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ABSTRAKT 
Bakgrund: I Sverige drabbades år 2006 39400 personer av akut hjärtinfarkt, av 
dessa avled 11500. Upplevelserna av att drabbas av en akut hjärtinfarkt varierade 
från person till person. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters 
upplevelser av att drabbas av akut hjärtinfarkt. Metod: De vetenskapliga artiklar 
som utgjorde studiens resultat erhölls genom litteratursökning. Artiklarnas 
vetenskaplighet granskades och innehållet analyserades med hjälp av 
innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier och sju subkategorier. 
Resultat: Det framkom att kunskapen om och patientens uppfattningar gällande 
hjärtinfarkt påverkade patientens beslut att söka vård. Det stod klart att patientens 
relation till dennes anhöriga påverkade patientens hälsa. Information hade stor 
betydelse för patientens tillfredställelse och förmåga att hantera situationen. Det 
var av vikt att information pressenterades vid rätt tillfälle och på ett lättförståeligt 
sätt. Diskussion: Det låg på sjuksköterskans ansvar att både patienten och dess 
anhörig fick individanpassad information. Det var av största vikt att patienter som 
drabbats av en hjärtinfarkt snabbt kom under vård. Studien visade att det fanns 
faktorer som fördröjde tiden mellan symtomdebut och behandling.  Slutsats: De 
faktorer som spelade störst roll för hur patienten upplevde en akut hjärtinfarkt var 
stöd, kunskap. Att även erbjuda utbildning och information till personer som 
saknade erfarenhet och kunskap om symtom vid en akut hjärtinfarkt förmodas 
kunna minska mortalitet, komplikationer och lidande.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: akut hjärtinfarkt, faktorer, information, omvårdnad, relationer, stöd.  
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BAKGRUND 

Hjärtats uppgift är att upprätthålla blodcirkulationen i kroppen så att organ och 

vävnader syresätts. Hos en vuxen individ väger hjärtat ungefär 300 gram och är 

ungefär lika stort som en knuten hand. Hjärtat är en muskel som arbetar i cykler, i 

två faser. Systole är fasen då hjärtat kontraheras och blodet pumpas ut i kroppen 

och lungorna. Diastole är den fas då muskeln slappnar av fylls med blod. Till 

skillnad från vanliga muskler har hjärtat en inbyggd förmåga att kontraheras 

rytmiskt utan någon form av nervstimulering, de elektriska impulserna kan ske 

spontant men styrs till största del av en samling celler som kallas sinusknutan. 

Detta system påverkas i sin tur av flera andra system där det autonoma 

nervsystemet är det viktigaste. Det är under diastole som hjärtat till största del får 

sin egna försörjning av syre genom kranskärlen. Höger koronarartär, ramus 

interventricularis och vänster kornarartär utgår alla från aortaroten. Från dessa 

utgår sedan mindre kärl som försörjer hjärtats alla delar med syresatt blod (Bjålie, 

Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998, s. 226-237). 

 

Hjärtinfarkt är, både när det gäller incidens och mortalitet, starkt köns- och 

åldersrelaterad. Med hänsyn tagen till ålder är risken för män att drabbas eller att 

avlida av akut hjärtinfarkt nästan dubbelt så stor som för kvinnor. Kvinnor 

drabbas i snitt tio år senare än män. År 2006 var antalet som drabbades av akut 

hjärtinfarkt i Sverige 39 400. Av dessa avled 11 500 (Socialstyrelsen, 2008). 

 

En hjärtinfarkt innebär ett plötsligt försämrat blodflöde i en eller flera kransartärer  

vilket medför skadlig ischemi i hjärtmuskeln (Ericson & Ericson, 2002, s. 38). 

Om ischemin leder till en irreversibel hjärtmuskelskada föreligger per definition 

en akut hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2009). Symtomen vid akut hjärtinfarkt yttrar 

sig ofta som smärtor från bröstkorgen som även kan stråla ut mot armar och hals. 

Smärtorna kan vara ihållande eller återkommande, utstrålande eller diffusa. Andra 

besvär som illamående, kallsvettighet, andfåddhet, tryck över bröstet och trötthet 

kan även förekomma. Symtomen kan yttra sig olika för kvinnor och män. 

Symtomen hos kvinnor kan visa sig som smärta i ryggen, andnöd och åtstramning 

vid käkarna till skillnad från män som ofta upplever smärta centralt i bröstet. 



 

2 

Ischemin kan leda till hjärtsvikt, arytmier, blodtrycksfall, kardiogen chock och 

plötslig död (Ericson & Ericson, 2002, s. 34-48).  

Den vanligaste orsaken till akut hjärtinfarkt är ateroskleros i kranskärlens innersta 

kärlväggsskikt (Ericson & Ericson, 2002, s. 33). I dessa förhårdnader kan 

plötsliga sprickor uppstå med sårbildning som följd. Anhopning av blodplättar 

och blodlevrar för att täcka sårbildningen bildar en tromb (Socialstyrelsen, 2009). 

När tromben blir större minskar kärlets lumen vilket i sin tur hindrar blodflödet. 

Lossnar tromben och fastnar i  trängre kärl kallas den för embulos. 

Konsekvenserna av embolin eller trombosen beror på var den fastnar eller växer 

till och vilka andra kärl som kan kompensera för det förlorade blodflödet (Bjålie 

et al. 2008, s. 239). När blodproppen kvarstår mer än 20–30 minuter börjar 

hjärtats muskelceller förstöras och en hjärtinfarkt utvecklas (Socialstyrelsen, 

2009). Vid behandling inom tre till sex timmar är tillståndet reversibelt (Johnston, 

Brightwell & Ziman, 2006). 

 

Riskfaktorer för hjärtinfarkt är rökning, hypertoni, diabetes, insulinresistens, 

lipidrubbningar, fysisk inaktivitet och övervikt. Ärftlighet, manligt kön och tidig 

menopaus, samt psykosociala faktorer som stress är ytterligare faktorer som 

inverkar. Riskfaktorerna är olika för kvinnor och män. Kvinnor är genom sitt 

östrogen delvis skyddade fram till menopausen. Kvinnor drabbas oftare av 

kranskärlsbesvär vid relationsstress som problem med äktenskapet. Män reagerar 

mer på stress i arbetslivet (Ericson & Ericson, 2002, s. 33). 

  

Den viktigaste behandlingsinsatsen vid akut hjärtinfarkt är att så snabbt som 

möjligt åter öppna det tilltäppta kranskärlet genom primär perkutan coronar 

intervention (ballongvidgning) och/eller blodproppsupplösande behandling 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Vården i det akuta skedet omfattar smärtlindring, antiischemisk behandling, 

behandling av ångest och oro, sviktbehandling och anti-arytmibehandling 

(Ericson & Ericson, 2002, s. 44). Sjuksköterskor som bemöter och behandlar 

patienter med hjärtsjukdomar är ansvariga för bedömning av patientens tillstånd 

och symtom. De ansvarar även för behandling av symptomen och den teknik som 

krävs för behandling. Det ligger på sjuksköterskans ansvar att utveckla 
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terapeutiska relationer med sina patienter. De har en nyckelposition för att ge 

viktig fysisk och psykologisk omvårdnad i både kritiska stadier och i omvårdnad 

vid livets slut (Jones & Johnson, 2008).  

 

Sjuksköterskans roll är att stärka patientens kontroll över sin sjukdom, behandling 

och förmåga och möjlighet till att kunna hantera det dagliga livets krav. Allt för 

att möjliggöra god läkning och förhindra komplikationer. En förutsättning för 

detta är en fungerande kommunikation och en ömsesidig relation mellan patient 

och vårdare (Klang Söderkvist, 2001, s. 9). 

 

Att som patient få ett mer eller mindre väntat besked på en sjukdom kan leda till 

en traumatisk kris (Klang Söderkvist, 2001, s. 102). Cullberg, (2006) definierar en 

traumatisk kris som 

 

individens psykiska situation vid en yttre händelse som är av 

den arten eller graden att den fysiska existensen, sociala 

identiteten och tryggheten eller de grundläggande 

möjligheterna till tillfredställelse i tillvaron hotas (s.120). 
 

När en människa ofrivilligt drabbas av en sjukdom ger detta unika konsekvenser 

för individen, men även hos individens närmaste omgivning. Ett sjukdomstillstånd 

innebär känslor av maktlöshet, förlust av kontroll och trygghet (Klang Söderkvist, 

2001, s. 9). Ångest drabbar 70% - 80%  av de personer som drabbas av en akut 

hjärtinfarkt (Moser 2007). Hur man hanterar oväntade situationer och kriser beror 

på personens känsla av sammanhang (KASAM) (Antonovsky 2005, s. 46). 

Antonovsky (2005) definierar KASAM enligt följande. 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker 

i vilken utsträckning man har en genomträngande och 

varaktig dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar värda investering och engagemang (s. 46). 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att 

drabbas av akut hjärtinfarkt. 

 

Frågeställning   

- Vilka faktorer påverkar hur patienter upplever tillståndet och omvårdnaden 

i den akuta fasen? 

 

METOD 

Detta är en litteraturstudie som innebär att vi sökt, kritiskt granskat 

och sammanställt litteraturen inom det valda ämnet. Syftet med att göra en 

litteraturstudie var att sammanställa redan bearbetat empiriskt material (jmf. 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). 

 

Inklusion/ exklusionskriterier 

Endast vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska publicerade 

mellan åren 1999-2009 som fokuserar på hjärtsjukdomar och/eller 

patientupplevelser ingår i studien. För att begränsa träffarna till 

omvårdnadsartiklar har vi valt begränsningen nursing journals.  

Vetskapliga artiklar som inte svarat upp mot studiens syfte eller de krav som 

ställts på vetenskaplighet har exkluderats. För att begränsa området ytterligare 

exkluderades artiklar om barn upp till 18 år.  

Sökning gjordes 090908 i databaserna Cinhal och PubMed eftersom dessa enligt 

Forsberg & Wengström (2008 s. 81-82) anses vara databaser som bäst täcker 

omvårdnadsforskningen. 
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Resultatet av sökningen redovisas i tabell 1. Enbart kombinationer av sökord som 

givit träffar som använts i resultatet redovisas. 

Tabell 1. Översikt av artikelsökning 

 Sökord Antal träffar 
PubMed 

Träffar 
relevanta 
för studien 

Urval 

#1 Acute myocardial infarction 20784   
#2 patient experience OR 

satisfaction 
126567   

#3 Support 2601650   
#4 Nursing OR Nursing role 139123   
#5 Patient needs 36891   
#6 Qualitative 7261   
#7 #1 AND #2 AND #3  30 8 2 
#8  #1 AND #2 AND #4  35 8 3 
#9 #1 AND #4 AND #5 31 6 3 
#10 #1 AND #6 9 4 3 

 

Dessutom gjordes en manuell sökningen 090916 efter referenslista. I den fann vi 

sex artiklar. Dessa markeras med * i referenslistan. 

 

Bearbetning 

Bearbetningen av artiklar gjordes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17) i tre faser. 

 

Fas 1 

En första sökning gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl. Med ett resultat av 

186 artiklar. En första bedömning gjordes efter genomgång av titlar och abstrakt. 

De artiklar som såg ut att uppfylla de uppställda inklusionskriterierna valdes, 26 

artiklar gick vidare till fas 2. Vetenskapliga artiklar som valdes bort uppfyllde inte 

kraven för studien beträffande syfte och frågeställningar. 

 

Fas 2 

De 26 vetenskapliga artiklarna som bedömdes vara av relevans för studien lästes i 

sin helhet. Inklusions- och exklusionskritererna var hela tiden vägledande. Av 

dessa bedömdes 13 artiklar vara relevanta för studien. Då  det sammanlagda 

innehållet i de 13 artiklarna kändes otillräckligt gjordes en manuell sökning 

utifrån referenslistor. Vilket resulterade i ytterligare 6 artiklar som bedömdes 

relevanta för studien. Dessa tillsammans med de första 13 gick vidare till fas 3. 
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Fas 3 

Bedömning av den vetenskapliga kvalitén i de valda artiklarna gjordes med hjälp 

av en granskningsmall. Se bilaga 1.  De artiklar som inkluderades i studien 

sammanställdes och redovisas i en översiktstabell. Se bilaga 2. Två artiklar 

exkluderades, dessa redovisas i bilaga 3. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Kvaliteten på artiklarna har granskats, värderats och klassificerats utifrån 

Statens beredning för medicinsk utvärdering/ svensk sjuksköterskeförening                           

(SBU/SSF) nr 4, (1999, s.16 -17) och indelades i följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv 

studie där man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

utan slumpmässig fördelning 

 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt 

material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 
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Studiernas vetenskapliga kvalitet har värderats enligt en tregradig skala; hög 

vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III). Se tabell 2. 

Tabell 2.  Klassifiseringsmall 

 I: Hög II: 
Medel 

III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 
Större väl planerad och 
genomförd multicenterstudie 
med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inkl. behandlingsteknik. Antalet 
patienter tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 

 
 
- 

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

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

- 

Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder 
(t.ex. multivariantanalys, 
fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

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

 

•Kvalitativ studie (K).I denna typ av studie analyseras data, som 

har samlats in genom intervjuer, berättelser eller observationer i 

syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex personens 

upplevelser och erfarenheter (SBU/SSU nr.4. 1999, s.16). Se tabell 

3. 

Tabell 3. Klassifiseringsmall 

 I: Hög II: 
Medel 

II: Låg 

K Studie med kvalitativ 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 
liten/otillräckligt beskriven 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning 
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Analys  

Artiklarna har analyserats med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Granheim 

och Lundman (2004). Artiklarnas resultat lästes igenom av båda författarna.  Ur 

artiklarna togs huvudresultat ut som är meningar eller kortare delar av texten som 

passade vårt syfte. Dessa delar sorterades sedan upp i  sju subkategorier och tre 

kategorier för att kunna urskilja likheter och olikheter. (jmf. Forsberg & 

Wengström 2008 s.150). 

 

 

Tabell 4. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 
Kunskap    
 

Uppfattningar om hjärtinfarkt, Information   

Stöd Anhöriga, Kontroll 
 

Upplevelser Ångest, Coping, Tillfredställelse 
 

 

Etisk granskning 

Enbart studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller där en etisk diskussion 

eller analys gjorts har använts (jmf Polit & Beck, 2008, s. 167). 
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RESULTAT 
 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 17 vetenskapliga artiklar där tio 

stycken är utförda med kvantitativ och sju stycken med kvalitativ metod. 

Studierna i de inkluderade artiklarna är utförda i Sverige, USA, Australien, Norge, 

Irland, Kanada och England. För närmare redovisning av artiklarna se bilaga (2).  

Resultatet redovisas under varje kategori och subkategori. Även om varje 

subkategori beskrivs separat så är vissa av dem inte klart urskiljbara utan 

sammanflätade med varandra.  

 

Kunskap 

 

Uppfattningar om hjärtinfarkt 

De initiala symtomen var många gånger svårtolkade för patienterna. Endast drygt 

en tredjedel av patienterna härledde ursprungligen sina symptom till sitt hjärta. 

Nästan lika stor del härledde sina symtom från buken. Patienter som fått specifik 

information om akut hjärtinfarkt från läkare, släktingar eller annan källa förstod 

att symtomen kom från hjärtat. (Henriksson, Lindahl & Larsson, 2007 ;Moser, 

Mckinley, Dracup & Chung, 2005). Patienter som härledde sina symtom till 

hjärtat sökte hjälp tidigare än patienter som härledde sina symtom från någon 

annan del av kroppen (Moser et al. 2005). Hos patienter där symptomen  kom 

gradvis uppfattades de inte som lika allvarliga och patienterna trodde att 

symptomen var tillfälliga (Johansson, Swahn & Strömberg, 2007). De som inte 

hade kunskap och/eller saknade tidigare erfarenheter av akut hjärtinfarkt kände 

inte igen symptomen vilket ofta försenade kontakten med sjukvården (Decker, 

Garavalia, Chen, Buchanan, Nugent, Shipman & Spertus, 2007 ; Moser et al. 

2005). Andra faktorer som försenade kontakten med sjukvården var att 

patienterna ansåg att det skulle ta för lång tid att vänta på ambulans. Istället trodde 

de att det skulle gå fortare att ta egen bil till sjukhuset (Henriksson et al. 2007). 

Ambulansen betraktades ofta bara som ett transportmedel som skulle föra dem till 

sjukhuset så fort som möjligt och inte som en medicinsk enhet (Johansson et al. 

2007). Vissa patienter trodde inte att de hade rätt att ta en ambulans bara på grund 
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av lite mag- eller bröstsmärtor, de ansåg att det var en för drastisk åtgärd och att 

ambulanspersonalen hade tillräckligt att göra (Henriksson et al. 2007 ; Johansson 

et al. 2007). När väl beslutet att ta sig till sjukhus var fattat valde ungefär hälften 

av kvinnorna och två tredjedelar av männen ett annat transportsätt än ambulans 

(Moser et al. 2005).  

 

Många visste inte riktigt vad de skulle förvänta sig för vård och behandling men 

trodde att de skulle behöva genomgå en operation. Information om hur behandling 

av en hjärtinfarkt går till hade patienter fått från medier, vänner och familj. Flera 

patienter skilde mellan allvarlig och mindre allvarlig hjärtinfarkt. Att inte behöva 

genomgå en hjärtoperation tolkades av vissa som att deras hjärtinfarkt var mindre 

allvarlig (Radcliffe, Harding, Rothman & Feder, 2009). 

 

Information 

Information var den faktorn som värderades högst av patienter för generell 

tillfredsställelse av vården (Arnetz, Höglund, Arnetz & Winblad, 2008). De flesta 

var nöjda med den information de erhållit i samband med den akuta fasen 

(Hanssen, Nordrehaug & Hanestad, 2004). Patientens behov av information ökade 

i takt med att man kom längre in behandlingsprocessen, störst var 

informationsbehovet när patienten kommit hem från sjukhuset och skulle återgå 

till det dagliga livet (Decker et al. 2007). Patienterna ville ha mer information om 

hur de skulle klara av de fysiska och psykiska följderna av sjukdomen. De ville 

veta hur de skulle genomföra livsstilsförändringar, medicinering och vad 

sjukdomen skulle ge för konsekvenser för arbetslivet. Patienterna nämnde att de 

fått för mycket teknisk information som svar på sina frågor (Hanssen et al. 2005). 

När information presenterades, var det viktigt att den förmedlades på ett språk 

som patienten förstod. De ville ha information som var specifik och personlig just 

för patientens situation (Decker et al. 2007). 

 

Ju mer information som patienten fått, desto större förmåga ansåg de att de hade 

att hantera konsekvenserna av sjukdomen efter utskrivningen (Oterhals, Hanestad, 

Eide & Hanssen, 2006). Garvin, Moser, Riegel, McKinley, Doering & An (2003) 
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menar att det inte fanns något samband mellan kvaliteten och kvantiteten på 

information och ångest.  

 

Rädsla och smärta, var faktorer som kan förklara varför patienter inte ville ha så 

mycket information i den akuta fasen. Vissa patienter föredrog att inte veta om 

riskerna förknippade med behandlingen (Decker et al. 2007). Några klarade inte 

av sanningen och förnekande till en början sitt tillstånd, de behövde tid för att låta 

situationen sjunka in (Johansson et al. 2007). En del frågade inte av rädsla för att 

frågorna skulle uppfattas som dumma trots att de uppmanats till att fråga om de 

inte förstod (Hanssen et al. 2005). 

 

Stöd 

 

Anhöriga 

Makarnas oro var en faktor som påverkade patienternas ångest och psykosociala 

anpassningen till sjukdomen negativt (Moser &  Dracup, 2004). Några patienter 

upplevde att de saknade stöd och empati från sina anhöriga och vårdpersonal, de 

kände att de inte togs på allvar (Johansson et al. 2007). Patienter uttryckte högre 

nivåer av upplevd kontroll än makarna. Makarna hade också högre nivåer av 

ångest och depression jämfört med patienterna (Moser et al. 2004).  

 

McLean & Timmins (2007) skriver att patientens anöriga upplevde känslan av att 

inte få vara delaktig i informationsprocessen. Brist på information från personal 

och/eller patient till anhöriga skapade en spänning i relationen mellan patienten 

och anhöriga. Om de anhöriga fick tillräcklig information lede detta ofta till ett 

ökat förtroende att agera effektivt i vissa situationer och därmed vara ett stöd för 

patienten. 

 

För en del patienter kändes det naturligt att tala om för anhöriga vad som hände 

medans andra inte ville besvära eller oroa familjen (Johansson et al. 2007). 

Svedlund, Danielson & Norberg (2001) visar i sin studie att kvinnor skämdes för 

att de blivit sjuka, de kände sig inte lika starka och kompetenta som de brukade 

vara. Därför behöll de sina tankar och känslor för sig själva.  
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Kontroll 

Vissa patienter kände sig lugna trots smärtan, medan andra upplevde osäkerhet 

och oro (Henriksson et al. 2007). Men när de kommit under vård beskriver de 

flesta att de kände sig trygga. De tyckte att sjukhuspersonalen var empatisk och 

kunniga. Några patienter kände sig dock förvirrade över att många saker hände 

samtidigt (Hanssen et al. 2004). Patienterna kände sig sårbara och lämnade därför 

ansvar och beslut till vårdpersonalen (Johansson et al. 2007). 

 

Informationen som patienterna fick gjorde att de kände förtroende för  besluten. 

Andra patienter ville inte överlåta kontrollen till personalen, speciellt de som 

tidigare haft en hjärtinfarkt. De tog en aktiv roll i beslutsfattandet, att få vara en 

del i beslutsprocessen kändes viktigt. Andra ville att deras anhöriga skulle var 

med och fatta besluten (Decker et al. 2007). Kvinnliga patienter var betydligt mer 

delaktiga i vården jämfört med män (Arnetz et al. 2008). 

 

Upplevelser 

 

Ångest  

Att drabbas av en akut hjärtsjukdom framkallade känslor av smärta och stress 

(Svedlund et al. 2001). Hotet mot hälsan lede till känslor av utsatthet. 

Upplevelserna varierade mellan att känna sig lugn och en rädsla för döden 

(Johansson et al. 2007).  Symtomen relaterade till hjärtat orsakade oro. Graden av 

oro varierade, allt från att känna lugn till höga nivåer av ångest. När patienterna 

insåg  att symtomen kom från hjärtat kände de ångest för att dö. Nivån av 

ångesten berodde mest på vilken typ av symtom patienten hade, mer allvarliga 

symptom, orsakade mer ångest. Ångest kan leda till nedsatt handlingsförmåga, 

men också motivera till att söka hjälp. Patienterna upplevde en minskad förmåga 

att fatta egna beslut och en förlust av kontroll. Känslan av sårbarhet förändrades 

parallellt med att symtomen varierade (Johansson et al. 2007). 

 

Trots att kvinnor hade mer ångest än män (Garvin et al. 2003) så var det ändå mer 

vanligt att män behandlades akut med ångestdämpande medicin (Sheahan, 
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Rayens,  An, Riegel, McKinley, Doering, Garvin & Moser, 2006).Yngre patienter 

hade mer ångest än äldre (Moser, Riegel, McKinley, Doering, An & Sheahan, 

2007).  Rökare hade högre grad av ångest än icke-rökare. Rökares ångestsymtom 

kunde vara relaterade till nikotinabstinens. De högsta nivåerna av ångest hade 

kvinnlig rökare (Sheahan et al. 2006). Det visade sig att patienter som drabbats av 

en hjärtinfarkt hade högre nivåer av ångest än patienter inlagda på psykiatrisk 

avdelning. (Moser et al. 2007). 

 

I en studie av De Jong, Moser, An och Chung (2004) fann man  att blodtryck och 

hjärtfrekvens inte kunde användas för att mäta nivåer av ångest.  

 

När patienterna väl fått tid att reflektera över vad de varit med om kände de ofta 

ångest och nedstämdhet (Hanssen et al. 2004). Patienter som såg negativt  på sin 

sjukdom hade fler komplikationer efter hjärtinfarkten än patienter som hade ett 

mer positivt förhållningssätt till sjukdomen (Cherrington, Moser, Lennie & 

Kennedy, 2004). Moser et al. (2007) menar att hjärtinfarktpatienter med högre 

grad av ångest hade mer komplikationer som tackykardi och återkommande 

ischemi än de med lägre nivåer, oavsett typ av hjärtinfarkt. Vidare skriver Moser 

et al. (2007) att patienter med högre nivåer av upplevd kontroll hade betydligt 

mindre ångest än de med lägre nivåer av upplevd kontroll. Medans Garvin et al. 

(2003) fann att det inte fanns något samband mellan upplevd kontroll och ångest.  

 

Coping 

Att både kvinnor och män försökte behandla sina symtom själva med exempelvis 

medicin var en faktor som gjorde att kontakten med sjukvården försenades (Moser 

et al. 2005). Johansson et al. (2007) beskriver att reaktionerna på symtomen 

varierade. Patienter som inledningsvis försökte att utföra egenvård vände sig till 

sjukvården när dessa åtgärder visat sig otillräckliga.  

 

En del patienter insåg allvaret i symptomen och de förstod vikten av att åka till 

sjukhus, de uppfattade situationen som alltför hotande därför väntade de och 

hoppades att symptomen skulle försvinna. Det fanns patienter som var övertygade 

om att de inbillade sig symtomen, de försökte distansera sig från situationen. För 
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patienter som hade en liknande situation att jämföra med, självupplevd eller 

återberättad av andra kändes situationen mer hanterbar. De som hade haft en 

hjärtinfarkt tidigare kände sig lugna och tog nästan för givet att de skulle bli bra 

igen. Vissa patienter försökte finna förklaringar till deras symptom i faktorer, 

såsom ökande ålder, stress, smärta eller trötthet på grund av hårt arbete. 

Patienterna kände ett behov av att få en rationell förklaring och att känna till 

orsaken till symtomen, därför länkade de samman symtomen med händelser i livet 

allt för att skapa en hanterbar situation (Johansson et al. 2007).  

 

I en studie av Henriksson et al. (2007) kontaktade alla patienter (N=13) en 

släkting vid symtomdebut eller strax efter. I vissa fall kontaktade närmaste 

släkting ytterligare en person innan de beslutade att söka vård. Närvaron av en 

person i pre-hospitala fasen var en faktor som alltid tycktes påverka patienternas 

beslut och agerande på något sätt (Johansson et al. 2007).  

 

Män var mer benägna att kontakta någon för att berätta om sina symtom än 

kvinnor (Fox-Wasylyshyn, El-Masri & Krohn, 2007). Det beskrivs hur ansvaret 

och omsorgen om familjen hindrat patienter från att söka vård (Johansson et al. 

2007). De kvinnliga patienterna hade ett behov av att organisera hemmet, det var 

viktigt att känna sig ren och snygg innan de åkte till sjukhuset (Henriksson et al. 

2007). De förstod att de var i behov av hjälp men ville inte tappa kontrollen 

(Svedlund et al. 2001). Att inte vilja besvära andra var en faktor som bidrog till att 

kvinnor sökte hjälp sent, vilket inte gällde män (Moser et al. 2005). Ändå var det 

ovanligt att patienter försökte övertyga andra om att deras symtom inte var 

allvarliga (Fox-Wasylyshyn et al. 2007). Även anhöriga var osäkra hur de ska 

agera (Henriksson et al. 2007) 

 

Tillfredsställelse 

När patienterna tillfrågades om deras attityder till vården var de genomgående 

positiva, framförallt med den akuta vården (Radcliff et al. 2009). De områden där 

de ansåg att vården var i störst behov av förbättringar var information, uppföljning 

tiden efter utskrivningen, information om medicinering och om undersökningar 

(Oterhals et al. 2006). Kvinnor kände att deras behov blivit mindre tillfredsställda 

än männens (Arnetz et al. 2008). 
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Ju mer information patienterna fick, desto nöjdare var de med sjukhusvistelsen i 

allmänhet (Oterhals et al. 2006). När patienterna skrevs ut från sjukhuset kände 

sig tre fjärdedelar redo för detta. Dessa patienter kände att de hade varit mer 

delaktiga i vården jämfört med patienter som kände sig mindre redo (Arnetz et al. 

2008). Sextiofem procent av patienterna uppgav att de saknat information vid 

något tillfälle under behandlingen. Fyra procent uppgav att de inte fick någon 

information alls under sin behandling (Oterhals et al. 2006). 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Det är av största vikt att patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt snabbt 

kommer under vård. Detta för att skadan av hjärtinfarkten ska bli så liten som 

möjligt (Socialstyrelsen, 2009; Johnston et al. 2006). Vår studie visar på två 

faktorer som fördröjer tiden mellan symtomdebut och behandling. Avsaknad av 

kunskap att för att kunna tolka sina symtom på rätt sätt och uppfattningen om att 

ambulansen enbart vart ett transportmedel som skulle ta dem till sjukhuset. 

 

Personer med erfarenhet och kunskap hade bättre förutsättningar att klara en 

hjärtinfarkt på ett bättre sätt genom att de snabbare sökte vård. Dessutom gav 

deras erfarenhet dem en högre känsla av kontroll vilket ledde till längre nivåer av 

ångest vilket minskar risken för komplikationer. Detta förklarar Antonovsky 

(2005, s. 44-46) med att personen har en högre begriplighet, de förväntar sig 

också att händelsen i viss mån ska vara förutsägbar.  

 

Begriplighet kan också förklara varför patienter som tidigare drabbats av en 

liknande händelse kände sig mer lugn. Patienterna visade även en önskan att 

stärka sin begriplighet genom viljan att hitta rationella förklaringar till sina 

symtom för att skapa en hanterbar situation.  

 

Trots att patienter ansåg att information var en av de viktigaste delarna för en 

tillfredställande vård var det också ett av de områden som patienterna tyckte att 

vården behövde förbättras.  Klang Söderkvist (2001, s. 9) menar att brist på 

information är det som patienter oftast är missnöjda med och att undervisningens 

främsta syfte är att stärka patientens kontroll över sjukdomen, behandling och 

förmåga att hantera sin livssituation. Detta visar på vilken stor roll information 

spelar i omvårdnaden. Inom vården bör det skapas goda förutsättningar för 

personalen att ge individuell och situationsanpassad information.  

 

Att patienterna var nöjda med den information de fått i det akuta skedet kan 

möjligen förklaras av att behovet av information är underordnat den rädsla och 
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smärta den akuta situationen ger. Vilket stärks av Klang Söderkvist (2001, s. 102) 

som menar att patienter i chockfasen inte kan ta till sig information. Att 

koncentrera sig på att lyssna och förstå blir svårt för patienten. Beroende på 

patientens personlighet kan det dröja veckor innan patienten verkligen kan sätta 

sig in i och förstå informationen. Därför ligger det på sjuksköterskans ansvar att 

utveckla terapeutiska relationer med sina patienter och bedöma individens 

förmågor och behov i varje enskild situation. 

 

I studien framkom att anhöriga utgör ett viktigt stöd för patienterna och spelar 

därför en stor roll i omvårdnaden. Att inte involvera de anhöriga i 

informationsprocessen kunde skapa en dålig relation mellan patienten och deras 

anhöriga.  

Patientens hanterbarhet påverkas positivt av anhöriga och sjuksköterskor som 

patienten känner förtroende för. De fungerar som resurser som stärker patienten. 

Sjuksköterskan har därför ett ansvar att integrera de anhöriga i vården eftersom 

deras välmående även påverkar patienten. 

 

Moser et al. (2007) skriver att patienter med högre nivåer av upplevd kontroll 

hade betydligt mindre ångest än de med lägre nivåer av upplevd kontroll. Detta är 

ej överensstämmande med Garvin et al. (2003) vars forskning visar att det inte 

fanns något samband mellan upplevd kontroll och ångest.  

Att kvinnor var mer delaktiga i vården än män borde medföra att de kände att de 

hade mer kontroll på situationen än männen. Samtidigt har kvinnor mer ångest än 

män. Det indikerar att sambandet mellan kontroll och ångest är svagt. Anhöriga 

hade mer ångest än patienterna och anledningen till det är att de anhöriga kände 

att de har lägre nivå av kontroll än patienterna. Detta skulle kunna indikera på att 

sambandet mellan kontroll och ångest är starkt. Detta kan härledas till 

komponenten hanterbarhet i Antonovskys (2005) KASAM som säger att 

människan eftersträvar att ha kontroll eftersom avsaknad av densamma kan ha 

negativa konsekvenser för människans psykiska och fysiska välbefinnande 

(Rydén & Stenström, 2008, s. 121-122). 

 

De patienter som hade ett mer positivt förhållningssätt till sin sjukdom såg 

hjärtinfarkten som en utmaning som värd att ta sig an. De kände att de hade 
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områden i livet som det var meningsfulla att kämpa för. Att ha en nära relation till 

anhöriga och en vilja att komma tillbaka till sin familj gjorde att patienten kände 

att kampen mot sin sjukdom var meningsfull.  

 

Metoddiskussion 

När vi började jobba med vår uppsats var syftet att beskriva patienters upplevelse 

vid akut hjärtsjukdom. Det syftet ändrade vi eftersom alla artiklarna vi fann enbart 

var inriktad mot hjärtinfarkt. Vi fick också göra en manuell sökning då vi gått 

igenom materialet vi samlat in efter databassökningen. Då valde vi att koncentrera 

oss på en specifik författare som vi återfunnit i referenslistorna i flera av artiklarna 

vi hittat. Det resulterade i sex artiklar där samma författare medverkar som 

antingen huvud- eller medförfattare. Trots att detta kan ses som negativt i 

förhållande till studiens objektivitet valde vi ändå att använda oss av dessa då vi 

såg det som en styrka att använda en författare som deltagit i många studier inom 

samma område som rimligtvis borde ha samlat på sig en stor kunskap i ämnet. Att 

författaren används som referens i merparten av våra artiklar som skrivits av andra 

författare ger ytterligare legitimitet till hennes trovärdighet.  

 

I vår första sökning fann vi med ett undantag enbart artiklar där 

undersökningsenheterna var övervägande män. Därför valde vi att aktivt söka en 

artikel om kvinnor för att väga upp obalansen i könsfördelningen.  

 

Vissa delar av innehållet kunde lika gärna placerats under annan subkategori, då 

delar av vårt insamlade material innehöll information från fler än en subkategori. 

Alla våra artiklar är skriva på engelska vilket inte är vårt modersmål. Därför kan 

fel och missförstånd uppstått i översättningen. Vi har båda läst alla artiklar och 

diskuterat eventuella oklarheter med varandra samt använt oss av internetbaserade 

engelsk-svenska lexikon för att minska risken för felaktigheter. 

Vi valde att arbeta tillsammans under alla moment av arbetet. Anledningen till 

detta var att vi ville få ett mer enhetligt resultat samt att vi ville att båda 

författarna skulle ha goda kunskaper i innehållets alla delar. Graneheim & 

Lundman (2004) beskriver vikten av en god dialog inom forskargruppen för 

arbetets trovärdighet. Att diskutera resultaten inom forskargruppen gör att 

eventuella missförstånd och felaktigheter kan fångas upp. 
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Det kan dock ses som en svaghet att inte vi reflekterat över resultatet var för sig 

innan en gemensam tolkning bildats.  

 

Trots att vi gjorde parallella sökningar på databaserna Pubmed och Cinahl så var 

alla artiklar som användes i resultatet hämtade från Pubmed. Anledningen till det 

kan vara att författarna har bristande erfarenheter och kunskaper om Cinahls 

sökmotor.    

  

Vi valde att systematiskt analysera det insamlade material med hjälp av 

innehållsanalys eftersom den ger möjlighet att kategorisera innehållet vilket gav 

en bättre överblick det omfattande material. 

Författarnas förförståelse är begränsad. Båda författarna studerar till 

sjuksköterskor och i den utbildningen har en av författarna haft en 

praktikplacering i åtta veckor på en hjärtakutvårdsavdelning. 

 

Slutsats 

Hur man upplever en akut hjärtinfarkt påverkas av en mängd faktorer. De faktorer 

vi fann som hade störst påverkan var, information som gjorde att patenten kände 

att de hade en bättre kontroll och förståelse för vad som hände, stöd som de fick 

från vårdpersonal och anhöriga och den kunskapen de förvärvat innan 

hjärtinfarkten, antingen genom egna erfarenheter eller genom kunskapsförmedling 

från anhöriga eller medier.  

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att vara en resurs som stärker patienten och 

patientens anhöriga. Att bidra med information som är anpassad till individen och 

situationen individen befinner sig i stärker relationen mellan patienten och dennes 

anhöriga.  

 

Utifrån det som framkommit i vår studie anser vi att utbildning och information 

till personer som saknar erfarenhet och kunskap om de symtom som förekommer 

vid akut hjärtinfarkt är av största vikt för att minska mortaliteten, komplikationer 

och lidande. 
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Det faktum att vi fann lite forskning kring sambanden mellan ångest och akut 

hjärtinfarkt och att den forskning vi fann kom med motstridiga slutsatser gör att vi 

menar att det krävs mer forskning inom området. 
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hjärtinfarkt ger en ökad risk för 
arytmier och ischemiska 

komplikationer som är oberoende 
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tillfredsställelse med 
vården.  
2. Ju mer information 
patienterna får, desto mer 
tillfredsställande anser de 
att informationen är i 
förhållande till förmågan 
att hantera 
konsekvenserna av AMI 
efter utskrivningen. 

cronbach`s 
alpha. 

framtida problem. 
Kortare behandlingstid kan leda till 
minskad information till patienten. 
 

Radcliffe, Emma L. 
Harding, Geoffery 
Rothman, Martin T. 
Feder. Gene S. 2009 
England 

Syftet är att försöka 
beskriva patienters 
upplevelse och 
uppfattningar om att 
genomgå en angiografisk 
intervention (PCI) som 
primär behandling av 
deras hjärtinfarkt. 
 

Kvalitativ  
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
 
 
 

 

N=15 
(N=12) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Patieneter som genomgick PCI 
p.g.a. en hjärtinfarkt var nöjd med 
behandlingen. Trots att 
behandlingstiden var relativt kort 
och tidigare kunskap om 
behandlingen av hjärtinfarkter var 
liten hos patienterna förstod dem 
vad sjukdomen innebar för deras 
fortsatta liv. Vissa patienter var 
missnöjd med primärvårdens 
uppföljning. 
 

K2 

Sheahan, Sharon A. 
Rayens, Mary K. 
An, Kyungeh 
Riegel, Barbara 
McKinley, Sharon 
Doering, Lynn 
Garvin, Bonnie J. 
Moser.Debra K 
2006 
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Syftet är att jämföra 
ångestnivåer med 
sociodemografiska 
faktorer och kliniska 
variabler mellan rökare 
och icke-rökare. 
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analys. 
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Indipendent T-
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goodness-of-fit 
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Rökare har högre ångestnivå än 
icke-rökare samt att kvinnliga 
rökare har högre ångestnivå än 
manliga. 
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Svedlund, Marianne Studiens syfte är att Kvalitativ, N=10 Fenomenologisk/ I den akuta fasen beskriver K1 



 

  

Danielson Ella & 
Norberg Astrid  
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belysa patienters 
erfarenheter av att 
drabbas av en hjärtinfarkt. 

Ostrukturerade 
intervjuer 

 Hermeneutisk 
metod 
 

kvinnorna att de känner sig sårbara 
och distanserar sig från händelsen. 
Kvinnorna beskriver en känsla av 
overklighet. Trots detta beskriver 
de att tron på framtiden fortfarande 
finns kvar. Vidare tilkning visar att 
de också känner skuld och skam. 
Det här gör att det blir svårt för 
omvårdnadspersonal och anhöriga 
att komma nära patienten 
känslomässigt. 
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