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Abstrakt  
 
Bakgrund: Hjärtinfarkt är en utbredd sjukdom som drabbar ett stort antal människor varje 
år. Ett stort lidande infinner sig ofta hos personer som drabbas och skrämmer många i den 
akuta fasen. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelser i 
vardagen efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Metod: Totalt 15 artiklar från databaserna 
CINAHL och PubMed inkluderades i litteraturöversikten varav 12 artiklar av kvalitativ 
design och tre av kvantitativ design. Resultat: Tre kategorier skapades efter analys av 
artiklarna med kvalitativ design; känslomässig påverkan, fysiska aspekter och behov av stöd. De 
kvantitativa artiklarna analyserades och skapade tillsammans kategorierna; begränsningar i 
vardagen och i vården och PTSD efter hjärtinfarkt. Diskussion: Personers upplevelser i 
vardagen efter hjärtinfarkt kantades av mycket som kunde kopplas till Erikssons teori om 
lidande. Lidandet berodde i grunden på den fysiska och känslomässiga påverkan som 
uppstått efter hjärtinfarkten, men även på att sjukvårdens arbete inte fullföljdes på ett 
korrekt sätt. Därför borde vården vara personcentrerad och ges enligt den enskilda 
individens specifika behov. Slutsats: Personer som drabbades av hjärtinfarkt hade ett ökat 
behov av stöd från vårdpersonalen men också av andra personer i samma situation. Att 
genom ökad förståelse för dessa upplevda känslor bör vården se till vilket stöd som finns i 
nuläget och att detta förbättras. 
 
Nyckelord: Fysiska begränsningar, Hjärtinfarkt, Litteraturöversikt, Rädsla, Stöd, Upplevelser  
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1. Introduktion 

Hjärtinfarkt är en diagnos där den som drabbas får ett minskat eller upphört blodflöde i ett 

eller flera av hjärtats kranskärl och patienten upplever ofta smärta, trötthet och 

andningssvårigheter i samband med det akuta insjuknandet (Socialstyrelsen, 2010). 

Hjärtinfarkt är en av de sjukdomar som hör till kategorin kardiovaskulär sjukdom, som är 

den största dödsorsaken världen över med över 15 miljoner dödsfall per år (WHO, 2017). 

Sjukdomsincidensen visar att många sjuksköterskor kommer att möta de patienter som har 

en pågående eller tidigare har haft en hjärtinfarkt.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Vad är hjärtinfarkt? 

Alla kan drabbas av en hjärtinfarkt men vissa personer har en ökad risk. Riskfaktorer är 

bland annat hypertoni, högt kolesterol och rökning (McAlister, Lawson & Teo, 2001). Vid 

hjärtinfarkt så uppstår oftast en ihållande smärta i bröstet, som kan stråla ut mot armen och 

även upp i käkarna (Berg, Björck, Dudas, Lappas & Rosengren, 2009). Symtomen kan lätt 

framkalla ångest hos patienten (Johansson, Swahn & Strömberg, 2007).  

 

Hjärtinfarkt definieras av ett plötsligt minskat flöde i något av hjärtats kranskärl som orsakar 

syrebrist (ischemi) i hjärtmuskeln. När ischemin lett till en hjärtmuskelskada som inte går att 

åtgärda så har personen drabbats av en akut hjärtinfarkt (Lidell 2012, s. 61). Sjukdomen hör 

till gruppen akut kranskärlssjukdom (Martzevisch, Semenova, Kutishenko, Zagrebelnyy & 

Ginzburg, 2017). Enligt Verkbeek, Ryan, Turner & Craig (2012) används vid diagnostisering 

en EKG-apparat som mäter hjärtats elektriska aktivitet. En hjärtinfarkt kan förutom de 

kliniska symtomen visa sig som ett avvikande EKG genom en så kallad ST-höjning och kallas 

då för STEMI. Det finns också hjärtinfarkter som inte har en ST-höjning och behöver därför 

inte ge utslag på EKG vilket då kan se normalt ut, eller visa sig som en ST-sänkning. Dessa 

kallas för non-STEMI eller NSTEMI (Verkbeek, Ryan, Turner & Craig 2012). Annan hjälp vid 

diagnostik är att mäta nivåerna av Troponin i blodet, vilket är en hjärtskademarkör som 

frisläpps vid hjärtinfarkten (Heidenreich et al., 2001).  
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Vid misstanke om hjärtinfarkt är snabb behandling och omvårdnad väldigt viktig (Cannon et 

al., 2000). Andersen et al. (2003) beskriver att behandlingen går ut på att återställa blodflödet 

med hjälp av trombolys och/eller PCI, som står för Perkutan Koronar Intervention på 

svenska. Det är en så kallad ballongvidgning där det/de tilltäppta kranskärlen vidgas ut så 

att blodflödet börjar igen. Trombolysen görs med hjälp av bland annat Acetylsalicylsyra som 

hämmar proppbildningen. 

 

Många människor drabbas årligen av hjärtinfarkt. Socialstyrelsens siffror visar att ca 25 300 

personer drabbades år 2017, samt att runt 6000 av dem avled inom en månad 

(Socialstyrelsen, 2018a). Däremot har mortaliteten minskat de senaste åren (Socialstyrelsen, 

2018b). Det finns även en tydlig könsfördelning mellan de som drabbas av hjärtinfarkt, då år 

2017 både prevalensen och dödligheten var dubbelt så hög för män jämfört med kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2018a). Jánosi et al. (2018) undersöker den potentiella skillnaden mellan 

antal män och kvinnor som genomgått en PCI-behandling. Resultatet visade att färre andel 

kvinnor fick PCI-behandling jämfört med män. Däremot kunde inte forskarna bevisa att 

patienternas kön påverkar mortaliteten. 

 

Att kön och ålder har en stor betydelse för att drabbas av hjärtinfarkt visar även Bhatnagar, 

Wickramasinghe, Williams, Rayner och Townsend (2015). Forskarna räknade fram antal 

personer som fått en hjärtinfarkt och räknade ut åldrarna på dem. Totalt insjuknade 67 196 

personer i hjärtinfarkt år 2013 i Storbritannien. Av 47 449 män var endast 0,06% under 45 år, 

7,05% mellan 65 till 74 år, och 12,08% var 75 år eller äldre. Av 19 747 kvinnor var 0,02% 

under 45 år, 2,06% mellan 65 till 74 år, och 5,5% var över 75 år.  

 

2.2 Att drabbas av hjärtinfarkt  

Känslan av att drabbas av hjärtsjukdom skrämmer många människor i den akuta fasen 

(Whitehead, Strike, Perkin-Porras & Steptoe, 2005). Det ger ofta mycket lidande i form av 

ångest och oro hos dessa personer då hjärtsjukdomen kan vara förenad med döden 

(Johansson et al., 2007). Lidell (2012, s. 66) beskriver att patienters reaktioner i anslutning till 

den akuta fasen av hjärtinfarkt skiljer sig från patient till patient, dels beroende på tidigare 

livserfarenhet, och dels på andra faktorer såsom psykosociala problem innan hjärtinfarkten. 
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Utifrån de olika reaktionerna anpassas vilket stöd och behov som sjuksköterskan behöver ge 

till den krisdrabbade patienten. Författaren poängterar vikten av att sjuksköterskan bemöter 

en patient genom ett ödmjukt, respektfullt och fokuserat förhållningssätt utifrån dennes grad 

av kris.  

 

2.3 Livsförändrande följder av kronisk sjukdom 

I jämförelse med hjärtinfarkt är diabetes, angina pectoris, förmaksflimmer och stroke också 

sjukdomar med kroniska följder som påverkar hjärt-kärlsystemet (Martsevich et al., 2017). 

Efter att ha fått diagnosen diabetes krävs livsförändringar så som förbättringar i kostvanor 

och ökad fysisk aktivitet, vilket kan leda till att det blir för många ändringar på en gång 

(Malpass, Andrews & Turner, 2008). En studie som undersöker personers upplevelser efter 

en stroke visar att deras liv vänds upp och ned, och att tidigare aktiviteter och vardagliga 

sysslor uteblir på grund av fysisk och psykisk funktionsnedsättning (Gallagher, 2011). Det 

har i tidigare studier även visat att personer som drabbats av en stroke kan utveckla 

posttraumatiskt stressyndrom (Kronish, Edmondson, Goldfinger, Fei & Horowitz, 2012; 

Sembi, Tarrier, O´neil, Burns & Faragher, 1998). PTSD har även visat sig vanligt 

förekommande hos personer efter hjärtstopp, då det i artikeln av Gamper et al. (2004) 

framkommer att 27% av 143 personer uppfyllde kriterierna för PTSD, och att dessa patienter 

fick en lägre livskvalitet. 

 

Ellis och Zaretsky (2018) beskriver Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som ett tillstånd 

hos en person som varit med om ett trauma. Detta tillstånd kan visa sig som tillbakablickar 

där de drabbade personerna återupplever den otäcka händelsen. Personer som lider av PTSD 

undviker gärna platser och situationer som påminner om händelsen som utlöst tillståndet. 

De kognitiva nedsättningarna som förknippas med PTSD är sömnsvårigheter, rädsla, 

irritabilitet och aggressivitet (Ellis & Zaretsky, 2018).  

 

2.4 Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Sjuksköterskan arbetar ofta utifrån sex kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker 

vård, samt informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad vård 
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kännetecknas av att sjuksköterskan ser hela patienten och anpassar vården efter dennes 

specifika behov, värderingar, erfarenheter och kunskaper. I samverkan i team beskrivs att 

vårdpersonal kompletterar varandras kompetenser och gemensamt utformar en bra och 

säker hälso- och sjukvård för patienter. Detta har dock visats vara svårt för nyutexaminerade 

sjuksköterskor (Ehrenberg, Gustavsson, Wallin, Boström, Rudman, 2016). Med evidensbaserad 

vård menas att sjuksköterskan använder de metoder som är bevisade med bästa tillgängliga 

evidens baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling handlar om att identifiera eventuella problem, utvärdera, dokumentera och 

samverka med andra instanser för kvalitetsutveckling. Säker vård innebär att sjuksköterskan 

arbetar på ett säkert sätt för att främja patientens hälsa och förebygga ohälsa genom att följa 

riktlinjer och styrdokument. Kompetensen informatik beskriver att sjuksköterskan ska kunna 

genomföra en säker kommunikations- och informationsöverföring till patient och närstående 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

2.5 Lidande 

I Katie Erikssons teori (Eriksson, 2015, s. 77–90) om lidande beskrivs sjukdomslidande, 

vårdlidande samt livslidande. Mer ingående beskrivs sjukdomslidande som det lidande en 

person upplever på grund av sjukdom eller behandling. Vårdlidande är det lidande en person 

utsätts för i samband med felaktig eller utebliven vård eller behandling, och därför ses 

vårdlidande som onödigt lidande då denna typ av lidande kunnat undvikits. Livslidande kan 

uppstå vid långvarig och kronisk sjukdom eller traumatiska upplevelser och kan beskrivas 

som existentiellt lidande. Livslidande kan ses när en person är oviss om framtiden, om 

döden och om man någonsin kommer bli fri sin sjukdom (Eriksson, 2015, s. 77–90). Teorin 

om lidande har tidigare kopplats till patienter som genomgått hjärtkirurgi, och visar att 

lidandet blir en del av livet (Råholm, 2000). 

 

2.6 Problemformulering 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna globalt. Däremot överlever allt fler av 

patienterna vilket ger ett ökat vård- och resursbehov. Att tvingas genomgå livsförändringar 

till följd av kronisk sjukdom visar sig ofta hos personer som har drabbats genom oro och 

ångest samt genom psykiskt- och fysiskt lidande. Det är viktigt med en bra och ständigt ökad 



 

5 
 

förståelse hos sjuksköterskan om dessa patienters behov och stöd, då mer kunskap kan 

minska onödigt lidande. Denna litteraturöversikt syftar till att undersöka personers 

upplevelser efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Litteraturöversikten kan därför bidra till att 

ge en ökad förståelse till vårdens organisationer, vårdpersonal, forskare samt även andra 

drabbade för att lättare kunna anpassa omvårdnaden runt patienten och de specifika stöd 

som behövs. 

 

3. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa personers upplevelser i vardagen efter att ha 

drabbats av hjärtinfarkt. 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Arbetet skrivs som en litteraturöversikt, som enligt Segesten (2017, s. 108) syftar till att 

beskriva kunskapsläget inom ett särskilt område, samt att detta görs noggrant och 

systematiskt medan varje steg i processen beskrivs. En litteraturöversikt valdes för att 

sammanställa resultat från tidigare forskning i form av kvalitativa- och kvantitativa studier, 

och på detta sätt visa hur kunskapsläget ligger till relaterat till det valda ämnet och syftet 

med detta arbete. 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

För att artiklarna skulle inkluderas krävdes att personerna i studierna var över 18 år. 

Artiklarna fick inte vara äldre än 10 år och skulle vara skrivna på engelska, samt ha 

abstraktet tillgängligt via databasen. De skulle bedömts som lägst “medel” i betyg i en mall 

för kvalitetsgranskning. Artiklarna skulle också vara etiskt granskade och godkända av etisk 

kommitté. De skulle förutom detta vara originalartiklar och belysa upplevelser efter 

hjärtinfarkt ur patientens perspektiv. Artiklar som belyste upplevelser ur andra perspektiv 

än patientens exkluderades. De artiklar som undersökte upplevelser i den akuta fasen av 

hjärtinfarkt eller i sjukhusmiljö exkluderades.  
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4.3 Litteratursökning 

Sökningar gjordes i databaserna PubMed samt CINAHL. Tre sökningar gjordes och kan läsas 

i Bilaga 1 - Sökordstabell. Utifrån arbetets syfte hittades relevanta sökord som utgjorde en 

grund i artikelsökningarna. Som grund i sökningarna översattes sökordet “hjärtinfarkt” med 

hjälp av Svensk MeSh och sökordet “patientupplevelse” med hjälp av Mittuniversitetets mall 

för “Termer för olika gruppers perspektiv” till engelska. De använda sökorden blev översatta 

till flera ord för liknande betydelse. De var “myocardial infarction”, “heart attack” och “mi” 

för hjärtinfarkt, samt “experience” och “perspective” för patientupplevelse. Dessa 

kombinerades på olika sätt med varandra samt med andra sökord för att hitta relevanta 

artiklar. De tre sökningarna var följande; “myocardial infarction OR heart attack AND 

experience OR experiences AND recovery OR rehabilitation” vilket gav 94 träffar i CINAHL. 

Den första sökningen i PubMed var “myocardial infarction OR heart attack AND patient 

experiences AND patient attitudes” som gav 35 träffar, och den andra var “life experiences 

AND myocardial infarction AND patient experiences” som gav 47 träffar. 

 

4.4 Urval och relevansbedömning 

Urval av inkluderade artiklar gjordes i en bestämd ordningsföljd i fyra steg. Utifrån 

sökningarna hittades olika antal träffar i de nämnda databaserna. Dessa träffar var titlar till 

artiklar som svarade på sökorden. Som urval 1 lästes artikelns titel, direkt i träfflistan på 

databasen. Som urval 2 lästes abstraktet på de artiklar som utifrån rubriken uppfattades 

relevanta till syftet. Om abstraktet visade relevans till syftet samt om inklusionskriterierna 

uppfylldes gick artikeln vidare till urval 3. I urval 3 lästes hela artikeln igenom för att få en 

överskådlig uppfattning av innehållet. Vissa artiklar som lästes i urval 3 exkluderades då det 

upptäcktes att de inte uppfyllde alla inklusionskriterier. I urval 4 genomgick relevanta 

artiklar från urval 3 en kvalitetsgranskning med två förbestämda mallar för kvalitativa 

respektive kvantitativa studier. Efter urval 4 gick totalt sex artiklar från databasen PubMed 

och nio från CINAHL vidare för att användas i resultatet. 

 

4.5 Kvalitetsgranskning 

Till hjälp vid kvalitetsgranskning användes Fribergs (2017, s. 187–188) mall “Bilaga III 

Granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier” för granskning av de 
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kvantitativa artiklarna samt SBU:s mall “kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik” (SBU, 2014) för de kvalitativa artiklarna. Om artiklarna bedömdes hålla låg 

kvalitet skulle dessa exkluderas, medan de som höll medel och hög kvalitet inkluderas. 

 

För att nå betyget “medel” i SBU:s mall krävdes att 14 av 21 frågor (66%) besvarats med “Ja”. 

För “hög” kvalitet krävdes att 18/21 (86%). Efter kvalitetsgranskningen fick sex kvalitativa 

artiklar betyget “medel”, och sex fick betyget “hög”. Ingen av artiklarna som 

kvalitetsgranskades fick för lågt betyg för att inkluderas. 

För att nå betyg “medel” i Fribergs mall bestämdes att 9 av 13 frågor (69%) skulle kunna 

besvaras. För “Hög kvalitet” bestämdes att 10 eller fler frågor (85%) skulle kunna besvaras. 

Tre kvantitativa artiklar granskades. Av dessa fick två betyget “hög” och en fick betyget 

“medel”. Kvalitetsgranskade artiklar som uppfyllt kraven och därmed inkluderas i resultatet 

visas i Bilaga 1 - Sökordstabell. 

 

4.6 Analys 

Kvalitativ analys 

För analys av kvalitativa artiklar följdes Graneheim och Lundmans (2004) metod för 

kvalitativ innehållsanalys. Metoden kan beskrivas genom att texten delas upp i manifest 

respektive latent innehåll. Manifest innehåll är det som är tydligt skrivet i texten, medan det 

latenta innehållet ger möjlighet för läsaren att själv tolka texten. Enligt metoden lästes de 

kvalitetsgranskade artiklarna igenom flera gånger för att få en helhetsbild av vad de 

handlade om. Detta gjorde att det hittades så kallade meningsbärande enheter, vilka är delar 

av artiklarna som bär på information som svarar på litteraturöversiktens syfte som var att 

belysa personers upplevelser i vardagen efter hjärtinfarkt. Dessa delar ströks under direkt i 

artikeln för att lätt kunna urskilja den från övrigt innehåll. Delarna genomgick sedan en 

kondensering, vilket innebar att de kortades ned till mindre material, medan kärnan av 

innehållet ändå behölls. De kondenserade meningsenheterna gavs koder, som sedan 

kopplades ihop med meningsenheter ur andra artiklar som placerades i samma kod. Data 

som var relevant till syftet togs ut till ett eget dokument. Denna text skrevs om till det färdiga 

resultatet. De koder som skapades var bland annat begrepp som “information”, “fysiskt”, 

“träning”, “familj”, “stöd”, “trötthet” och “rädsla”. Dessa koder bildade i sin tur 
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underkategorier. Totalt blev det nio underkategorier som jämfördes och de som hörde ihop 

lades under en gemensam kategori. Totalt resulterade underkategorierna i tre kategorier. 

Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet. Slutligen skapades med hjälp av de olika 

kategorier därefter ett tema som binder ihop den underliggande texten. 

 

Kvantitativ analys 

De kvantitativa artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs metod för analys (2017, s. 150). 

Som Friberg beskriver började analysen med att de valda artiklarna lästes flera gånger för att 

få en egen förståelse och uppfattning om innehållet. Sedan sammanfattades varje artikels 

resultat med hänsyn till syftet och därmed skapades en översikt av innehållet. En 

översiktstabell (Bilaga 2 - kvantitativ datareduktion) gjordes för att underlätta analysen. 

Sammanfattningen gjordes för att hitta samband och olikheter mellan de inkluderade 

artiklarna för att skapa huvudrubriker som behandlar den relevanta data som svarar på 

syftet. Totalt blev det två huvudkategorier. Genom att följa Fribergs metod gavs ett 

strukturerat arbetssätt vilket underlättade arbetet. 

 

4.7 Etiskt ställningstagande 

Denna litteraturöversikt håller en god etisk standard genom hela arbetet. Samtliga artiklar 

som ingick var som nämnts i inklusionskriterierna etiskt granskade och godkända av en etisk 

kommitté. Att göra det stärkte det vetenskapliga värdet på litteraturöversikten (Wallengren 

& Henricson, 2012, s. 492). Detta garanterade även sekretessen hos deltagarna och deras 

identitet blev ej röjd. Slutligen nämns att analysen gjordes och resultatet skrevs med en 

neutral inställning. Genom att vara medvetenheten om sin egen förförståelse påverkades 

arbetet i mindre grad. 

 

I denna litteraturöversikt nämns upplevelser som de händelser och erfarenheter som gett 

intryck hos personerna. I resultatet nämns deltagarna i de inkluderade studierna som 

“personer” för att få ett likställt skrivsätt genom hela arbetet. 
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5 Resultat  

Resultatet baseras på 12 kvalitativa och tre kvantitativa artiklar. Information om 

kvalitetsbedömning, vilka länder studierna är genomförda i samt antal deltagare och 

huvudresultat finns beskrivet i Bilaga 2 - Översiktstabell. Det kvalitativa resultatet presenteras 

under tre kategorier; känslomässig påverkan, fysiska begränsningar och behov av stöd, och det 

kvantitativa resultatet under två kategorier; begränsningar i vardagen och i vården och PTSD 

efter hjärtinfarkt. Det genomgående temat i samtliga kategorier beskriver personers 

känslomässiga påverkan och fysiska begränsningar i det vardagliga livet efter att ha drabbats 

av en hjärtinfarkt. Tabell 1 beskriver de kategorier och underkategorier som formades av det 

kvalitativa resultatet. 

 

Tabell 1  

Överblick av kategorier 

Tema Svårigheter och begränsningar i det vardagliga livet 

Kategori Känslomässig påverkan Fysiska aspekter Behov av stöd 

Underkategori Rädsla 

 

 

Osäkerhet och minskat 

självförtroende 

 

Existentiellt lidande 

Långvarig trötthet 

 

 

Fysisk 

funktionsnedsättning 

 

Fysisk återhämtning 

Socialt stöd och 

mentorskap 

 

Sjukvårdens roll 

 

Kvalitativt resultat 

5.1 Känslomässig påverkan 

I denna kategori beskrivs känslomässiga upplevelser och vilka komplikationer som kan uppstå till följd 

av hjärtinfarkt. Rädsla, osäkerhet och minskat självförtroende framkommer som stora problem, men 

också existentiella frågor som påverkar vardagen. 

“Det finns i bakhuvudet att . . . jag är närmare min andra hjärtinfarkt än den första” (Junehag et al., 

2014a, s. 27). 
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Rädsla 

I studierna framkommer många känslomässiga upplevelser, och en stor del beror på att 

personerna känner rädsla efter hjärtinfarkten. I elva studier framgår att personerna uttryckt 

rädsla för att drabbas av en till hjärtinfarkt (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009; Eriksson, 

Asplund & Svedlund, 2010; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a; Junehag, Asplund & 

Svedlund, 2014b; Mendes, Roux & Ridosh, M., 2010; Petricek, Buljan, Prljevic & Vrcic-

Keglevic, 2017; Simony, Pedersen, Dreyer & Birkelund, 2015; Simony, Dreyer, Pedersen & 

Birkelund, 2017; Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2010; Stevens & Thomas, 2012; 

Søderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013). Andra rädslor efter hjärtinfarkten visar sig 

genom sömnsvårigheter (Eriksson et al., 2009; Mendes et al., 2010), försämrat sexliv (Mendes 

et al., 2010; Søderberg et al., 2013), känslor av osäkerhet och sårbarhet (Eriksson et al., 2010; 

Simony et al., 2015; Sjöström-Strand et al., 2010; Stevens & Thomas, 2012) samt en rädsla för 

att lämna hemmet (Junehag et al., 2014b; Mendes et al., 2010; Simony et al., 2017). Svårigheter 

att somna kopplat till mardrömmar och oro ledde till att personerna var trötta på dagarna 

(Eriksson et al., 2009). Mendes et al. (2010) beskriver att en person var livrädd för att somna 

på grund av rädslan för en ny hjärtinfarkt. Personen kunde inte komma ihåg sin senaste natt 

med god sömn. Andra personer kände rädsla för att somna på grund av påträngande tankar 

om att kranskärlets stent skulle hamna ur läge, vilket skulle kunna leda till en ny hjärtinfarkt.  

Osäkerhet och minskat självförtroende 

Osäkerhet och sårbarhet ses i studierna som en följd av hjärtinfarkten då dessa känslor 

uppkommit efteråt. Personerna har svårt att lita på sin kropp, och speciellt på hjärtat 

(Eriksson et al., 2009; Simony et al., 2015; Stevens & Thomas, 2012).  Detta kan leda till att 

personerna inte vågar anstränga sig lika hårt fysiskt som tidigare (Simony et al., 2015; 

Stevens & Thomas, 2012). Simony et al. (2015) beskriver i sin studie om hjärt-

rehabiliteringsträning att personerna kände sig osäkra på hur mycket hjärtat skulle klara av 

vid träning. Det gav dem en ångestkänsla och ledde till att de undvek träning då för hög 

ansträngning var associerat till att få en ny hjärtinfarkt. Eriksson et al. (2009) framhäver 

osäkerhet och sårbarhet genom att personerna inte vill bli lämnade ensamma, då de inte 

längre känner sig säkra i hemmet. På sjukhuset fanns säkerhet med all personal och med 

utrustning som övervakade dem, och när personerna kom hem fick de en känsla av ”gå från 
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att vara övervakad till att vara övergiven”. En person nämner att självförtroendet försämrats 

och att personen därför blivit rädd för att göra samma aktiviteter som tidigare.  

Existentiellt lidande 

Existentiella frågor beskrivs i flera studier och sågs som skrämmande (Stevens & Thomas, 

2012; Eriksson et al., 2010; Simony et al., 2010; Sjöström-Strand et al., 2010; Mendes et al., 

2010). Alla personer i studien av Stevens och Thomas (2012) visar oförmåga att förstå hur 

hjärtinfarkten kunde drabba dem, och existentiella frågor som ”varför jag?” beskrevs hos 

samtliga. Dessa känslor leder till sorg, ilska och även depression. Framtiden ses som 

skrämmande då livet uppfattas som skört, och framtiden inte längre är en självklarhet 

(Eriksson et al., 2010; Simony et al., 2017; Mendes et al., 2010). Andra upplevda känslor är 

tappad kontroll över livet, ändrade livsuppfattningar och att personerna klandrar sig själva 

för det inträffade (Mendes et al., 2010). Sjöström-Strand et al. (2010) beskriver att personerna 

inte kunde sluta tänka på den nya svaghet som motarbetade dem i sitt nya liv. Detta skapade 

ett lidande då de varken kunde lita på sina kroppar eller hela sin existens, på grund av 

vetenskapen att de kan få en ny hjärtinfarkt som kan leda till döden. 

5.2 Fysiska aspekter 

I denna kategori beskrivs personers fysiska upplevelser och vilka svårigheter som uppstår efter 

hjärtinfarkten. Upplevda erfarenheter var bland annat långvarig trötthet, fysisk funktionsnedsättning, 

minskad social kontakt och biverkningar av medicineringen. Den beskriver också vilka aspekter som 

ligger till grund för återhämtningen hos dessa personer. 

“Och jag hade så svåra biverkningar, speciellt från blodtrycksmedicinen. Jag fick väldigt svullna ben, 
det går inte att beskriva. Jag tror vi var på semester i Sverige, åkte med bil och husvagn, och jag hade 
svullna fötter som elefantfötter” (Sjöström-Strand et al., 2010, s. 462). 

Långvarig trötthet 

Fysiska upplevelser efter hjärtinfarkten visar sig i flera studier i form av trötthet, svaghet och 

utmattning (Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 2014b; Simony et al., 2017; Sjöström-Strand 

et al., 2010; Stevens & Thomas, 2012; Søderberg et al., 2013), och leder till många negativa 

upplevelser. Den fysiska försämringen höll i sig varierande länge, beroende på bland annat 

ålder och vilket stöd personen hade i sin vardag. En del upplevde påverkan i några veckor 

till månader (Stevens & Thomas, 2012), vissa upp till ett år (Junehag et al., 2014b) samtidigt 
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som det i studien av Sjöström-Strand et al. (2010) uttrycks symtom som extrem trötthet 

[fatigue] fem år efter hjärtinfarkten. Andra faktorer som påverkar den fysiska upplevelsen är 

medicinen som personerna är tvungna att ta. Vissa personer beskrev att de blev mer trötta av 

blodtrycksmedicinen som reducerar hjärtfrekvensen (Junehag et al., 2014b) och andra fick 

väldigt svullna ben (Sjöström-Strand et al., 2010).  

Fysisk funktionsnedsättning 

De fysiska nedsättningarna leder till att personerna upplever förfäran över sitt nya liv då 

tidigare aktiviteter får avslutas eller minskas, vilket har lett till minskad social kontakt med 

andra (Simony et al., 2017; Søderberg et al., 2013). Det påverkar även deras arbete. 

Personerna fick på grund av trötthet och svaghet minska sin arbetstid genom kortare eller 

färre arbetsdagar och sjukskrivningar, vilket i sin tur innebar en sämre ekonomi (Simony et 

al., 2017; Sjöström-Strand et al., 2010; Wieslander, Mårtensson, Fridlund & Svedberg, 2016). 

Fysisk återhämtning 

I flera studier nämns vad som upplevs hjälpa återhämtningen efter hjärtinfarkten. 

Wieslander et al. (2016) beskriver att träning i form av cykling, gym eller simning hjälper 

likväl som trädgårdsarbete och långa promenader. Dessa typer av aktiviteter hjälpte 

personerna att få känsla av välbefinnande. Även om de minskat arbetstimmarna nämns 

arbetet som en positivt bidragande faktor till personernas återhämtning, då de fick träffa 

kollegor, få in rutiner och tänka på annat än sjukdomen. Liknande upplevelser beskrivs av 

Junehag et al. (2014b) och Simony et al. (2015) där personerna som var medvetna om 

betydelsen av fysisk träning började utföra nya vanor som dagliga promenader. Detta 

påstods öka både det fysiska och psykiska välmåendet, och en person berättade att dennes 

egenvärde ökat (Simony et al., 2015). Dessa nämnda upplevelser visar att fysiskt välmående 

även förbättrar det psykiska välmåendet. Värt att nämna är att vissa personer har ett behov 

av att konkret se resultat av sin träning genom välmående och förbättrad fysik, för att 

fortsätta utföra den (Petricek et al., 2017). Något annat som hjälpte var att sluta röka, då 

denna livsstilsförändring innebär ett bättre välmående (Sjöström-Strand et al., 2010; 

Wieslander et al., 2016). 

5.3 Behov av stöd 

Under denna kategori beskrivs hur personer upplever vardagen efter hemkomst från sjukhuset och 
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vilka sociala stöd personen upplever sig behöva från familj och andra som också haft hjärtinfarkt för att 

återfå sitt tidigare vardagliga liv. Men också vilken betydande roll sjukvården har för att personerna 

ska återhämta sig. 

”Vi pratar med varandra, jag och mentorn . . . och ibland avbryter han och säger . . . det är samma sak 

som han gått igenom! Så, jag tycker att det var bra med en mentor, att ha någon att prata med” 

(Junehag et al., 2014a, s. 26). 

 

Socialt stöd och mentorskap 

Efter att en person drabbats av hjärtinfarkt finns det olika typer av stöd som personen visat 

sig behöva. Att familjens och närståendes stöd är en stor del av återhämtningen framgår 

tydligt (Junehag et al., 2014a; Wieslander et al., 2016; Petricek et al., 2017; Stevens & Thomas, 

2012; Eriksson et al., 2009). Det som också har visat sig ha en positiv inverkan i tillfrisknandet 

efter en hjärtinfarkt är att få spendera tid med andra personer som också drabbats av 

hjärtinfarkt, då det i grupp upplevs lättare att prata om känslor och upplevda problem 

(Wieslander et al., 2016; Simony et al., 2015; Simony et al., 2017).  

 

Mentorskap från andra som genomgått hjärtinfarkt visas i två studier som positivt då en så 

kallad mentor, vilken är en person som tidigare drabbats av en hjärtinfarkt, upplevs 

uppskattad hos personer som själva nyss genomgått en hjärtinfarkt (Junehag et al., 2014a; 

Junehag et al., 2014b). Detta förklaras genom att personer som tidigare genomgått samma 

sak och upplevt liknande känslor kan svara på eventuella frågor som uppkommer och finnas 

där som stöd under den svåra tiden. Detta upplevs som en stödjande faktor för att återhämta 

sig efter insjuknandet. Junehag et al. (2014b) beskriver även skillnader mellan personer som 

haft och inte haft tillgång till en mentor. Samtliga personer som haft en mentor hade slutat 

röka, varav en efter 50 års rökning. De som inte har en mentor har också svårare att planera 

långsiktigt och tar dagen mer som den kommer på grund av rädsla för en ny hjärtinfarkt, då 

dessa personer inte kan prata om hjärtinfarkten tillsammans med andra drabbade. Detta 

styrks av Stevens och Thomas (2012) som skriver att vissa drabbade personer har en önskan 

om att få prata om sin hjärtinfarkt och ställa frågor till andra i samma situation. 
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Sjukvårdens roll 

Många upplever att de får för lite information från sjukvården (Junehag et al., 2014a; Stevens 

& Thomas, 2012; Søderberg et al., 2013; Petricek et al., 2017). Bristfällig information om bland 

annat orsaken till hjärtinfarkten, eventuella komplikationer, vilka behandlingar som utförs 

och hur egenvård kan utföras (Petricek et al., 2017). Vidare uttryckte personerna i studien att 

de behöver hjälp med att bekanta sig med sitt nya tillstånd och kunna särskilja symtom som 

är associerade med en ny hjärtinfarkt med andra ofarliga orsaker. Stevens och Thomas (2012) 

skriver att otillräcklig information om vilka känslor som kan uppstå efter utskrivning lätt 

framkallar ångest och rädsla hos personerna. Informationen som delas ut vid hemgången är 

inte personcentrerad och saknar viktiga delar. De beskriver att en bättre planering och mer 

information om eventuella upplevda känslor vid hemgång kan minska dessa känslor och 

göra dem bättre förberedda. Detta framkommer även i studien av Junehag et al. (2014a) som 

fortsättningsvis beskriver hur personer upplever att uppföljningen från sjukvården är 

bristfällig. Beskrivna känslor är att sjukvården inte tar dem på allvar, inte gör uppföljningen 

inom bestämd tid samt svårigheter att kontakta sjukvårdspersonal. Trots att majoriteten 

uppfattar sjukvårdens återkoppling negativ så framkommer också att vissa upplever bra 

samarbete med vården, och en person uttrycker specifikt att stödet från sjuksköterskan 

betyder mycket. Utöver bristfällig information om sjukdomen och den fysiska nedsättningen 

beskriver Søderberg et al. (2013) erfarenheterna av utebliven information om sexuell hälsa 

hos personer som drabbats av hjärtinfarkt. Det framkommer att det finns en önskan om att 

sexuella frågor och information ska ges vid hemgång och vilka svårigheter som kan tänkas 

uppkomma. 

 

Kvantitativt resultat 

Kvantitativa studier visar liknande upplevelser som de kvalitativa. Exempelvis upplevdes fysisk 

funktionsnedsättning under en lång tid efter hjärtinfarkten. Även kontakten med sjukvården 

upplevdes som svår. De visar också att det är vanligt att personer som drabbats av hjärtinfarkt senare 

även drabbas av PTSD som följd. 
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5.4 Begränsningar i vardagen och i vården 

En studie undersökte förekomsten av upplevd fysisk funktionsnedsättning och minskad 

självständighet (Dodson et al., 2012). 2002 personer deltog, varav 31,8% av personerna var 

kvinnor. Medelåldern var 59,3 år. Samtliga deltagare var från USA. Tidpunkten för 

datainsamling var ett år efter hjärtinfarkten. 

Fysisk funktionsnedsättning kan hålla i sig länge efter hjärtinfarkten (Dodson et al., 2012). 

Vidare beskrivs att 43% av personerna i samma studie upplevde minskad självständighet 

eller fysisk funktionsnedsättning ett år efter hjärtinfarkten. Studien framhäver även att 

personer som inte genomgått en hjärtrehabilitering mer troligt skulle uppleva fysisk 

funktionsnedsättning även ett år efteråt. De som upplevde störst funktionsnedsättning och 

minskad självständighet var äldre kvinnor. Att få kontakt med sjukvården upplevs svårt, 

speciellt för personer som saknar sjukförsäkring (Dodson et al., 2012). Detta medförde ett 

hinder för personerna då svårigheter med uppföljning, mediciner och rehabilitering uppstod. 

Detta kan i sin tur leda till nedsatt självständighet. 

5.5 PTSD efter hjärtinfarkt 

Förekomsten av PTSD efter hjärtinfarkt visas i två studier (Ayers, Copland & Dunmore, 2009; 

Gao, Zhao, Li & Cao, 2015). I dessa studier ingick totalt 171 deltagare varav 132 var män. 

Medelåldern var 56 till 62 år. Den ena studien var gjord i Kina (Gao et al., 2015) och den 

andra var från Storbritannien (Ayers et al., 2009). Studien från Storbritannien samlade data 

12 veckor efter personernas hjärtinfarkt. Den andra samlade data redan efter 5-14 dagar. 

Båda studierna undersöker olika grader av PTSD som upplevdes eller mättes, men endast en 

av dem redovisar de olika graderna var för sig i procent. Ayers et al. (2009) tittade på grad av 

PTSD hos deltagare med hjälp av PDS-skalan som mäter deltagarnas PTSD-symtom som 

stämmer överens med DSM-IV-kriterierna. DSM-IV mäter bland annat sömnstörningar, 

nedstämdhet eller irritabilitet, psykomotoriska störningar och svårigheter i koncentration. 

Resultatet ur PDS-skalan ställdes sedan i korrelation till olika psykiatriska variabler med 

hjälp av GHQ-28-skalan som mäter symtom på ångest, depression och social dysfunktion. 

De två studierna visar att många personer som genomgått en hjärtinfarkt visar tecken på 

upplevd PTSD (Ayers et al., 2009; Gao et al., 2015). Däremot redovisas olika antal incidens. I 

studien av Ayers et al. (2009) deltog 74 deltagare och det framgår att totalt 33,8% av dessa 
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upplevde PTSD. 16,2% av personerna mötte kriterierna av låg PTSD och ytterligare 17,6% 

upplevde måttlig eller svår grad av PTSD. I studien av Gao et al. (2015) mötte 25% av 

studiens 97 deltagare kriterierna för upplevd PTSD. I denna studie framkommer också att 

personer som lider av en svårare typ också har svårare att identifiera känslor. Högre ålder 

ses även bidra till en högre grad av PTSD. Det som mättes i undersökningen av PTSD var 

graden av ångest, svårigheter att beskriva och identifiera känslor, samt svårigheter att skapa 

relationer till andra människor. I artikeln av Ayers et al.  (2009) mättes fysisk nedsättning, 

upplevda existentiella hot, hur länge symtomen på hjärtinfarkten höll i sig, och personernas 

tidigare upplevelser av trauma. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt önskades hålla en god etisk standard genom hela arbetet. Det etiska 

förhållningssättet och inklusionskriterien att samtliga artiklar ska vara etisk granskade och 

godkända av en etisk kommitté gjorde att detta uppfylldes. En annan styrka i arbetet var att 

ett kritiskt förhållningssätt användes samt att medvetenheten om den egna förförståelsen 

minimerade påverkan på analysen och det kommande resultatet. Detta kan visas genom att 

tidigare livserfarenhet från både arbetsliv och praktikplatser ej skulle påverka arbetet när 

artiklarna lästes och analyserades. Data valdes ut som var relevant till syftet, och ingen viktig 

data lämnades obeskriven. Genom detta kan litteraturöversikten uppnå en högre reliabilitet. 

Att varje steg i arbetet har redovisats samt att ingen viktig data utelämnats kan även visa på 

en ökad tillförlitlighet. 

 

För att kunna jämföra de två granskningsmallarna valdes så många frågor som motsvarade 

varandra i så lika procent som möjligt. För medel behövdes 66% respektive 69% och för hög 

kvalité behövdes 86% respektive 85%. En styrka i detta var att både de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna kunde motsvara liknande kvalitet. Styrkan var också att det krävdes 

många poäng för att uppnå tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas. Dessa styrkor kan öka 

trovärdigheten i litteraturöversikten. En svaghet var dock kravet på att olika 

bedömningsmallar skulle användas. Det kan ha varit en fördel om de kvalitativa och de 
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kvantitativa artiklarna blivit bedömda av samma mall. Trovärdigheten hade då kunnat ökat 

ytterligare. 

 

Enligt exklusionskriterierna skulle artiklarna belysa erfarenheter ur patientens perspektiv. 

Trots det inkluderades en artikel i resultatet som belyste upplevelser ur både den personen 

som haft hjärtinfarkt och den anhörigas perspektiv. I den artikeln togs endast data från 

“patienten” och inte från den anhöriga.  

 

Sökorden som användes och kombinerades på olika sätt i sökningarna ses i Bilaga 1 – 

Söktabell. Vissa sökord användes i flera sökningar då de utgjorde en grund i sökningarna. 

Dessa var “myocardial infarction”, “heart attack” och “experience”. Något författarna inte 

uppmärksammat vid tidpunkten för de olika sökningarna var att så kallade “trunkeringar” 

kunnat användas. Exempelvis vid sökning med “experience” kunde det istället skrivits 

experience* vilket hade kunnat gett fler träffar då sökordet med trunkering använder 

samtliga ändelser på ordet (Polit & Beck, 2017, s. 92). Däremot gjordes ingen sökning i 

efterhand genom att använda detta sätt då tillräcklig mängd data redan hittats. Syftet med 

litteraturöversikten ändrades flera gånger under arbetet. Ett av dessa var “Syftet var att 

undersöka personers upplevelser och behov av stöd i återhämtningen efter hjärtinfarkt” och 

sökorden skapades till detta syfte. Det visade sig sedan att detta syfte var för brett och det 

smalnades av till det slutgiltiga syftet som användes. Sökordet “recovery” kunde inte direkt 

kopplas till det nya syftets innebörd men då artiklarna redan var funna och 

relevansbedömda kunde författarna ändå se att de svarade på det nya syftet och kunde 

därmed användas. Som det beskrivits i resultatet är just återhämtning en stor del av dessa 

personers vardag. 

 

En styrka i litteraturöversikten är att resultatet innehåller kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Litteraturöversikten önskades inkludera artiklar av båda ansatserna för att få en 

variation och bredd av resultatet, och på så sätt ge ett bredare perspektiv. Detta kan öka 

trovärdigheten. Syftet handlar dock om upplevelser och därför var det svårt att hitta 

kvantitativa artiklar. Fler kvantitativa hade möjligen stärkt kvaliteten ytterligare. Ett flertal 
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sökningar gjordes i både PubMed och CINAHL för att finna fler artiklar med kvantitativ 

ansats men detta utan resultat.  

 

Studierna som inkluderats är gjorda i flera olika länder, vilket kan ses som en styrka. Dessa 

är Sverige (sex), Danmark (tre), USA (tre), Kina (en), Kroatien (en) och Storbritannien (en). 

Det gjordes inga begränsningar var studierna skulle vara gjorda. Detta för att få en större 

bredd på datan, som exempelvis visar geografiska skillnader i upplevelserna. Att endast två 

artiklar var gjorda utanför Europa är något som kan ses som en svaghet. Detta kan påverka 

resultatet då olika kulturer, utveckling och vårdformer i länderna kan förekomma. Då 

personerna får olika vård kan det påverka deras upplevelser olika i efterhand.  

 

Många av de inkluderade artiklarna beskriver liknande upplevelser. Det visar att valda 

artiklar är relevanta till litteraturöversikten, och anses stärka validiteten då artiklarna tydligt 

svarar på syftet. Exempelvis beskrev elva artiklar att personerna upplevde rädsla för en ny 

hjärtinfarkt. Detta trots att studierna var gjorda i olika delar av världen. Sex artiklar var 

gjorda i Sverige och därför kan litteraturöversikten ha en god överförbarhet till landet. Det 

finns även en direkt överförbarhet till de andra länderna, då det exempelvis var tre artiklar 

gjorda i Danmark respektive USA. För att få en överförbarhet till en större del av världen 

hade fler artiklar gjorda utanför Europa kunnat inkluderats. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I denna litteraturöversikt var syftet att belysa personers upplevelser i vardagen efter att ha 

drabbats av hjärtinfarkt. Huvudfynden i resultatet visar att många personer upplever fysiska 

begränsningar och känslomässiga svårigheter i vardagen efter hemkomst från sjukhuset, 

samt att stödet från familj och sjukvård har stor betydelse för återhämtningen. Rädsla för ny 

hjärtinfarkt och minskat självförtroende nämns som känslomässiga påfrestningar hos 

personerna. Långvarig trötthet, minskad styrka och minskad social kontakt framkommer i 

resultatet som några av de fysiska komplikationerna. Andra fynd i resultatet var personers 

upplevelse av bristande kommunikation från vården. En uttryckt önskan från personerna 

var att få personcentrerad information samt bättre återkoppling efter hjärtinfarkten. 
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Resultatet beskriver förutom en negativ relation med vården även positiva upplevelser där 

sjuksköterskan beskrivs har varit ett stort ett stöd för personerna.  

 

Det framkommer i resultatet att rädsla är en återkommande känsla som flera gånger nämns 

vara ett problem även efter hjärtinfarkten, en rädsla som personerna beskriver utgör hinder i 

vardagen. Att hjärtinfarkt skrämmer många personer och ger en förhöjd rädsla av att 

drabbas av plötslig död stärks av Whitehead et al. (2005). Detta kan relateras till ett av de 

olika lidanden som även beskrivs i Katie Erikssons teori (Eriksson, 2015, s. 77–93). 

Sjukdomslidande är det lidande en person upplever på grund av sjukdom eller behandling. 

Detta sågs genomgående i resultatet då personerna som drabbats av hjärtinfarkt ofta 

upplever begränsningar i vardagen efteråt. Efter reflektion kopplades rädslan för en ny 

hjärtinfarkt, osäkerheten och det minskade självförtroende till att vara känslomässiga 

lidanden, en form av sjukdomslidande. Även fysiska begränsningar i form av långvarig 

trötthet, fysisk funktionsnedsättning och minskad social kontakt visar sig som 

sjukdomslidande hos dessa personer. Den fysiska försämringen kunde hålla i sig varierande 

länge och berodde på bland annat ålder. Det som är anmärkningsvärt är att vissa personer 

upplevde försämring i endast några veckor, medan andra hade symtom som extrem trötthet 

fem år efter hjärtinfarkten. Även om det till en början ses som ett sjukdomslidande övergår 

lidandet över tid till ett livslidande, eftersom det pågår över en större del av livet. 

 

Sjuksköterskan har som kärnkompetens i sitt arbete en viktig uppgift genom att informera 

patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En bristfällig information om sjukdomen kan 

resultera i okunskap och rädsla, och detta framkommer i resultatet. Information till patienter 

skall ges både skriftligt och muntligt. För att säkerställa att de uppfattat informationen bör 

den återupprepas av sjuksköterskan under sjukhusvistelsen men också ges efter hemkomst 

(Lidell, 2012, s. 68). Förutom upplevelser av generellt bristande information om tillståndet 

och sjukdomen, framkommer det i resultatet att personcentrerad information saknas, att 

vårdpersonal inte tog dem på allvar, att uppföljningen efter hjärtinfarkten var bristfällig samt 

att det finns svårigheter i att kontakta sjukvården vid frågor. Detta kan i Erikssons teori 

kopplas till vårdlidandet. Denna sorts lidande kan beskrivas som de negativa upplevelserna 

i mötet med vården. Utebliven vård är en av de fyra kategorier som beskrivs under 



 

20 
 

vårdlidandet (Eriksson, 2015, s. 81–88). Det är viktigt att belysa dessa upplevelser då det 

vidare beskrivs att utebliven vård alltid innebär en kränkning mot patienten, då patienten 

blir maktlös och dennes värdighet sänks. 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är personcentrerad vård också en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser som ska följas. Genom att se till de erfarenheter och 

individuella kunskaper som varje enskild person har om sjukdomen, bör informationen till 

den drabbade personen kunna ges på ett personcentrerat sätt och ta hänsyn till och 

uppmärksamma den individuella personens behov. Att detta var bristande visas tydligt i 

resultatet. Eriksson (1990, s. 55–56) förklarar innebörden av att skapa en god vårdrelation till 

patienterna, och beskriver att det i en relation mellan vårdpersonal och patient ska finnas 

möjlighet för att uttrycka problem och förklara sina behov. Vidare beskrivs vårdrelationen 

som den centrala delen för att kunna upprätthålla en god vårdprocess. För att skapa en god 

vårdrelation med patienten ska vårdaren ha ett professionellt förhållningssätt, kunskap om 

sitt yrke och ett resonemang som uppfyller de etiska kraven. 

 

Att implementera personcentrerade vårdplaner och att skapa stödgrupper beskrevs redan år 

2001 som viktigt för personer som genomgått hjärtinfarkt (Stewart, Davidson, Meade, Hirth 

& Weld-Viscount, 2001). Även resultatet i denna litteraturöversikt visar att detta är något 

som personerna uppskattar. Att spendera tid med andra personer i grupp som också 

drabbats av hjärtinfarkt upplevdes positivt då det var lättare att prata om känslor och 

problem. Även ett mentorskap visade sig vara uppskattat. Att ha en egen mentor som 

personerna kunde umgås och prata med upplevdes positivt och visade sig medföra många 

positiva aspekter. Det blir även väldigt personcentrerat då mentorn är knuten till en person 

istället för flera. Dock gäller det att dessa personer ska “fungera” bra ihop. Det kan vara svårt 

för personerna att hitta en egen mentor och stödgrupp, och därför är det viktigt att vården 

kan hjälpa att hitta dessa. Det är däremot viktigt att vården får ett medgivande att 

personerna vill medverka till detta för att inte bryta mot sekretessen, exempelvis i ett register 

där personer som tidigare haft hjärtinfarkt ska finnas med. Vilken metod av stödgrupp eller 

mentor som fungerar bäst hittades ingen forskning på.  
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Resultatet visade att fysisk aktivitet bidrog till bättre återhämtning och bättre välbefinnande. 

Detta är något som sjukvården bör uppmärksamma. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017) är samverkan i team som tidigare beskrivet en av sjuksköterskans kärnkompetenser. 

Sjuksköterskor och annan hälso- sjukvårdspersonal ska kunna komplettera varandras 

kompetenser och gemensamt utforma en bra och säker hälso- och sjukvård. Detta 

framkommer i resultatet då en ledarledd träning sågs vara uppskattad och stödjande. Därför 

kan genom samverkan med olika arbetsgrupper en personcentrerad rehabilitering utformas 

med hjälp av bland annat fysioterapeut som kan skapa ett träningsprogram tillsammans med 

patienten. Det har även visats att närvaro av en nära anhörig kan ge emotionellt och 

praktiskt stöd under träningen (Jackson, 2011). Därför kan sjukgymnasten även skapa 

träningsprogram där den anhöriga kan medverka, vilket kanske ökar motivationen för 

fortsatt rehabilitering. Resultatet beskriver att personer inte vet hur hårt de vågar anstränga 

sin kropp och hjärta på grund av rädsla för en ny hjärtinfarkt. Därför är det viktigt att 

informera och utforma träningsprogrammet utefter vad personen klarar av. Istället för att 

undvika träning kan då personerna hålla sig till träningsprogrammet då de vet att det inte är 

farligt. Detta visar att sjuksköterskan redan på hjärtavdelningen bör ta kontakt med 

sjukgymnast som kan träffa patienten så tidigt som möjligt. 

 

Utöver osäkerhet när det gäller träning visades i resultatet också osäkerhet och sårbarhet 

genom att personerna inte vill bli lämnade ensamma, då de inte längre känner sig säkra i 

hemmet. Osäkerhet visade sig då personerna inte vågade göra samma aktiviteter som innan 

hjärtinfarkten och ett minskat självförtroende blev en del av vardagen. Ständiga tankar om 

sin nya svaghet motarbetade personerna. Personer kände lidande då de varken kunde lita på 

sina kroppar eller hela sin existens, på grund av rädslan för en ny hjärtinfarkt som kan leda 

till döden. Detta förknippas med vad Eriksson (2015, s. 88–90) förklarar om det lidande som 

kallas livslidande. Livslidande beskrivs ibland som existentiellt lidande och ses i de 

existentiella frågorna då personerna frågade sig varför de själva blivit drabbade. Detta gav 

ett fortsatt lidande genom sorg, ilska och depression. Framtiden sågs som skrämmande då 

livet uppfattades som skört och framtiden inte längre var en självklarhet. 
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Resultatet visar att Erikssons teori har en stark anknytning till de personer som drabbats av 

hjärtinfarkt. Samtliga delar i teorin går att knyta till det som beskrivs i resultatet. 

Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande framkommer tydligt. Att det finns så starka 

anknytningar mellan personers upplevelser och teorin visar att det tydligt finns lidande hos 

dessa personer. För att lindra lidande förklarar Eriksson några exempel att tänka på. 

Vårdpersonalens grundinställning bör vara att man önskar lindra lidande. Det är viktigt att 

“vara där” för patienten och visa att “jag är här om du behöver mig”, att uppmuntra, stödja, 

trösta och förmedla hopp (Eriksson, 2015, s. 90). 

 

Kroniska sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke har tidigare visat sig kunna ge PTSD som 

följd (Kronish et al. 2012; Sembi et al. 1998). Gerge och Lander (2012, s. 17) skriver att skador 

och sjukdomar som uppstår kan utlösa känslor som att den egna kroppen sviker då den inte 

kan göra som den tidigare gjort. Resultatet visar att det är viktigt som sjuksköterska att se till 

behovet hos personer som drabbats av hjärtinfarkt, och kunna se symtom till PTSD och fånga 

upp dessa i tid. Som tidigare nämnda funktionsnedsättningar som uppkommer i samband 

med PTSD beskriver Socialstyrelsen (2017) bland annat är trötthet, sömnsvårigheter och 

försämrat minne. I resultatet framgår att människor upplever dessa svårigheter till följden av 

hjärtinfarkt och detta anses vara vanligt förekommande följder hos denna patientgrupp. Med 

denna information kan ett antagande göras om att många fler människor än de som är 

utredda för PTSD faktiskt lider av det. Därför anser författarna av denna litteraturöversikt att 

symtom som tyder på att en person drabbats av PTSD bör kunna uppfattas i tid och tas på 

allvar.   

 

7 Slutsats 

Efter en hjärtinfarkt upplever många personer nedsatt fysiskt och psykiskt välmående. Dessa 

personer har ett ökat behov av stöd från både vårdpersonal, anhöriga och av andra personer 

i samma situation. Litteraturöversikten ger en ökad förståelse för hur dessa personer 

upplever vardagen efter hjärtinfarkten och ger förslag till hur vården kan förbättras.  

 

Som förslag till vidare forskning kan information om upplevd brist på återkoppling och 

kommunikation, samt visa behov av att söka metoder för att öka samarbetet mellan 
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vårdpersonal och patient. Annan forskning som skulle kunna förbättra dessa personers 

vardag är att undersöka om en stödgrupp eller ett mentorskap är den bästa metoden. 
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Bilaga 1 - Söktabell 

Urval 1: Antal titlar lästa; Urval 2: Antal abstrakt lästa; Urval 3: Antal hela artiklar lästa; 
Urval 4: Antal artiklar som kvalitetsgranskats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 
 

Ur-
val 1 

Ur-
val  
2 

Ur-
val  
3 

Ur- 
val  
4 

Antal 
valda 

Artiklar 

190903 CINAHL myocardial 
infarction OR 
heart attack 
AND 
experience OR 
experiences 
AND recovery 
OR 
rehabilitation 

(2009–2019) 
 
Abstract available 

94 94 48 22 9 9 Ayers et al. (2009); 
Dodson et al. (2012); 
Gao et al. (2015); 
Junehag et al. (2014b); 
Mendes & Roux 
(2010); Simony et al. 
(2015); Simony et al. 
(2017); Sjöström et al. 
(2010); Stevens & 
Thomas (2012) 

190903 PubMed myocardial 
infarction OR 
heart attack 
AND patient 
experiences 
AND patient 
attitudes 

(2009–2019) 
 
Abstract available 

35 35 7 4 2 2 Eriksson et al. (2009); 
Søderberg et al. (2013) 

190903 PubMed Life 
experiences 
AND 
myocardial 
infarction AND 
patient 
experiences 

(2009–2019) 
 
Abstract available 

47 47 15 10 4 4 
Eriksson et al. (2010); 
Junehag et al. (2014a); 
Petricek et al. (2017); 
Wieslander et al. 
(2016) 
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Bilaga 2 - Kvantitativ datareduktion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

           x - framgår inte i artikeln  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare Land Antal 
deltagare 

Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

Medelålder Mättillfälle Mätinstrument 
som mäter 

grad av PTSD 

Mätinstrument 
som mäter 

fysisk 
nedsatthet 

Mätinstrument 
som mäter 

grad av 
psykisk 

påverkan 

Signifikansnivå 

Ayers et 
al. (2009) 

Storbritannien 74 56 18 62 12 veckor 
efter 

hjärtinfarkten 

GHQ-28 
PDS-1995 

  x 

Dodson 
et al. 
2012) 

USA 2002 1365 637 59,3 1 år efter 
hjärtinfarkten 

 EQ-5D 
SF-12 

EQ-5D P <0,05 

Gao et al. 
(2015) 

Kina 97 76 21 56 5–14 dagar 
efter 

hjärtinfarkten 

PCL-C 
ECR 

TAS-20 

  P <0,05 
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Bilaga 3 - Artikelöversikt 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Ayers et al. 2009, 
Storbritannien 

Att undersöka PTSD-
symtom efter en 
hjärtinfarkt och vilka 
skillnader i värderingar 
av symtom, upplevelser 
av konsekvenserna och 
nedsatta copingförmågor 
som dessa patienter har. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

74 
(72) 
49% 

Enkäter 
GHQ-28 
PDS-1995 

16,2% av personerna mötte kriterierna av låg 
PTSD. 17,6% upplevde måttlig till svår grad av 
PTSD. 

Hög 

Dodson et al. 2012, 
USA 

Att undersöka 
incidensen av nedsatt 
hälsa med hänsyn till 
förlust av självständighet 
och fysisk 
funktionsnedsättning till 
följd av hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

2002 
(2338), 
53,8% 

TRIUMPH-register 
 
Enkäter 
EQ-5D 
SF-12 

Efter ett år upplevde 40% fortfarande nedsatt 
hälsotillstånd. 12,8% upplevde minskad 
självständighet, 15,2% upplevde minskad fysisk 
funktion. 15% upplevde både och. 

Medel 

Eriksson et al. 
2009 
Sverige 
 

Beskriva patientens och 
dennes partners 
upplevelse efter 
utskrivning från 
sjukhuset efter att ha 
drabbats av en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 30 Individuella 
intervjuer, 
 
Innehållsanalys 

De flesta av patienterna beskrev lycka över att 
vara hemma igen och att partnerns stöd spelade 
stor roll för återhämtningen. Men även rädslor 
framkommer över att drabbas av en ny 
hjärtinfarkt. Det framkom även att fysiska 
begränsningar uppstod efter en hjärtinfarkt. 

Medel 

Ericsson et al. 
2010 
Sverige 
 

Undersöka tankar och 
förväntningar om 
framtiden hos par efter 
utskrivning från 
sjukhuset efter att en 
patient drabbats av en 
akut hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 30 Individuella 
intervjuer, 
 
Innehållsanalys 

Resultatet visade att det fanns två typer av 
patientgrupper efter en hjärtinfarkt. Den första 
gruppen såg hoppfullt och ljust på framtiden där 
de hade långsiktiga planer. Den andra gruppen 
tog varje dag som den kom och ville inte planera 
för långt in i framtiden då de kände en osäkerhet 
och ville vara förberedd på det ”värsta”.   

Hög 



 

2 
 

Gao et al. 2015, 
Kina 

Att undersöka 
sambandet mellan att 
känna samhörighet och 
alexitymi med PTSD-
symtom hos patienter 
som haft en hjärtinfarkt. 

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie 

97 
(10), 
9,3% 

Enkäter 
PCL-C 
ECR 
TAS-20 

25,7% av personerna mötte kriterierna för PTSD. 
Personer som lider av en svårare typ av PTSD 
har svårare att identifiera känslor. Sambandet 
mellan PTSD och hög ålder spelar en stor roll. 
Den större delen som drabbas av PTSD efter en 
hjärtinfarkt är män. 

Hög 

Junehag et al.  
2014a 
Sverige 
 

Beskriva individers 
psykosociala 
konsekvenser efter en 
akut hjärtinfarkt. 

Kvalitativ  
Deskriptiv design 

20 Inspelade intervjuer 
med öppna frågor, 
 
Innehållsanalys 

Resultatets fynd redovisas i tre teman där 
personer i första temat beskriver hur livet 
förändrats och hur de anpassar sig till det men 
också svårigheter så som ensamhet och rädslor. I 
det andra temat framkommer personernas 
tankar och åsikter om kontakten med vården. I 
det sista temat beskrivs vikten av stöd. 

Medel 

Junehag et al.  
2014b 
Sverige 
 

Beskriva individuella 
uppfattningar om livsstil 
och stöd, ett år efter en 
hjärtinfarkt. Med och 
utan mentor. 

Kvalitativ 
Deskriptiv design 

20 Individuella 
intervjuer,  
 
Innehållsanalys 

Att ha stöd av en mentor efter en hjärtinfarkt 
visade sig ha god effekt hos de flesta av 
personerna. Det framkom att personer som hade 
stöd av mentor lättare kunde exempelvis sluta 
med dåliga vanor medan de utan mentor hade 
svårare. Att förändra sin livsstil efter en 
hjärtinfarkt beskrivs av många som svårt. 

Hög 

Mendes et al.  
2010 
USA 

Att utforska de strategier 
som används av kvinnor 
för att utveckla styrkor 
för hälsofrämjande och 
återhämtning efter att ha 
sökt vård för symtom på 
hjärtinfarkt 

Kvalitativ 12 Inspelade 
semistrukturerade 
intervjuer, 
Fältstudier, 
Observationer, 
Personliga 
reflektioner, 
 
Grundad teori 

Mycket rädslor framkom hos kvinnorna som 
genom stöd från sjuksköterskan fick mer 
förståelse om tillståndet och medicinering samt 
ändrade kost och träningsvanor. Stöd från familj, 
vänner och andra närstående framkom som en 
stor källa för att få inre styrka. 

Medel 

Petricek et al. 
2017 
Kroatien 

Undersöka vilka behov 
och förväntningar 
patienter har för att 
anpassa sig till och 
acceptera en hjärtinfarkt 
 

Kvalitativ 30 
(2), 
6,3% 

Semistrukturerade 
individuella 
intervjuer, 
 
Grundad teori 

Genom stöd från närstående samt att återgå till 
arbetet framkom som viktiga aspekter för att 
kunna återgå till det ”normala”. Det framkom 
också att stöd från vården upplevs som 
bristfällig. Patienterna önskade mer information 
om hjärtinfarkten och tillståndet som det 
innebar. 
 

Medel 



 

3 
 

Simony et al. 
2015 
Danmark 

Hur patienter som 
drabbats av hjärtinfarkt 
upplever fysisk 
hjärtrehabilitering 
 

Kvalitativ 11 Fältstudier, 
Fokusgrupps-
intervjuer, 
Individuella 
intervjuer, 
 
Fenomenologisk-
hermeneutisk analys 
 

Resultatet visade att de flesta av deltagarna var 
positiva till att fortsätta med en aktiv livsstil efter 
hjärtrehabiliteringen trots fysisk och psykiska 
hinder. Under rehabiliteringens gång så 
framkom att rädsla för ny hjärtinfarkt under 
träning gjorde att personerna undvek träning. 
Genom fysisk hjärtrehabilitering så släppte 
denna rädsla och detta hjälpte personerna att 
återgå till livet efter avslutad rehabilitering med 
en sund livsstil och de flesta kände sig tillfreds. 

Hög 

Simony et al. 
2017 
Danmark 
 

Undersöka hur patienter 
som drabbats av 
hjärtinfarkt upplever sin 
livssituation under en 
hjärt-rehabilitering. 

Kvalitativ 11  
(2), 
15,4% 

Fältstudier, 
Fokusgruppintervjuer, 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer, 
 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk metod 
 

Tre teman uppstod; ”Svårigheter att acceptera 
sjukdomen” vilket ledde till sårbarhet och 
hjälplöshet, ”förståelse att livet blivit skört” när 
patienterna förstår att sjukdomen är kronisk och 
livshotande, och ”ett förändrat liv” då 
patienterna måste anpassa sig i sina nya 
aktiviteter. 

Medel 

Sjöström-Strand et al. 
2011 
Sverige 
 

Undersöka och beskriva 
kvinnors upplevelse av 
sin hälsa fem år efter en 
hjärtinfarkt 
 

Kvalitativ 
 

12 
(2), 
14,2% 

Semistrukturerade 
intervjuer, 
 
Fenomenologisk 
metod 

Resultatet visar att kvinnorna behöver fortsatt 
stöd efter fem år och de upplever inte att 
sjukvårdens stöd under det första året efter 
hjärtinfarkten är tillräcklig. Det framkommer i 
resultatet två kategorier: konsekvenserna av en 
hjärtinfarkt och anpassning till den nya 
livssituationen. 

Hög 

Stevens & Thomas 
2012 
USA 
 

Erfarenheter hos kvinnor 
som överlevt en 
hjärtinfarkt 

Kvalitativ 8 Inspelade individuella 
intervjuer, 
 
Hermeneutisk analys 
 

Kvinnorna upplevde svårigheter så som trötthet, 
ångest, fysisk smärta och osäkerhet. Kvinnorna 
uttryckte oro över familjen. En rädsla för att 
drabbas av ny hjärtinfarkt och att de inte skulle 
finnas där för sina barn och närstående. Det 
framkom även känslor om att sjukvården inte 
gav tillräcklig information om hjärtinfarktens 
följder. 
 

Medel 



 

4 
 

Søderberg et al. 
2013 
Danmark 
 

Beskriva kvinnors 
erfarenheter av sin 
sexuella hälsa sex 
månader efter de 
drabbats av sin första 
hjärtinfarkt 

Kvalitativ 11 
(24), 
68,6% 

Semistrukturerade 
intervjuer,  
 
Ricoeurs 
tolkningsteori 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde ångest 
för att återuppta sexlivet med sin partner, och 
det drabbade förhållandet. De upplevde också 
brist på information från sjukvården om den 
sexuella hälsan efter att ha drabbats av 
hjärtinfarkt. 

Hög 

Wieslander et al. 
2016 
Sverige 

Kvinnors erfarenhet av 
återhämtning efter att ha 
drabbats av sin första 
hjärtinfarkt 

Kvalitativ 26 
(2), 
7,1% 

Individuella 
intervjuer med öppna 
frågor,  
 
Innehållsanalys 

För att kunna återhämta sig efter en hjärtinfarkt 
framkommer att kvinnorna ser på livet ur ett 
nytt perspektiv. Där de uppskattar varje dag och 
inte tar något för givet. Livsstilsförändringar 
gjordes också i form av ändrad kost och fysisk 
träning. Stöd från familj, vänner och 
vårdpersonal betydde mycket. 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


