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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport för 2009 är hjärt- och kärlsjukdomar ett av Sveriges 

största folkhälsoproblem. Rapporten betonar att hjärt- och kärlsjukdomar är den sjukdomsgrupp i 

Sverige som årligen orsakar flest dödsfall. En statistisk sammanställning som nyligen 

presenterades i Hjärt-Lungfondens hjärtinfarktindex för 2009 påvisar att 36 000 svenskar årligen 

drabbas av hjärtinfarkt, och nära 11 000 avlider med diagnosen. Rent statistiskt innebär det att 

varje kvart drabbas någon, och varje timme dör någon i Sverige av hjärtinfarkt. Risken att dö i 

hjärtinfarkt har emellertid minskat dramatiskt de senaste 20 åren, vilket till stor del beror på de allt 

bättre medicinska behandlingsmetoderna (Socialstyrelsen, 2009). Dock har de allt bättre 

medicinska behandlingsmetoderna, tillsammans med kraven på effektivisering och ekonomiska 

besparingar, resulterat i allt kortare vårdtider. Detta har i sin tur resulterat i att man inom svensk 

hälso- och sjukvård tenderar att huvudsakligen fokusera på de rent medicinska 

behandlingsmetoderna, vilket bidrar till att de psykosociala aspekterna försummas (Johansson 

Sundler, 2008).  

Den svenska hälso- och sjukvården inriktar sig idag huvudsakligen på att behandla de fysiska 

problemen och ibland också den psykiska. Den sociala problematiken undersöks däremot sällan, 

och den existentiella problematiken förbises i allmänhet (Brattberg, 2008).  Allmän forskning har 

påvisat att cirka 25 procent av de som söker vård enbart har psykosociala problem, och 35 procent 

har kombinerade fysiska och psykosociala problem. Med andra ord har sex av tio patienter sådana 

problem som inte enbart kan lindras eller avhjälpas med hjälp av rent medicinska 

behandlingsmetoder (Brattberg, 2008). Detta överensstämmer med den forskning gällande 

hjärtinfarktpatienter som Persson (1997) redogör för. En hjärtinfarkt borde därför inte enbart 

behandlas rent medicinskt utan den svenska hälso- och sjukvården skulle tillämpa en mer 

holistiskt inriktad behandling där samtliga beståndsdelar, fysiska, psykiska, sociala och 

emotionella, kan tillgodoses (Brattberg, 2008 ; Johansson Sundler, 2008). Idag skickas ofta 

patienter hem direkt efter att den medicinska behandlingen är avslutad. Detta trots att en 

hjärtinfarkt innebär en överhängande fara mot individens fortsatta existens och funktionsförmåga, 

vilket ofta resulterar i emotionella och beteendemässiga livsomställningar, rädsla, ångest och 

depression (Baigi, Hildingh, Virdhall & Fridlund, 2008 ; Johansson Sundler, 2008 ; Persson, 

1997). Den som är deprimerad har därtill betydligt sämre möjligheter att tillfriskna efter en 
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infarkt, eftersom en depression försvårar rehabilitering, medicinering och annan behandling 

(Persson, 1997). De allt kortare vårdtiderna har dessutom resulterat i att familjen och det sociala 

nätverket måste ta på sig ett större ansvar när det gäller att erbjuda individen det stöd som hon/han 

behöver (Baigi et al., 2008). Här står vi som socialarbetare inför en stor utmaning när det gäller att 

synliggöra vikten och betydelsen av ett psykosocialt arbete inom svensk hälso- och sjukvård. 

Eftersom socionomer bidrar till att föra in ett holistiskt perspektiv i vården (Lundin, Benkel, de 

Neergaard, Johansson & Öhrling, 2009). Svensk Kuratorsförening, som är ett nationellt forum för 

socionomer inom hälso- och sjukvården, beskriver i sin kvalitetshandbok socionomens 

huvuduppgift enligt följande. Socionomer inom hälso- och sjukvården har att, utifrån sin specifika 

yrkeskompetens: 1.) Arbeta för att det sociala och psykosociala innehållet i hälso- och sjukvården 

beaktas och integreras i vården. 2.) Förebygga sjukdomstillstånd relaterade till 

sociala/psykosociala faktorer. 3.) Bidra till optimalt omhändertagande av såväl patienter som 

anhöriga. Enligt Roxström (1999) är detta viktiga beståndsdelar som borde få ett större utrymme 

och en mer självklar plats inom svensk hälso- och sjukvård. Författaren betonar att socionomens 

psykosociala kompetens är en specialistkunskap, som absolut har sitt berättigande inom 

sjukvården. Detta gäller inte enbart akutsjukvården utan det holistiska synsättet bör genomsyra 

hela vårdkedjan. En symtominriktad sjukvård och ett synsätt som alltför mycket uppmärksammar 

människor i delar missar helheten, och helheten är mycket mer än summan av delarna (ibid.). 

Johansson Sundler (2008)  betonar att hälsa är mer än ett tillstånd. ”I hälsa inbegrips tankar, 

känslor och handlingar, men också biologiska aspekter." (s.63). 

1.2. Problemformulering 
Att vara medicinskt färdigbehandlad är inte desamma som att vara färdigvårdad. Brattberg (2008) 

skriver att fysisk smärta och sjukdom ger signaler till psyket och resulterar i sociala konsekvenser. 

Att insjukna i en allvarlig och livshotande sjukdom leder till ett flertal olika reaktioner i form av 

rädsla, ilska, skuld och sorg samt känslor av otillräcklighet etc. Tillsammans bildar dessa känslor 

en tung ryggsäck som suger energi och bidrar till att ytterligare förstärka känslan av kraftlöshet 

och oförmåga att hantera sin egen livssituation. En betydelsefull del i anpassningen till ett fortsatt 

liv är därför att öppna ryggsäcken, synliggöra dess innehåll och slutligen tömma ut det (ibid.). När 

individer känner sig överväldigade av hälsoproblem vänder de sig i första hand till sjukvården och 

känner de sig överväldigad av sociala problem vänder de sig till socialtjänsten. De som upplever 

en psykosocial problematik, en kombination av problem, och ställs mellan resurssystemen faller 

lätt mellan stolarna (Roxström, 1999).  



  3 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kvalitativa studie är att få ökade kunskaper om hur personer som erfarit en 

hjärtinfarkt upplever efterförloppet av sin sjukdom, samt att utifrån dessa upplevelser undersöka 

det psykosociala stödets funktion och betydelse. Studien syftar även till att undersöka huruvida 

dessa upplevelser skiljer sig över tid. Detta med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

1.) Hur upplever individer som erfarit en hjärtinfarkt efterförloppet av sin sjukdom? 

2.) Hur upplever individer som erfarit en hjärtinfarkt möjligheten att få sina behov 

tillgodosedda? 

3.) Kan man utifrån dessa upplevelser urskilja en förändring över tid? 

1.4. Avgränsning 
Denna studie kommer enbart att beröra de psykosociala aspekterna och den psykosociala 

problematik som synliggörs i samband med en hjärtinfarkt. Eftersom detta är en studie inom 

ämnesområdet socialt arbete avser den inte att kartlägga de medicinska aspekterna och vad som 

sker rent fysiskt. Studien kommer inte heller att beröra olika former av psykisk eller fysisk 

behandling inom svensk hälso- och sjukvård. Tanken är att fokusera på de psykosociala 

aspekterna och på de behov som synliggörs i samband med en hjärtinfarkt. Gällande urvalet har 

studien avgränsats till att gälla enbart individer som själva gått igenom en hjärtinfarkt, anhörigas 

upplevelser och tankar utelämnas därför. Med psykosocialt stöd avses i denna studie de stödjande 

insatser som främst är ägnade åt att förbättra den enskildes sociala situation och livssituation i 

övrigt, vilket i förlängningen även resulterar i en förbättrad psykisk situation och livssituation. 

1.5. Studiens fortsatta disposition 
I det efterföljande metodkapitlet, behandlas de metodologiska överväganden som studien grundas 

på. Dessutom redogörs för studiens datainsamlings- och analysmetod, samt den metodproblematik 

som synliggjorts. Även studiens urval och tillvägagångssätt behandlas i detta kapitel tillsammans 

med frågan rörande studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis behandlas de etiska 

överväganden som gjorts i studien. I kapitel tre redogörs för den tidigare forskning och tillika 

teoretiska bakgrund som studiens resultatanalys grundar sig i. Det fjärde kapitlet innehåller en 

resultatanalys där studiens empiri redovisas. I det avslutande, femte kapitlet, förs en avslutande 

diskussion. 
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2. METOD 

2.1. Metodologiska överväganden 
Denna studie är genomförd utifrån kvalitativ forskningsmetod eftersom grundtanken är att 

exemplifiera, inte att generalisera (Svenning, 2003). Enligt Widerberg (2002) syftar det kvalitativa 

perspektivet till att klargöra ett specifikt fenomens karaktär eller egenskaper. Med hjälp av 

metoden söker jag efter en djupare förståelse gällande det valda ämnesområdet. Backman (2008) 

beskriver vidare det kvalitativa perspektivet som en subjektiv metod att betrakta den omgivande 

verkligheten. Fokus läggs enligt författaren på att undersöka hur individer uppfattar, tolkar och 

formar den omgivande verkligheten i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter. Genom att i 

denna studie använda den kvalitativa metoden kan kunskaper gällande individers erfarenheter, 

känslor och attityder om den värld och det sammanhang de lever i synliggöras, vilket 

överensstämmer med studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009).   

2.1.1. Datainsamlingsmetod 
Studiens datainsamling har genomförts med hjälp av fokusgruppsintervjuer, ett 

datainsamlingsförfarande som primärt syftar till insamling av kvalitativa data. Metoden rör sig 

mellan ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer med en mångfald av variationer 

under själva genomförandet där datainsamlandet sker genom konversationer (Tursunovic, 2002 ; 

Widerberg, 2002). Morgan (1996) definierar fokusgrupper som en forskningsteknik där 

datainsamlingen sker genom gruppinteraktion kring ett visst ämne som bestämts av undersökaren. 

Det är moderatorns uppgift att leda samtalet genom att introducera diskussionsämnen/teman och 

se till att det blir ett meningsutbyte. I denna studie användes följande tre huvudteman som 

utgångspunkt i fokusgruppernas samtal: 1.) sjukhusvistelsen, 2.) hemkomsten och 3.) 

anpassningen till ett fortsatt liv. Utifrån dessa fick respondenterna samtala relativt fritt, vilket 

bidrog till ökade möjlighet att ge uttryck åt personliga åsikter i ämnet. Jag försökte att i en så liten 

utsträckning som möjligt påverka samtalet och styra det i en viss önskad riktning (Kvale & 

Brinkmann, 2009), vilket jag återkommer till längre fram under rubriken metodproblem. 

Fokusgrupper kan användas för att studera fokusgruppsmedlemmarnas uppfattningar, tankar, 

åsikter, resonemang och attityder etc. (Wibeck, 2000). Eftersom syftet med denna studie är att just 

synliggöra de uppfattningar som individer upplever under efterförloppet av en hjärtinfarkt måste 

den valda metoden anses vara ett lämpligt val. 
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2.1.2. Analysmetod 
Den kvalitativa analysen kännetecknas av att man utifrån ett litet material gör ett försök tränga in 

djupt i en problematik. Metoden är känslig för nyanser och subtila variationer, däremot är den inte 

så precis. Den kvalitativa analysen kan vidare betraktas som en cyklisk process, där materialet 

läses om och om igen och varje genomgång resulterar i nya infallsvinklar och aspekter. All analys 

går ut på att utifrån insamlade data hitta mönster (Svenning, 2003).  I denna studie har samtliga 

intervjudata lästs igenom och analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Genom att 

bearbeta, sammanställa och sortera fokusgruppsmaterialet har återkommande och övergripande 

teman synliggjorts. Utifrån denna tematisering har sedan den fortsatta analysen genomförts 

(Svenning, 2003 ; Wibeck, 2000). Wibeck (2000) betonar att noggrannhet, ett systematiskt 

angreppssätt men också flexibilitet och fantasi är viktiga beståndsdelar när det gäller analys av 

fokusgruppsmaterial. Författaren understryker vidare att analysen huvudsakligen handlar om att 

finna mönster, göra jämförelser och kontrastera olika data mot varandra. I slutändan handlar det 

om att skildra verkligheten som den förstås och upplevs av de individer som deltagit i studien, 

vilket överensstämmer med denna studies syfte (ibid.).  

2.2. Metodproblem  
En praktisk svaghet med den valda metoden kan ligga i rekryteringsprocessen och svårigheter 

med att hitta ett lämpligt urval (Tursunovic, 2002). Tanken var från början att använda fyra 

grupper, två med män och två med kvinnor. Dock kunde jag p.g.a. opåverkbara omständigheter, 

som sjukdom hos gruppdeltagare, samt utifrån den rådande tidsbegränsningen, enbart genomföra 

samtal med tre grupper, två med män och en med kvinnor. Eftersom studiens syfte är att 

exemplifiera och inte att generalisera så anser jag dock att den data som insamlats under de tre 

fokusgruppsintervjuerna räcker för att på ett tillfredställande sätt svara på studiens syfte. 

Tursunovic (2002) framhåller vidare att ett av fokusgruppsmetodens största problem består i att 

moderatorn inte under alla omständigheter kan ha fullständig kontroll över vilka data som 

frambringas i gruppdiskussioner. Trots att jag som moderator till viss del styr samtalet genom att 

använda mig av förutbestämda teman kan jag inte säkerställa hur samtalet kommer att utvecklas. 

På så sätt kan detaljer och data framkomma som annars hade missats, samtidigt kan stora delar av 

den data som insamlas vara irrelevant  när det gäller att besvara studiens syfte. Här har jag upplevt 

en svår balansgång mellan att leda samtalet utan att ta över och utifrån min förförståelse och 

tidigare kunskaper styra samtalet i en viss önskad riktning. Enligt Svenning (2003) är det viktigt 

att i detta sammanhang synliggöra intervjuareffekterna i det datamaterial som har insamlats. Det 
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är också angeläget att tänka på den maktasymmetri som kan uppstå, där jag som moderator genom 

mina teman och frågor styr samtalet och dess förlopp (Kvale & Brinkmann, 2009). I en 

fokusgruppsintervju, som liknar ett samtal, är det lätt att med inlägg, kommentarer och minspel 

styra samtalet i en bestämd riktning, ”som man frågar får man svar”. Jag har varit fullt medveten 

om dessa problem och därför har jag försökt att i minsta möjliga utsträckning delta i samtalet med 

egna inlägg och kommentarer. Under databearbetningen och analysarbetet har jag dessutom 

försökt att synliggöra den egna påverkan på det datamaterial som samlats in. Här aktualiseras 

frågan gällande den förförståelse samt uppmärksamhetseffekternas påverkan på den data som 

samlas in, vilket kommer att behandlas mer utförligt under rubriken etiska överväganden. Enligt 

Wibeck (2000) kan även miljöfaktorerna vara ett problem. Jag valde därför att genomföra 

samtliga fokusgruppsintervjuer i Hjärt- och lungsjukas föreningslokaler i Östersund. På så sätt 

bidrog jag till att skapa goda och trygga förutsättningar för samtalet som huvudsakligen skedde på 

deltagarnas villkor, i en miljö som de kände till sedan tidigare.  

2.3. Urval och tillvägagångssätt 
Vid kvalitativa studier likt denna är det sällsynt med totalundersökningar. I stället används nästan 

undantagslöst urvalsundersökningar. Anledningen till detta är att kvalitativa undersökningar är 

resurskrävande, totalundersökningar är därav sällan praktiskt genomförbara (Bloor, Frankland, 

Thomas & Robson, 2001 ; Svenning, 2003). När det gäller urvalsstrategier, d.v.s. hur 

respondenterna i denna studie har utsetts och därmed hur fokusgrupperna har satts samman, har 

jag huvudsakligen utgått från den strategi som på engelska benämns purposive samples, d.v.s. icke 

slumpmässigt urval. Utifrån denna urvalsstrategi utses respondenterna i enlighet med studiens 

syfte för att på så sätt öka förståelsen inom det valda ämnesområdet (Wibeck, 2000). Det rör sig 

följaktligen om ett icke-statistiskt urval av studieobjekt, d.v.s. ett selektivt urval, där urvalet inte 

har som krav att vara representativt och statistiskt säkerställt (Svenning, 2003).  

Som tidigare nämnts kan en praktisk svaghet med fokusgrupper vara urvals- och 

rekryteringsprocessen utifrån svårigheterna med att hitta lämpliga deltagare (Tursunovic, 2002). 

Morgan & Krueger (1993) understryker att fokusgrupper inte är en lämplig datainsamlingsmetod 

om gruppen är sammansatt av deltagare som inte känner sig motiverade att samtala om 

forskningsfrågorna. Utifrån detta betonar Tursunovic (2002) vikten av att urvalet sker på ett 

sådant sätt som kan försäkra att deltagarna som ingått i undersökningen kan bidra med 

meningsfull information. Grupperna måste enligt författaren vara sammansatta på ett sådant sätt 

att deltagarna upplever sig trygga och frivilligt vågar delta i diskussionen och där framföra sina 
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uppfattningar, tankar, åsikter, resonemang och attityder etc. Det finns ett flertal olika metoder 

genom vilka urvalsprocessen kan genomföras bl.a. existerande listor, slumpmässigt urval, 

kontaktpersoner, uppsnappning samt öppen ansökan (Wibeck, 2000) 

Eftersom syftet med denna studie inte är att göra några generaliseringar eller mer systematiska 

likhetsgranskningar med andra grupper är inte ett representativt och statistiskt urval nödvändigt 

(Bloor et al., 2001 ; Hylander, 1998). Enligt Tursunovic (2002) är ett slumpmässigt urval inte 

heller att rekommendera i urvalsprocessen av fokusgrupper eftersom man då riskerar att få en 

grupp bestående av deltagare som inte är kompetenta och motiverade till att utveckla en 

meningsfull diskussion. Författaren betonar vidare att andra människors referenser ofta kan vara 

den bästa utgångspunkten för urvalet av deltagare till en fokusgrupp. I urvalsprocessen har jag 

därav valt att genomföra rekryteringen genom en kombination av kontaktperson och snöbollsurval 

inom Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Östersund. Kontaktpersonen har utifrån sitt naturliga 

kontaktnät, samt bestämda kriterierna för urvalet, utsett och vidtalat somliga av de personer som 

ingår i studien. Innan rekryteringen påbörjades hade jag en enskild träff med kontaktpersonen för 

att informera samt förklara det övergripande syftet med studien för att på så sätt säkerställa 

urvalets lämplighet. Utifrån de personer som kontaktpersonerna utsett har sedan ett snöbollsurval 

genomförts där de personer som redan rekryterats uppgett namnet på andra intresserade 

(Tursunovic, 2002 ; Wibeck, 2000). 

Ett annat ställningstagande som har med fokusgruppens sammansätting att göra är huruvida de ska 

vara könsmässigt homogena eller heterogena (Wibeck, 2000).  Eftersom denna studie bl.a. 

kommer att undersöka eventuella könsmönster har jag valt att använda mig av könsmässigt 

homogena grupper, d.v.s. grupper med enbart män eller kvinnor. Gällande fokusgruppernas 

storlek har beslutats att använda mindre grupper med cirka tre till fem deltagare i varje grupp för 

att på så sätt skapa ett större utrymme för samtliga deltagare att vara delaktiga i samtalet. Eftersom 

jag vill ha insikt i vad samtliga deltagare har för synpunkter har jag undvikit att använda för stora 

grupper (Bloor et al., 2001 ; Tursunovic, 2002).  

2.4. Fokusgruppernas sammansättning  
Denna studies empiriska material grundar sig i tre fokusgrupper, två med män och en med 

kvinnor. Sammanlagt deltog 13 respondenter, nio män och fyra kvinnor, i studien. Medelåldern 

var 72 år bland de kvinnliga respondenterna och 69,8 år bland de manliga. Gällande 

respondenternas civilstatus var nio stycken gifta/sammanboende, två stycken särboende, en 
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änka/änkling och en ensamlevande. Den respondent som var änka/änkling hade inte varit det i 

samband med insjuknandet utan maken/makan hade gått bort efteråt. Den som var ensamlevande 

var den enda av respondenterna som inte hade några barn.  

2.5. Etiska överväganden 
En återkommande fråga i all forskning är huruvida den metod som används är etiskt riktig. I 

genomförandet av denna studie har därav överväganden gällande etiska aspekter genomförts 

(Wibeck, 2000).  Till en början har överväganden gjorts gällande det som inom hermeneutiken 

benämns som förförståelse. I och med att jag på egen hand utgör mätinstrumentet inom den 

kvalitativa metoden är det viktigt att medvetengöra min förförståelse och vara kritisk mot 

eventuella egna fördomar och hypoteser (Backman, 2008 ; Svenning, 2003). Forskningsprocessen 

kan utifrån detta anses vara en kedja av tolkningar av verkligheten. Redan när studiens påbörjades 

hade jag ett flertal tolkningar av verkligheten med mig i bagaget. Sedan tidigare fanns en 

uppfattning om det som studeras genom att jag bl.a. har praktiserat som kurator på hjärtenheten på 

Östersunds sjukhus, samt att jag tidigare skrivit en forskningsöversikt inom det valda 

ämnesområdet. Enligt Svenning (2003) går det inte att göra en helt förutsättningslös studie, men 

genom att medvetengöra den egna förförståelsen kan jag till viss del styra dess påverkan och 

åsidosätta eventuella fördomar och förbestämda antaganden. Svenning (2003) betonar i detta 

sammanhang även uppmärksamhetseffekterna som kan göra sig gällande, d.v.s. att de individer 

som deltar i fokusgruppssamtalen fungerar och svarar annorlunda i en undersökningssituation 

genom att exempelvis svara på ett speciellt sätt, eller att gruppdeltagarna påverkar varandra.  

Vidare har urvalsgruppen informerats om studiens allmänna syfte, om hur studiens övergripande 

upplägg ser ut samt vilka risker som projektet kan medföra (Kvale & Brinkmann, 2009 ; Wibeck, 

2000). Jag kan inte fullständigt säkerställa deltagarnas anonymitet eftersom det är omöjligt att 

garantera att övriga fokusgruppsdeltagare inte sprider information som de tagit del av. Jag kan 

däremot garantera att den data som samlas in kommer att behandlas med största konfidentialitet 

(Bloor et al., 2001 ; Tursunovic, 2002 ; Wibeck, 2000). Efter att ha övervägt olika lösningar på 

detta beslutade jag mig för att informera samtycke med respondenterna och understryka att 

deltagandet i studien är frivilligt. Samtliga deltagare i denna studie har därmed samtyckt till att 

delta i studien. Vidare har garantier lämnats till de som deltar i studien att all data kommer att 

hanteras konfidentiellt. Genom ett formulär som återfinns i bilaga 1 har samtliga deltagare 

godkänt studiens sekretess- och konfidentialitetsbestämmelser som återfinns i bilaga 2. Där 

tydliggörs bl.a. att deltagarna inte får föra vidare uppgifter gällande övriga 
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undersökningsdeltagare, deras anhöriga eller andra enskilda personer som omnämns under 

fokusgruppssamtalet (Kvale & Brinkmann, 2009 ; Wibeck, 2000). När det gäller etiska 

överväganden i analysen av det insamlade fokusgruppsmaterialet är en av de stora farorna det så 

kallade ”kronvittnessyndromet” som kortfattat innebär att intervjuoffer utses till kronvittnen från 

verkligheten och på så sätt drar vissa typer av generella slutsatser utifrån den data som har samlats 

in. Utifrån detta riskerar också den egna analysen att försummas och de fåtal personer som 

intervjuats får stå för den enda och sanna skildringen av verkligheten. Utifrån detta understryks 

betydelsen av att en kvalitativ analys måste ha en teoretisk förankring, vilket denna studie har i 

form av tidigare forskning (Svenning, 2003).  

2.6. Validitet och reliabilitet - saklighet och tillförlitlighet 
Även inom kvalitativ forskning är det viktigt att kunna göra ett legitimt ställningstagande gällande 

sina kunskapsanspråk. Begrepp som reliabilitet, huruvida upprepade mätningar ger samma 

resultat, samt validitet, huruvida man mäter det som man avser att mäta, är begrepp som klargjorts 

inom den kvantitativa forskningen för att ge en säker grundval för dess kunskapsanspråk. Enligt 

Widerberg (2002) passar dessa begrepp därav dåligt för kvalitativ forskning. Det är svårt att i 

denna studie uppnå reliabilitet, d.v.s att olika forskare oberoende av varandra ska komma fram till 

samma resultat när de studerar ett material, eftersom studien grundas i individuella upplevelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009 ; Wickberg, 2000). Denna studies resultat skulle troligtvis se 

annorlunda ut om någon försökte att upprepa den, eftersom den grundar sig i ett flertal olika 

påverkbara faktorer som är svåra att rekonstruera. Vidare är det jag som är studiens 

mätinstrument, med den kunskap och den förförståelse som jag har med mig, vilket också 

påverkar studiens resultat. Däremot understryker jag betydelsen av validitetskravet, d.v.s. att 

studien är trovärdig. Denna kvalitativa studie måste givetvis vara både saklig och tillförlitlig så att 

studiens innehåll och dess kunskapsanspråk kan bedömas. Genom att regelbundet undersöka 

huruvida innehållet är av relevans utifrån studiens syfte, och fortlöpande dokumentera, motivera, 

reflektera och redogöra för hur forskningsprocessen har genomförts och utifrån det reflekterat 

över val och tolkningar anser jag att studien uppfyller gällande krav på saklighet och 

tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009 ; Svenning, 2003).  

 



  10 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1. Inledning 
I detta kapitel redogörs för den teori och tidigare forskning som ligger till grund för studiens 

resultat och analys. För att sammanställa tidigare forskning har böcker, avhandlingar och artiklar 

använts. Informationskällorna är hämtade från olika databaser som har funnits att tillgå som 

student på Mittuniversitetet, Östersund. Sökningarna efter avhandlingar och artiklar gjordes i 

databaserna Academic Search Elite (ASE) och CSA Social Sciences (CSA) som innehåller 

internationella tidskriftsartiklar och forskning inom socialt arbete, psykologi och det 

samhällsvetenskapliga ämnesområdet. För att söka böcker användes bibliotekskatalogen MIMA. 

Urvalet begränsades till att enbart gälla litteratur som fanns tillgänglig via Mittuniversitets 

bibliotek, i Östersund, Sundsvall samt Härnösand. Jag har valt att avgränsa mina sökningar till att 

inte innefatta sökord som ”kön” och ”genus”. Min tanke är att i stället synliggöra eventuella 

könsmönster utifrån mer allomfattande forskning. En ytterligare avgränsning som gjorts är att jag 

har valt att inte använda mig av forskning som publicerats före år 1996. Jag sorterade därefter bort 

forskning som inte var relevant inom det valda problemområdet. En sammanfattning av 

huvudsökningarna återfinns i tabell 1 här nedan. Avslutningsvis läste jag de utvalda böckerna, 

avhandlingarna och artiklarna och dela upp dem i återkommande teman som återfanns i de olika 

informationskällorna. 

Tabell 1, Sammanfattning av genomförda sökningar. 

Databas  Sökord  Träffar  Utvalda 
Academic Search Elite 
CSA Social Sciences 

”Myocardial infarction” and ”Social support” and ”Sweden” 
 

16 
29 

5  
7 

Academic Search Elite 
CSA Social Sciences 

”Myocardial infarction” and ”Social Network”  
 

18 
13 

5 
3 

Mima  ”Hjärtinfarkt”  48  3  

Mima  ”Sjukhuskuratorer” and ”Kurator” and ”Sjukvård”  5  2 

 

3.2. En psykosomatisk sjukdom - smärta i själ och hjärta 
Tankar kring ett samband mellan kropp och själ, mellan psykiska och psykosociala faktorer och 

fysisk sjukdom, har existerat sedan antikens Grekland. Man brukar idag tala om psykosomatiska 

sjukdomar vilket innebär en sjukdom där känslomässiga faktorer ger upphov till fysiska symtom 

eller på motsatt sätt där kroppsliga, somatiska förändringar resulterar i psykiska reaktioner 

(Währborg, 1997).  Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhrling (2009) talar i detta 

sammanhang om två perspektiv när det gäller psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård; 1.) 

Med sjukdom som grund och psykosociala konsekvenser som följd. 2.) Med svår psykosocial 
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situation som grund och sjukdomssymtom som följd. Författarna betonar att oavsett vilket av dessa 

två perspektiv som det är fråga om är det betydelsefullt att synliggöra och innefatta behovet av 

psykosocialt arbete och stöd i behandlingsarbetet. Enligt Modigh (1997) innefattas båda dessa 

perspektiv när det gäller arbetet med hjärtinfarktpatienter. Författaren påvisar att olika former av 

depressiva syndrom förorsakar översjuklighet och överdödlighet i hjärt- kärlsjukdomar. Samtidigt 

uppmärksammas att depressioner är vanligt förekommande i efterförloppet till hjärtinfarkter, 

vilket i sin tur utgör en oberoende risk för återinsjuknande och mortalitet i hjärtsjukdom. Utifrån 

studiens syfte kommer dock innehållet fortsättningsvis att fokusera på det första perspektivet, 

d.v.s. med sjukdom som grund och psykosociala konsekvenser som följd. 

3.3. Med sjukdom som grund och psykosociala konsekvenser som följd. 
Den första tiden efter en hjärtinfarkt är en känslig och utsatt period både fysiskt, psykiskt, socialt 

och emotionellt, och den resulterar ofta i en livskris. Den traumatiska upplevelsen påverkar under 

en längre period det fortsatta välmåendet. De som överlever en hjärtinfarkt måste leva med olika 

konsekvenser av sjukdomen, som exempelvis symtom, livsstilsförändringar och olika medicinska 

behandlingar. Dessa konsekvenser leder i sin tur till bekymmer och oroskänslor inför framtiden 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005). Brattberg (2008) och Lundin et al. (2009) betonar att 

individer som drabbas av en kris, exempelvis en hjärtinfarkt, ofta förlorar tilliten, tryggheten och 

kontrollen över sitt liv. Att inte kunna påverka eller kontrollera vad som sker kan vidare resultera i 

tillstånd av passivitet och likgiltighet vilket i förlängningen kan leda till ångest, depression och 

andra symtom.  

Enligt Brink, Karlson & Hallberg (2006) och Kristofferzon et al. (2005) medför en hjärtinfarkt 

både fysiska och psykiska besvär.  Innan insjuknandet tar individen ofta kroppens fysiska funktion 

och olika fysiska aktiviteter för givet. Detta resulterar i att en hjärtinfarkt, och de kroppsliga 

begränsningar som den medför, upplevs som ett hot mot den fysiska hälsan, vilket även påverkar 

individens psykiska välmående. Hildingh, Fridlund & Lidell (2006) fann i sin studie att många 

upplevde rädsla och ångest efter att ha drabbats av hjärtinfarkt, bl.a. för att sova eftersom de var 

oroliga och rädda för att någonting skulle hända. I en annan studie framhåller Persson (1997) att 

hjärtsjukdomar, framförallt hjärtinfarkter, ofta uppfattas som en överhängande fara mot individens 

fortsatta existens och funktionsförmåga. En hjärtinfarkt resulterar därför ofta i psykosociala 

konsekvenser. Depressiva symtom och depressioner är vanligt förekommande, och författaren 

betonar därför att en hjärtinfarkt även är en infarkt i personligheten. Även Brink, Karlson & 

Hallberg (2006) och Welin, Lappas & Wilhelmsen (2000) uppmärksammar i sina studier den 
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påtagliga frekvensökningen av depressioner hos patienter som har haft en hjärtinfarkt. Persson 

(1997) och Modigh (1997) understryker i detta sammanhang betydelsen av att under den 

rehabiliterande behandlingen inte enbart fokusera på de fysiska aspekterna, utan även involvera 

positivt psykologiskt stöd. Detta har påvisat en förbättrad funktionsnivå och livskvalitet. 

Kristofferzon et al. (2008) uppmärksammar i sin studie att många hjärtinfarktspatienter inte hade 

lyckats etablerat ett stabilt hälsotillstånd inom 4-6 månader efter infarkten. Dock kunde en 

minskning av olika symtom och känslomässig stress urskiljas. Det är enligt författarna viktigt att 

individen lär sig att hantera konsekvenserna av sjukdomen, exempelvis hälsoproblematik, 

livsstilsförändringar, känslomässiga reaktioner samt sociala förändringar. Författaren betonar här 

det sociala nätverkets betydelse när det gäller att uppmuntra individer att gå vidare efter en 

hjärtinfarkt.  

3.4. Det sociala nätverkets betydelse 
I en studie av Farmer & Meyer (1996) betonas det sociala nätverkets centrala betydelse för det 

fortsatta hälsotillståndet och välbefinnandet efter en hjärtinfarkt. Det sociala nätverket bidrar med 

socialt stöd och skapar en känsla av tillhörighet. Studien påvisar i likhet med Mookadam & Arthur 

(2004), Nordin, Knutsson & Sundbom (2008) och Wang, Mittleman & Orth-Gomér (2005) ett 

samband mellan socialt stöd och dödsfrekvens i samband med hjärtinfarkter. Individer som 

upplevde att de hade ett bra socialt stöd överlevde i större utsträckning en hjärtinfarkt än de som 

saknade en stöttande social kontext. Det sociala nätverket har dessutom en positiv inverkan när 

det gäller att förmå individer att förändra exempelvis livsstil. Författarna framhäver dessutom att 

social isolering, och därmed brist på socialt stöd, är en signifikant indikator för ökad dödlighet 

efter en hjärtinfarkt. Johansson Sundler, Dahlberg & Ekenstam (2009) betonar vidare att en 

hjärtinfarkt ofta efterföljs av existentiell osäkerhet som påverkar hela individen varvid det sociala 

nätverkets betydelse tydligt synliggörs. Författarna liknar en hjärtinfarkt vid ett fall, där 

meningsfulla och nära relationer fungerar som ett skyddsnät som kan fånga upp fallet, saknas det 

sociala skyddsnätet riskerar den drabbade individen att falla handlöst.  

Enligt Hildingh, Fridlund & Baigi (2008) innebär en brist på socialt stöd att individen blir extra 

sårbar mot stress, vilket leder till svårigheter när det gäller att mobilisera resurser mot den stress 

som en hjärtinfarkt för med sig. Författarna betonar vidare att socialt stöd har betydelse för hur 

individen klarar av att hantera livssituationen efter en hjärtinfarkt. Det sociala stödet har en viktig 

och betydelsefull funktion när det gäller att hantera de emotionella och beteendemässiga 

livsomställningar som en hjärtinfarkt föranleder. Detta överensstämmer med Nordin et al. (2008) 
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som vidare framhåller betydelsen av att känna tillhörighet till ett större socialt sammanhang. 

Studien understryker dessutom det sociala och känslomässiga stödets betydelse och funktion för 

hälsa, välbefinnande och inte minst för den individuella självkänslan. Även Auslander & 

Freedenthal (2006) framhåller i sin studie betydelsen av sociala relationer och ett aktivt socialt 

stöd i samband med hjärtinfarkter. Att stärka och utvidga det sociala nätverket är en nödvändig 

och mycket viktig del i arbetet med hjärtpatienter och deras fortsatta hälsa och välbefinnande. I 

likhet med ovannämnda studier understryker Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren & Bergdahl 

(2005) betydelsen av socialt stöd från familjen eller andra betydelsefulla sociala relationer efter en 

hjärtinfarkt. Samtidigt betonar författarna att det sociala nätverket också kan begränsa och utgöra 

ett hinder för livsomställningar. Om det sociala sammanhanget exempelvis är överdrivet 

beskyddande begränsar det livsomställningen och därmed tillfrisknandet. Vidare visar studien att 

behovet av att efter en hjärtinfarkt förändra och anpassa de dagliga aktiviteterna kan resultera i 

konflikter mellan patienten och dennes maka/make.  

3.5. Könsmönster i samband med hjärtinfarkter  
Kristofferzon et al. (2003) uppmärksammar flera skillnader mellan kvinnor och män som har haft 

hjärtinfarkt. Studien visar att kvinnor tenderade att förringa sjukdomssignaler samt att dröja med 

att söka hjälp för sina besvär eftersom de inte ville besvära och oroa andra. Vidare framkom det 

att hushållssysslor och familjerelaterat arbete var betydelsefullt för kvinnor som drabbats av en 

hjärtinfarkt, och det bidrog även till att befrämja deras tillfrisknande. För män var det i stället 

viktigt att kunna återgå till sitt jobb samt att bevara en god fysisk form. Män och kvinnor 

använder sig med andra ord av traditionella och vanemässiga könsroller som en slags strategi för 

att känna trygghet i nya livssituationer som exempelvis efter en hjärtinfarkt. Författarna påpekar 

att detta fynd delvis kan bero på den höga medelåldern hos individer som får hjärtinfarkt och att 

dessa åldergrupper har vuxit upp med traditionella könsroller där kvinnan fokuserat på hemmet 

och mannen på jobbet. Vidare kunde författarna se att kvinnor fick mindre socialt stöd efter en 

hjärtinfarkt än män. Detta överensstämmer med Kristofferzon et al. (2005) och Nordin et al. 

(2008) som betonade att män hade fler tillgängliga och stödjande nätverk än kvinnor, exempelvis 

vänner, grannar och vårdpersonal. Män tenderade i större utsträckning än kvinnor att söka hjälp 
och stöd hos vänner och familj medan kvinnor kände sig skyldiga och förpliktigade att återgå till 
sina vanliga sysslor så fort som möjligt. Kristofferzon et al. (2003) understryker i sin studie att 

kvinnor måste lära sig att ge företräde åt sina egna behov och känslor samt acceptera hjälp av sin 

omgivning.  
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Kristofferzon et al. (2008) fann att de kvinnor som lade mindre tid på hushållssysslor, och i högre 

utsträckning prioriterade sina egna behov, mådde bättre och var mindre stressade. Vissa kvinnor 

kände sig däremot arga och själviska när de prioriterade sig själva framför hushållssysslorna, 

andra kände sig skyldiga för att de tog för stor plats. En förutsättning för att kunna göra denna 

förändring är därför enligt författarna att kvinnan har en stödjande familj som uppmuntrar kvinnan 

att prioritera sina egna behov. Detta överensstämmer med Hildingh et al. (2006) som upptäckte att 

ett stödjande och uppmuntrande socialt nätverk som tillät kvinnan att ta det lugnt bidrog till en 

högre grad av välmående. Författarna fann även att många kvinnor till en början upplevde att de 

möttes av förståelse och fick stöd och hjälp, men att detta stöd minskade successivt. Dock visar 

tidigare forskning av Kristofferzon et al. (2003) att kvinnor överlag inte involverar sin familj 

eftersom de inte vill belasta andra med sin hälsoproblematik, vilket bidrar till att försvåra deras 

tillfrisknande. 

Svedlund (2000), Svedlund och Danielson (2004) och Kristofferzon et al. (2005) visar i sina 

studier att det finns en sårbarhet hos kvinnor i den akuta fasen av sjukdomen eftersom de inte vill 

tala om det som har hänt av hänsyn till sin partners känslor. Kvinnorna ville inte samtala om sina 

upplevelser och problem med sin partner eftersom de inte ville besvära dem med sin oro och 

rädsla. Vidare fann författarna att många kvinnor upplevde att det var förödmjukande att behöva 

be om hjälp och bli beroende av andra. Kristofferzon et al. (2005) och Nordin et al. (2008) 

beskriver vidare att kvinnors nätverk ofta är mer kravfyllda, samtidigt som mäns är mer stödjande 

och hjälpande. I studierna visade det sig att många kvinnor upplevde en avsaknad av socialt stöd 
och hjälp. Enligt författarna kan detta bero på att kvinnor i större utsträckning än män underskattar 
sitt sociala nätverk och den hjälp och stöd som det kan bidra med. I likhet med Kristofferzon et al. 

(2003) och Nordin et al. (2008) har Hildingh et al. (2008) funnit könsmönster när det gäller socialt 

stöd i samband med en hjärtinfarkt. De kvinnliga svarande ansåg att deras känslomässiga stöd var 

avtagande och bristfälligt efter utskrivningen. Författarna menar att denna känsla av ett avtagande 

stöd kan bero på att en individs behov av känslomässigt stöd ökar i samband med en hjärtinfarkt, 

samtidigt som individen blir mer medveten om betydelsen av emotionellt stöd. Dessutom hamnar 

man under sjukhusvistelsen i centrum och får mycket uppmärksamhet och stöd från familj, vänner 

och vårdpersonal. När man sedan kommer hem avtar detta successivt vilket kan vara en 

bidragande orsak till studiens resultat.  

Baigi et al. (2008) har i sin studie funnit skillnader när det gäller socialt stöd. Författarna visar 

även på skillnader i praktiskt stöd beroende på kön. I samband med en hjärtinfarkt upplevde 
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männen ett ökat praktiskt stöd, medan det praktiska stödet minskade bland kvinnorna. Dessa fynd 

överensstämmer med Kristofferzon et al. (2003) som i sin studie fann att män fick tillräckligt med 

praktiskt stöd från familj och vänner medan kvinnor inte fick de praktiska stöd de behövde. Även 

Walton (2002) fann att männen upplevde att de fick ett bra stöd av sin partner vilket bidrog till att 

mildra de svårigheter och den rädsla som uppstod efter hjärtinfarkten. Kvinnorna i studien 

upplevde tvärtom att de förutom att hantera sin egen situation också blev tvungna att lugna sin 

partner och övriga familjemedlemmar. Dessa resultat kan enligt Baigi et al. (2008)  bero på 

konflikten mellan de sociala könsrollerna inom familjen. Kvinnorna hade vanligtvis 

huvudansvaret för hushållssysslorna och de ansåg att det stöd som de fick från sina män/sambos 

var bristfälligt. Vidare fann Kristofferzon et al. (2003) att kvinnor fick mindre information om sin 

sjukdom. Många kvinnor upplevde att hälso- och sjukvården inte tog deras hälsoproblem på 

allvar. Kristofferzon et al. (2008)  understryker vidare att de traditionella rehabiliteringsprogram 

som hälso- och sjukvården idag erbjuder inte tillgodoser de psykiska aspekter som många kvinnor 

efterfrågar. Många kvinnor skulle snarare föredra att dela sina upplevelser med andra kvinnor som 

befinner sig i samma situation i stället för att fokusera på fysisk träning och avslappningsövningar.  

3.6. Rehabilitering på alla plan – betydelsen av psykosocial behandling  
Von Sydow (1997) betonar vikten av att bedriva rehabilitering på alla plan. Hon framhåller att 

inte enbart den fysiska rehabiliteringen är viktig, utan att den psykiska och sociala 

återanpassningen är minst lika betydelsefull. Vidare menar författaren att rehabilitering av 

hjärtpatienter utmanar hälso- och sjukvården till att ha en holistisk syn på patienten och dennes 

behov. Kristofferzon et al. (2003) framhåller vidare att stödsamtal i form av vägledning och 

rådgivning har visat sig vara en nödvändig förutsättning för att på ett bra sätt som möjligt hantera 

livssituationen efter en hjärtinfarkt.  Johansson Sundler (2008) lyfter i sin avhandling fram 

problematiken med de känslomässiga reaktioner som en hjärtinfarkt medför. Dessa kan tyckas 

vara hälso- och sjukvårdens ansvar att bemöta, men enligt författaren erbjuds idag främst 

medicinsk eftervård och få möjligheter till samtal och psykosocialt stöd. Avhandlingen visar att 

det finns en klar brist på samtal och möten. Reaktioner och processer i sjukdomens efterförlopp 

ges sällan möjlighet att diskuteras, trots att de upptar en betydelsefull del av individens liv. Vidare 

berörs inte den existentiella osäkerheten, som oftast är mer påtaglig och mer besvärande än själva 

sjukdomen, under samtal med vårdpersonalen. Sjukvården missar ofta att erbjuda patienterna det 

psykosociala stöd som de behöver. Att som patient få möjlighet att berätta om sin erfarenhet och 

sjukdom innebär ett stöd som främjar fortsatt läkning och hälsa (ibid.).  
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Baigi et al. (2008) uppmärksammar i sin studie betydelsen av socialt stöd inom hälso- och 

sjukvården. Det har visat sig att olika former av socialt stöd, vars syfte är att förebygga framtida 

problem och symtom, stärker den individuella förmågan när det gäller att klara av och orka 

hantera kritiska situationer, som vid exempelvis en hjärtinfarkt. I en annan studie påpekar 

Hildingh et al. (2008) att socialt stöd har en viktig betydelse när det gäller att motverka 

depressioner direkt efter utskrivning från sjukhus. Brist på socialt stöd resulterar i en ökad risk för 

återkommande hjärtproblematik. Författarna betonar att detta är viktigt att uppmärksamma i 

samband med att patienter lämnar sjukhuset efter en hjärtinfarkt. Författarna framhåller att om 

hälso- och sjukvården blir medveten om betydelsen av socialt stöd i samband med en hjärtinfarkt, 

även efter utskrivningen, kommer det att få långsiktiga positiva konsekvenser för patientens 

välmående, både fysiskt och psykiskt.  

Kristofferzon et al. (2008) uppmärksammar att individer som har haft en hjärtinfarkt ofta är 

oroliga för att få fler hjärtinfarkter. Författarna hävdar att denna oro är ett resultat av den brist på 

information som många utsätts för inom svensk hälso- och sjukvård.  Denna brist på information 

leder till en osäkerhet över framtiden vilket resulterar i oro och på sikt risk för depressioner. Här 

har hälso- och sjukvården en betydelsefull uppgift när det gäller att informera och tillgodose både 

de kortsiktiga och långsiktiga behov som patienterna har. Baigi et al. (2008) framhåller i sin studie 

att individer som drabbas av hjärtinfarkt kräver behandling och vård. Författarna ifrågasätter dock 

de korta vårdtiderna eftersom den första tiden efter utskrivningen från sjukhuset är den mest 

kritiska för patientens fortsatta liv. Författarna menar att de korta vårdtiderna har resulterat i att 

familjen och det sociala nätverket måste ta på sig ett större ansvar när det gäller att ge individen 

det stöd som hon/han behöver för att hantera situationen, detta trots att de många gånger själva är i 

behov av socialt stöd. Johansson Sundler (2008) fann avslutningsvis stora brister när de gäller 

bemötande och information inom hälso- och sjukvården. Många patienter är dåligt förberedda på 

de reaktioner och skeden som följer på sjukdomen (ibid.).  



  17 

4. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

4.1. Inledning  
I detta kapitel redovisas och analyseras studiens resultat som baseras på de tre 

fokusgruppsintervjuer som genomförts med medlemmar i Hjärt- och lungsjukas lokalförening i 

Östersund under höstterminen 2009. Utgångspunkten görs i de tre huvudteman som användes 

under fokusgruppssamtalen, d.v.s. sjukhusvistelsen, hemkomsten och anpassningen till ett fortsatt 

liv.  Vidare görs också kopplingar till den teoretiska referensramen och tidigare forskning som 

presenterats i föregående kapitel. Kapitlets innehåll grundar sig i ordagranna citat som redovisas i 

form av enskilda citat samt dialogcitat. Namnen i följande kapitel är inte respondenternas riktiga, 

de har tilldelats fiktiva och tidstypiska namn. 

4.2. Sjukhusvistelsen 
Att drabbas av en livshotande sjukdom, som en hjärtinfarkt, upplevdes av respondenterna som ett 

trauma och en chockartad upplevelse, eftersom insjuknandet för de flesta kom överraskande och 

hade ett dramatiskt händelseförlopp. Samtidigt upplevde de flesta att de kände sig trygga när väl 

den första chocken hade lagt sig och de befann sig på sjukhuset. Sven beskriver att han upplevde 

det som om han gick in i en ny fas, där rädslan ersattes av en känsla av trygghet: 

 

Sven: ”Ja det är klart visst är det jobbigt för man åker ju in, ehh ja akut. Men sen på själva, när 
man har hamnat på mottagningen då tycker jag att man känner sig ganska trygg när de har 
kopplat på en jädra massa apparater. Ja då tycker jag att då har man gått in i en annan fas.”  
 

I ovanstående citat betonar Sven att han upplevde sjukhusvistelsen som trygg, vilket till stor del 

berodde på den medicinska bevakningen. I likhet med Sven upplevde i stort sett alla 

respondenterna att den akuta och medicinska vården på sjukhuset i samband med deras 

insjuknande hade varit mycket bra. Många ifrågasatte dock uppföljningen och den eftervård som 

följde efter sjukhusvistelsen. Detta synliggörs i följande dialogcitat hämtat från en av 

fokusgrupperna. 

Ragnar: ”Ja och vad som har varit bra har ju varit vården, den akuta vården på sjukhuset. Den 
kan man ju inte alls klaga på den var ju jättebra.” 
Bengt: ”Ja personligen måste jag säga att man fick en fantastisk vård på sjukhuset. Ja det kan 
man absolut inte klaga på.” 
Rolf: ”Jo akutvården, men det är ju eftervården om man säger så, uppföljningen som inte är så 
bra.”  
Ragnar: ”Ja den är jättedålig.” 
Gösta: ”Ja tyvärr kan man nog konstatera det.” 
Bengt: ”Ja, ja där haltar det och där bör man göra mycket, mycket mer.” 
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Här framträdde en påtaglig skillnad mellan de respondenter som nyligen fått en hjärtinfarkt och de 

som insjuknade för många år sedan. Generellt var de som insjuknade för 10-20 år sedan mer nöjda 

med den vård och eftervård som de hade fått. De betonade att den medicinska vården kanske inte 

var lika effektiv, men att hälso- och sjukvården hade en mer holistisk syn där samtliga behov 

tillgodosågs. Sigrid och Gösta som insjuknade för cirka 15-20 år sedan upplevde att vården var 

mycket bra. De fick bl.a. komma till Föllingekliniken som arbetade med förebyggande och 

rehabilitering av hjärt- och kärlsjukdomar samt stress- och livsstilsrelaterad ohälsa. Samtidigt 

följde hälso- och sjukvården upp patienterna, och hade en fortsatt bra kontakt med dem även efter 

utskrivningen från sjukhuset. Sigrid och Gösta upplevde vidare att de var mycket nöjda med den 

information, den hjälp och det stöd de fick för att hantera den nya livssituationen. 

Sigrid: ”Ja jag har ju fått mycket hjälp från sjukvården kan jag säga, då räknar jag med läkare, 
sköterskor, kurator som tagit kontakt till och med. […] Och det var jätteskönt, och jättebra start 
och en fin eftervård tyckte jag att, de hade väldigt bra kontakt med en. […] Ja fast hade man inte 
fått den informationen som man då fick för så många år sedan så tror jag inte att man hade levt. 
Jag gick till kuratorn väldigt länge. Jaha nu kommer jag och grinar igen sa jag. Ja men varsågod 
sa hon. Och jag menar jag pratade när jag orkade och det kändes så bra när jag gick därifrån. 
Och hon kunde titta och berätta att man får ångest, man blir rädd, man tror man ska dö, och man 
ska försöka och göra allt som man har gjort tidigare, men kanske lite försiktigare. Sådana saker, 
att det är inte konstigt att det är såhär.” 
 
Gösta: ”Men då visade det sig att på den tiden så fanns Föllingekliniken för rehabilitering. Och 
jag kollade litegrann och hade faktiskt turen att få komma dit. Och det var en fantastisk 
rehabilitering. Dom fem veckorna som jag var där, dom ändrade egentligen på allting. […] 
Generellt sett så måste jag säga att den rehabilitering som jag fick där, den var guld värd, mycket 
nyttig. Sen har det fungerat, okey att jag sedan åkte på en hjärtinfarkt igen två år senare, eh, det är 
(småskrattar) ett annat kapitel.  Men då kunde jag hantera det på ett bättre sätt.” 
 

I likhet med andra studier synliggörs här betydelsen av att i anslutning till insjuknandet i 

hjärtinfarkt bedriva en holistisk rehabilitering på alla plan. Genom att inte enbart fokusera på de 

fysiska symtomen utan även behandla psykosociala besvär skapas bättre förutsättningar när det 

gäller återhämtning, rehabilitering och anpassning till en fortsatt livssituation (Hildingh et al., 

2008 ; Modigh, 1997 ; Von Sydow, 1997). Detta överensstämmer även med Baigi et al. (2008) 

som framhåller att det psykosociala stödet stärker den individuella förmågan när det gäller att 

klara av och orka hantera kritiska situationer, som vid exempelvis en hjärtinfarkt. Flera av 

respondenterna upplevde, till skillnad från Gösta och Sigrid, ett stort missnöje med den vård och 

eftervård som de fått från den svenska hälso- och sjukvården, vilket bl.a. synliggörs i följande två 

citat av Margareta och Gunnar. 

Margareta: ”Nej jag känner inte igen någonting av det här. Jag har aldrig varit i kontakt med en 
kurator och ingenting, så illa har det varit. Alltså dom har ju dragit ner på allt. […]  Det är ju 
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samma på sjukhuset, är det någon som kommer in och sätter sig på sängkanten och frågar hur är 
det, hur känns det? Då känner du kanske att ja nä, jag vet inte, jag är orolig jag vet inte vad jag 
ska göra ja. Då öppnar ju sig en liten glänta på den där dörren att man, det finns någon att prata 
med och någon som jag kan prata med. För man har ju ett behov av att få prata. […] Jag menar 
skulle man ha fått träffa någon, typ kurator dådå. Och sedan när man kom hem till stan hit (efter 
operation i Umeå) då kom det ett brev från lasarettet där man fick in och träffa några 
sjuksköterskor. Men jag tyckte inte att det gav mig någonting, dom bara frågade mig hur jag 
mådde och sedan upptäckte dom att jag hade fått en infektion i såret och det här, men frånsett det, 
ja, jag menar de kunde ju ha ringt hem de också och frågat hur det gick och hur man mådde och 
sådär och sedan ett återbesök efter någon månad.”  
 
Gunnar: ”Jag tycker som att akutsjukvården är väldigt bra men sedan efteråt så tycker jag att 
man kanske kunde informera lite mer, livet är ju inte slut bara för att man har haft en infarkt.” 
 

Ovanstående citat visar att någonting har hänt inom svensk hälso- och sjukvård. Den holistiska 

syn som fanns för 10-15 år sedan, där individen erbjöds stödsamtal och psykosocialt stöd, har 

successivt rationaliserats bort och ersatts av en effektivare medicinsk vård där patienter oftast 

skickas hem direkt efter att den medicinska behandlingen är avslutad (Baigi et al., 2008 ; Persson, 

1997). Dessa fynd överensstämmer bl.a. med Johansson Sundler (2008) som i sin avhandling har 

funnit att reaktioner och processer i sjukdomens efterförlopp sällan ges något större utrymme, och 

att det inom svensk hälso- och sjukvård saknas tid för samtal och möten. Flera av respondenterna 

upplevde en frustration och ilska över att den psykosociala problematiken och den existentiella 

osäkerheten försummades. Den psykosociala problematiken upplevdes oftast som mer påtaglig 

och mer besvärande än själva sjukdomen. Detta synliggörs i följande dialogcitat, hämtat från 

fokusgruppen med kvinnor: 

Sigrid: ”Tidigare erbjöd ju sjukvården alla möjliga tänkbara som man kunde prata med. Och man 
fick enskilda samtal och träffa dem på en gång, innan man hade funderat för mycket. […] Nu 
skulle jag vara livrädd om jag blev tvungen att åka in igen.” 
Märta: ”Ja nu verkar det ju bara som de får åka in och sedan hem.” 
Ingrid: ”Ja det är helt absurt som det är idag, det är ingenting, man kommer på kirurgen och de 
skär upp en och syr igen och sedan är det gjort och så får man fara hem så, men det är ju lite mer 
med det här hjärtat. […] Det vore ju annat om det vore blindtarmen eller halsmandlarna, men det 
här är ju, det är ju pumpen som gör att man lever.” 
 

Här synliggörs den utveckling inom den svenska hälso- och sjukvården som Johansson Sundler 

(2008) påvisar. Där de allt bättre medicinska behandlingsmetoderna, tillsammans med kraven på 

effektivisering och ekonomiska besparingar har resulterat i allt kortare vårdtider vilket i 

förlängningen har lett till att de psykosociala aspekterna har försummats. Sigrid som var nöjd med 

den vård hon fick i samband med sin hjärtinfarkt upplever att vården har försämrats. Hon 

uttryckte tidigare i ett citat att det var tack vare den information och det stöd hon fick efter sin 

infarkt som hon överlevde och orkade ta sig igenom den svåra period som följde efter 
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hjärtinfarkten. Men här uttrycker Sigrid i stället att hon skulle vara livrädd om hon skulle drabbas 

av en ny hjärtinfarkt. Ingrid som fick sin infarkt för drygt två år sedan upplevde att hon endast 

behandlades rent medicinskt och därefter blev hemskickad direkt utan någon information och 

stöd. Detta resulterade i känslor som oro, rädsla och ångest vilket jag återkommer till längre fram. 

Vidare upplevde Ingrid att hälso- och sjukvården nonchalerade den svåra situation som hennes 

hjärtinfarkt medförde, hon upplevde att hon blivit mekaniskt behandlad utan det minsta hänsyn till 

det psykiska välmåendet. Här synliggörs betydelsen av att inte enbart bedriva fysisk 

rehabilitering. Den psykosociala återanpassningen är minst lika betydelsefull för det individuella 

välbefinnandet (Von Sydow, 1997). Detta överensstämmer även med Baigi et al. (2008) som 

ifrågasätter korta vårdtiderna eftersom den första tiden efter hjärtinfarkten och utskrivningen från 

sjukhuset är den mest kritiska för patientens fortsatta liv och välbefinnande. Vidare efterfrågade 

flera av respondenterna mer stöd från hälso- och sjukvården. John som har haft ett flertal 

hjärtinfarkter, senast för bara någon månad sedan, har upplevt att han har saknat någon att dela 

sina tankar funderingar med. Han upplever att hälso- och sjukvården avstår från att erbjuda 

samtalskontakt med exempelvis kurator vilket han tycker är synd.   

John: ”Men jag saknar ju när vi har suttit och resonerat här, så är det en sak jag saknar 
egentligen och det är att när man ligger efter en infarkt eller en annan allvarlig sjukdom som man 
kan dö av, att det inte finns en medmänniska att prata med. […]  Någon att få prata med. Jag har 
aldrig hört att man har kunnat få hjälp av exempelvis kurator så det tror jag att sjukvården håller 
inne med. Det tycker jag är synd. Sjuksköterskorna har ju inte den tiden, de kan vara jävligt bra att 
prata med, men de har inte tiden, man kan prata ett par minuter och sedan ringer en klocka och de 
måste rusa vidare så man hinner aldrig avsluta det samtal man påbörjat.” 
 

Här exemplifieras de brister gällande bemötande, information och socialt stöd inom svensk hälso- 

och sjukvård som bl.a. Johansson Sundler (2008) och Hildingh et al. (2008) uppmärksammar i 

sina studier. Det psykosociala stödet har en viktig betydelse när det gäller att motverka rädsla, oro, 

ångest och depressioner i samband med hemkomsten från sjukhuset. Att som patient få möjlighet 

att dela sina upplevelser innebär ett viktigt stöd som främjar fortsatt läkning och hälsa (ibid.). I 

Johns upplevelser framträder socionomens betydelsefulla uppgift inom hälso- och sjukvården. 

Samtidigt synliggörs svårigheten gällande samarbetet över professionsgränserna, där socionomens 

specialistkunskap förbises (Roxström, 1999). I likhet med vad Johansson Sundler (2008) och 

Hildingh et al. (2008) presenterar i sina studier upplevde flera av respondenterna att de var dåligt 

förberedda på de reaktioner och skeden som följde av sjukdomen. Dessa upplevelser kan kopplas 

till de korta vårdtiderna. Flera av respondenterna upplevde att de hade skickats hem direkt efter att 

den medicinska behandlingen var avslutad, när de fortfarande befann sig i någon form av 

chocktillstånd och därmed inte kunde ta till sig det stöd och den information som erbjöds (ibid.). 
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De efterfrågade därför en bättre uppföljning och eftervård i samband med hemkomsten och 

utskrivningen från sjukhuset. Flera respondenter upplevde att de under sjukhusvistelsen 

fortfarande befann sig i en chockfas och att de samtidigt kände sig relativt trygga. När de sedan 

kom hem upplevde de däremot att de var i behov av stöd och hjälp, inte minst någon form av 

samtalskontakt från exempelvis en kurator. Detta framkommer bl.a. i följande två citat: 

Margareta: ”Ja och sedan är det så mycket man kommer på sedan när man kommer hem, det är 
då man kommer på, varför frågade jag inte de, och varför frågade jag inte de. Man är ju så 
chockad när man ligger inne att man inte kommer på just då vad man ska fråga. […] Men det är 
klart att när man kommer hem sedan så hade man nog behövt, jag tror att det hellre är då man 
hade behövt stöd ifrån sjukvården.” 

Ingrid: ”Ja, när man kom hem och var utskriven för att ta hand om sig själv, då hade man behövt 
ha någon, någon att prata med.” 
 

4.3. Hemkomsten 
Att komma hem igen efter hjärtinfarkten och tryggheten på sjukhuset upplevdes som en svår och 

utsatt period. Ett flertal av respondenterna uttryckte att de upplevt känslor som rädsla, oro, ångest 

i samband med hemkomsten. Dessa känslor kunde ta sig olika uttryck i form av exempelvis rädsla 

för döden eller oro och rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt, vilket överensstämmer med 

bl.a. Kristofferzon et al. (2005). Några av respondenterna upplevde att de i samband med 

hemkomsten hade börjat fundera på hur nära döden de hade varit, vilket i sin tur väckte 

existentiella frågeställningar och funderingar rörande sin egen dödlighet. Bengt upplevde 

hemkomsten från sjukhuset som en besvärlig period. Chocken började långsamt avta och ersattes 

successivt av tankar, rädsla och dödsångest. 

 

Bengt: ”Man var ju inte speciellt tuff när man kom hem inte. Man satt ju där på sin stol och 
funderade. Ja och man var ju, ganska mentalt ur balans tyckte jag från början, första tiden. […] Mer 
eller mindre tror jag att alla känner att man har lite dödsångest på något sätt. Kanske inte precis 
när man får infarkten och det när man är mitt uppe i det, då kände jag ju ingenting av någon rädsla. 
Men när man kom hem och började att tänka efter, då började man att fundera, ska man klara en 
smäll till.” 

 
I följande dialogcitat från gruppen med kvinnor understryks dessa upplevelser ytterligare: 

Märta: ”Ja egentligen var det jättejobbigt tyckte jag, åh jag var rädd.” 
Sigrid: ”Ja man är rädd.”  
Ingrid: ”Mm, och man är ångestfylld.” 
Märta: ”Ja man hade ångest.” 
Margareta: ”Ja, det tror jag nog att alla får mer eller mindre.” 
Märta: ”Och man trodde att man skulle bli sjuk igen.” 
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Här synliggörs den rädsla och oro som ett flertal av respondenterna upplevde i samband med 

hemkomsten. Dessa reaktionsmönster är vanligt förekommande hos de som råkat ut för en 

hjärtinfarkt, och beror till viss del på den bristfälliga uppföljning och information de har fått i 

samband med insjuknandet (Kristofferzon et al., 2008). Att komma hem och leva med 

konsekvenserna av sin sjukdom, både fysiska och psykiska, upplevdes dessutom av 

respondenterna som en svår och mödosam period, vilket i sin tur resulterade i oroskänslor inför 

framtiden. Detta överensstämmer med Kristofferzon et al. (2005) och Brink et al. (2006) som 

betonar att en hjärtinfarkt, och de kroppsliga begränsningar som den medför, upplevs som ett hot 

mot den fysiska hälsan, vilket även påverkar individens psykiska välmående.  Gösta beskriver hur 

han upplevde sin hemkomst från sjukhuset efter hjärtinfarkten enligt följande: 

Gösta: ”Ja, jag gick ju där och mådde egentligen faktiskt ganska dåligt under, ja jag vill påstå att 
jag mådde dåligt under ett års tid faktiskt. Det hände ingenting, jag kunde inte jobba, jag kände 
mig svag och hade kärlkramp, och ja mådde risigt rent generellt.”  
 

Här exemplifieras ytterligare hur den traumatiska upplevelse som en hjärtinfarkt innebär, under en 

lång period påverkar den fortsatta livssituationen (Kristofferzon et al., 2008). Gösta beskriver i det 

ovanstående citatet, i likhet med Brink et al. (2006), Brattberg (2008) och Lundin et al. (2009),  

hur de kroppsliga begränsningar som hjärtinfarkten medförde också påverkade hans psykiska och 

sociala välmående och hur han till viss del förlorade tilliten, tryggheten och kontrollen över sitt 

liv. Detta medförde att Gösta passiviserades vilket i förlängningen kan resultera i ångest och 

depression etc. Även Ingrid och Bengt hade upplevt rädsla, oro och ångest i samband med 

hemkomsten från tryggheten på sjukhuset. 

 

Ingrid: ”Ja och på kvällarna när man kommit hem och bara blivit ensam lämnad med pillerburkar 
och sedan kommer ju tankarna och rädslan och ångesten och den får man ingen hjälp med, det är 
man helt i avsaknad av, åtminstone jag.” 
 
Bengt: ”Nej så är det ju, ett problem blir ju 100 gånger större på natten, när man inte kan somna 
och grubblet kommer igång.” 
 

Ingrid upplevde vidare en frustration över att hälso- och sjukvården förbisåg den psykosociala 

problematik, och den rädsla och ångest som hon brottades med. I citatet synliggörs den vanmakt 

som Ingrid upplevde i samband med hemkomsten från sjukhuset. Hon upplevde att hälso- och 

sjukvården hade en förenklad syn gällande hennes livssituation, och att det var tillräcklig att ge 

henne medicinsk behandling. I citatet förtydligas också den komplexitet som en hjärtinfarkt 

innebär. Ingrid saknade hjälp gällande den psykosociala och existentiella problematik som 

uppkommit i samband med insjuknandet, den kunde inte lindras med hjälp av mediciner.  
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I likhet med Hildingh et al. (2006) uttryckte några av respondenterna att de i samband med 

hemgången upplevde en rädsla för att exempelvis sova på nätterna, eftersom de var oroliga för att 

någonting skulle hända. Sven som är ensamstående upplevde till en början en viss oro när det 

gällde sömnen: 

Sven: ”På kvällarna när man skulle till och sova första dagarna efteråt var man ju lite orolig för 
vad man skulle göra om man började känna sig dålig.”  
 

Sigrid som i samband med sin hjärtinfarkt också drabbades av hjärtstopp upplever fortfarande, 

efter cirka 20 år, rädsla och panikångest i samband med att somna på kvällarna och måste därför 

ta sömnmedel för att kunna sova. Såhär beskriver hon sin situation både i samband med 

hemkomsten, men också hur hon upplever sin situation idag: 

Sigrid: ”Ja man var ju så rädd för det här att när man la sig på kvällen, vaknar jag i morgon? 
Och har jag städat överallt nu så att det är rent och fint när dom kommer och hämtar en, och jag 
märkte upp olika saker. […]  Ja dom säger ju att man har panikångest. För när jag lägger mig på 
kvällen så biter jag ihop tänderna och knyter nävarna, jag ligger som en fjäder. Jag måste då ta 
sömnmedel för att kunna somna, hur än trött man är.” 
 

Även Ingrid upplevde att hon drabbats av rädsla och en svår ångest i samband med sin 

hjärtinfarkt, känslor som fortfarande efter drygt två år gör sig påminda i hennes vardag: 

Ingrid: ”Ja och jag kan ju inte ens ut och promenera knappt idag, jag går en kort sväng och sedan 
skyndar jag mig hem. Men jag är så, jag är så himla rädd. Ja och när jag kommer in på gården då 
går det över, men jag skyndar mig så att det ska gå fort. […]  Och första året så hade jag jobbigt 
att gå bara till brevlådan och det är ju en 20 meter. För jag va så himla rädd. Jag var rädd för allt 
som jag såg, hus och träd och, ja allting. […] Ja, jag tro aldrig att det går ur det här med ångesten 
som man hade då när det där hände. Det sitter kvar, det sitter ju kvar djupt där inne.” 
 

Citaten visar på det som Persson (1997) beskriver som en infarkt i personligheten.  En hjärtinfarkt 

innebär mycket mer än ett fysiskt tillstånd, den synliggör den egna dödligheten och uppfattas 

oftast som en överhängande fara mot den fortsatta existensen och funktionsförmågan, vilket 

resulterar i psykosociala konsekvenser (ibid.). Den rädsla som både Sigrid och Ingrid upplevde, 

och upplever än idag, har satt djupa spår och påverkar deras vardagliga liv och psykosociala 

välmående. Deras upplevelser understryker betydelsen av att i anslutning till insjuknandet 

behandla eventuella psykosociala besvär för att på så sätt skapa bättre förutsättningar när det 

gäller tillfrisknandet och den fortsatta livssituationen (Modigh, 1997). I likhet med Sigrid och 

Ingrid upplevde också Gösta att en hjärtinfarkt inte enbart påverkar den fysiska hälsan utan att den 

även resulterar i psykiska och emotionella följder, vilket också överensstämmer med bl.a. Von 
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Sydow (1997), Kristofferzon et al. (2003) och Johansson Sundler (2008). En hjärtinfarkt resulterar 

följaktligen i en smärta i både själ och hjärta, vilket exemplifieras i följande citat: 

Gösta: ”Men sen är det också ett känt faktum att en infarkt kan slå på olika sätt, det kan också slå 
väldigt hårt mentalt så att du blir nerkörd. Du kanske klarar hjärtat hyfsat och kärlen fungerar 
men att du känner av det uppe i roten och går och tänker på det där. Det är inte alls ovanligt.” 
 

Här synliggörs återigen vikten av att bedriva rehabilitering på alla plan. För precis som Gösta 

upplever kan en hjärtinfarkt resultera i ett flertal olika konsekvenser, både fysiska och psykiska. 

Det ena behöver inte utesluta det andra. En individ som klarar sig relativt lindrigt fysiskt, kan trots 

det fortfarande drabbas en djupgående psykisk problematik som lätt glöms bort. Det är med andra 

ord inte enbart den fysiska rehabiliteringen som är viktig, utan att den psykiska och sociala 

återanpassningen är minst lika betydelsefull för att uppnå en förbättrad funktionsnivå och 

livskvalitet (Brink et al., 2006 ; Von Sydow, 1997). 

4.3.1. Könsmönster gällande stödet i samband med hemkomsten 
I likhet med Baigi et al. (2008)  visade det sig att det finns skillnader i praktiskt stöd beroende på 

kön. Dessa fynd överensstämmer till viss del med Kristofferzon et al. (2003) som i sin studie fann 

att män upplevde att de fick tillräckligt med stöd från familj och vänner medan kvinnor upplevde 

att de inte fick de stöd de behövde. Ingrid upplevde hur hon förutom att hantera sin egen svåra och 

oroliga situation också var tvungen att lugna ner sin make och vara ett stöd för honom. Detta 

överensstämmer med bl.a. Walton (2002) och tydliggörs i följande citat: 

 

Ingrid: ”Nej min gubbe han skulle helst beskydda sig själv. För att när jag låg på lasarettet där så 
sa han, innan jag åkte till Umeå så sa han, men hur går det, hur blir det med mig nu då? Det var 
det enda jag minns, att han sa det. Och han som är en så tuff man, men han är ju liten också. I 
stället för att fråga hur jag mår, hur jag mår. Men det frågade han aldrig. Men hur det var med 
han, det var dåligt det.”  
 

Vidare berättar Ingrid om hur det var när hon kom hem från sjukhuset och om det enligt henne 

bristfälliga praktiska stöd som hon fick: 

Ingrid: ”Ja då hade mina barn sagt att, nu får du (maken) laga maten åt mamma. Och då hade 
han varit och köpt såna där djupfrysta kartonger som man köper på kiosken. Men det var den 
dagen, sedan fick jag då allt laga maten själv, han gjorde ingenting.”  
 

I dessa citat synliggörs konflikten mellan de sociala könsrollerna inom familjen som Baigi et al. 

(2008) berör i sin studie. De traditionella könsrollerna är djupt rotade i vårt samhälle, speciellt hos 

den generation som respondenterna i denna studie tillhör. Eftersom de har vuxit upp med 

traditionella könsroller där kvinnan fokuserat på, och haft huvudansvaret för hemmet 
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(Kristofferzon et al., 2003 ; Kristofferzon et al., 2005). Enligt Kristofferzon et al. (2003) använder 

kvinnor och män sig av de traditionella och vanemässiga könsrollerna som en slags strategi för att 

känna trygghet i nya livssituationer. Utifrån detta kan en analys göras av Ingrids makes beteende 

och reaktion. För maken ställs i samband med Ingrids insjuknande inför en ny livssituation där 

han använder sig av de traditionella könsrollerna som en strategi för att bemästra situationen, 

d.v.s. där Ingrid som kvinna ansvarar för hushållssysslorna (ibid.). Detta kan också vara en 

förklaring till det som Kristofferzon et al. (2005) fann i sin studie, att kvinnor som drabbats av 
hjärtinfarkt ofta känner sig skyldiga och förpliktigade att återgå till sina vanliga sysslor så fort 
som möjligt. Samtidigt understryker andra studier bl.a. Kristofferzon et al. (2005) och Nordin et 

al. (2008) att den brist och avsaknad av socialt stöd som många kvinnor upplever kan bero på att 

kvinnor i större utsträckning än män underskattar sitt sociala nätverk och den hjälp och stöd som 

det kan bidra med. Till skillnad från andra studier (Hildingh et al., 2008 ; Kristofferzon et al., 

2005 ; Kristofferzon et al., 2003 ; Nordin et al., 2008) visade det sig emellertid att de flesta av de 

kvinnliga respondenterna upplevde att de hade fått ett bra stöd från sin familj, och inte minst från 

sin partner, i samband med hemkomsten från sjukhuset. De upplevde däremot att stödet avtagit 

undan för undan vilket överensstämmer med Hildingh et al. (2006) som fann att många kvinnor 

till en början upplevde att de möttes av förståelse och fick stöd och hjälp, men att detta stöd 

minskade successivt. Detta synliggörs i följande citat: 

Sigrid: ”Ja jag tyckte att dom var väldigt hjälpsamma. De var jätteduktiga första tiden, men sedan 
glömmer dom bort en. Fast då orkar man ju mer och mer själv också.” 
 

Däremot visade det sig i likhet med Kristofferzon et al. (2005) och Nordin et al. (2008) att 

männen i denna studie hade fler tillgängliga och stödjande nätverk än kvinnorna, vilket jag 

återkommer till längre fram. Som tidigare nämndes upplevde de kvinnliga respondenterna att de 

fick bra stöd av familjen, dock visade det sig samtidigt att de ville vara starka och inte överföra sin 

rädsla och oro på övriga familjen. Med andra ord torde det stöd som kvinnorna upplevde att de 

fick från sin familj först och främst vara praktiskt medan kvinnornas behov av psykosociala stöd 

ofta försummas. Detta överstämmer med Hildingh et al. (2008) som fann att kvinnor ofta ansåg att 

det känslomässiga stöd de fick i samband med hemkomsten var bristfälligt. Denna brist handlar 

inte först och främst om familjens ovilja att vara ett stöd, utan snarare om att kvinnorna inte 

prioriterar sina egna behov, utan i stället stänger dem inom sig (Kristofferzon et al., 2005). Detta 

är förenligt med Kristofferzon et al. (2008) som fann att vissa kvinnor kände sig arga och själviska 

när de prioriterade sig själva och sitt eget välbefinnande framför exempelvis hushållssysslorna, 

och att andra kände sig skyldiga för att de tog för stor plats. Detta framkom hos de kvinnliga 
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respondenterna som uttryckte att de hade byggt upp en glad och välmående yttre fasad för att 

dölja hur de egentligen kände sig på insidan. Detta synliggörs i följande två citat:  

Ingrid: ”Ja men som hemma hos mig, jag är, jag är ju glad och pigg och såhär, och då, då är man 
inte sjuk. […] Ja du kan ju inte vara sjuk säger man, för det syns ju inte på utsidan och man gör 
mycket för att dölja också. […] Man är ju lika glad och pratig utåt sett men det sitter ju här (pekar 
på huvudet).” 

Margareta: ”Ja man får sätta på sig gladmasken när man ska gå ut.” 

I dessa två citat uttrycker både Ingrid och Margareta att de utåt sett ville ge sken av att allt var bra, 

men att de på insidan bar på många svåra känslor i form av oro, rädsla och ångest. Här synliggörs 

också den problematiska situation som den psykosociala problematiken medför. Att vara sjuk trots 

att det inte syns någonting på utsidan upplevdes som frustrerande av flera av respondenterna. 

Sjukdom är oftast förknippat med fysiska krämpor, samtidigt som psykisk problematik fortfarande 

är relativt tabubelagda i samhället. Detta kan vara en förklaring till att Ingrid och Margareta i 

stället har valt att ”sätta på sig gladmasken” och ge ett sken av att allt är bra. En annan förklaring 

till varför kvinnorna i studien inte ville samtala om sina upplevelser och svårigheter med sin 

familj kan vara att de inte vill tala om det som har hänt av omtanke för familjens känslor. I likhet 

med andra studier uttryckte samtliga kvinnliga respondenter en ovilja gällande att dela med sig av 

sina upplevelser och problem, och den rädsla, oro och ångest som de hade upplevt, med sin familj. 

Detta eftersom de inte ville besvära dem med sin oro och på så sätt överföra känslor av oro och 

rädsla (Svedlund, 2000 ; Svedlund och Danielson, 2004 ; Kristofferzon et al., 2005).  Här följer nu 

ett utdrag ur en del av kvinnornas samtal där denna sårbarhet tydligt synliggörs. 

Sigrid: ”Kuratorn, tog kontakt med mig när jag åkte hem och så fort jag orkade komma till en 
kurator och prata om händelsen, för det är ju något otroligt stort som händer i en människa. Och 
jag gick då hos kuratorn på sjukhuset och hon var otrolig. Och då känner man att nu fick man 
prata av sig och grina av sig, för man ville ju inte visa någonting hemma, (paus) hur rädd man var 
egentligen. Utan det gjorde man ju där, man kunde gå till kuratorn och gråta av sig och prata 
bara. […] Jag fick visa min svaghet hos kuratorn om vi säger så.” 
Margareta: ”Ja det är lättare att gråta ut hos någon annan också än hos familjen.” 
Ingrid: ”Ja, men man vill ju inte visa barnen någonting.” 
Margareta: ”Ja och då sitter det ju här inne (visar på bröstet) så tillslut måste man ju gå och 
prata av sig eller gråta ur sig.” 
Moderatorn: ”Hur kommer det sig att man inte vill dela det med familjen?” 
Sigrid: ”Man vill inte belasta dem att behöva gå och vara orolig.” 
Märta: ”Ja man vill inte skrämma upp dem.” 
 

Tidigare forskning har visat att kvinnor överlag tenderar att i mindre utsträckning än män 

involvera sin partner, familj och sociala nätverk i tillfriskandet, vilket bidrar till att komplicera 

och hindra deras tillfrisknande (Kristofferzon et al., 2003). Ovanstående citat, som synliggör att 



  27 

kvinnor inte vill belasta andra med deras hälsoproblematik, kan vara en förklaring till dessa 

upptäckter. Här understryks också betydelsen av att ge företräde åt sina egna behov och känslor 

samt acceptera hjälp av sin omgivning, något som kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt måste bli 

bättre på (Kristofferzon et al., 2003).  

4.4. Anpassningen till ett fortsatt liv 
I likhet med det som Kristofferzon et al. (2008) redogör för i sin forskning upplevde de flesta av 

respondenterna att anpassningen till ett fortsatt liv var en lång och svår process som tog många år 

att ta sig igenom. Detta åskådliggörs i följande citat där Margareta som fick sin infarkt för fyra år 

sedan beskriver processen från hjärtinfarkten och fram till idag: 

 

Margareta: ”Ja jag menar, det kom ju efter sedan, för jag tyckte att, det tog ju flera år efteråt. Jag 
tycker att det är först i år som jag känner att jag är riktigt okay. För jag känner att det liksom, har 
jag varit med om det här kan jag tänka nästan än idag eftersom det gick så fort och eftersom man 
inte fick chansen att bearbeta det man hade varit med om.” 
 

Även Bengt och Gösta håller med Margareta om att det är en lång och svår process. Men Bengt 

som fick sin infarkt för 15 år sedan upplevde att han har tagit sig igenom den svåra perioden och 

att han idag lever ett förhållandevis normalt liv: 

Bengt: ”Ja det är en lång process, det tar ju flera år.” 
Gösta: ”Ja, jag tycker nog att jag är inne i ett normalt liv nu. […] Jag tänker aldrig på hjärtat, 
inte ens en gång i veckan numera det gör jag inte. […] Jag tycker inte att det skiljer sig åt, utan 
livet följer de banor som de skulle ha följt även om jag inte hade fått en hjärtinfarkt det tror jag.”  
Bengt: ”Ja och så kan man ju ha sån där förebyggande medicin med sig i fickan. Och den där 
tabletten hade jag med mig i början när jag exempelvis var ute och åkte skidor på vintern eller 
motionerade, och det var en trygghet att ha den där i fickan. Då visste jag att om det skulle bli 
någonting, men jag har aldrig behövt den och sådär, så nu har jag aldrig med den.” 
Gösta: ”Nä, men det har jag trots att jag fick hjärtinfarkten 1994.” 
 

I citaten här ovanför synliggörs dock det faktum att livet aldrig blir som det var innan 

insjuknandet. I grund och botten finns en rädsla och oro för att drabbas av en ny hjärtinfarkt. 

Bengt upplevde att han lever ett normalt liv idag, samtidigt erkände han att han fortfarande, efter 

15 år, bär med sig förebyggande medicin i fickan utifall han skulle få några känningar i hjärtat.  

Här synliggörs återigen det faktum att en hjärtinfarkt ofta resulterar i djupa, och ibland 

omedvetna, psykiska konsekvenser. Därför är det betydelsefullt att individen lär sig att hantera 

den nya livssituationen och konsekvenserna av sjukdomen (Kristofferzon et al., 2005 ; Lundin et 

al., 2009). Tidigare i denna studie har betydelsen av stödsamtal i form av vägledning och 

rådgivning lyfts fram (Kristofferzon et al., 2003), samt betydelsen av att individen få möjlighet att 

berätta om sina upplevelser och erfarenhet (Johansson Sundler, 2008) eftersom detta främjar 
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fortsatt läkning och hälsa och skapar nödvändiga förutsättningar för att på ett så bra sätt som 

möjligt hantera livssituationen efter en hjärtinfarkt (ibid.). Dessutom har betydelsen av 

psykosocialt stöd i samband med en hjärtinfarkt lyfts fram eftersom det har visat sig ha långsiktiga 

positiva konsekvenser för individens fortsatta anpassning och välmående (Hildingh et al., 2008). 

Det har visat sig att många individer är dåligt förberedda på de reaktioner och skeden som följer 

på sjukdomen (Johansson Sundler, 2008). De korta vårdtiderna och det bristfälliga stödet från 

svensk hälso- och sjukvård har dessutom resulterat i att familjen och det sociala nätverket har 

tvingats till att ta på sig ett större ansvar när det gäller att ge individen det stöd som hon/han 

behöver för att anpassa sig till ett fortsatt liv efter hjärtinfarkten (Baigi et al., 2008). Det sociala 

nätverket har med andra ord en betydelsefull uppgift när det gäller att uppmuntra individer att gå 

vidare efter en hjärtinfarkt (Kristofferzon et al., 2008).  

4.4.1. Det sociala nätverkets betydelse 
Som redan nämnts, betonade de flesta av respondenterna det sociala nätverkets betydelse för deras 

anpassning till ett fortsatt liv efter insjuknandet. Tidigare studier har i likhet med denna funnit att 

det sociala nätverket har en central betydelse. Det sociala nätverket skapar en känsla av mening 

och tillhörighet vilket förenklar anpassningen till ett fortsatt liv (Farmer & Meyer, 1996). 

 

John: ”Ja min son ringde sällan förut, men nu ringer han någon gång varje dag och dottern 

likadant. Det stödet är positivt, så både barn och släkt och vänner är ju väldigt bra.” 
 
Gunnar: ”Själv har jag ju två grabbar och sedan barnbarnen och det är ju de som liksom håller 
mig igång tycker jag.”  

 
Sven, den enda respondenten som var ensamstående och utan barn, betonade i stället betydelsen 

av det stöd han fått från det övriga sociala nätverket, som exempelvis hälso- och sjukvårdens 

hjärtgymnastik, hjärt- och lungsjukas lokalförening etc.  

Sven: ”Jag upplever att kontakten med sjukvården den är ju alldeles utmärkt tycker jag. Så att jag 
tycker inte att det är något större problem. Visserligen har jag inte haft så mycket stöd men å 
andra sidan har jag som inte upplevt det behovet heller direkt. Jag tycker att jag klarar mig 
ganska bra efter den där allra första oron som möjligen fanns då, sen när det väl var borta har jag 
inte direkt upplevt behovet av något speciellt stöd i övrigt. Det var kanske då den första tiden som 
man var orolig, vad gör man nu då om det händer någonting? […] Till en början hade jag ju stöd 
från sjukvården, hade ju återbesök relativt snabbt efter utskrivningen. Och när alla prover och 
värden var bra och sådär, så att, och jag själv inte upplevde några besvär så lugnade det där ju 
ner sig ganska snabbt. Så jag har inte direkt upplevt något behov av något speciellt stöd i övrigt.” 
 

I ovanstående citat tydliggörs det sociala nätverkets betydelse för återhämtningen efter en 

hjärtinfarkt och anpassningen till ett fortsatt liv. Tack vare det stöd som respondenterna har 
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upplevt från sina familjer, och det övriga sociala nätverket, har de fått hjälp med att mobilisera 

resurser mot de svårigheter som en hjärtinfarkt för med sig. Detta har i sin tur varit betydelsefullt 

för utformandet av den individuella självkänslan, samt för hur respondenterna har klarat av att 

hantera livssituationen efter hjärtinfarkten, vilket på sikt är helt avgörande för den fortsatta hälsan 

och välbefinnandet (Hildingh et al., 2008 ; Nordin et al., 2008). Utifrån detta är det viktigt att 

betona betydelsen av att inom hälso- och sjukvården aktivt arbeta med att stärka och utvidga det 

sociala nätverket för de individer som drabbats av en hjärtinfarkt, speciellt de som är 

ensamstående och kanske saknar det betydelsefulla nätverket. Meningsfulla och nära relationer 

fungerar som ett skyddsnät som kan fånga upp fallet som uppstår i samband med infarkten. 

Saknas det sociala skyddsnätet riskerar den drabbade individen att falla handlöst i samband med 

insjuknandet (Auslander & Freedenthal, 2006 ; Johansson Sundler et al. (2009). Samtidigt som det 

sociala nätverket har en viktig betydelse för anpassningen till det fortsatta livet kan det också 

bidra till att hindra och passivisera den drabbade. I studien framkom det, i likhet med Kärner et al. 

(2005), att vissa av respondenterna hade upplevt att det sociala nätverket ibland tenderade att 

agera överbeskyddande. Detta begränsade deras självständighet vilket upplevdes som 

frustrerande. Hilding var en av de som upplevde att hans sociala nätverk ofta hade benägenhet att 

överbeskydda honom vilket beskrivs i följande citat: 

 

Hilding: ”De påpekar ju hela tiden att det där får inte du göra, du får inte bära den där kassen, du 
ska, du får inte hjälpa till att flytta det där. Och det är, du får ju uppmaningar hela tiden och 
överallt. Jo och så klart att du blir dålig. Får jag göra någonting tänker man. […] Ja men 
omgivningen är ju precis så som jag sa förut, då får man veta hur sjuk man är, så är det ju bara. 
Ja men alltså det blir ju så. Ska man göra någonting, träffas man på sommaren ute och ska spela 
brännboll. Ja men då kommer det ju, ja men du får sköta om där inne och stå och bränna du för du 
ska inte springa så mycket. Ja, men det är alltid nåt. Ja men lugna dig du litegrann säger de.” 
 

Här synliggörs att det sociala nätverkets stöd och hjälp kan upplevas vara hjälpande men också 

överbeskyddande och hindrande, vilket snarare kan utgör ett hinder för anpassningen till ett 

fortsatt liv (Kärner et al., 2005). I likhet med Hilding hade även Sigrid, John, Märta och Margareta 

upplevt en viss frustration över att omgivning inskränkte och begränsade deras självständighet. 

Sigrid: ”Sedan familjen dom blir ju livrädd, dom ska ju bära en såhär när man har blivit sjuk. Och 
det vill man ju inte själv, utan man vill ju försöka göra någonting. Men sjukvården, familjen och 
vänner har jag tyckt, de har betytt mycket, väldigt.” 
 
John: ”Sedan har jag ju min tant med. Men hon är jävligt rädd nu, när vi går och handlar 
någonting får jag inte bära någonting eller så.” 
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Märta: ”Maken var nog mer orolig än mig för han var ju orolig, jag hade ju en snäll karl och han 
passade upp mig otroligt, han gjorde ju allting så jag behövde ju inte göra någonting. Och han for 
aldrig ifrån mig, för han vågade inte lämna mig ensam hemma.” 
 
Margareta: ”Ja dom blir ju rädd dom anhöriga, det är ju det man ser. Går man utanför så tittar 
dom, ramlar hon nu eller? Man känner sig nästan lite överbeskyddad ibland, det blir man faktiskt 
ifrån början.”  

 
Tidigare nämndes att kvinnorna i denna studie överlag upplevde att de var nöjda med de stöd de 

fått från sin familj. Utifrån detta framträdde en intressant skillnad gällande det sociala stödet från 

andra delar av det sociala nätverket mellan de manliga och kvinnliga respondenterna, vilket till 

viss del överensstämmer det som bl.a. Kristofferzon et al. (2003) fann i sin studie. Tidigare 

forskning har visat att män tenderar att i större utsträckning än kvinnor involvera sitt sociala 

nätverk i tillfrisknandet efter en hjärtinfarkt, vilket resulterat i att kvinnorna fick mindre socialt 

stöd än männen (ibid.). I likhet med vad Kristofferzon et al. (2003) redovisar i sin forskning 

upplevde de manliga respondenterna att de hade fått mycket psykosocialt stöd från bl.a. Hjärt- och 

lungsjukas lokalförening i Östersund, samt den hjärtgymnastik som hälso- och sjukvården 

erbjudit. Bengt upplevde i likhet med flera av männen att Hjärt- och lungsjukas lokalförening och 

hjärtgymnastiken var mycket betydelsefull för hans anpassning till det fortsatta livet. Han 

betonade speciellt betydelsen av att få prata och samtala med andra kring sina upplevelser vilket 

synliggörs i följande citat:  

Bengt: ”Ja jag tror inte att man hade mått så bra som man gör nu om man inte har haft 
föreningen. […] Ja det mesta stödet tycker jag att jag har fått här i samband med att man kom med 
i hjärt- och lungföreningen. För dom (familjen) har ju ingen vetskap, som frugan hon visste 
ingenting om det. Dom vet ju inte så mycket hur man känner det egentligen, och det är svårt att 
sätta sig in i det. […] Och via gymnastiken lärde man känna en massa folk då va, och varje gång 
uppstod att, att man fick höra att någon som pratade om sin sjukdom, och det var väldigt viktigt 
upplevde jag, att man fick prata ut och att man vågade prata om krämporna sina och inte slöt sig i 
ett skal för dom får det jobbigt dom som inte har chans att ventilera problemen med nån.” 
 

De kvinnliga respondenterna uttryckte däremot nästan en motsatt åsikt vilket bl.a. exemplifieras 

med följande dialogcitat mellan Margareta och Ingrid: 

Margareta: ”Det var lite det jag tänkte när man gick med i Hjärt- och lung, att man kanske skulle 
träffa andra som upplevt samma sak och som man kan träffa och prata lite med. Men det var 
någonting som jag hade fantiserat om det. Jag började ju också i en sån där gymnastik på 
lasarettet och gick dit och då tänkte jag att nu får man väll i alla fall prata av sig. Men dom var ju 
livrädda för att prata om det, det var ju ingen som sa någonting, ingenting om att någon hade 
ångest eller så, ingen berättade någonting. Utan de gick in och sedan kutade de hem så fort som 
det var slut. Ingen sa någonting på den där gympan, och det var det jag trodde att man skulle få.” 
Ingrid: ”Ja och inte vet man vad de heter, inte ens idag efter flera år.” 
Margareta: ”Nej jag gick dit kanske sju åtta gånger men sedan tänkte jag, det här ger ju 
ingenting. Där tycker jag att det är lite av ledarnas ansvar att när det kommer någon ny, hej hon 
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här är ny och hon ska gå här och jag hoppas att du ska trivas, eller att vi alla är hjärt- eller 
lungpatienter och jag hoppas att vi får utbyte av varandra och ja sådär va. Men inte ett ljud, utan 
det var bara gympa.” 
Ingrid: ”Nej inte ett skvatt, gud va skönt att du också har upplevt det så.”  
 

Till skillnad från Bengt upplevde Margareta och Ingrid att det inte gavs möjlighet till att samtala 

kring de upplevelser och funderingar de hade kring sin sjukdom, varken i Hjärt- och lungsjukas 

lokalförening eller på hjärtgymnastiken. I dialogen framträder emellertid ett tydligt behov av 

samtal och stöd. Kvinnorna bekräftar varandra sinsemellan utifrån sina upplevelser, vilket de 

påtagligt visar en positiv reaktion på. I samtalet sker det en bekräftelse av att de är lika på något 

plan vilket både bekräftar och stärker kvinnorna i deras upplevelser och känslor. Här framträder 

tydligt kvinnors behov av egna rum, där de får möjlighet att prata och dela upplevelser och 

känslor med varandra. Margareta och Ingrid hade inte först och främst sökt sig till 

hjärtgymnastiken för att få fysisk träning, de ville träffa andra som befann sig i samma situation 

och dela sina upplevelser för att på så sätt lätta sin egen oro, rädsla och ångest. Detta framträder 

tydligt i dialogcitatet, samtidigt som det också visar sig genom att kvinnorna bekräfta varandra i 

dessa ståndpunkter och upplevelser.  

Här synliggörs dessutom att de traditionella rehabiliteringsprogram som hälso- och sjukvården 

idag erbjuder, först och främst är anpassade till männen, och därav inte tillgodoser de psykiska 

aspekter som många kvinnor efterfrågar (Kristofferzon et al., 2003). Till skillnad från de manliga 

respondenterna som i stället betonade betydelsen av fysisk träning och rehabilitering. Detta 

överensstämmer med Kristofferzon et al. (2008) som menar att många kvinnor snarare skulle 

föredra att dela sina upplevelser med andra kvinnor som befinner sig i samma situation i stället för 

att fokusera på fysisk träning och avslappningsövningar. Här synliggörs återigen betydelsen av att 

bedriva en holistiskt inriktad vård och eftervård. Det sociala stödets viktiga funktion måste få en 

mer självklar plats inom den svenska hälso- och sjukvården, eftersom den bidrar till att skapa 

verktygen som behövs för att mobilisera resurser mot den stress som en hjärtinfarkt för med sig 

(Hildingh et al., 2008).  



  32 

5. DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att få ökade kunskaper om hur personer som erfarit en hjärtinfarkt 

upplever efterförloppet av sin sjukdom, samt att utifrån dessa upplevelser undersöka det 

psykosociala stödets funktion och betydelse. Studien syftade även till att undersöka huruvida 

dessa upplevelser skiljer sig över tid. Studien är en kvalitativ studie och datainsamlingstekniken 

som används är fokusgruppintervjuer. Intervjuerna analyserades med tematisk innehållsanalys. 

Sammanlagt ingick 13 respondenter, nio män och fyra kvinnor i studien. Respondenterna 

rekryterades utifrån Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Östersund. Eftersom syftet med denna 

studie inte var att göra några generaliseringar, eller mer systematiska likhetsgranskningar med 

andra grupper, gjordes ett selektivt urval där urvalet inte hade som krav att vara representativt och 

statistiskt säkerställt. I studien har tidigare forskning inom det valda ämnesområdet använts som 

teoretisk referensram för att kunna besvara studiens syfte. Utifrån studiens syfte ställdes dessutom 

tre frågeställningar som nu sammanfattningsvis kommer att besvaras i tur och ordning och därmed 

användas som utgångspunkt i denna diskussion. Frågorna är enligt följande: 1.) Hur upplever 

individer som har erfarit en hjärtinfarkt efterförloppet av sin sjukdom? 2.) Hur upplever individer 

som har erfarit en hjärtinfarkt möjligheten att få sina behov tillgodosedda? 3.) Kan man utifrån 

dessa upplevelser urskilja en förändring över tid?  

Hur upplever individer som erfarit en hjärtinfarkt efterförloppet av sin sjukdom? 

Att insjukna i en hjärtinfarkt synliggör den egna dödligheten och leder ofta till reaktioner i form 

av oro, rädsla, ångest och depression. Tidigare forskning har påvisat att depressioner och 

psykosocial problematik är vanligt förekommande i efterförloppet av en hjärtinfarkt (Modigh, 

1997). Detta framkom även i denna studie. De flesta av respondenterna hade upplevt någon form 

av rädsla, ångest och/eller depressiva symtom. I likhet med tidigare forskning inom det valda 

ämnesområdet beskrev respondenterna sin sjukdom som någonting mycket mer kritiskt och 

allvarligt än ett fysiskt tillstånd (Persson, 1997). Flera hade upplevt hjärtinfarkten som en 

överhängande fara mot den fortsatta existensen och funktionsförmågan, vilket hade satt djupa spår 

och påverkat det fortsatta livet och det psykosociala välmåendet. Vidare upplevdes hemkomsten 

från sjukhuset som en besvärlig period av respondenterna. Att komma hem från den trygghet som 

sjukhusvistelsen innebar, och att leva med konsekvenserna av sjukdomen, resulterade i rädsla och 

oro inför framtiden. Flera av respondenterna hade upplevt och upplever än idag, flera år efter 
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insjuknandet, ångest, rädsla och oro. Detta tog sig bland annat uttryck i form av panikångest, 

rädsla för att sova och rädsla för att lämna det egna hemmet för att exempelvis ta en promenad etc.  

Vidare upplevde respondenterna att anpassningen till ett fortsatt liv efter en hjärtinfarkt var en 

lång och svår process, och de flesta upplevde att livet aldrig skulle återgå till ett normalt liv igen. 

Rädslan att drabbas av en ny hjärtinfarkt fanns ständigt närvarande, trots att det för de flesta av 

respondenterna hade gått flera år sedan insjuknandet. Utifrån dessa upplevelser kan slutsatsen 

göras att en hjärtinfarkt under en lång period påverkar den fortsatta livssituationen. För somliga 

gör sig hjärtinfarkten, och dess efterföljande symtom och konsekvenser, påminda under hela det 

resterande livet. Hjärtinfarkten påverkar med andra ord även individens psykosociala välmående, 

samt tryggheten och kontrollen över den rådande och fortsatta livssituationen, vilket kan resultera 

i en djupgående psykosocial problematik.  

Det visade sig att graden av djupgående psykisk problematik inte berodde på hur allvarlig 

hjärtinfarkten varit. Utifrån respondenternas upplevelser kan slutsatsen göras att även de individer 

som klarar sig relativt lindrigt rent fysiskt, och inte upplever några större kroppsliga hinder och 

besvär, kan drabbas av en svårartad psykosocial problematik i samband med en hjärtinfarkt. Med 

utgångspunkt i dessa upptäckter framhålls behovet av att erbjuda psykosocialt stöd till samtliga 

som insjuknar i en hjärtinfarkt, oberoende av hur allvarligt den påverkar det fysiska välmåendet. 

Utifrån respondenternas upplevelser synliggörs dessutom det faktum att en hjärtinfarkt inte enbart 

påverkar det fysiska hälsan, utan i högsta grad också det psykosociala välmåendet. Följaktligen 

borde en hjärtinfarkt inte enbart behandlas rent medicinskt. Den psykosociala återanpassningen är 

minst lika betydelsefull för att uppnå en förbättrad funktionsnivå och livskvalitet (Von Sydow, 

1997). Utifrån dessa tankegångar passar det bra att gå in på nästa frågeställning utifrån studiens 

syfte.  

Hur upplever individer som erfarit en hjärtinfarkt möjligheten att få sina behov tillgodosedda? 

I studien synliggjordes det sociala nätverkets betydelse för möjligheten att få sina behov 

tillgodosedda efter en hjärtinfarkt. Utifrån de upplevelser som respondenterna delat med sig av 

kan slutsatsen göras att det sociala nätverket har en betydelsefull uppgift när det gäller att 

mobilisera resurser mot de svårigheter som en hjärtinfarkt medför, vilket har betydelse för hur 

individen klarar av att hantera den livssituation som hjärtinfarkten medför. Det sociala nätverket 

kan med andra ord liknas vid ett skyddsnät som fångar upp fallet som uppstår i samband med 

hjärtinfarkten (Johansson Sundler et al., 2009). Utifrån detta kan konklusionen göras att det är 
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betydelsefullt att i samband med att en individ drabbas av en hjärtinfarkt, aktivt arbeta med att 

stärka och utvidga det sociala nätverket.  

I likhet med tidigare forskning synliggjordes i denna studie olika könsmönster. Dessa framträdde 

tydligt i frågan gällande möjligheten att få sina behov tillgodosedda efter en hjärtinfarkt. I studien 

visade det sig att de kvinnliga respondenterna upplevde att de inte fick det psykosociala stöd som 

de var i behov av, det praktiska stödet ansågs däremot vara till belåtenhet trots att det successivt 

avtog. Kvinnorna upplevde att stödet från omgivningen först och främst vara praktiskt medan de 

psykosociala behoven ofta försummades. Männen däremot var i det stora hela mycket nöjda med 

det stöd som de erbjudits, och de ansåg till skillnad från kvinnorna att de fått sina behov 

tillgodosedda. Vidare framkom det att männen hade fler tillgängliga och stödjande nätverk än 

kvinnorna, vilket överensstämmer den tidigare forskning som sammanställts i denna studie 

(Kristofferzon et al., 2005 ; Nordin et al., 2008). I detta sammanhang gjordes en intressant 

upptäckt utifrån respondenternas upplevelser av möjligheten att få sina behov tillgodosedda. Det 

visade sig att kvinnorna inte fick samma stöd från hälso- och sjukvården och från Hjärt- och 

lungsjukas lokalförening som männen. Utifrån detta kan frågan ställas huruvida det handlar om att 

kvinnorna erbjuds mindre stöd, eller om det snarare handlar om att kvinnorna inte vill visa sig 

svaga och oroa sin omgivning och därav går miste om det betydelsefulla stödet? Med 

utgångspunkt de kvinnliga respondenternas upplevelser framträdde en intressant upptäckt utifrån 

vilken följande slutsats kan göras. Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt tenderar att innestänga 

problem och känslor, och dölja hur de egentligen mår, genom att bygga upp en glad och 

välmående yttre fasad och ge sken av att allt är bra. Detta handlar till största delen om att de inte 

vill tala om de som har hänt och hur de egentligen mår av omtanke till sin omgivning, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Svedlund, 2000 ; Svedlund och Danielson, 2004 ; 

Kristofferzon et al., 2005). 

Utifrån detta kan slutsatsen göras att kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt inte vill belasta andra 

med sin hälsoproblematik, och de psykosociala konsekvenser som den medför. Detta är en möjlig 

förklaring till varför de kvinnliga respondenterna inte upplevde att de fick de psykosociala stöd 

som de behövde. Männen däremot involverade i större utsträckning sitt sociala nätverk och 

uppgav följaktligen att de fick sina psykosociala behov tillgodosedda. I likhet med tidigare 

forskning inom det valda ämnesområdet kan utifrån detta slutsatsen göras att kvinnor behöver bli 

bättre på att ge företräde åt sina egna behov och känslor samt acceptera hjälp av sin omgivning 

(Kristofferzon et al., 2003). I detta sammanhang bör även de traditionella könsroller som finns 
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djupt rotade i vårt samhälle medvetengöras. De används ofta som en strategi för att bemästra olika 

situationer, och kan vara en förklaring till varför kvinnor vill vara starka och inte överföra sin 

problematik på sin omgivning (ibid.). I studien framträder dessutom betydelsen av att i större 

utsträckning anpassa eftervården och rehabiliteringen efter de behov som kvinnor har. I detta 

sammanhang framträder en intressant upptäckt gällande kvinnliga hjärtinfarktpatienters behov av 

egna rum, där de får möjlighet att prata och dela upplevelser och känslor med varandra. Detta är 

en viktig kunskap, som sedan tidigare är känd inom genusforskningen, men som inte har fått 

någon större genomslagskraft i forskningen inom ämnesområdet för denna studie. De kvinnliga 

respondenterna efterfrågade egna rum att få dela tankar och funderingar med andra kvinnor. 

Männen däremot förespråkade i stället den fysiska träningen och rehabiliteringen. Utifrån detta 

kan slutsatsen göras att de rehabiliteringsprogram som hälso- och sjukvården idag erbjuder, först 

och främst är anpassade till männen, och därmed inte tillgodoser de psykiska aspekter som många 

kvinnor efterfrågar. Samtidigt synliggörs återigen de traditionella könsrollerna och dess betydelse 

för att bemästra olika livssituationer.  

De flesta studier som finns inom det valda området fokuserar på de medicinska och fysiska 

aspekterna medan det sociala perspektivet ofta kommer i skymundan eller helt glöms bort. En 

fråga som kan ställas är huruvida detta är kännetecknande för den syn som finns inom svensk 

hälso- och sjukvård gällande psykosocialt arbete och dess betydelse för både det fysiska och 

psykiska hälsan. De senaste åren har svensk hälso- och sjukvård genomgått stora förändringar. 

Nya och mer effektiva medicinska behandlingsmetoder tillsammans med kraven på effektivisering 

och ekonomiska besparingar har resulterat i allt kortare vårdtider (Johansson Sundler, 2008).  

Flera av studiens respondenter hade upplevt att de skickas hem direkt efter att den medicinska 

behandlingen avslutas, utan att de psykiska och sociala behoven uppmärksammats. Utifrån detta 

kan man fråga sig hur det ser ut med patienternas möjlighet att få sitt behov av psykosociala 

insatser tillgodosedda, uppmärksammas patienternas behov? Det som framträder i 

respondenternas upplevelser visar att familjen och det sociala nätverket har kommit att få ett allt 

större ansvar när det gäller att erbjuda individen det stöd som hon/han behöver. Denna utveckling 

är resultatet av den förändring som synliggjorts i denna studie, där de psykosociala aspekterna 

successivt har rationaliserats bort.  Detta leder in på den tredje och avslutande frågeställningen.  

Kan man utifrån dessa upplevelser urskilja en förändring över tid? 

Utifrån respondenternas upplevelser kan en tydlig förändring över tid urskiljas inom svensk hälso- 

och sjukvård, och individens möjlighet att få sina samtliga behov tillgodosedda. De som 
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insjuknade för 10-20 år sedan var mycket mer tillfredsställda med den vård och eftervård som de 

hade erhållit. De upplevde att den medicinska vården kanske inte var lika effektiv, men att hälso- 

och sjukvården hade en mer holistisk syn där samtliga behov tillgodosågs. De respondenter som 

insjuknat på senare år hade däremot motsatta åsikter och upplevelser. De psykosociala aspekterna 

hade förbisetts och de hade blivit hemskickade direkt efter att den medicinska behandlingen var 

avslutad, utan någon form av psykosocialt stöd. Med utgångspunkt i respondenternas upplevelser 

framträder en utveckling, där den holistiska syn som tidigare existerade, successivt har 

rationaliserats bort och ersatts av en effektivare medicinsk vård där patienter oftast skickas hem 

direkt efter att den medicinska behandlingen är avslutad. Detta har i förlängningen resulterat i att 

de psykosociala aspekterna försummats. Utifrån detta kan slutsatsen göras att socionomens roll 

kommit att rationaliseras bort inom svensk hälso- och sjukvård, vilket i sin tur till leder till att 

många patienter som är i behov av psykosocialt stöd förbises.  

Hälso- och sjukvården är många gånger så fokuserad på att se till den rent medicinska diagnosen 

och sjukdomstillståndet att man missar den sociala problematik som sjukdomen för med sig. 

Utifrån detta kan konklusionen göras att hälso- och sjukvården har allt att vinna på att se 

socionomens arbete som ett komplement till den traditionella medicinska behandlingen som 

används idag. Det är viktigt att i detta sammanhang även understryka att det inte handlar om att 

nedvärdera det arbete som utförs av övriga yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. 

Socionomens arbete skiljer sig från exempelvis sjuksköterskor och läkare, genom att det 

renodlade samtalet har ett direkt behandlande värde som inte kan jämföras med ett vardagligt 

samtal som bedrivs parallellt med annat omvårdnadsarbete. Vidare har respondenterna i denna 

studie upplevt att sjuksköterskor och läkare saknar den tid som krävs för att kunna erbjuda det 

stöd som respondenterna upplevt sig behöva.  

En fråga som synliggörs i detta sammanhang är hur de ekonomiska besparingarna, den allt 

effektivare medicinska vården, och den bortrationalisering av socionomer inom hälso- och 

sjukvården som pågår, långsiktigt kommer att påverka svensk hälso- och sjukvård?  Utifrån 

respondenternas upplevelser kan slutsatsen göras att denna utveckling resulterat i att de 

psykosociala aspekterna försummats. Den tidigare forskning, som redogjorts för i denna studie, 

betonar i detta sammanhang betydelsen av psykosocialt stöd i samband med en hjärtinfarkt. 

Majoriteten av forskarna fastslår att psykosocialt stöd stärker den individuella förmågan när det 

gäller att klara av och orka hantera en hjärtinfarkt. Utifrån detta ställer jag mig frågande till varför 

denna forskning inte har fått större genomslagskraft, och varför inte det sociala stödet har fått en 
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mer självklar plats inom hälso- och sjukvården. Svensk hälso- och sjukvård bör utifrån det som 

framkommer i denna studie bli bättre på att ta vara på den forskning som finns, om värdet av 

psykosocialt arbete i samband med insjuknandet i en hjärtinfarkt. Vidare borde de också bli bättre 

på att ta tillvara den speciallistkompetens som socionomen besitter, och att göra det på ett tidigt 

stadium för att på så sätt undvika en mer djupgående psykosocial problematik hos den som 

drabbats av en hjärtinfarkt. Detta överensstämmer med tidigare forskning som menar att 

psykosocial problematik utgör en oberoende risk för återinsjuknande och mortalitet i hjärtsjukdom 

(Modigh, 1997). Brist på psykosocialt stöd resulterar i en ökad risk för återkommande 

hjärtproblematik. Som betonats i inledningskapitlet innebär en symtominriktad sjukvård och ett 

synsätt, som alltför mycket uppmärksammar människor i delar, att hälso- och sjukvården missar 

helheten, och helheten är mycket mer än summan av delarna (Roxström, 1999). Utifrån detta kan 

slutsatsen göras att en hjärtinfarkt är mer än ett fysiskt tillstånd. Den är också en infarkt mot 

personligheten och det psykiska välmåendet, och resulterar följaktligen i en smärta, både i själ och 

hjärta.  

Avslutningsvis är det min förhoppning att denna studie kan bidra till att synliggöra de upplevelser 

som följer efter en hjärtinfarkt. Det valda ämnesområdet är än så länge ett relativt outforskat 

område. De flesta studier inom området fokuserar på de medicinska och fysiska aspekterna medan 

det sociala perspektivet ofta kommer i skymundan eller helt glöms bort. Jag hoppas därför att 

denna studie ska bidra till att väcka nya frågor och eventuellt leda till vidare forskning inom det 

valda ämnesområdet. Det skulle vara intressant att göra en mer djupgående studie inom detta 

område och där även involvera och undersöka de anhörigas upplevelser i samband med att en 

individ insjuknar i en hjärtinfarkt. En annan intressant fråga är hur man inom svensk hälso- och 

sjukvård utnyttjar de resurser och den specialkompetens som finns hos 

socionomen/sjukhuskuratorn. Slutligen är aspekten rörande kvinnors behov av egna rum som 

synliggjorts i denna studie, och hur svensk hälso- och sjukvård bättre kan anpassas för att 

tillgodose kvinnors behov efter en hjärtinfarkt, en intressant fråga som kan rekommenderas för 

vidare forskning.  
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