienter att sjukvårdspersonalen inte stöttade dem i 

deras förmåga att hantera sjukdomen (Kähkönen et al., 2016).  

 

Patienterna uttryckte ytterligare behov av stöd efter utskrivning från rehabiliteringen. De 

upplevde att de kastades in ensamma i situationen. “Fourteen days after discharge from CR, 

the family and the patient will be thrown into the deep end. And now see how you get along. 

And that should not actually be.” (Nikolai et al., 2018, s.31).  

 

Patienter beskrev ett känslomässigt tomrum efter utskrivning från sjukhuset och de 

upplevde känslor som ångest och depression. En patient beskrev att hade denne inte haft 

familj, hade hen troligtvis tagit livet av sig. En annan patient ville ha hjälp att kontakta en 

psykolog för samtal erbjöds ingen hjälp ifrån sjukvårdspersonalen (Pedersen et al., 2017). 

Patienter beskrev stressiga sjukhusmiljöer där vårdgivarna inte hade tid att ta hand om 

patienterna eller uppmärksamma deras enskilda behov (Valaker et al., 2017).  

 

It is a bit difficult to know who is a nurse and who is a physician. I try to see if they have a 

white coat, but they all wear the same uniform. However, they all say the same thing: that I 

do not have to worry about anything (Valaker et al., 2017, s.448).  

 

INSTRUMENTELLT STÖD 

Erhållet instrumentellt stöd 

 

 
Patienter som erbjöds rehabilitering uttryckte störst belåtenhet med uppföljningen när de 

skrivits ut (Valaker et al., 2017).  

Patienter upplevde olika behov av stöd och rehabilitering efter hjärtinfarkten. En del blev 

erbjuden så mycket att de kände sig tvingade att delta, andra upplevde att de inte hade ett 

behov av rehabilitering efteråt och kände sig sjukare när personalen erbjöd dessa tjänster 

utan att ha tillfrågat patienterna om behovet fanns (Andersson, Borglin & Willman, 2013; 

Pedersen et al., 2017).  
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Patienter erbjöds flera uppföljningsbesök, utbildningssessioner och träningsprogram. En del 

upplevde det stressande och krävande att kombinera dessa aktiviteter med familjelivet, 

arbetslivet och de fysiska såväl som psykiska konsekvenserna av deras hjärtinfarkt. Krav 

från sjukvårdpersonalen gav mindre tid till återhämtning och rehabilitering och det 

adderade stress i patienternas livssituation. De uppfattade dessa träffar som obligatoriska 

från sjukvårdens sida istället för att se det som ett erbjudande av tjänster. Uppföljningarna 

upplevdes dessutom som generella och standardiserade och inte samordnat i fråga om när 

eller vart det skulle äga rum (Andersson et al., 2013).  

 
These information sheets are always sent to someone who has suffered a heart attack, and 

regardless of whether or not there is a need, they offer you a fixed number of cardiac training 

sessions. You receive notification to attend this meeting and that meeting. . . . I was first told 

to see a nurse, and the next day an appointment was arranged for me to see the occupational 

therapist. They should try to coordinate it somehow, so that I can have time to relax at home. I 

shouldn’t have to rush there and back, driving thirty to thirty-five miles (Andersson et al., 

2013, s.766).  

 

 
En del patienter beskrev hur deras beslut att delta i rehabiliteringsprogram påverkades 

positivt av sjukvårdspersonalen. De beskrev rehabiliteringen som ett viktigt första steg mot 

att återhämta sig efter hjärtinfarkten. Rehabiliteringen erbjöd en plats där de kände sig 

trygga att utföra och få till rutin på sin träning, förbättrat självförtroende, stöd från 

sjukvårdspersonal, stöd i grupp och närings- och psykologisk rådgivning (Nadarajah et al., 

2017).  

Patienter som deltog i hjärtgrupper upplevde ibland att övningarna inte var tillräckligt 

utmanande för dem, utan de var mer anpassat för äldre personer. Detta var en av 

anledningarna till att vissa patienter inte deltog i rehabiliteringen. En annan anledning var 

att det var svårt att överföra det dem lärt sig till deras dagliga liv. “There are so many 

situations (…) where I get excited, fly into a rage, where everything gets out of control. But I 

can’t come along, position myself and do yoga or stuff like that.” (Nicolai et al., 2018, s.33).  

Patienter kände sig malplacerade på rehabiliteringen då de uppgav sig “botade” efter 

sjukhusbehandlingen och när symtomen försvann. Det var inte tydligt för patienterna att de 

behövde rehabiliteringen även efter att deras symtom var borta. Detta blev en orsak för vissa 

att inte delta (Pedersen et al., 2017).  
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Avsaknad av instrumentellt stöd  

 

En individuell och konkret handlingsplan saknades, därför nämnde en del patienter att de 

hade utvecklat egna metoder och åtgärder som inte fastställts av sjukvårdspersonalen. Till 

exempel hur de skulle äta och träna (Nicolai et al., 2018). Patienter var ofta missnöjda med 

utskrivningsprocessen och önskade att den var bättre organiserad. En del beskrev att de var 

tvungna att samordna sin egen vård genom att höra av sig till bekanta som arbetade inom 

sjukvården (Valaker et al., 2017). Ingen i sjukvårdspersonalen frågade dem var de faktiskt 

behövde och vad som var viktigast för dem vid just den tidpunkten (Andersson et al., 2013).  

 

En del önskade hjälp med livsstilsförändringar och någon att prata med som kunde ge råd. 

Patienter som genomfört livsstilsförändringar saknade bekräftelse på att de förändringar de 

gjort var rätt (Galdas et al., 2010; Junehag et al., 2014). 

Patienter som kom till sjukhuset hemifrån för planerade åtgärder upplevde att väntetiden 

inför åtgärden var stressande och frustrerande. Speciellt för de patienter som upplevde 

bröstsmärtor, de var rädda att dö om de väntade för länge på att åtgärden skulle ske. 

Patienter upplevde osäkerhet när de skulle byta sjukvårdsenhet, vid förflyttning till annat 

sjukhus, från akut vård till rehabilitering eller från rehabilitering till primärvården. 

Samordningen mellan olika enheter var otydlig vilket ledde till en osäkerhet gällande vem 

som ansvarade för patienterna. Äldre beskrevs som särskilt utsatta (Valaker et al., 2017).  

 

Samtliga patienter i studien Junehag et al. (2014) uttryckte missnöje med uppföljningen och 

brist på stöd från sjukvården. Patienter menade att en hjärtinfarkt bör innebära mer 

uppföljning men upplevde att den inte fungerade alls. Några väntade fortfarande på 

återkoppling, detta trots att sjukvårdspersonal gett dem en tidsram på max två veckor hade 

det gått en månad vid intervjun och patienterna saknade ännu besked (Junehag et al., 2014).  

 
En patient som blivit erbjuden rehabilitering ifrågasatte varför det dröjde så länge innan hen 

kunde påbörja rehabiliteringen, patienten uppgav att hen var motiverad till att delta direkt 

efter sjukhusvistelsen men kände sig inte lika motiverad efter att fått vänta så länge (Valaker 
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et al., 2017). Rehabiliteringen erbjöds på normala arbetstider och patienterna hade svårt att 

delta på grund av att de som inte fick köra själva hade svårt att få skjuts av någon 

familjemedlem de tiderna. Patienter som kunde köra dit själva upplevde svårigheter att hitta 

parkering och det blev dyrt med bensin och parkering för de som fortfarande var 

sjukskrivna (Galdas et al., 2010). Andra erbjöds inte hjärtrehabilitering, de var besvikna över 

att de nekats lämplig vård och trodde att rehabiliteringen ingick som en del av deras 

behandling. De blev istället ombedda att ringa om de fick symtom som hjärtklappning eller 

smärta (Valaker et al., 2017).  

 

INFORMATIVT STÖD 

Erhållet informativt stöd 
 

Patienters förmåga att ta till sig information under sjukhusvistelsen tycktes vara begränsad. 

Några av patienterna beskrev att de inte kunde komma ihåg saker som inträffat under deras 

sjukhusvistelse: ”Please don’t ask me who said what in what context. Everything faded 

away. Let me think about it. I can’t remember having had a special consultation. But I did 

not attend cardiac rehabilitation totally ignorant.” (Nicoalai et al., 2018, s. 32).  

 

Informationen beskrevs ibland som omfattande. Andra beskrev informationen som en 

oändlig föreläsning med fakta och siffror (Junehag et al., 2014; Valaker et al., 2017; Nicolai et 

al., 2018). Det informativa stödet innefattade information om föreskriven medicin och 

biverkningar, information om sjukdomsprocessen och utskrivningsbrev med generell 

information inriktat på träning och medicinska problem (Garcia et al., 2015; Wieslander et al., 

2016; Junehag et al., 2014).   

 

En del beskrev att de kände sig noggrant övervakade, sjuksköterskorna tog reda på fakta och 

informerade patienterna om varför de kände som de gjorde i olika situationer. De var nöjda 

med den information de fick (Nadarajah et al., 2017).  

De patienter som var mest nöjda med informationen var de som hade någon att vända sig 

till. De hade deltagit i medicinska forskningsstudier som innebar fler återbesök och möjlighet 

att ringa en sjuksköterska när som helst på dygnet (Junehag et al., 2014). Stödet och 
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utbildning i rehabiliteringen betraktades som viktiga för att hjälpa patienter att förstå vad 

som orsakat hjärtinfarkten och hur de kunde arbeta för att minska risken för att drabbas 

igen. Bland annat genom att få individuellt och kulturellt anpassade kostråd (Galdas et al., 

2010). Medan andra patienter som var i behov av hälsosammare livsstil upplevde sig 

stigmatiserade av vårdpersonalen när de gav dem råd (Pedersen et al., 2017).  

Patienter upplevde en osäkerhet och kände sig oförberedda på livet under den tidiga 

återhämtningsprocessen, det hade aldrig förts en diskussion om detta utan de blev ombedda 

att “leva normalt” vilket var svårt för patienterna att förstå vad det innebar (Valaker et al., 

2017). 

I den kvantitativa studien med 416 patienter angav 400 att de fått högt informationsstöd. 395 

patienter var nöjda med informationen de fått om deras hjärtinfarkt. Råd om riskfaktorer 

uppfattades av 391 av de svarande. Informationsstöd om mediciner uppfattades högt av 389 

patienter. Råd om beteende vid bröstsmärta bedömdes av 388 som högt. Riskfaktorerna var 

kända hos 363 av de svarande (Kähkönen et al., 2016).  

 

Avsaknad av informativt stöd  

 

Efter en hjärtinfarkt hade många patienter svårt att förstå vad som hade hänt. En del saknade 

utskrivningsbrev och hävdade att de inte sett ett enda papper vilket gjorde dem besvikna 

(Valaker et al., 2017).  

 

Patienter uttryckte behov av att förstå sjukdomsprocessen för att kunna göra 

livsstilsförändringar, de ville veta vad som orsakat deras hjärtinfarkt och hur de skulle 

förhindra att de drabbades igen. De uttryckte behovet av ytterligare information och stöd. De 

saknade bland annat information om vad de bör och inte bör göra och det kunde ge upphov 

till ångest, missnöje och svårigheter att hantera symtomen (Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 

2018; Stevens et al., 2012; Valaker et al., 2017).  De kände en osäkerhet inför framtiden och 

ville få svar på frågor om hur händelsen skulle påverka deras liv och i vilken utsträckning 

det även skulle påverka deras familjemedlemmar (Fålun et al., 2016). 
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Informationen beskrevs som opersonlig och ytlig och svår att genomföra på ett praktiskt sätt 

i vardagen. Patienter som fått informationsblad upplevde att det saknades information om 

vad de kunde förvänta sig känslomässigt efter deras hjärtinfarkt (Stevens et al., 2012; Valaker 

et al., 2017; Junehag et al., 2014). “If I had been aware of that, maybe I could have managed it 

better” (Junehag et al., 2014, s.26). Andra uppgav att ingen frågade dem vad dem egentligen 

förstod eller memorerade efteråt (Nicolai et al., 2018).  

 

Det var vanligt att patienterna var oroliga att drabbas av en ny hjärtinfarkt, särskilt under 

den tidiga återhämtningsprocessen. De visste inte vad de vågade att göra och kände sig 

osäkra, information om aktivitet och begränsningar saknades. De var medvetna om att det 

var bra att motionera men var osäkra på hur de skulle börja och hur mycket som var för 

mycket (Junehag et al., 2014; Andersson et al., 2013; Pedersen et al., 2017; Stevens et al., 2012; 

Fålun et al., 2016). De saknade information om symtom eller hälsoproblem att vara 

uppmärksamma på efter utskrivningen (Valaker et al., 2017).  

 
I was scared and I didn't know what all to expect. You know, I didn't know if this could 

happen again. I was scared because I was by myself. My husband, you know, he was dead 

and I didn't want to alarm my family that I was that scared. But I stayed by myself and just 

tried to be strong with it. But I was scared because I didn't know, I didn't know what to 

expect. (Stevens et al., 2012, s.1106).  

 

Patienter kände sig tvungna att använda information från tidningar, internet eller appar för 

att fatta beslut, något som patienterna var missnöjda med, de kände sig för sjuka för att fatta 

sina egna beslut och kände sig oförmögna till att göra det (Valaker et al., 2017).  

I den kvantitativa studien uppgav 50 patienter av 416 den svagaste delen av det informativa 

stödet var råd om fysisk träning efter hjärtinfarkten. Information om sammanhängande vård 

och rehabilitering uppfattades som svagt av 77 patienter av 416 (Kähkönen et al., 2016).  

 

Sjukvårdspersonal gav tre typer av stöd: instrumentell, emotionellt och informativt stöd. Det 

visade sig dock att stödet patienter fick inte följde med längre fram i återhämtningsprocessen 

och när de ska återgå till det normala livet, vilket lämnade ett glapp i vården gällande 

hälsofrämjande åtgärder och deras kontinuitet (Garcia et al., 2015).  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

 

Främst innehåller denna litteraturöversikt kvalitativa studier, vilket är vanligt när man 

undersöker erfarenheter (Friberg, 2017, s.107). Detta styrktes till viss del med en 

kvantitativstudie som bidrog med statistik till resultatet och flera till diskussionen. Få 

kvantitativa artiklar kan vara en svaghet i arbetet, då mer statistik hade gett mer styrka åt 

upplevelserna.  

Sökningarna av vetenskapliga artiklar genomfördes i första hand i Cinahl eftersom den 

innehåller studier i omvårdnad. Sökningar utfördes även i PubMed för att inte gå miste om 

relevanta artiklar. 

Stödet definierades med hjälp av Cohen och Willis (1985), samma referens som flertalet 

artiklar som inkluderats i resultatet använts sig av vilket kan ses som en styrka i arbetet. 

Både män och kvinnor inkluderades, trots vetskapen om att symtomen ser olika ut och det 

kunde visat sig finnas fler skillnader mellan män och kvinnor upptäcktes inga större 

skillnader mellan könen gällande erfarenhet. Sammanlagt är resultatet byggt på erfarenheter 

från många antal patienter, vilket är en styrka för trovärdigheten. Detta har även diskuterats 

i flertalet av de kvalitativa studierna.  

Den kvantitativa artikeln i resultatet har diskuterat reliabilitet och validitet vilket styrker 

att slutsatsen är välgrundad, opartiskt, noggrann och innehåller information som framkom 

in studien (Polit & Beck, 2012, s.175). Det gjordes ingen avgränsning på antalet hjärtinfarkter 

patienterna haft, vilket kan ha påverkat resultatet då de som fått sin första hjärtinfarkt kan 

uppleva andra erfarenheter jämfört med patienter som haft en eller flera tidigare 

hjärtinfarkter. De som varit med om en hjärtinfarkt tidigare har mer erfarenhet och har 

tidigare fått både information och stöd jämfört med de som upplever sin första hjärtinfarkt 

och inte vet vad de kan förvänta sig.  

Artiklar där stödet var inriktat mot något speciellt, t.ex. för personer som genomgått viss 

kirurgi eller större operationer exkluderades. Bland annat patienter som genomgått bypass 



18 
 

operationer, detta då stödet och rehabiliteringen kan se annorlunda ut efter större 

operationer.  

Studier inkluderades som innehöll resultat om patienters erfarenheter inom ett år efter 

hjärtinfarkten. Hade en längre tidsintervall mellan händelse och datainsamling gjorts hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut. Med tiden hade kanske andra komplikationer tagit större 

plats än själva händelsen, eller så kunde det vara något som fortfarande upplevdes som 

oklart vilket kunnat påverka patienterna psykiskt och fysiskt. Minnet av händelsen kunde 

också vara svår att återberätta flera år efter. I resultatet har en studie inkluderats som 

beskrev i intervjuer upplevelser från patienter 1-9 år efter händelsen (Stevens & Thomas, 

2012), dock ansågs studiens resultat relevant och delar plockats ut som tolkats vara i 

anslutning till utskrivningen och under den tidiga återhämtningsprocessen.  

Det har visat sig finnas mycket forskat i området, men då det skulle passa in i kontexten och 

vara ur patienters perspektiv blev träffarna färre. Ett antal dubbletter dök upp under 

sökningarna som kan tyda på att viss datamättnad är uppnått. Sökningarna gjordes i två 

databaser för att få ett bredare resultat. En tredje databas testades men det dök endast 

dubbletter av redan funna artiklar.  

 

Några artiklar var manuella sökningar. Enligt Östlundh (2017, s. 62) kan så kallade manuella 

sökningar användas för att inspireras om man kört fast och inte kommer någon vart med 

sina sökningar. Avgränsningar på 10 år gjordes för att få relevant resultat och nyare 

forskning. Dock uppmärksammades att även äldre studier som framkom under sökningen 

kommit fram till ungefär samma resultat, nämligen att stödet ofta ges men att det saknas ett 

individuellt anpassat stöd för patienten. Så skillnaden hade kanske inte blivit så stora som 

förväntat från början då avgränsningen gjordes. Detta tyder på att problemet funnits under 

en längre tid och fortfarande är aktuellt. Samtliga artiklar är skrivna på engelska, vid en 

översättning kan det inte uteslutas att det förekommit feltolkningar.  

 

En styrka i arbetet är att studierna lästs och granskats gemensamt för att sedan diskuteras. 

Artiklarna är från olika länder som: Sverige, USA, Kanada, Norge, Finland, Tyskland, 

Danmark, Storbritannien, Brasilien och Iran. Vilket ger en styrka i form av mångkulturella 

aspekter. Ingen nämnvärd skillnad ses heller vid granskning av resultatet vilket tyder på att 
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erfarenheter av stöd efter en hjärtinfarkt är densamma oberoendes på vart patienten befinner 

sig. Vilket också kan ses som en styrka i arbetet. Resultatet är överförbart till andra 

patientgrupper med kroniska sjukdomar eller sjukdomar som påverkar livskvalitén då 

behovet av stöd kan vara omfattande.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet var att belysa patienters erfarenheter av stöd från sjukvården efter en hjärtinfarkt. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att patienternas erfarenheter av stöd är delad. Medan en 

del är nöjda med informationen och stödet som erbjuds upplever en del att det är för mycket 

information som är svår att ta till sig och dessutom upplevs informationen som generell 

istället för individuellt anpassad. Patienter som överlevt en hjärtinfarkt kan uppleva 

bristande stöd, bland annat om konsekvenser och psykiska reaktioner som kan drabba dem i 

efterhand.  

 

Det är viktigt att patienter ses utifrån ett helhetsperspektiv, där både den fysiska och 

psykiska hälsan ses som lika viktiga (Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  

Patienter upplevde att sjuksköterskan hade en viktig roll i att ge dem emotionellt stöd, det 

påverkade deras motivation och mående under sjukhusvistelsen och i återhämtningen. 

Genom att bli sedda av sjuksköterskor som en person och genom att föra dagliga 

konversationer skapades en relation mellan dem. Det har visat sig i tidigare studier att 

sjukvårdspersonal har en förmåga att uppmuntra patienterna och även få dem att känna sig 

trygga i sjukhusmiljön för att få en bra återhämtning (Williams & Irurita, 2005). I enlighet 

med resultatet i litteraturöversikten har det emotionella stödet visat sig vara betydande för 

patientens motivation och känsla av att inte vara ensamma i sin situation.   

 

Patienter beskrev hur de upplevde en osäkerhet när de skulle lämna sjukhuset då de inte var 

beredda på hur de skulle hantera situationen. Detta styrks av (Hanssen, Nordrehaug & 

Hanestad, 2005) som beskriver hur patienter känner sig trygga och välinformerade inom 

sjukhusets väggar men de har svårt att ställa frågor om de psykologiska konsekvenser som 

kan uppstå efter en hjärtinfarkt. De går från att vara ständigt bevakade av sjukvårdspersonal 
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till att förväntas återgå till livet och vardagen vid hemkomst (Eriksson, Asplund & Svedlund, 

2009). 

Sjuksköterskor behöver vara medvetna om att patienter känner sig osäkra inför hemgång 

och inte alltid vet vilka frågor de vill få svar på. Genom samtal kan sjuksköterskan få bättre 

förstå vad det är patienten behöver inför hemgång.  

 

Informationen från sjukhuset upplevdes vara övergripande och många saknade information 

om vilka delar som var individuellt tillämpningsbara för dem. Detta styrks med studierna av 

Gamling (2003) , Hanssen et al. (2005) och Eriksson et al. (2009) som beskriver hur patienter 

inte känner sig förberedda på psykiska konsekvenser som kan uppstå en tid efter 

hjärtinfarkten. Att inte vara beredd på fysiska konsekvenser som trötthet eller att vara orolig 

för en ny hjärtinfarkt leder till psykiska besvär för patienterna såsom irritation, ilska, 

otålighet, rastlöshet, gråtmildhet och depression (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008).  

 

Att drabbas av en sjukdom innebär för många att leva i ovisshet och oro och patienter har ett 

större beroende av stöd än tidigare. Genom kommunikationen, som kan innehålla både ord 

av uppmuntran, stöd, hopp och information till patienterna vid exempelvis en behandling 

känner sig patienter trygga (Asp & Ekstedt, 2019, s.396). Genom att visa intresse för 

patientens psykologiska faktorer bidrar sjuksköterskan med det emotionella stödet, patienter 

känner sig trygga och bekräftade och därmed också mer mottaglig för att ta emot hjälp. Att 

vara lyhörd för patientens behov innebär inne enbart att vara trevlig och tillmötesgående, 

det får också en klinisk effekt som kommer att gynna patienten (Wiklund Gustin, 2015, 

s.271).  

 

Patienter upplevde att de fått mycket information medan de fortfarande befann sig på 

sjukhuset men att det kunde vara svårt att ta till sig av informationen.  

Detta styrks enligt Gambling (2003) som beskriver att patienter kan vara alltför chockade för 

att ta till sig av informationen och de kan oftast bara minnas en eller två saker och får då sålla 

bort sådan som inte ses som nödvändigt just vid det tillfället som informationen ges. 

Information som ges i ett stycke blir svårt för patienter att sortera och dela upp, de kommer 

därför oftast ihåg det som sägs först och sist under samtalet (Wiklund Gustin, 2015, s.112).  
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Patienter föredrar i större utsträckning att få information öga mot öga från 

sjukvårdspersonalen då de samtidigt kan ställa frågor om de inte förstår informationen som 

ges. Många vill även få med sig en sammanfattning av vad som sagts under samtalet, som en 

påminnelse om vad som diskuterats. Patienter gillar inte alltid att be om information och 

upplever att det kan vara svårt att veta vad de vill eller behöver veta. De vill ha 

skräddarsydda råd och information som är anpassad till deras individuella hälsotillstånd 

och situation (Gaglio, Glasgow & Bulls, 2012). Sjuksköterskan ansvarar bland annat för att 

informera och se till att patienten är delaktig utifrån individuella förutsättningar och 

önskemål (PL, SFS 2014:821, kap. 3, 5 §). 

 

Då vårdtiden för hjärtinfarkter kan vara korta, vanligtvis 2–5 dagar om inga komplikationer 

uppstått (Rydberg & Holst, 2016, s.235) är det lätt att förstå att det är mycket information och 

stöd som ska ges under en relativt kort tid. Hjärtinfarkten kan innebära en form av 

krissituation och i den genomgår patienten olika faser. Chockfasen, som är den första fasen 

kan pågå upp till några dagar. Under chockfasen kan personen ha svårt att ta in allt som har 

hänt och bearbeta det. För andra kan personen verka som vanligt, men inuti känns det 

annorlunda. Under chockfasen, som patienter ofta befinner sig i under sjukhusvistelsen är 

det svårt att ta till sig av information. Det är vanligt att inte komma ihåg informationen eller 

att förneka hela händelsen (Cullberg, 2007, s.142).  

 

Det kan innebära problem då korta vårdtider också betyder att patienterna befinner sig i en 

fas då de inte är mottagliga för information men mycket information ges. Det är viktigt att ha 

kunskap om detta då det är en vanligt förekommande händelse efter att ha varit med om 

något traumatiskt och informationen måste anpassas utifrån patientens förmåga att ta till sig 

av den.  

 

Vid utskrivning har patienter och sjukvårdspersonalen olika uppfattningar om vad som är 

viktig information (Scott & Thompson, 2003). Vidare uppfattar sjuksköterskor patienters 

tillfredsställelse med informationen som mottagits betydligt högre än vad patienterna själva 
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bedömer (Ekman et al., 2007). Det kan leda till missuppfattningar mellan patienter och 

sjukvårdspersonal. Det saknas rutiner för när och hur information ska ges.  

 

Sjuksköterskan har ett ansvar i att förmedla information utifrån patientens behov. Patienten 

kan i sin tur sedan omvandla informationen till kunskap. Informationen kan vara både 

muntlig och skriftlig och för att den ska vara till nytta krävs det att informationen ges 

anpassad till patientens situation och behov av information samt är relevant. Genom ett 

samtal kan sjuksköterskan förstå vad patienten behöver och vill veta. Istället för att 

sjuksköterskan informerar generellt om vad hen vill förmedla i ämnet gör ett 

informationsutbyte det möjligt att ta reda på vad patienten redan erfarit och vet (Eldh, 2019, 

s.577).  

 

Enligt socialstyrelsen (2015) ska sjukvården erbjuda rehabilitering eller stödgrupper. 

Resultatet visade att en del avstår rehabiliteringen, dels på grund av att det inte upplevdes 

givande då övningarna inte var tillräckligt utmanande, eller så känner de sig malplacerade 

där då de upplevde sig friska när symtomen är borta.  

Detta blir ett problem, speciellt då rehabiliteringen visat sig vara effektiv mot att drabbas av 

ytterligare en hjärtinfarkt enligt Zheng et al. (2019). Det är också viktigt att informera 

patienter att sjukdomen inte är “över” när symtomen är borta och att rehabiliteringen kan 

vara till hjälp för att förebygga depression och ångest i samband med hjärtinfarkten (Zheng 

et al., 2019).  

 

Resultatet visade att rehabiliteringen inte passade alla. Den borde därför anpassas till 

individuella kunskaper och mål så att alla känner att det gör någon nytta för dem. Det kan 

även ses som ett tillfälle att samtala om funderingar som uppkommit när chockfasen lagt sig. 

I en studie av Bårdsgjerde, Kvangarsnes, Landstad, Nylenna och Hole (2018) framkom det 

att patienterna upplever att rehabiliteringsprogrammet har en positiv inverkan då 

patienterna själva fick testa deras förmåga att träna samt avgöra hur mycket de klarar av 

under rehabiliteringen. Motivation tillkom genom att träffa andra patienter i samma 

situation och dela erfarenheter.  
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Slutsats 
 

Resultatet visar att socialt stöd är viktiga redskap och att patienter är i behov av både 

emotionellt, instrumentellt och informativt stöd för att förstå vad som hänt och stödja dem i 

rehabiliteringen efteråt. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om den individuella 

patientens behov och att information ges vid rätt tillfälle. Resultatet av litteraturöversikten 

visar också behovet att informationen och stödet fortlöper under återhämningen.  

Förslag på vidare forskning: Resultatet visar att patienter har svårt att ta till sig av 

information i samband med händelsen. Forskning behövs som kan ge svar på när patienter 

är som mest mottaglig för vilken typ av information samt få fram ett instrument som kan 

mäta vilket behov patienterna har av stöd och information i samband med sjukhusvistelsen, 

utskrivning och i hemmet.  
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Bilaga 1, Tabell 1. Tabell över sökningar 

 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna 

kvalitetsgranskades. 

 

Databas  

Datum 

Sökord Avgr. Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Antal 

valda 

Artikel 

 

Cinalh  

 

190926 

 

 

MH "Myocardial Infarction") AND 

"social support" OR (MH "Support, 

Psychosocial") AND "Patient Attitudes") 

OR (MH "Attitude to Illness+") 

AND myocardial infarction 

AND experience 

English, 

Swedish, 

10 years 

Peer 

reviewed 

21 9 8 6 5 5 Wieslander et al. 

(2016), 

Stevens et al. (2012), 

Junehag et al. 

(2014), 

Junehag et al. (2017) 

Kazimiera et al. 

(2013) 

 

 

Cinalh 

190926 

(MH "Cardiac Patients") OR (MH 

"Myocardial Infarction") AND (MH 

"Patient Attitudes") AND "experience" 

 

AND need of support 

AND myocardial infarction or heart 

attack or mi 

English, 

Swedish, 

10 years 

Peer 

reviewed 

14 6 5 3 3 3 Kähkönen et at. 

(2016), 

Mohammadpour et 

al. (2015), Garcia et 

al. (2015) 

Cinalh  

190926 

( (MH "Myocardial Infarction+") AND 

"information" AND (MH "After Care") 

OR "follow up" ) AND cardiac 

rehabilitation AND patient attitudes 

English, 

Swedish, 

10 years 

Peer 

reviewed 

19 5 5 2 2 2 Walker et al. (2016), 

Valaker et al. (2017) 

Pubmed  

190929 

((("Myocardial Infarction"[Mesh]) AND 

"Social Support"[Mesh]) OR ("Cardiac 

Rehabilitation/nursing"[Mesh] OR 

"Cardiac Rehabilitation/organization 

and administration"[Mesh] OR "Cardiac 

Rehabilitation/psychology"[Mesh] OR 

"Cardiac Rehabilitation/therapeutic 

use"[Mesh] OR "Cardiac 

Rehabilitation/therapy"[Mesh])) AND 

("Aftercare/methods"[Mesh] OR 

"Aftercare/nursing"[Mesh] OR 

"Aftercare/organization and 

administration"[Mesh] OR 

"Aftercare/psychology"[Mesh] OR 

"Aftercare/therapeutic use"[Mesh] OR 

"Aftercare/therapy"[Mesh]) AND 

patient attitude  

 

 

English, 

Swedish, 

10 years 

Peer 

reviewed 

 

48 33 8 3 3 3 Nadarajah et al. 

(2017), Pedersen et 

al. (2017) 

Ögmundsdottir et 

al. 2018) 

 

 Manuell sökning  English, 

Swedish, 

10 years 

Peer 

reviewed 

3 3 3 3 3     3     

 

 

 

Nicolai et al. (2018),  

Galdas & Kang 

(2010), 

Fålun et al (2016) 
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Bilaga 2, Tabell 2 

Översikt av inkluderade artiklar  

Författare årtal 

land  

Studiens syfte Typ av 

studie  

Deltagare 

(bortfall) 

 

Datainsamling 

analys  

huvudresultat Kvalité  

Andersson, 

Borglin & 

Willma 

(2013) 

Sverige  

Belysa betydelsen av 

upplevelsen hos yngre 

människor (<55 år) under 

deras första år efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ  19 

(2) 

 

Berättande 

intervju 

Tematisk 

strukturanalys 

Händelsen innebar en 

övergångsprocess och 

samtidigt skapade en 

ny mening i livet. Brist 

på energi och dess 

påverkan på det 

komplexa samspelet 

kombinerat med 

orimliga krav från 

arbetsgivare och 

vårdpersonal 

upplevdes av 

patienterna 

 

Hög 

 

Fålun et al. 

(2016) 

Norge 

Identifiera mål, resurser 

och hinder för framtida 

förändringar hos 

hjärtinfarktpatienter vid 

utskrivning från sjukhuset 

  

 

 

Kvalitativ 

 

20 

 

Semistrukturerade

intervju 

Innehållsanalys 

Patienterna var 

motiverade att 

förändra sin livsstil. 

Ofta kämpade 

patienter för att förstå 

sammanhanget med 

att leva med en 

hjärtinfarkt, hantera 

symtom och förstå 

orsakerna till 

hjärtinfarkten 

Hög 

 

Garcia et al. 

(2015) 

Brasilien  

 

Att känna till det 

mottagna eller assisterade 

sociala stödet från familjen 

mot behovet av vård efter 

akut hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ  

 

6 familjer  

 

 

Intervju, 

Observationer 

Tematisk analys 

 

I det akuta skedet 

kunde stöd och hjälp 

från personer utanför 

familjen var viktigt. 

På sjukhuset önskade 

deltagarna att få stöd 

från närmaste familjen 

och sjukvården. I 

senare 

skede kan stöd 

från grannar och 

vänner vara 

aktuellt. 

 

Hög 

 

Galdas & Kang 

(2010) 

Canada  

Att utforska 

erfarenheterna hos Punjabi 

Sikh-patienter efter en 

hjärtinfarkt på 

hjärtrehabilitering för att 

identifiera komponenter 

som är nödvändiga för att 

tillhandahålla relevanta, 

kulturellt lämpliga 

hjärtrehabiliteringsprogra

m 

 

 

 

Kvalitativ 

 

15 

 

Narrativ intervju 

Tematiska analys 
Fyra teman framkom 

relaterade till de 

framträdande 

aspekterna av 

deltagarnas 

hjärtrehabilitationsup

plevelse: "förståelse 

för diagnosen", 

"praktiska kostråd", 

"pågående interaktion 

med kamrater och det 

tvärvetenskapliga 

teamet" och "transport 

och närvaro". 

 

 

Medel 



2 
 

Junehag, 

Asplund, 

Svedlund 

(2013) 

Sverige 

Att beskriva individuella 

uppfattningar om sin 

livsstil och stöd, 1 år efter 

en hjärtinfarkt med eller 

utan mentorskap 

Kvalitativ 

 

20 

 

Intervju 

Innehållsanalys  

Att ha en mentor med 

samma erfarenhet kan 

vara betydelsefull för 

vissa patienter men 

det räcker inte utan 

det behövs mer 

forskning för att förstå 

bristen på motivation 

att göra 

livsstilsförändringar 

efter en hjärtinfarkt. 

Medel 

Junehag, 

Asplund & 

Svedlund 

(2014) 

Sverige 

Att beskriva 

individers 

uppfattningar om 

psykosociala 

konsekvenser efter en 

akut hjärtinfarkt samt 

deras tillgång till stöd ett 

år efter händelsen.

  

Kvalitativ 20 Intervju 

Innehållsanalys  

Deltagarna upplevde 

psykosociala 

konsekvenser som 

rädsla och ångest av 

att bli drabbad av en 

ytterligare 

hjärtinfarkt. 

Medel  

Kähkönen et al. 

(2016) 

Finland  

Att beskriva upplevt 

socialt stöd bland 

patienter med 

hjärtsjukdom efter 

perkutan koronar 

intervention. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die 

520 

(102) 

Instrument  

Beskrivande 

statistik och 

multivariat 

logistisk 

regression 

 

Patienterna saknade 

information om fysisk 

aktivitet, eftervården, 

riskfaktorer och 

rehabilitering. I det 

emotionella stödet var 

stöd från andra 

hjärtpatienter lägst. 

Det svagaste 

funktionella stödet var 

de svarades 

uppfattning om 

vårdpersonalen 

hjälpte de att hantera 

sin sjukdom. 

  

 

 

Hög 

 .     .  

Nadarajah, et al. 

(2016)  

USA 

 

Det primära syftet var att 

utforska erfarenheter av 

hjärtrehabilitering hos 

deltagare med en 

övervägande positiv syn, 

inom ramen för en akut 

hjärthändelse, inklusive 

att utforska barriärer och 

underlätta 

hjärtåterhämtning. Det 

sekundära målet var att 

utforska hur en positiv syn 

hade påverkat avslutandet 

av fas två av 

hjärtrehabiliteringsprogra

mmet. 

Kvalitativ  

Beskrivande 

fenomenolog

isk  

10 Intervju  

Induktiv 

dataanalys 

Tre teman uppkom 

efter analysen. Den 

första var "att välja liv 

framför döden", där 

deltagarna 

diskuterade hur de 

fattade ett beslut att 

förbättra sin hälsa. Det 

andra temat var ”lära 

sig att leva ett nytt 

jag”, där deltagarna 

beskrev de 

förändringar de var 

tvungna att göra för 

att förbättra deras 

hälsa. Det tredje temat 

var ”en 

livomvandlande 

hjärthändelse” där 

deltagarna delade hur 

Medel 



3 
 

hjärthändelsen 

förändrade sitt liv. 

Nicolai et al. 

(2018)  

Tyskland  

Att undersöka 

nyckelfaktorer relaterade 

till livsstilsförändringar 

efter akut hjärtinfarkt. 

Genom att framkalla 

överlevendes subjektiva 

behov av, attityder till och 

upplevelser med 

beteendeförändringar i 

deras vardag för att 

förbättra framtida insatser 

som främjar 

livsstilsförändringar 

kvalitativ 30 

(9) 

Semistrukturerade 
Intervju 
Innehållsanalys  
 

Livsstilsförändringar 

efter en hjärtinfarkt 

påverkas av en 

kombination av 

individuella fysiska, 

psykologiska och 

sociala faktorer.  Det 

framkom även att det 

finns ett behov av 

personligt anpassad 

information om 

orsaker och 

riskfaktorer för 

sjukdomen 

Hög 

 

Pettersen et al. 

(2017) 

Danmark 

 

Att undersöka  

patientupplevelsen av 

barriärer för avslutning av 

fas II hjärtrehabilitering 

och för att undersöka 

effekterna av 

socioekonomiska faktorer 

vid avslutad 

hjärtrehabilitering 

 

Kvalitativ 

utforskande 

design 

 

24 

patienter 

12 

närståend

e  

 

Intervju 

Innehållsanalys  

 

Patienter i olika 

socioekonomiska 

grupper upplevde en 

stel och icke-

individualiserat 

rehabiliteringsprogra

m. Totalt 

identifierades fem 

teman som kan 

förklara icke-

deltagande i 

hjärtrehabilitering: 

uteslutning av tid och 

plats, uteslutning 

genom hälsotro, 

uteslutning från 

rådgivning, 

uteslutning genom 

främling och 

uteslutning av 

släktingar.  

 

 

Hög 

Stevens, & 

Thomas. (2012) 

USA 

Att förstå erfarenheter från 

kvinnor i medelåldern 

som överlevde sin första 

hjärtinfarkt och återvände 

hem för att återhämta sig 

Kvalitativ  8 Intervju 

Tematisk analys  

Kvinnor måste få 

bättre information 

innan de lämnar 

sjukhuset, och de 

upplevde att 

stödgrupper behövs 

efter en hjärtinfarkt 

när de återvände hem 

från sjukhuset 

 

Medel  

 

Valaker et al. 

(2017) 

 Norge 

 

Att undersöka hur 

patienter som har 

genomgått PCI upplever 

kontinuitet i vården 

mellan sekundär och 

primärvården efter tidig 

utskrivning 

 

 

Kvalitativ 

 

 

22 

 

Semistrukturerade 

Intervju 

innehållsanalys 

Patienter som 

genomgick PCI var 

nöjda med den 

tekniska 

behandlingen. Men de 

upplevde en 

osäkerhet när de bytte 

vårdenhet. De fick 

inte tillräckliga 

instruktioner och 

information.  

 

 

 

Hög 



4 
 

Wieslander et al. 

(2016) 

Sverige  

Att undersöka hur 

kvinnors 

återhämtningsprocesser 

främjas efter en första 

hjärtinfarkt 

Kvalitativ  28 

(2) 

Utforskande och 

beskrivande 

design 

Innehållsanalys 

Kvinnors 

återhämtningsprocess 

är en process med 

önskan att utveckla 

och närma sig ett nytt 

perspektiv på livet. 

Kvinnornas möjlighet 

att närma sig nya 

perspektiv på livet 

inkluderar hur de 

hanterar de tre 

dimensionerna: hur 

de agerar och delta i 

olika aktiviteter; hur 

de får och ger stöd i 

sin sociala miljö; och 

psykologiska, deras 

sätt att tänka, 

reflektera och 

uppskatta livet 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Bilaga 3, exempel på innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kategori Subkategori 

“They also reported 

that no one on the 

cardiac rehabilitation 

team actually asked 

what they needed 

and what was most 

important for them 

at that particular 

time. For example, 

they considered the 

physiotherapist-led 

training classes more 

suitable for older 

people and not 

tailored to a younger 

patient group” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen i 

sjukvårdspersonalen 

frågade dem var de 

faktiskt behövde och 

vad som var viktigast 

för dem vid just den 

tidpunkten. 

Instrumentellt 

stöd.  
 

Avsaknad av 

instrumentellt 

stöd.  

 

 


