
Abstrakt 

Hjärtinfarkt är en sjukdom som påverkar hela familjesituationen. Närstående till 

personer som insjuknat i hjärtinfarkt kan uppleva högre grad av oro, rädsla och 

osäkerhet än personen som insjuknat. Syftet var att genom en systematisk 

litteraturstudie belysa närståendes upplevelser till personer som insjuknat i 

hjärtinfarkt. Sökningar gjordes i PubMed och Cinahl. Studiernas resultat 

sammanfördes och analyserades utifrån innehållsanalys vilket resulterade i tre 

huvudkategorier och fem subkategorier. Resultatet visade att närstående 

påverkades fysiskt, psykiskt och socialt. Många män till kvinnor med hjärtinfarkt 

upplevde en känsla av maktlöshet av att inte veta hur hälsan för personen som 

insjuknat i hjärtinfarkt skulle utvecklas framöver. Känslor som ilska, frustration 

och ökad osäkerhet var vanligt i det tidiga skedet av rehabiliteringen. Den nya 

livssituationen för närstående innebar stora förändringar i det dagliga livet. De 

upplevde det ökade ansvaret som frihetsberövande medan andra kände sig mer 

tillfredställda att kunna hjälpa till och få en central roll i hemmet. Genom att 

närståendes situation tas upp i omvårdnaden och får mer stöd av vårdpersonalen 

kan det leda till att personen som insjuknat i hjärtinfarkt får ett bättre stöd. 
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Bakgrund 

Att insjukna i akut hjärtinfarkt kan innebära dramatiska påföljder som påverkar en 

persons liv. Följderna av en hjärtinfarkt kan även inverka på familjemedlemmarna 

och andra närstående. (Bowman, et al., 2006). 

 

Närstående till personer som insjuknat i hjärtinfarkt upplever ångest, depression 

och utmattning första tiden efter insjuknandet (Bowman, et al., 2006). Under 

sjukhusvistelsen befinner sig närstående i en stressfull situation vilket upplevs 

som hot eller undergång. Många närstående har en tendens att skylla och kritisera 

sig själva då deras partner insjuknar i hjärtinfarkt och ansåg att symptomen inte 

tagits på allvar. De första reaktionerna som närstående upplever är chock, misstro, 

vrede, hjälplöshet samt insomningssvårigheter på nätterna och dålig aptit när 

patienten ligger på sjukhuset. Upplevelser som oro förekommer både under den 

akuta fasen och tre månader efter insjuknandet (Svedlund, 2000 s.14-16).  

 

Ischemiska hjärtsjukdomar är den vanligaste orsaken till akutsjukvård i dagens 

samhälle och under år 2000 registrerades ca 30000 hjärtinfarktspatienter. 

Dödligheten i hjärtinfarkt har drastiskt sänkts på grund av ny sjukdomsbehandling 

som trombolys, betablockerare, aktiv hjärtsviktsbehandling, pacemaker, 

mobilisering och rehabilitering tidigt efter insjuknandet (Eriksson & Eriksson, 

2002 s.33, 43). Karakteristiska symtom vid diagnos av hjärtinfarkt är plötsligt 

påkommande svåra centrala bröstsmärtor som utlösts både under vila och fysisk 

ansträngning. Smärtorna är av varierande grad från att vara utstrålande till diffusa 

och ibland så besvärliga att de kan upplevas som outhärdliga. Patienter kan även 

få besvär som till exempel ångest, illamående, kalllsvettningar och andfåddhet 

men dessa symtom är oftast mest uttalat hos kvinnor (Ibid, 2002 s. 40).  

 

Fleury & Moore (1999) lyfter fram närståendes vilja att ta hand om och vårda en 

närstående som blivit drabbad av en hjärtinfarkt. Närståendes välvilja och 

förväntningar kan i vissa fall tjäna som en barriär för personen med hjärtinfarkt. 

Försök att hantera förändringar i det sociala livet kan leda till konflikter inom 

familjen. Ett överbeskyddande beteende från närstående kan uppstå i dessa 

situationer som växer fram från den oro för en återkommande hjärtinfarkt samt 
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den dåliga informationen som närstående erhåller från sjukvårdspersonalen. Oron, 

dålig information och skillnader mellan personen med hjärtinfarkt och närståendes 

syn på hur vägen till tillfrisknande skall se ut kan även hämma återanpassningen i 

den tidiga återhämtningsfasen efter hjärtinfarkten. Fleury, Hill, Moore & Van 

Horn, (2002) beskriver två primära mål vid familjerådgivning och stöd under den 

akuta fasen och återhämtnings fasen. I första hand gäller det att minska psykiska 

besvär hos personen som insjuknat i hjärtinfarkt och närstående. I andra hand 

bistå med vägledning så att familjen kan erbjuda riktig, lämplig och effektivt stöd 

till personer med hjärtinfarkt. Socialt stöd från närstående är viktigt när sjukdomar 

och livskriser uppstår. En fungerande och välstrukturerad familj är beroende av 

familjens förmåga att skapa och mobilisera resurser som är nödvändiga för att 

minska kriser under rehabiliteringen. Psykiska påfrestningar, hälsoproblem, 

osäkerhet, stress och sårbarhet är några av de känslor som närstående upplever. 

Förebyggande åtgärder är avsedda till att reducera anhörigas oro, depression och 

förstå deras känslor samt öka deras sociala stöd och förhoppningar inför 

framtiden.  

 

Fridlund (1994 s.10) säger att det sociala nätverket skall ses som en tillgång i 

livet, där individen delar med sig av de resurser och kvalitéer som hon har. 

Sociala nätverket innefattar även resurser i form av känslomässigt, informativt 

och fysiskt stöd samt kamratstöd. När negativa stressande livshändelser och 

livskriser uppstår kan det sociala stödet påverka individens livssituation i en 

positiv riktning. 

 

Karin & Robinson (1999) beskriver att närstående känner mer oro än personen 

med hjärtinfarkt tidigt under insjuknandet. Detta bidrar till allmänna påfrestningar 

i vardagslivet på grund av den hotande livssituationen av att förlora den som 

insjuknat. Många personer med hjärtinfarkt tycker att det största sociala stödet 

kommer ifrån närstående som erbjuder emotionellt och fysisk stöd, service och 

information. Om närstående inte har förmåga att erbjuda stöd på grund av att de 

själva har bekymmer eller att de inte vill stödja den som insjuknat, kan det leda till 

att krisen inom familjen ökar ytterligare. Personer med hjärtinfarkt som lever 

ensamma har större risk att dö än de som har ett socialt nätverk. Därför är det av 
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stor vikt för en familj att omorganisera och stabilisera familjens struktur och 

funktion så att både patienten och närstående blir involverade i rehabiliteringen.  

 

Familjemedlemmarna behöver hjälp med att identifiera och lösa olika synsätt 

relaterade till förväntningar för återhämtningen, som innefattar rollfördelning och 

även psykiska och känslomässiga förändringar. Information och undervisning som 

ges till närstående från sjukvårdspersonal bör innehålla kommunikation, 

omvårdnad och behandlings alternativ som kan appliceras på den som insjuknat. 

Undervisningen bör även ha en funktion som reducerar ängslan, emotionell 

smärta jämte närståendes behov av att få stöd, hopp och bli befriad av oron 

(Fleury & Moore, 1999). Den bästa förutsättningen för en god vård och 

omvårdnad är att ha en helhetssyn på patienten. Helhetssynen innebär att 

människans olika behov tillgodoses såväl fysiskt, psykiskt, socialt och andligt 

(Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003 s.23). Det krävs också att närstående inte 

känner sig som offer för omständigheterna eller tycker att livet är orättvist, utan 

ser svårigheter som uppkommer i det vardagliga livet, är värda att investera energi 

i (Antonovsky, 2004 s.38). 

 

Syfte  

Syfte var att genom systematisk litteraturstudie belysa upplevelser av att vara 

närstående till en person som insjuknat i hjärtinfarkt. 

 

Frågeställning 

1. Hur upplever närstående den nya livssituationen?   

2. Vilken betydelse och roll får närstående i den nya livssituationen?    

 

Metod 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Den 

systematiska litteraturstudien utgick ifrån syftet och frågeställningar som 

systematiskt besvarades genom värdering och analys av relevant forskning. 

Studien koncentrerades  kring tre huvudbegrepp, upplevelser, betydelse och roll 

av att vara närstående till en person som insjuknat i hjärtinfarkt ( Jmf. Forsberg & 

Wengström, 2006 s.25, 27).   
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Tarbell. 1 Limit: English, Nursing Journals, 1996 (2007-09-07) 

 

Sökord PubMed Cinahl Utvalda 

PubMed 

Utvalda 

Cinahl 

1. Myocardial infarction 820 2083   

2. Family 15974 17023   

3. Experience 9764 13939   

4. Emotions 5294 1060   

5. Caregivers 2872 3776   

6. Family OR caregivers 17198 19231   

7. Experience OR emotions 14011 14729   

8. Family OR experience 23650 28997   

9. 1 AND 6 76 102 17 3 

10. 1 AND 6 AND 7 28 22 Dubbletter Dubbletter 

11. 1 AND 8  128 175 Dubbletter 1 

 

Urval och bearbetning 

Inför litteraturstudien söktes vetenskapliga artiklar i två databaser PudMed och 

Cinahl via Mittuniversitetets hemsida. Dessa två databaser inriktade sig på 

medicin och omvårdnad som passade studien. För att få en större mängd träffar 

och rätt ämnes inriktning användes Meshtermer och textord. Sökorden var 

hjärtinfarkt, familj, upplevelser, känslor och vårdgivare. I litteraturgenomgången 

fokuserades artiklar innehållande närståendes upplevelser, känslor, betydelse och 

roll. Sökningen i PubMed och Cinahl begränsades till English, Nursing Journal, 

1996, för att få ett rimligt antal träffar. 

 

Inklusionskriterier 

Inklutionskriterierna för studien var artiklar som berörde närståendes upplevelser 

av livssituationen, betydelse och deras roll. Studierna som inkluderades inriktade 

sig på närstående till kvinnor och män som insjuknat i hjärtinfarkt och som befann 

sig både på sjukhuset och i hemmet dvs. under både akut och rehabiliteringsfas. 

Artiklarna skulle vara engelsk språkiga, publicerade under 1996-2007 som 

inriktade sig på omvårdnad, där dessa söktes på PubMed och Cinahl.   
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Exklusionskriterier 

Review artiklar och artiklar av låg kvalité exkluderades samt artiklar som 

handlade om patienter och närstående som inte levde i västvärlden. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering och värdering av artiklarna gjordes utifrån Hellzen, Johanson & 

Pejlert (1999 s. 48-49) (Bilaga 1. tabell 1a och 1b).  

 

Bearbetning 

Fas 1 

I en första bedömning läste vi 531 titlar och abstrakt oberoende av varandra för att 

välja ut artiklar för vidare granskning. Kravet för fortsatt granskning var att 

studierna belyste närståendes upplevelser, betydelse och roll av att vara 

närstående till en person som insjuknat i hjärtinfarkt. Vid första bedömningen 

valdes 510 studier bort på grund av att de inte uppfyllde inklutionskriterierna. 

 

Fas2 

Efter första bedömningen valdes 21 studier ut för fortsatt granskning i 

granskningsprotokollet (bilaga 2). Av dessa 21 studier var 13 kvalitativa och 8 

kvantitativa. Granskningen av studierna gjordes av båda författarna, först 

oberoende av varandra och därefter jämfördes artiklarna med varandra. Land, 

vilken typ av studie, vilka områden studien behandlade, det vill säga närståendes 

upplevelser och roll valdes ut för vidare granskning. Studier som inte uppfyllde 

inklutionskriterierna exkluderades.  En studie fanns inte i fulltext utan beställdes 

på biblioteket. 

 

Fas 3 

Studierna värderades i låg, medel och hög kvalitet  (bilaga 1. tabell 1a och 1b) av 

författarna oberoende av varandra och dokumenterades i ett granskningsprotokoll. 

Studier bedömdes vara av låg kvalitet (III) på grund av metodologiska svagheter, 

såsom ej valida, reliabla instrument eller på grund av svagheter i intervention och 

bedömning eller stort bortfall vilket kan leda till tveksamheter kring resultatets 

betydelse valdes bort (Jmf. Hellzen et al. 1999 s.16-17). Slutligen valdes 12 
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studier att ingå i litteraturstudien och 9 studier valdes bort (Bilaga 3 och 4).  

Bedömningen av dessa artiklar diskuterades mellan författarna och resultatet 

sammanställdes. En manuell sökning gjordes därefter i inkluderade studiers 

referenslistor. 3 studier valdes ut för vidare granskning och som sedan kom att 

ingå i litteraturstudien.   

 

Analys 

Vid analys av de valda studierna användes innehållsanalys. Analysen gör 

innehållet i artiklarna begripligt och hanterbart. Genom att systematiskt granska, 

organiseras studiernas resultat för att upptäcka mönster vilket gör att resultatet blir 

förståeligt. På detta sätt minskas volymen av information som leder till att 

beskrivningen av olika fenomen blir lättare att urskilja. För vidare granskning 

delades studierna in i olika kategorier som innefattade närståendes upplevelser, 

betydelse och roll (Jmf. Forsberg & Wengström, 2006 s.145-146).   

 

Etisk Granskning 

Innan arbetet med den systematiska litteraturstudien inledes gjordes etiska 

överväganden. Studierna som användes skulle ha ett etiskt resonemang som 

innebar att deltagarna i undersökningarna hade en fri välja att delta i studien och 

att forskarna visade omsorg för att inte orsaka deltagarna skada. Studierna skulle 

ha tillstånd från en etisk kommitté eller att etiska överväganden hade gjorts. 

Författarna ska ha en objektiv hållning när de presenterar resultat som stöder 

respektive inte stöder hypotesen. Syftet med studien och hur resultaten skall 

användas bör framgå tydligt för deltagarna. Ny kunskap skall i alla studier vägas 

mot kravet att skydda de enskilda individerna som deltar i undersökningen. Detta 

hade betydelse för värderingen av det studier som slutligen inkluderades i 

litteraturstudien (Jmf. Forsberg & Wengström, 2006 s.73-74, 140). 
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Resultat 

Sammanlagt inkluderades femton studier, där tio var kvalitativa och fem var 

kvantitativa. Fyra studier var gjorda i Sverige, tre i Kanada, två i Australien, två i 

Finland, två i Storbritannien och två i USA. Sju studier bedömdes vara av hög 

kvalité (I) och åtta av medel hög kvalité (II). Studiernas syfte, 

undersökningsgrupp, design, metod, huvudresultat och kvalitet presenteras i 

bilaga 3. 

 

Analysen av studierna resulterade i tre huvudkategorier med 5 subkategorier som 

besvarade syftet med studien att belysa upplevelser av att vara närstående till en 

person som insjuknat i hjärtinfarkt.  

 

Känslor och upplevelser 

- Oro och rädsla 

- Maktlöshet och osäkerhet  

Förändringar i dagliga livet 

- Nya roller  

- Livsstilsförändringar 

Stöd i dagliga livet 

- Att få stöd 

 

Känslor och upplevelser 

Oro och rädsla 

Theobald (1996) beskriver i en studie partnerns upplevelse av att vara närstående 

till en person som insjuknat i hjärtinfarkt. Studien resulterade i 5 teman, stor 

osäkerhet, psykisk kaos, behov av stöd, bristande information och acceptans av 

nya livsstilsförändringar. Stress och oro över partners överlevnad samt svårigheter 

i den dagliga livet var vanliga känslor hos familjmedlemmarna. De beskrev en 

rädsla och osäkerhet för framtiden och hur relationen skulle utvecklas när deras 

partner låg på sjukhuset. Närstående uttryckte oro över den  ekonomiska 

situationen när personen som insjuknat i hjärtinfarkt var frånvarande. Detta 

medförde att närstående kände sig upprivna, hade svårigheter med att äta, sova 

och koncentrera sig på jobbet. Närståendes föreställningar av att återgå till ett 
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aktivt och normalt liv var inte tänkbart, vilket ledde till självmordtankar. De som 

inte ville visa sin rädsla kände skyldighet, överbelastning och smärta. Brimelow, 

et al., (1998) beskrev att många närstående upplevde kroppsliga besvär som 

insomningssvårigheter och gastrointestinala rubbningar. De kroppsliga besvären 

uppkom ofta i kombination med ett antal negativa emotioner som starkt själslig 

lidande, utmattning, depression och skuld. Det fanns närståendes beskrivningar av 

att man var inspärrad i en bur, där det inte fanns en utväg. Dessa påfrestningar 

bidrog till en ökad ohälsa hos flera närstående. 

 

Många närstående upplevde oro och rädsla för att det skulle uppstå problem i 

återhämtningsprocessen vilket var ett tecken på att en negativ livs händelse eller 

återhämtning ägt rum. Ålder, negativ livs händelse och otillräckligt stöd från 

sjukvårdspersonal var en av anledningarna till personlig rädsla. Närståendes 

upplevelse av rädslan gav symtom av dysfunktion, emotionellt lidande och 

sårbarhet i sin livssituation vilket hade ett samband med hur de upplevde 

sjukdomen. Närstående uttryckte mindre rädsla när det gällde förändrade 

familjeförhållanden och hur personen som insjuknat i hjärtinfarkt skulle klara av 

sociala aktiviteter (Kettunen, Laamanen, Santavirta & Solovieva, 1999). Hur 

närstående hanterade sin oro för en återkommande hjärtinfarkt berodde på hur de 

upplevde sin egen hälsa och vilka fysiska förutsättningar man förfogade över. 

Reaktioner på stor oro och ängslan omfattade även att man i högre utsträckning 

sökte stöd i andra bemästrings strategier som t ex religion (Bennett & Connell, 

1998).  

 

Danielson & Svedlund (2003) påpekade att närstående var rädda för att deras 

partner skulle få en återkommande infarkt, vilket ledde till förargelse då personen 

som insjuknat i hjärtinfarkt inte tog emot råd och stöd från närstående. Sjukdomen  

diskuterades inte heller på grund av att familjemedlemmarna inte ville påminna 

och besvära varandra om den känslomässiga påfrestningen. 

.  

Maktlöshet och osäkerhet 

I en studien gjord av Danielson, Norberg & Svedlund (1999) beskrev män till 

personer som insjuknat i hjärtinfarkt om maktlösheten som de upplevde efter 

hjärtinfarkten.  
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”Det gick så snabbt att jag inte hann reagera ordentligt. Det var först dagen efter incidenten som 

jag insåg vad som verkligen hade hänt. Det kändes som om jag förlorade min själ”.  

Trots undervisning från sjukvårdspersonalen kring det som hade hänt, upplevde 

närstående fortfarande osäkerhet om vad som skulle ske framöver. 

 

Närstående förnekade osäkerheten kring sjukdomen på grund av svårigheter att 

acceptera den nya livssituationen. Många män till kvinnor med hjärtinfarkt 

upplevde en känsla av maktlöshet av att inte veta hur hälsan för personen som 

insjuknat i hjärtinfarkt kommer att utvecklas framöver. De förstod att 

insjuknandet kommer påverka hela familjen och försökte därför se på framtiden 

med tillförsikt vilket medförde ett stillsammare liv. Närstående accepterade också 

att den drabbade inte skulle återfå sin normala funktion i hemmet. På grund av 

den stressiga och osäkra livssituationen menade närstående att de hellre skulle 

vilja vara sjuka själva, än att deras partner som fått hjärtinfarkt skulle vara sjuk 

(Danielson & Svedlund, 2003). Närstående till personer som insjuknat i 

hjärtinfarkt var trötta på att höra om all ohälsa eftersom det medförde 

begränsningar och svårigheter i deras vardagsliv och framtids planering. De som 

inte lämnade sin partner upplevde att deras liv skulle bli långtråkigt och utan 

omväxling. Närstående påpekade att det var en tung känslomässig påfrestning i  

början av infarktincidenten. De ville inte berätta om sina känslor och upplevelser 

för varandra utan behöll de för sig själva (Axelsson & Svedlund, 2000). 

 

Känslor som ilska, frustration, ökad osäkerhet och ängslan yttrades i det tidiga 

skedet av rehabiliteringen. Ytterligare en stressfaktor som närstående upplevde 

var den sjukes humörsvängningar. När närstående intog en vårdares roll blev det 

mycket stressigt för de att försöka komma fram till en jämn balans i denna 

besvärliga situation. En familjmedlem uttryckte sig; 

”Att kunna handskas med det utan att förlora självrespekten är oerhört svårt.”  

Som vårdgivare upplevde närstående ett konstant tryck och ansvar för personen 

med hjärtinfarkt, som medförde oordning i livet (Davidson, Hirth, Meade, 

Stewart, 2000). 

 

Dracup & Moser (2004) beskrev att närstående är mer oroliga och deprimerade 

och har lägre känsla av kontroll i återhämtningsfasen än den som drabbats av 
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hjärtinfarkten. Det påverkar hela livssituationen och det finns ett samband med i 

vilken utsträckning personen som insjuknat i hjärtinfarkt upplever oro och 

depression och hur närstående anpassar sig till sjukdomssituationen.. Närstående 

menade att om personen som insjuknat i hjärtinfarkt har en god känsla av kontroll 

och upplever låg känsla av oro och depression, medför det att de har större 

möjlighet att hantera och anpassa sig till den  nya sjukdomssituationen. 

  

Förändringar i dagliga livet 

Nya roller 

Närstående nya livssituation innebar stora förändringar i det dagliga livet. De tog 

mer initiativ, ett större ansvar och hjälpte till mer i vardagslivet efter incidenten. 

De kontrollerade personen med hjärtinfarkt för att det inte skulle uppstå 

svårigheter i rehabiliteringen, till exempel vid hushållarbete. Detta beteende 

uppfattades som överbeskyddande av många som insjuknat i hjärtinfarkt, som ofta 

behöll sin bröst smärta och sina känslor inombords för att inte oroa närstående 

(Danielson & Svedlund, 2003). Närstående förstod att personen som insjuknat i 

hjärtinfarkt inte skulle återfå sin normala styrka igen. Närstående menade också 

att de inte hade samma roll som innan, utan upplevde att personen som insjuknat i 

hjärtinfarkt tog på sig för mycket ansvar. Personen som insjuknat i hjärtinfarkt 

beordrade ibland sin partner att jobba mindre. Närstående ville inte säga emot för 

att inte orsaka frustration på grund av partners humörsvängningar (Axelsson. & 

Svedlund, 2000). De nya rollerna efter infarktincidenten, skapade en ond cirkel 

vilket innebar att ju mer ansvar närstående tog över individen med hjärtinfarkt 

vardagliga aktiviteter desto mindre ansvar behövde han/hon ta (Duhamel & 

Talbot, 2004).  

 

Många närstående upplevde det ökade ansvaret som frihetsberövande medan 

andra kände sig mer tillfredställda att kunna hjälpa till och få en central roll i 

hemmet (Danielson & Svedlund, 2003). 

 

Livsstilsförändringar 

Efter utskrivningen av personen som insjuknat i hjärtinfarkt uppstod nya rutiner i 

vardagslivet för närstående. Nya rutiner bestod exempelvis av att försöka få 

individen som insjuknat i hjärtinfarkt att äta rätt och att inte lämna honom ensam. 
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Detta medförde att närståendes sociala aktivitet minskade. Närstående berättade 

att det viktigaste var att de fick tillräcklig med information så att den nya 

situationen kunde hanteras bättre. Närstående hoppades på att deras partner skulle 

rehabiliteras och tillfriskna så snart som möjligt eftersom det kunde bidra till att 

deras stress och oro kunde minska samt att de kunde återgå till ett mer normalt liv. 

Några uttryckte sig positivt över den nya stillsammare livssituationen och 

framtiden eftersom man hade mer tid för varandra, till exempel att man 

promenerade med sin make/maka varje dag och höll varandra i handen 

(Brimelow, et al.,1998). Vilken roll närstående intog i förhållande till sin partners 

livsstilsförändringar var olika. Närstående i en deltagande roll hade genom 

kommunikation ett agerande som gav förslag och råd till livsstilsförändringar med 

respekt för partnerns vilja. Närstående ville få partnern att tänka annorlunda 

genom att lyssna och uppmuntra honom/henne. Andra närstående intog en mer 

kontrollerade roll som inte gav så stort utrymme för en dialog men viljan att få 

partnern att genomföra livsstilsförändringar fanns där trots allt (Bergdahl., 

Dahlgren. & Kärner, 2003). 

 

Davidson et al., (2000) lyfte fram närståendes svårigheter att hantera den nya 

livssituationen och de förändringar som följde. De hade ingen kännedom och 

ingen information om lämpliga kontakter för att göra nödvändiga 

livsstilsförändringar, t ex att handla och tillaga mat som passade båda i relationen 

vilket var en stor källa till stress för vissa makar. Familjelivet påverkades således 

dramatiskt  både när det gällde familj aktiviteter och relationer, eftersom familjens 

sociala aktiviteter och vänner ofta utgick från ett delat intresse. Närstående blev 

tvungna att byta bekantskapskrets för att rätta sig efter nödvändiga 

livsstilförändringar. Samtidigt menade Theobald (1996) att livsstilsförändringar 

var en positiv upplevelse för många familj medlemmar även om det var svårt från 

början. De insåg att det var nödvändigt att förändra sina vanor för att kunna 

hantera den nya livssituationen. 

 

Insjuknandet ledde till att kommunikationen mellan familjemedlemmar 

försämrades där den som insjuknat i hjärtinfarkt ofta behöll sina känslor för sig 

själv. Närstående menade att den som insjuknat antingen ignorerade eller 

förnekade det som hade hänt. Kvinnor som insjuknade i hjärtinfarkt ville inte bli 
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överbeskyddande och beroende av sina makar. De ville fortfarande vara starkast i 

familjen och eftersträvade att inte oroa närstående. Detta medförde att närstående 

blev oroliga och menade att deras partner som insjuknat i hjärtinfrakt borde ta det 

lugnt (Danielson, et al., 1999).      

 

Stöd i dagliga livet 

Att  få stöd 

Dickerson (1998) lyfter fram tre tidpunkter då behovet av hjälp och stöd var som 

störst för närstående. Den första tiden efter insjuknandet i hjärtinfarkten när 

diagnosen blir en del av vardagen. Osäkerhet från närstående karakteriserar denna 

tid då personen som insjuknat i hjärtinfarkt hälsa var i riskzonen. Närstående 

upplevde att de förlorade kontrollen när personen med hjärtinfarkt togs omhand 

av sjukvården, och oron för personen med hjärtinfarkt medförde att allt annat fick 

komma i andra hand. Under sjukhusvistelsen upplevde många närstående 

undergivenhet mot sjukvårdspersonalen som ofta var kontrollerande. Andra 

närstående menade att ibland hade sjukvårdspersonalen en mekanisk och teknisk 

attityd som inte hjälpte de att ta itu med sina känslomässiga behov. Merparten av 

de närstående till personer som insjuknat i hjärtinfarkt beskrev sjukhusvistelsen 

som en tid då man höll tillbaka sina känslor och fokuserade på att söka 

information. Många närstående använde sitt sociala nätverk som stöd i denna 

fasen vilket var värdefullt då vissa hade familj och jobb att sköta samtidigt som 

man var tvungen att besöka personen som insjuknat i hjärtinfarkt. Vid 

hemkomsten efter sjukhusvistelsen tog närstående över ansvaret för personen som 

insjuknat i hjärtinfarkt. Detta var en bidragande orsak till ökad stress och rädsla 

eftersom närstående kände att de inte var tillräckligt förberedda och hade 

otillräckligt med kunskap för att vårda personen med hjärtinfarkt. Många 

närstående ansåg att under denna perioden var det mycket viktigt att få stöd och 

information för att minska den plågsamma oron som många upplevde i detta 

skede. Efter utskrivningen kände sig många närstående isolerade eftersom de hela 

tiden fick vara på sin vakt för rädsla att något skall hända. 

 

Turton (1998) beskrev närståendes åsikter om vad som var viktigast att få 

undervisning i efter genomgången hjärtinfarkt. Resultatet visade att de flesta 

närstående till personer som insjuknat i hjärtinfarkt, upplevde att kunskap om 



 14 

livsstils faktorer, diet information och skötsel av den drabbades symtom var 

betydelsefullt. Närstående tyckte däremot inte att prata om rädsla, upplevelser och 

tankar, utan ville helst få information om hur de kunde minska en reinfarkt. De 

var mest uppmärksamma på hjärtats anatomi och skadan på hjärtat än på den 

psykologiska eller känslomässiga upplevelsen som uppstod efter hjärtinfarkten. 

Mer än hälften av närstående tyckte att de inte fick tillräckligt med information.  

 

Generellt upplevde närstående en befrielse över att få ventilera sina åsikter, få 

läka psykologiska sår och att få ta del av andra familjemedlemmars erfarenheter 

och känslor. Att erhålla kunskapsgivande information från sjukvårdspersonalen 

upplevdes som essentiellt för att lugna familjemedlemmar angående sjukdomen, 

samt att reducera den upplevda stressen. Närstående poängterade betydelsen av att 

bemötas av ett humanistiskt synsätt i vården så att relationen mellan familj och 

sjukvårdspersonal karakteriseras av ett empatiskt varmt förhållningssätt som kan 

etablera en förtroende ingivande relation (Duhamel & Talbot, 2004).  

 

Närstående upplevde att de var mycket befallande i kommunikationen med 

personen som insjuknat i hjärtinfarkt som blev undergivna. Närstående blev 

frustrerade och visade ilska eftersom personen med hjärtinfarkt inte kunde 

tillgodogöra sig stödet de gav. Ett förhållningssätt som motarbetade förändringar i 

dagliga livet var vanligt förekommande från både närstående och personen som 

insjuknat i hjärtinfarkt, med motiveringen att det inte passade deras livsstil. 

Bristande kunskap av fördelarna med förändringar i dagliga livet ansågs som den 

största orsaken till detta förhållningssätt. Närstående som var oförmögna att agera 

stödjande gentemot sina partners insåg oftast sina begränsningar på grund av 

fysiska förhinder till exempel ryggont, och hade själva behov av stöd för deras 

psykosociala problem (Bergdahl, et al., 2003).  

 

Närstående upplevde att sjukvårdspersonal inte visade tillräckligt med intresse för 

att diskutera upplevelser som uppkom i den nya livssituationen. De ansåg att de 

fanns en ovilja att diskutera problemen, prata om rädslan med 

familjemedlemmarna, visa intresse för nära släktingar samt att ge stöd i praktiska 

angelägenheter. Detta kunde leda till emotionell dysfunktion som uppkom från 

rädsla och otillräckligt med support från vårdpersonal (Kettunen, et al., 1999). 



 15 

Davidson et al., (2000) beskrev också att närstående hade svårigheter att 

tillgodogöra sig informationen från sjukvårdspersonalen vilket oftast  berodde på 

att de inte fick relevanta svar som var lätta att förstå. En närstående uttrycker sig 

såhär: 

”Jag var inte nöjd med det, med sjukhusvistelsen. Det fanns ingen information. Det gick inte 

tillräckligt fort. Det tar för mycket tid innan… Vi kände oss kraftlösa. Vi visste ingenting. Vi hade 

inte fått någon information.”  

 

Davidson et al., (2000) lyfte fram betydelsen av grupp stöd för närstående. 

Närstående gavs en möjlighet att göra sociala jämförelser som innebar att 

tillsammans med andra i grupp jämföra bemästringsstrategier, känslor och 

aktivitetsförändringar. De fann tröst i att andra levde under liknande 

omständigheter vilket normaliserade och bekräftade deras egna känslor, samt att 

deras stressfulla situation och reaktioner inte orsakats av en personlig defekt. 

Närstående insåg att de inte var ensamma utan andra kunde ha det sämre. Det 

sociala utbytet bestod av att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter till 

andra i gruppen, få möjlighet att sätta ord på tankar och finna möjliga lösningar på 

problem som uppstått efter hjärtinfarkten. Närstående upplevde framförallt att de 

sociala utbytet gav en stark känsla av ömsesidighet och jämställdhet gentemot 

andra närstående som hade drabbats av hjärtinfarkt. Gruppen var också en källa 

till känslomässigt stöd då gruppen alltid lyssnade, delade med sig, var empatisk, 

förstående, lugnande, gav samhörighet och omtanke. Gruppen gav den enskilde 

individen utrymme att uttrycka sina känslomässiga upplevelser. En familjmedlem 

uttrycker sig såhär om vad han tyckte om programmet.  

”På grund av rädsla, mellan oss, har det varit brist på kommunikation. Programmet har fört oss 

samman. Det har lärt oss att förstå varandra lite bättre”.  

Gruppmötena för närstående medförde en ljusare syn på framtiden och en 

förbättrad förmåga att bemöta sjukdomen. Detta medförde att de lärde sig saker 

om sig själv och sitt beteende. 

 

En god familjerelation och en omfattande support från familjemedlemmar visade 

sig vara viktiga faktorer till att undvika depression hos närstående. Närståendes 

upplevelser av oro var starkt relaterat till patientens vilja att söka social support 
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och hur de använde mental distansering som en bemästringsstrategi (Bennett & 

Connell, 1998).  

 

För att hantera den nya rollen i vardagslivet sökte närstående mer socialt stöd och 

olika bemästrings strategier, till exempel en positiv omvärdering av den nya 

livssituationen. Vilket innebar att närstående bör se möjligheter istället för 

problem och att ta ansvar för det som har inträffat. Det framkom att kvinnor till 

personer med hjärtinfarkt, utnyttjade mer bemästrings strategier, såsom 

problemlösning och söka social stöd, än vad männen gjorde. Åldern hade också 

betydelse till att man använde mer bemästrings strategier (Kettunen, Santavirta & 

Solovieva, 2001).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien visade att närstående hade svårigheter med att 

anpassa sig till den nya livssituationen och upplevde en fysisk, psykisk och social 

ohälsa. Många kände även en stor oro och osäkerhet inför framtiden. Närstående 

upplevde att sjukvårdspersonal inte tog upp problemen utan visade inget intresse 

för den nya livssituationen. Det fanns också de som ansåg att det fanns en ovilja 

från vårdpersonalen att diskutera problemen. Resultatet påvisade även att 

insjuknandet i hjärtinfarkt påverkar hela familjesituationen, där 

familjemedlemmarna beskrev att stöd och ett bra bemötande från personalen var 

betydelsefullt för att bemästra den nya livssituationen.   

 

När en anhörig drabbas av en svår sjukdom påverkas ofta närståendes situation 

med oro, rädsla och rollförändringar. Många  närstående saknar erfarenheter och 

har en begränsad förmåga att bidra med hjälp till den som har insjuknat. 

Närstående kan känna att de har stor ansvar som leder till att de blir utmattade och 

inte klarar av den nya livssituationen. Oro hos närstående kan vara större än hos 

patienten själv och många gånger väcks en känsla av hjälplöshet och maktlöshet 

hos närstående. Som sjuksköterska är det väsentligt att underlätta och stödja 

närståendes situation. Genom avlastning, socialt nätverk, utbildning och 
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gruppträffar kan man skapa gynnsammare förutsättningar för närstående i det  

vardagliga livet.(Beck-Friis och Strang, 2005 s. 147, 148).   

 

 

Närstående beskrev en rädsla och osäkerhet för framtiden och hur relationen 

skulle utvecklas när deras partner låg på sjukhuset. Efter utskrivningen av 

personen som insjuknat i hjärtinfarkt uppstod nya rutiner i vardagslivet för 

närstående. De nya rollerna efter infarktincidenten skapade en ond cirkel vilket 

innebar att ju mer ansvar närstående tog över individen med hjärtinfarkt desto 

mindre delaktiga blev de i rehabiliteringen.  

 

Vår studie visar att alla i den familj som berörs av insjuknandet i hjärtinfarkt 

behöver mer information om faktorer som påverkar familjefunktionen, kriser och 

återhämtningsprocessen. En majoritet av studierna visar på att närstående till 

personer som insjuknat i hjärtinfarkt inte involveras tillräckligt under 

sjukhusvistelsen trots att de finns kunskap om att hela familjen drabbas vid en 

hjärtinfarkt. Vi anser att det krävs speciellt anpassad behandling för att kunna 

hantera frågor kring psykiska besvär, livsstilförändringar och allmän daglig 

livsföring  som uppkommer under hjärtinfarkten. Rehabiliteringsprogram finns 

som hjälper patienter att hantera den nya livssituationen och livsstilsförändringar. 

Vår åsikt är att det bör finnas rehabiliteringsprogram som är utformade för hela 

familjen och deras specifika behov eftersom närstående ofta upplever mer oro och 

rädsla än personen som insjuknat i hjärtinfarkt. Vi tycker även att de behövs en 

bredare kunskap kring närståendes enskilda behov av stöd åtgärder för att 

synliggöra deras utsatta situation. Forskning inom detta område är nödvändigt för 

att värdera åtgärder för att kunna ge ett bra stöd, föra en god diskussion och bidra 

med kunskap till närstående (Jmf. Fleury & Moore, 1999). 

 

Det är viktigt att identifiera närståendes behov för att sätta in resurser som är 

nödvändiga. Resurser inkluderar stöd från läkare, psykolog och apotek personal 

för att hantera den nya livssituationen och återgå till ett tillfredställande liv igen 

för närstående (Karen & Robinson, 1999).  
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Karen & Robinson (1999) framställer sjuksköterskan i en nyckelroll när det gäller 

stöd för närstående från det tidiga insjuknandet, under sjukhusvistelsen och efter 

utskrivningen. Det ger en möjlighet att försöka starta upp program som underlättar 

återhämtningsprocessen för både personen med hjärtinfarkt och närstående. En 

bredare kunskap inom detta område ger sjuksköterskan möjlighet att förstå hur 

familjerelationen utvecklas vid en hjärtinfarkt och att agera mer stödjande. 

Samtidigt får familjen en chans att acklimatisera sig till den nya livssituationen 

både när det gäller livsstilsförändringar och sociala begränsningar i vardagslivet.   

 

Davidson et al., (2000) lyfte fram betydelse av grupp stöd för närstående. 

Närstående gavs en möjlighet att göra sociala jämförelser som innebar att 

tillsammans med andra i grupp jämföra bemästringsstrategier, känslor och 

aktivitetsförändringar 

 

Närstående poängterade betydelsen av att bemötas av ett humanistiskt synsätt i 

vården så att relationen mellan familj och sjukvårdspersonal karakteriseras av ett 

empatiskt varmt förhållningssätt. Barbosa da Silva & Ljungqvist (2003 s.22, 23, 

30, 144, 145, 332) menar att en jag-du-relation är en förutsättning för att 

vårdpersonalen skall kunna se närstående som en helhet bestående av flera 

dimensioner. En sådan relation innebär att parterna inte utövar makt över varandra 

eftersom de ser på varandra som likvärdiga. Förhållandet blir att båda parterna ser 

sig själv och den andre som en person. Med denna inställning från vårdaren till 

närstående ökar möjligheterna att kunna hjälpa närstående att behärska sin 

situation och utveckla sin förmåga till egen vård. En jag-du-relation förutsätter en 

helhetssyn som innebär att helheten är mer än summan av dess delar och 

genomsyras av en ömsesidig respekt och en trovärdig kommunikation i samspråk 

med patienten och närstående. Med en sådan syn på vården innebär det att 

personalen i sin handling och relation till närstående tar hänsyn till hennes/hans 

olika dimensioner, så som kropp, själ och ande. 

 

Närstående hade svårigheter att tillgodogöra sig informationen från 

sjukvårdspersonalen vilket oftast  berodde på att de inte fick relevanta svar som 

var lätta att förstå. Antonovsky (2004 s.38-41) beskriver att upplevelse av hälsa är 

individuellt och kan endast uttryckas av individen själv. För att lättare kunna 



 19 

förstå vad som gör att en person upplever hälsa lyfter Antonovsky fram tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, eller med ett 

gemensamt begrepp känslan av sammanhang (KASAM). Begreppslighet används 

i bemärkelsen av att ha förmågan att ta till sig förutsägbara eller oförutsägbara 

händelser baserade på situationer som för den enskilde individen utgörs av den 

yttre miljön. En hög begreppslighet medför en ökad förmåga att kunna förklara 

och förstå företeelser och olika kontraster i den sjukes omgivning vilket leder till 

en ökad förståelse av sjukdomsförloppet. När överraskningar inträffar i livet finns 

förmågan att anpassa sig till den nya situationen. Hanterbarheten ger uttryck för 

en acceptans för sjukdomen det vill säga man ser sig inte som ett offer för 

sjukdomen.  

 

Något vi vill lyfta fram är hur oro och ängslan från närstående påverkar personen 

som insjuknat  i hjärtinfarkt. Närståendes engagemang beträffande vilket stöd de 

ger och vilken roll de intar har en stor betydelse i rehabiliteringen efter 

insjuknandet i hjärtinfarkten samtidigt som det är en stor källa till trygghet för den 

drabbade. Det är således viktigt med närstående som goda åhörare och som förstår 

betydelsen av och allvaret i sjukdomstillståndet, beroende på individ kan detta 

stöd visa sig vara ovärderligt. Fleury & Moore (1999) lyfter fram att  

engagemanget från närstående ibland kan utmynna i ett  överbeskyddande 

beteende som kommer från den oro, ängslan och rädsla som upplevs tiden efter 

hjärtinfarkten. Detta överbeskyddande beteende medför begränsningar i den 

drabbades integritet och tar bort den enskilda individens förmåga att ta hand om 

sig själv. Studier påvisar att ett överbeskyddande beteende tre månader efter 

incidenten har en negativ effekt på upplevelsen av livskvalitet hos den drabbade, 

medan den första tiden efter insjuknandet är det en fördel med ett 

överbeskyddande beteende från närstående eftersom de  minskar oron och ängslan 

hos personen som insjuknat i hjärtinfarkt. Ett överbeskyddande beteende kan vara 

närståendes sätt att hantera  den nya livssituationen vilket också medför att 

relationen mellan närstående och personen som insjuknat i hjärtinfarkt blir 

djupare. Hur ett överbeskyddande beteende upplevs beror till stor del på hur den 

enskilde individen upplever det, variationer förekommer i olika familjer och hur 

relationen är dem emellan. I detta sammanhang kan ett familj centrerat 

förhållningssätt från sjukvårdspersonal vara av stor vikt för att reducera 
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familjemedlemmars oro och stress eftersom det i hög grad tenderar att påverka 

personen som drabbats av hjärtinfarkt. 

 

Den nya livssituationen ökar behovet av omsorg hos närstående och personen med 

hjärtinfarkt, då vardagslivet förändras. Ingen kan dra sig undan den andra utan 

både närstående och personen med hjärtinfarkt måste leva i symbios med varandra 

i nära samförstånd och hjälpas åt i hushållet med  livsstilsförändringarna som 

följer. 

 

Metoddiskussion 

Vid utarbetande av sökprofil var utgångspunkten Mesh termer som bestod av 

Myocardial infarction, family, emotions och caregivers. Det gjordes även en 

fritextsökning på sökordet experience, eftersom studiens syfte var att belysa 

närståendes upplevelser. Publiceringen av artiklarna var från 1996 till 2007 för att 

de skulle vara så aktuella som möjligt. Artiklar som var äldre än 1996 ansågs  inte 

vara akuella för denna studie. Genom denna begränsning blev antalet artiklar för 

få vilket gjorde en manuell sökning nödvändig.  

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser som resulterade 

i att majoriteten av studierna var  kvalitativa. Eftersom kvalitativa studier främst 

beskriver upplevelser, erfarenheter och behov hos olika individer. Författarna fann 

även ett fåtal kvantitativa studier som framförallt beaktade skillnader i upplevelser 

mellan närstående och personen som insjuknat i hjärtinfarkt. Artiklarna som 

inkluderades i litteraturstudien var utförda i västerländsk kultur. En studie som var 

utförd i Australien beskrev upplevelser hos individer som var födda i Libanon 

men bosatta i Sydney. 

 

Resultatet från de olika studierna delades in i kategorier och subkategorier. 

Svårigheten i detta var att kategorisera resultatet i rätt kategori eftersom 

upplevelser och känslor gick in i varandra. Exempel på subkategorier som går in i 

varandra är osäkerhet och upplevelse av oro och rädsla.  
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I studiens inklutionskriterier ingår både män och kvinnors upplevelser. Många 

studier beskriver män eller kvinnors upplevelse av att vara närstående till en 

person som insjuknat i hjärtinfarkt ur ett könsperspektiv. Resultatet i 

litteraturstudien koncentrerades på närstående bestående av både män och 

kvinnors upplevelse, följaktligen gjordes ingen skillnad sett ur ett  könsperspektiv 

i resultat delen.. Detta var inte heller syftet med studien, utan fokus låg enbart på 

närståendes upplevelse.  

 

Ett fåtal studier behandlade inte enbart upplevelser av att vara närstående till en 

person som insjuknat i hjärtinfarkt, utan även andra hjärtsjukdomar. Svårigheten 

med detta var att urskilja närståendes upplevelser till personer med hjärtinfarkt. 

Detta har medfört att författarna tolkat resultatet utifrån ett objektivt 

förhållningssätt med utgångspunkt från närståendes upplevelser till personer med 

hjärtinfarkt. Det är viktigt att påpeka att resultatet i de granskade studierna 

påverkas av författarnas personliga erfarenheter.  

 

Slutsats 

Vi anser att studien lyfter fram närståendes upplevelser ur ett perspektiv som man 

inte pratar så mycket om i dagens sjukvård. Många närstående till personer som 

insjuknat i hjärtinfarkt upplever ett utanförskap i omvårdnadsprocessen på grund 

av att fokus ligger på patienten. Denna litteraturstudie bidrar med kunskap om 

vikten av ett bättre förhållningssätt, bättre relationer och stöd från vårdpersonalen 

till närstående efter hjärtinfarkten. En bättre kunskap av närståendes upplevelser 

kan medföra att en autentisk omvårdnadssituation för alla involverade i 

rehabiliteringsfasen efter hjärtinfarkten kan uppnås. Genom att närståendes 

situation tas upp i omvårdnaden och får mer stöd av vårdpersonalen kan de i sin 

tur bidra med stöd och hjälp till den som insjuknat i hjärtinfarkt. 

 

 

 

 

 

 



 22 

Referenslista 

Antonovsky, A. (2004). Hälsans mysterium. Natur och kultur. Stockholm. 

 

Barbosa da Silva, A. & Ljungqvist, M. (2003). Vårdetik för ett mångkulturellt 

Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

 

Beck-Friis, B. & Strang, P. (2005). Palliativ medicin. Stockholm: Liber 
 

Bennett, P., Conell, H. (1998). Couples coping with myocardial infarction: the 

partners experience. Coronary Health Care. 2, 140-148.   

 

Daly, J., Jackson. D., Davidson, M. P., Wade, V. Chin, C. & Brimelow, V. 

(1998). The experience of female spouses of survivors of acute myocardial 

infarction: a pilot study of lebanese-born  women in south-western Sydney, 

Australia. Journal of Advanced Nursing. 28, 1199-1206. 

 

Dickerson, S.S. (1998). Cardiac spouses ` Help- Seeking Experiences. Clinical 

Nursing Research. 7, 6-24.     

 

Dracup, K. & Moser, D.K. (2004). Role of spousal anxiety and depression in 

patient’s psychosocial recovery after a cardiac. Psychosomatic Medicine. 66, 527-

532. 

 

Duhamel, F. & Talbot, L-R. (2004). Constructivist Evaluation of Family Systems 

Nursing Interventions With Families Experiencing Cardiovascular and 

Cerebrovascular Illness. Journal of Family Nursing. 10, 12-32.      

 

Ehrenkrona, N. & Öman, A. (1994). Rehabilitering vid hjärt- och kärlsjukdomar. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Fleury, J. & Moore, S. (1999). Family-centered care after acute myocardial 

infarction. Journal of  Cardiovascular Nursing, 13,  73-82. 

 



 23 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2006). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur 

och kultur.  

 

Fridlund, B. (1998). Kardiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.  

 

Fridlund, B. (1994). Ett vårdprogram för hjärtinfarktpatienter. Hjärt- och 

lungsjukas Riksförbund.  

 

Hellzen, O., Johnson, A. & Pejlert, A. (1999). Evidensbaserad omvårdnad- vid 

behandling av personer med schizofreni. Stockholm: SB Offset AB. 

 

Jones, I-D., Karapiperis, V., Bowman, L., Duggan, H., Jones, D., Johnson, M. & 

Barrow S. (2006). Does formal psyckoeducational support influence anxiety and 

depression levels in cardiac patient and their relative? Journal of 

Cardiopulmonary Rehabilitation. 26, 172-175.      

 

Kettunen, S., Solovieva, S. Laamanen, R. & Santavirta, N. (1999). Myocardial 

infarction , spouses reactions and their need of support. Journal of Advanced 

Nursing. 30, 479-488.   

 

Kärner, A.M., Dahlgren, M-A. & Bergdahl, B. (2003). Rehabilitation after 

coronary heart disease: spouses views of support. Journal of Advanced Nursing. 

46, 204-211. 

 

Robinson & Karin, R. (1999). Envisioning a network of care for at-risk patient 

after myocardial infarction. Journal of  Cardiovascular Nursing, 14, 75-88.  

 

Santavirta, N., Kettunen, S., & Solovieva, S. (2001). Coping in spouses of patients 

with acute MI in the early phase of recovery. Journal of  Cardiovascular Nursing. 

16, 34-46.   

 

Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjuka (2004). Det medicinska faktadokumentet. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 



 24 

 

Stewart, M., Davidson, K., Meade, D., Hirth, A & Makrides, L. (2000). 

Myocardial infarction: survivors` and spouses stress, coping, and support. Journal 

of Advanced Nursing. 31, 1351-1360.     

 

Stewart, M., Davidson, K., Meade, D., Hirth, A. & Weld-Viscount. P. (2000). 

Group support for couples with a cardiac condition. Journal of Advanced Nursing. 

33, 190-199.   

  

Svedlund, M. (2000) Women with acute myocardial infarction: meaning of lived 

experience, narrated by patient, partners and nurses. (Umea university medical 

dissertations).  

 

Svedlund, M. & Axelsson. I. (2000). Acute myocardial infarction in middle-aged 

women: narrations from the patient and their partners during rehabilitation. 

Intensive and Critical Care Nursing. 16, 256-265.   

 

Svedlund, M. & Danielson. E. (2000). Myocardial infarction: narrations by 

afflicted women and their partners of lived experience in daily life following an 

acute MI. Journal of Clinical Nursing. 13,  438-446.    

 

Svedlund, M., Danielson, E. & Norberg. A. (1999). Men’s experience during the 

acute phase of their partners’ myocardial infarction. Nursing of Critical Care. 4, 

74-80.     

 

Theoblad, K. (1997). The experience of spouses whose partner have suffered a 

myocardial infarction: a phenomenological study. Journal of Advanced Nursing. 

26, 595-601.    

 

Turton, J. (1998). Importance of information following myocardial infarction: a 

study of the self-perceived information needs of patient and their spouses/partner 

compared with the perceptions of nursing staff. Journal of Advanced Nursing. 27, 

770-778. 



 25 

Van Horn, E., Fleury, J. & Moore, S. (2002). Family interventions during the 

trajectory of recovery from cardiac event: An integrative literature review. Heart 

& Lung, 31, 186-198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Bilaga 1 
 

Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod.  
 

 
 
 
Tabell 1b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. 
 
  

I=Hög 
 

 
II=Medel 

 
III=Låg 

K  
Studie med kvalitativa metod. 
Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och 
kontext. Metod och analys väl 
beskriven och genomförd, 
resultatet är logiskt och 
begripligt, god 
kommunicerbarhet.  

 
_ 

 
Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
lite/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt beskriven 
eller bristfällig resultatredovisning.  

 
 

 

 

  
I=Hög 

 

 
II=Medel 

 
III=Låg 

C  
Prospektiv randomiserad studie. 
Större väl planerad och genomförd 
multicenterstudie med adekvata 
beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive 
behandlingstekning. Antalet 
patienter tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningar.  

 
_ 

 
Randomiserad studie med för få 
patienter, och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräckligt 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall.  

P  
Prospektiv studie utan 
randomiserad. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder. 

 
_ 

 
Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma statistiska 
metoder.   

R  
Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (t ex 
multivariantanalys, fall-
kontrollmetodik etc.). Lång 
uppföljningstid.  

 
_ 

 
Begränsat patientmaterial otillräckligt 
beskrivet, alltför kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder.  
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Bilaga 2 

Artikelgranskning 

Artikel nr: …….   Granskare: ……………. 

Författare: ………………………… 

Titel:. ………………………… 

Årtal: …….. Tidskrift:. ……… 

Land där studien utfördes: ……………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    

□………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1.                                                                       □ 

2.                                                                                                             □ 

3……………………………………..      □ 

4……………………………………..      □  
 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □         Medel  (II)                 □ Låg (III)  □  

Inklusionskriterier 

• Kvinnor och män som insjuknat i hjärtinfarkt 

• Patienter som befinner sig både på sjukhuset och i hemmet 

• Patienter och närstående under både akut och rehabiliteringsfas   

• Närståendes upplevelser, betydelse och deras roll 

• Artiklar som är engelskspråkiga, från 1996. 

• Använder sökmotorerna PubMed och Cinahl 
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Bilaga 2 

 

Kommentar:………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………  

Svagheter:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………

………….. 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                      

 □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 

□................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N)  
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Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd……………  

Bilaga 2 

 

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □         Åldersaspekter?    Ja  □  Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja       Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja            Nej    

Finns ett etiskt resonemang?  Ja              Nej    

Urval relevant?   Ja              Nej    

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja              Nej    

Är metoden tydligt beskriven?  Ja              Nej    

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja              Nej    

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?      Ja              Nej     

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet  Ja □      Nej □ 

               Representativt                             Ja □     Nej □ 

               Kontext   Ja □      Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven  Ja □      Nej □ 

                Storleken beskriven  Ja □      Nej □ 

Interventionen beskriven    Ja □      Nej □ 

Adekvat statistisk metod   Ja □      Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 
………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………… 

Etiskt resonemang   Ja □ Nej □ 
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Bilaga 2 

Hur tillförlitligt är resultatet?                                                                       

 

 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

 

Huvudfynd: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………….. 

 

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., Johanson. & Pejlert, A 

.(1999) 
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T
abell 2a. Inkluderade artiklar                                                                                            B

ila
g
a
 3

 
Kvalitet 

 
K=I 

 
P=II 

 
K=II 

K=II 

Huvudresultat 

Att drabbas av  hjärtinfarkt 
kan medföra olika 
upplevelser för partner. 
Vissa kände oro, rädsl och  
osäkerhet medan andra 
tyckte att de hade en positiv 
syn på den nya rollen.  

Partner till 
hjärtinfarktpatienter 
använde många coping 
strategier t ex positiv om 
värdering av den nya 
livssituationen, för att 
bemästra påfrestningar som 
förekommit efter infarkt 
incidenten. 

Närståendes beskrev 
upplevelser av osäkerheten 
om framtiden och 
svårigheter i den dagliga 
livet. Känsla fanns av att 
inte kunna leva ett normalt 
liv igen.  

Förutom psykiska 
påfrestningar förekom även 
fysiska besvär hos 
närstående. Sociala 
aktiviteter minskade och 
nya rutiner uppkom i livet.    

Metod 

Fenomenologi
sk 
hemaneutisk 
metod  

Student’s t-
test 

Fenomenologi
sk 

Innehållsanaly
s 

Design och 
instrument 

Kvalitativ. 
Bandade och 
utskrivna 
intervjuer.  

Kvantitativ. 
Strukturerade 
frågor, mailad 
till 
undersöknings
personerna. 
 
 

Kvalitativ. 
Halv 
strukturerade 
frågor. 
Bandade. 
Fokusgrupp.   

Kvalitativ. 
Semi-
strukturerade. 
Bandade och 
utskrivna 
intervjuer.   
Fokusgrupp.  

Under- 
söknings-
grupp 
1. Ålder 
2. Antal 
3. Kön 

1. 47-57 
 
2. n= 18 
 
3. Män 

1. 40-65 
 
2. n= 114 
 
3. Män och 
kvinnor 

1. 47-73 
 
2. n= 3 
 
3. Män och 
kvinnor 

1. 38-64 
 
2. n= 7 
 
3. Kvinnor 

Syfte 

Belysa betydelsen av upplevda 
erfarenheter i det dagliga livet efter en 
akut hjärtinfarkt, berättelse av 
drabbade kvinnor och deras partner 

1. beskriva coping strategier hos 
partner till hjärtinfarktpatienter i den 
tidiga krisfasen, 2. fastställa 
betydelsen av ålder, kön, uppfattning 
av hälsa, tiden efter infarkt incidenten, 
partners rädsla och negativ 
händelseförlopp, 3. testa effekten av 
coping strategier på psykisk och 
psykosocial påfrestning. 

Beskriva upplevelser hos partner till 
hjärtinfarktpatienter. 

1. utforska libanesiska kvinnors hälsa, 
som bor i sydväst om Sydney, efter att 
deras partner drabbats av hjärtinfarkt; 
2. beskriva deras anpassningsprocess, 
3. och identifiera deras möjligheter av 
behov, efter 2-4 veckor utskrivning av 
deras partner. 

Författare, land 
och år 

1. Svedlund. M. & 
Danielson. E. 
 
Sverige 
 
2000 

2. Santavirta, N., 
Kettunen, S., & 
Solovieva, S.   
 
Finland 
2001 

3. Theobald. K 
 
Australien 
1997 

4. Daly. J., 
Jackson. D., 
Davidson. M. P., 
Wade. V. Chin. C. 
& Brimelow. V. 
 
Australien 
1998 
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T
abell 2b. Inkluderade artiklar                                                                                             B

ila
g
a
 3

                      
 

Kvalitet 

 
K=I 

 
P=I 

 
K=II 

 
K=II 

Huvudresultat 

Rollfördelning, stöd 
och kommunikation 
är viktiga 
beståndsdelar I 
relatione mellan 
anhörig och patient,  
som oftast kan 
uppfattas som en 
börda att leva upp 
till.   

Maka/make upplever 
oro över framtiden, 
rädsla huruvida deras 
partner skall klara 
sig igenom 
sjukdomen, samt hur 
skiftande 
familjeförhålland 
påverkar relationen 
mellan dem.  

Anhöriga uplever 
stor oro över 
livsstilsförändringar 
och stressfaktorer 
påverkar detta ännu 
mer. 

Stöd från människor 
i samma situation ger 
hopp,  gruppstöd ger 
möjlighet att utbyta 
upplevelser och 
känslor med andra. 

Metod 

Innehållsanalys 
som utgör från 
fenomenologisk 
metod  

Kaiser`s 
criterion, 
Shapiro-
Wilcoxon test, 
Mann-Whitney 
test, Kruskal-
Wallis test, 
Spearman`s test. 

Tematisk 
innehållsanalys  

Innehållsanalys 

Design och  
Instrument 

Kvalitativ, 
Semistrukturerade 
intervjuer  

Kvantitativ, 
Frågeformulär med 
grad för uppskattning. 
Prospektiv 
kontrollerad studie 

Kvalitativ, 
Interventionsstudie, 
fokusgrupper,  
 

Kvalittiv 
inteventionsstudie. 
Fokusgrupp, 
intervjuer. 

Undersöknings- 
grupp 
1.ålder 
2.antal 
3. Kön 

1.36-68  
 
2.n= 25 
 
3. Ej redovisat 

1.28-83  
 
2.n= 57 
 
3. Kvinnor 
 

1.40-71 
  
2.n= 28 
 
3. 3. Ej redovisat 

1.40-70 
  
2.n= 26 
 
3. Ej redovisat 

Syfte 

Att undersöka 
make/maka upplevelser 
av partnerns 
hjärtsjukdom i 
rehabiliteringsfasen 
med fokus på deras syn 
på stöd gällande 
livsstilsförändringar 

Undersöak hur 
anhöriga till patienter 
med hjärt infarkt 
påverkas i termer av 
rädsla och symtom 
under patientens 
rehabiliterings fas. 

Beskriva stressfaktorer, 
copingstrategier och 
social support upplevt 
av överlevande och 
maka/make. 

Artikeln fokuserar på 
mötesledaren och 
deltagarnas uppfattning 
av interventions 
processen och dess 
reultat. 

Förfatare, land och 
år. 

5. Kärner. A.M. 
Dahlgren. M-A. & 
Bergdahl. B. 
 
Sverige 
2003 

6. Kettunen. S., 
Laamanen. R., 
Santavista. N & 
Solovieva. S 
 
Finland 
1999 

7. Stewart, M., 
Davidson, K., Meade, 
D., Hirth, A & 
Makrides, L. 
Canada 
2000, 

8. Stewart, M., 
Davidson, K., Meade, 
D., Hirth, A. & Weld-
Viscount. P. 
 
Canada  
2000 
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Kvalite 

 
P=II 

 
K=I 

 
K=I 

 
K=I 

 Huvudresultat 

Det fanns ett samband 
mellan  hjärtinfarktens 
svårighetsgrad och partnerns 
oro 

Det är viktigt med ett 
proffesionellt bemötande av 
sjuksköterskan i mötet med 
anhöriga och övriga 
familjemedlemmar, för att 
få information och 
möjlighet att ventilera sina 
åsikter. 

Partner tyckte att de var en 
tung känslomässig 
belastning särskild under 
rehabiliteringen och menade 
att de aldrig skulle 
återvända till ett normalt liv 
igen. 

Den första tiden efter 
insjuknandet i hjärtinfarkt 
karakteriseras av osäkerhet 
från närstående innan det 
blir en del av vardagen. 
Behov av stöd finns under 
helarehabiliteringsprocessen 
men framförallt under den 
första tiden. 

Metod 

Peel index 

Innehålls 
analys 

Fenomenolo-
gisk 
hermeneutisk 
metod 
 

Fenomenolo-
gisk  metod 

Design och  
Instrument 

Kvantitativ, 
Frågeformulär, 
ordinal nivå 
Kvalitativ, 
strukturerade 
intervjuer 

Kvalitativ, 
Interventionsstudie 
fokusgrupp,  
semistrukturerade 
intervjuer, bandade 
och skrivna 
intervjuer. 

Kvalitativ. 
Halvstrukturerade. 
Bandade och 
utskrivna. 

Kalitativ deskriptiv 
studie. Djup 
intervjuer i 
fokusgrupp och 
enskilt. 

Undersök
ningsgrup 
1.ålder 
2.antal 
3. Kön 

1.58-72 
 
2.n= 86 
 
3. 3. Ej 
redovisat 

1.35-77 
 
2.n= 10 
 
3. Ej 
redovisat 

1. 47-57 
 
2. n= 9 
 
3. Män 

1.  36-73 
 
2. n= 26 
 
3. Män och 
kvinnor 

Syfte 

 Studera hjärtinfarktens svårighets 
grad och patientens sressfaktorer , 
samt patient och partners coping, 
vilken effekt de har på partnerns 
humör under de första året efter hjärt 
infarkten 

Värdera användbarheten hos berörda 
patienter som hade hjärtinfarkt eller 
stroke, deras maka/make, vårdgivare i 
familjen, sjuksköterskor och 
undersökare,  utifrån ett sjuksköterske 
relaterat familje system med 
utgångspunkt från CFAM och CFIM 
för familjer som handskas med 
CCVD.  
 
Belysa upplevelser av kvinnor som 
drabbat av hjärtinfarkt och deras 
partner, under rehabiliteringen. 

Vilka erfarenheter har närstående till 
personer som  insjuknat i hjärtinfarkt 
av att söka hjälp. 
 

Förfatare, land 
och år 

9. Bennett, P., 
Conell, H.  
 
Storbritannien 
1998 

10. Duhamel, F., 
Talbot, L-R. 
 
Canada  
2004 

11. Svedlund, 
M. & Axelsson. 
I. 
 
Sverige 
2000 
 
 
12. Dickerson 
S.S. 
 
Kanada 
1998 
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T
abell 2d. Inkluderade artiklar                                                                                                B

ila
g
a
 3

 
  

Kvalite 

 
R=II 

 
K=I 

 
R=II 

Huvudresultat 

Närstående värderade vikten av 
utbildning från vårdpersonalen. 
Resultatet visade att de flesta 
partner till personer som insjuknat i 
hjärtinfarkt, upplevde att 
undervisning är väsentligt . Men de 
påpekade också att de inte fått 
tillräckligt med information.  

Män till personer som insjuknat i 
hjärtinfarkt berättar om 
maktlösheten som de upplevde efter 
hjärtinfarkten. 
Det kändes som om jag förlorade 
min själ. 

Närstående är mer oroliga och 
deprimerade och har lägre känsla av 
kontroll i återhämtningsfasen än 
den nära anhörig som drabbats av 
hjärtinfarkten. 

Metod 

Mann-
Whitney  
U-test 

Fenomenol- 
ogisk 
hermeneuti- 
sk metod 
 

Sqi-square 
test 

Design och  
instrument 

Kvalitativ. 
Frågeformulär 
utskickades till 
deltagarna med 
strukturerade 
frågor.   

Kvalitativ. 
Intervjuer med 
halstrukturerade 
frågor, som 
bandade och 
skrevs ut. 

Kvantitativ 
retrospektiv 
studie 
Kvalitativ, 
datainsamling, 
intervjuer. 

Undersöknings- 
grupp 
1.ålder 
2.antal 
3. Kön 

1. 36-74 
 
2. n=18 
 
3. Män och 
kvinnor 

 
 
 

1. 49-54 
 
2. n=10 
 
3. Män 

1. 48-72 
 
2. n=417 
 
3. Kvinnor och 
män 

Syfte 

Öka förståelsen för 
patienters och 
närståendes uppfattning 
om behov av information 
och vilket typ av 
information var väsentligt 
för de inklusive 
hjärtinfarkt undervisning. 

Belysa upplevelser av att 
vara make till en person 
som insjuknat i 
hjärtinfarkt under den 
akuta fasen. 

Jämföra känslomässig 
respons och upplevelse 
av kontroll hos patienter 
och deras närstående till 
personer med hjärtinfarkt 
eller personer som 
befinner sig i fasen för 
hjärtats återuppbyggnad. 

Förfatare, land 
och år 

13. Turton. J. 
 
England 
1998 

14. Svedlund. 
M. Danielson. 
E.& Norberg. A.  
 
Sverige 
1999 

15. Dracup., K., 
Moser., D.K 
 
USA 
2004 
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Tabell 3a. Exkluderade artiklar 

Författare, land och år Titel och tidskrift Orsak till exkludering 

1. Dracup & Moser. 
 
USA 
2000 

Impact of Cardiopulmonary 
Resuscitation Training on 
Perceived Control in Spouses of 
Recovering Cardiac Patients. 
Research  in Nursing & Health 

Trots en hög kvalite har studien 
inte uppfyllt de 
inklussionskriterier som 
överensstämmer de våra.   

2. Baer., Cleveland. & Nelson. 
 
USA 
1998 

Family stress management 
following acute myocardial 
infarction: an educational and 
skill training intervention 
program. 
Patient Education and 

Counseling 

Ej vetenskapligt och uppfyller 
inte våra inklussionskriterier. 

3. Tel & Tel. 
 
Turkiet 
2006 

The effect of individualized 
education on the transfer anxiety 
of patient with myocardial 
infarction and their families. 
Heart & Lung 

Studien beskriver endast 
skillnaden vid förflyttning av 
patienter och närståendes från 
hjärtinfarkt avdelning till allmän 
avdelning.  

4.  Kyngäs & Lukkarinen. 
  
Finland 
2003 

Experiences of the onset of 
coronary artery disease in a 
spouse. 
European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

En artikel som behandlar hjärt 
kärl sjukdomar och passar 
således inte in på vårt syfte  
 

5. Kristofferson., Carlsson.  
&Löfmark, 
 
Sverige 
2005 
 

Coping, social support and 
quality of life over time after 
myocardial infarction:  
Journal of Advanced Nursing 

Studien handlar om hjärtinfarkt 
patienters upplevelser av stöd en 
tid efter sjukdomen 

6. Condon & McCarthy. 
 
Irland 
2005 

Lifestyle changes following 
acute myocardial infarction: 
Patients perspectives. 
European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

 

Handlar om livsstilsförändringar 
som följer efter en hjärtinfarkt ur 
patientens perspektiv. 

7.  Baigi., Fridlund., Turesson & 
Wieslander. 
 
Sverige 
2005 

Womens social support and 
social network after their first 
myocardial infarction: a 4-year 
follow-up with focus on cardiac 
rehabilitation. 
European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

 

Artikeln tar upp kvinnor med 
hjärtinfarkt,  deras upplevelse av 
social support och betydelse av 
socialt nätverk 

8. Davies 
 

England 
2000 

Patients and carers perceptions 
of factors influencing recovery 
after cardiac surgery. 
 Journal of Advanced Nursing 

Handlar om faktorer som 
påskyndar återhämtningen efter 
en hjärt operation.  
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Föfattare, land och år Titel och tidskrift Orsak till exkludering 

9. Bohn, U., Wright, L-M., 
Moules, N-J. 
 
Canada 
2003, 
 

A Family  Nursing Interview 
Following a Myocardial 
Infarction: The Power of 
Commendations.  
Journal of Family Nursing 

 

Litteraturstudie 


