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Abstrakt 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till dödsfall i Sverige. Att drabbas av akut 

sjukdom är en kritisk upplevelse för både patient och närstående vilket leder till ett behov av stöd 

för hela familjen. Syfte: Att belysa den mentala hälsan hos personer som har drabbats av en 

hjärtinfarkt samt återhämtningsprocessen. Metod: Litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar via 

databaserna Pubmed, Psykinfo och Cinahl granskats. Utifrån artikelgranskningen uppkom tre 

kategorier; Den mentala hälsan och reaktioner hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt, 

Återhämtningsprocessen efter en hjärtinfarkt samt Sjukvårdens roll i återhämtningsprocessen. 

Resultat: Reaktioner hos patienter som har drabbats av hjärtinfarkt varierar, depression drabbar 

cirka 50 %. Överlevnad var av central betydelse efter hjärtinfarkten. Familjen ansågs vara 

värdefullt stöd i återhämtningsprocessen men hade också risk att bli alltför överbeskyddande. 

Personal inom primärvården underskattade förekomsten av depression. Individuell rådgivning 

ger en bättre livskvalité. Diskussion: Vårdpersonal måste se hela människan, patienten ska ses 

som en individ med med individuella förutsättningar till återhämtning och vården bör planeras 

därefter. Tydlig information är av stor vikt till både patient och närstående ska involveras mer i 

vården. Slutsats: Patientens mentala hälsan har stor inverkan på återhämtningsprocessen. 

Framtida forskning inom området bör fokusera på i hur mycket kunskap sjuksköterskor har om 

patienters psykiska hälsa efter en hjärtinfarkt. 

 

Nyckelord 

Hjärtinfarkt; Litteraturöversikt; Livskvalité; Psykisk hälsa; Upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
 

Bakgrund........................................................................................................................................1 

Syfte...................................................................................................................................................3 

Metod................................................................................................................................................4 

Resultat........................................................................................................................6 

 Den mentala hälsan och reaktioner hos patienter som har drabbats av 

       hjärtinfarkt..................................................................................................................................7 

Reaktioner hos de drabbade..............................................................................................7 

Ångest och depression efter en hjärtinfarkt...................................................................7 

Stressyndrom efter en hjärtinfarkt...................................................................................8 

Hanteringsstrategier vid PTSD.........................................................................................9 

Återhämtningsprocessen efter en hjärtinfarkt....................................................................9 

Den drabbades reaktioner gentemot familjen under återhämtningsprocessen...10 

Påverkan på närstående...................................................................................................11 

Framtiden med varandra..................................................................................................12 

Sjukvårdens roll i återhämtningsprocessen......................................................................13 

Upptäckt och diagnos av depression efter en hjärtinfarkt.......................................13 

Stöd och information........................................................................................................13 

Utbildning och rådgivning..............................................................................................15 

Diskussion....................................................................................................................................16 

Resultatdiskussion.................................................................................................................16 

Metoddiskussion....................................................................................................................20 

Slutsats...........................................................................................................................................21 

Referenser.....................................................................................................................................22 

Bilagor............................................................................................................................................25 

Bilaga 1: Granskningsmall Kvantitativ metod 

Bilaga 2: Granskningsmall Kvalitativ metod 

Bilaga 3: Artikelsammanställning 



1 

Bakgrund 

 

Då man drabbas av en allvarlig sjukdom uppstår inte bara en fysiologisk obalans i kroppen utan 

hela den psykologiska jämvikten kommer i gungning och orsakar vad man kan kalla en personlig 

hälsokris. Man måste då som individ anpassa sig till och hantera en helt ny livssituation – en 

situation som man saknar tidigare personliga erfarenheter av (Rydén & Stenström, 2008, s. 92). 

 

WHO:s definition av hälsa från år 1947 lyder ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, andligt och 

socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet” (Rydén & Stenström, 2008, s. 5). 

 

De senaste åren har hjärtinfarkt drabbat 19 000 män och 13 000 kvinnor, insjuknandet har minskat 

med en fjärdedel hos männen och något mindre hos kvinnor under 2000 talet. Både när de gäller 

insjuknande och dödlighet så är hjärtinfarkt starkt köns- och åldersrelaterat, man ser en högre risk 

hos männen (Socialstyrelsen, 2011). Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till dödsfall i Sverige 

men antalet har dock minskat med 50 procent (% ) de senaste 25 åren. Hjärtinfarkt innebär att det 

uppstår en plötslig syrebrist i myokardiet som medför skadlig ischemi som in sin tur orsakar 

irreversibel nekros av hjärtmuskelcellerna. De vanligaste symptom som uppkommer vid 

hjärtinfarkt är bröstsmärtor, ångest, illamående, kallsvettighet och andfåddhet. Hjärtinfarkt kan 

också inträffa utan att patienten upplever några besvär eller symptom, s.k. tyst hjärtinfarkt. 

Diagnosen ställs med hjälp av EKG, laboratorieanalyser och utefter patientens upplevda symtom 

(Ericson & Ericson, 2008, ss. 94-99). 

 

Riskfaktorer för att drabbas av hjärt- kärlsjukdom kan vara biologiska som i sin tur delas in i 

påverkbara och icke påverkbara. Påverkbara faktorer är hyperkolesterolemi, hypertoni, övervikt, 

bukfetma och diabetes. Opåverkbara faktorer är ärftlighet för hyperkolesterolemi, manligt kön, 

ålder, tidig menopaus. Övriga faktorer som påverkar hjärta och kärl negativt i hög utsträckning är 

rökning, fysisk inaktivitet, intag av mättat fett samt psykosocial stress (Ericson & Ericson, 2008, s. 

43). 

Hälsokriser innebär att individen får konfronteras med svåra känslor och helt nya situationer och 

problem där de är tvungna att finna olika psykologiska anpassningsstrategier för att hantera och 

klara av både kortsiktiga och kanske även livslånga svårigheter. Det samlade begreppet för dessa 

strategier eller förhållningssätt är coping (Rydén & Stenström, 2008, s. 93). 
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Hjärtinfarkt är något som påverkar hälsan traumatiskt och som kommer att påverka människans 

fortsatta hälsa negativt. Återhämtningen efter en hjärtinfarkt beror på många olika faktorer, bland 

annat hur stor hjärtinfarkten var, känslomässiga reaktioner och hur den aktuella livssituationen är 

just när det inträffar. Känslomässiga reaktionen varierar från person till person och har inte att 

göra med storleken på hjärtinfarkten som personen drabbats av. En mindre hjärtinfarkt leder för 

vissa i efterförloppet till svår ångest och depression medan en stor hjärtinfarkt hos andra kan 

passera utan några större besvär. Alla hanterar ett trauma på olika sätt utifrån personens egen 

förmåga som grundar sig i värderingar, de egna jaget och tilliten till sig själv. Något som är av 

betydelse för personens välbefinnande efter att ha drabbats av hjärtinfarkt är att man har stöd från 

familj och närstående. Det som ger en del av personerna kontroll och minskad osäkerhet efter en 

sådan händelse är att använda sig av copingstrategier som skapar självtillit, optimism och en 

strävan efter att konfrontera sig med sin sjukdom. För att förstå en person i 

återhämtningsprocessen av en hjärtinfarkt är de viktigt att lyssna på dennes egna mål och se till 

personens egna resurser (Hildingh, Fridlund, Lidell, 2006). 

 

Enligt Deegan (2004) kan inte återhämtning frammanas eller tvingas på någon. Däremot kan man 

skapa miljöer, där återhämtningsprocessen kan skötas om som en ömtålig och värdefull planta. 

 

I studier som undersökt närståendes situation där patienten överlevt en livshotande sjukdom 

framkom det bland annat i en studie av Bäckström & Sundin (2009) närstående till en som 

drabbats av stroke upplevde livet efter händelsen som en långvarig och tung kamp. Närstående 

hade en känsla av att vara ansvarig för vården till den som drabbats trots att de hade hemsjukvård. 

De upplevde också en kamp för att få information och lämplig nivå av stöd och hjälp för personen 

som drabbats av stroke. De beskrev hur de var tvungna och driva på för att få rätt hjälp och för att 

få saker att hända och detta ledde till att de kände en känsla av bristande engagemang från 

sjukvårdens sida. Detta skapade tyngre arbetsbelastning för den närstående, känslor av 

frustration, osäkerhet och en förlust av förtroende för sjukvårdspersonal. Närstående kände sig 

ensamma och saknade professionell rådgivning och stöd. De kände det som att de togs för givet att 

de skulle vårda den som drabbats av stroke, utan att de själva fick någon hjälp att hantera sina 

egna känslor. Möten och samtal med den professionella sjukvårdspersonalen upplevdes som 

sporadisk och närstående kände sig inte bekräftad, de kände sig försummade. 

 

Söderström, Benzein & Saveman, (2003) har studerat sjuksköterskors syn på familjemedlemmars 

delaktighet och ansåg omvårdnaden av familjemedlemmar som en nödvändig del i deras omvård-
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nadsarbete. Sjuksköterskorna ansåg också att skapandet av en öppen och förtroendefull relation 

med familjemedlemmar var en av de mest väsentliga men också en av de mest krävande delar av 

omvårdnaden. Familjemedlemmar som var lugna och välinformerade var inte bara en viktig länk 

till ett normalt liv för patienten utan också en resurs för sjuksköterskorna själva.  Sjuksköterskor 

ansåg att det brast i involvering av familjemedlemmar i vården och att det idealiska vore att ha ett 

systematiskt och gemensamt arbetssätt med familjen. Om de upplevde att familjemedlemmar hade 

förtroende för dem, stärkte det deras mod att ställa känsliga frågor. Hos sjuksköterskorna fanns 

rädsla för att störa familjens integritet och påbörja en process som de inte kunde hantera. En annan 

krävande situation var när familjerna blev besvikna på vården, dessa familjer var svåra att nå fram 

till och sjuksköterskorna fick arbeta hårt för att återfå både respekt och en förtroendefull relation 

till familjen. Sjuksköterskorna poängterade också att det var deras plikt att ge information till fa-

miljemedlemmar. 

Vi anser att det är av betydelse att öka kunskapen och därmed förståelsen hos sjuksköterskor om 

patientens mentala hälsa efter att ha drabbats av hjärtinfarkt detta för att sjuksköterskan ska kunna 

stödja både patient och närstående i det akuta skedet och under återhämtningsprocessen. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa den mentala hälsan hos personer som har drabbats av en 

hjärtinfarkt samt återhämtningsprocessen. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur hanterar patienten insjuknandet i hjärtinfarkt med fokus på den mentala hälsan? 

2. Hur påverkas den psykosociala situationen för en patient som nyligen drabbats av en 

hjärtinfarkt och hur påverkas familjen? 

3. Hälso- och sjukvårdens roll i återhämtningsprocessen hos patienten och familj. 
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Metod 

Design 

För att få en bild av det aktuella forskningsläget inom det valda området för litteraturöversikten 

genomfördes en litteraturgranskning av relevant fakta bestående av vetenskapliga artiklar. De 

valda artiklarna har både kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt Friberg (2012) definieras ordet 

översikt som ”framställning som ger huvuddragen inom ett visst ämnesområde” (jfr Friberg, 2012 

s. 133). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för de valda artiklarna var att de skulle innehålla information om patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt och belysa den mentala hälsan hos denna patientgrupp samt 

återhämtningsprocessen. Artiklarna skulle också vara skrivna på engelska språket, vara 

vetenskapligt granskade, publicerade mellan 2002 – 2013 och godkända av etisk kommitté 

alternativt vara etiskt granskade. Exklusionskriterier för litteraturöversikten var artiklar som 

handlade om barn, som fokuserade på medicinsk behandling samt artiklar som jämförde män och 

kvinnor. 

 

Litteratursökning 

Databaser som använts under artikelsökningarna var pubmed, cinahl och psykinfo. De aktuella 

fritextorden var myocardial infarction, mental health, depression, quality of life, care, reaction, life 

crisis, experience, patient, family, nurse och adjustment. Dessa fritextord kombinerades i 

sökningarna för att uppnå bästa möjliga resultat. 
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Tabell 1, litteratursökningar i databaserna Psykinfo, Pubmed och Cinahl genomförda 2013-09-04. 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Psykinfo Peer reviewed, 

after 2002 age:  40-

64, 65+ and 85+ 

Myocardial 

infarction AND 

mental health 

160 10 4 2 2 

Psykinfo Peer reviewed, 

after 2002 age:  40-

64, 65+ and 85+ 

Myocardial 

infarction AND life 

crisis 

2 2 1 1 0 

Psykinfo Peer reviewed, 

after 2002, Age: 40-

64, 65+ and 85+ 

Myocardial 

infarction AND 

depression 

193 50 15 12 7 

Psykinfo Peer reviewed, 

after 2003 and age: 

40-64, 65+ and 85+ 

Myocardial 

infarction AND 

quality of life 

77 20 4 1 1 

Pubmed Peer reviewed 

last 10 years 

age: 45+ 

Myocardial 

infarction AND 

adjustment AND 

mental health 

27 5 2 1 0 

Pubmed Peer reviewed 

last 10 years 

age: 45+ 

Quality of life AND 

myocardial infar* 

AND experience* 

110 21 9 4 2 

Pubmed Peer reviewed 

last 10 years 

age: 45+ 

Myocardial 

infarction 

AND family AND 

nurse 

24 5 3 2 2 

Cinahl Peer reviewed 

publ. 2003-2013, 

age: 45-64 and 65+ 

Quality of life AND 

myocardial infar* 

AND experience* 

AND patient* 

27 9 6 4 4 

Urval 1 – artiklarnas abstrakt lästes. Urval 2 – hela artiklar lästes. Urval 3 – artiklar för granskning. Urval 4 – 

artiklar valda till litterturöversikten. 

 
 

Urval och granskning 

 

Fokus har legat på studier gällande patientens mentala reaktion-, hälsa- och återhämtning efter en 

hjärtinfarkt, i återhämtningsprocessen har tyngden varit på patientens psykosociala situation och 

hur familjen påverkas samt på hälso- och sjukvårdens uppdrag i återhämtningsprocessen hos 

patienten och dennes familj. 

De valda artiklarna har granskats enligt kvalitativ och kvantitativ bedömningsmall utformad av 

Carlsson & Eiman (2003), se bilagor 1 & 2. Studier som har visat på låg kvalité har exkluderats. 
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Analys 

 

De valda artiklarna har lästs upprepade gånger för att få en förståelse för dess innehåll och 

sammanhang. Fokus har legat på att studiernas resultatdelar ska ha besvarat litteraturöversiktens 

syfte och frågeställningar.  De inkluderade artiklarna till litteraturöversiktens resultatdel har 

sammanställts i tabell 3, se bilaga 3, detta för att få en tydlig översikt. De för litteraturöversiktens 

relevanta texter ur de valda artiklarna har delats in i tre kategorier och därefter sorterats under 11 

subkategorier (jfr. Friberg, 2012, ss. 140-142). Kategorier- och subkategorier ses i tabell 2. 

 

Etiskt övervägande 

 

Endast studier som har bedömts vara etiskt godtagbara har använts i denna litteraturöversikt. Vi 

har inkluderat artiklar med olika utfall för att få en intressant resultatdel med bredd. Målet under 

arbetets gång har varit att presentera ett objektivt material och därför har artiklar med både 

positiva och negativa aspekter använts (jfr. Forsberg & Wengström, 2003, ss. 73-74). 

 

Resultat 

 

Litteraturöversikten är baserad på 12 Kvantitativa artiklar, fem Kvalitativa artiklar samt en artikel 

av Mixed design. Information om syfte, metod och huvudresultat samt kvalitet på artiklarna kan 

ses i bilaga 3, tabell 3. 

Tabell 2, Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Den mentala hälsan och reaktioner hos 

patienter som drabbats av hjärtinfarkt 

Reaktioner hos den drabbade. 

Ångest och depression efter en hjärtinfarkt. 

Trötthet efter en hjärtinfarkt. 

Stressyndrom efter en hjärtinfarkt. 

Hanteringsstrategier vid PTSD. 

Återhämtningsprocessen efter en hjärtinfarkt Den drabbades reaktioner gentemot familjen 

under återhämtningsprocessen. 

Påverkan på närstående 

Framtiden med varandra 

Sjukvårdens roll i återhämtningsprocessen Upptäckt och diagnos av depression efter en 

hjärtinfarkt. 

Stöd och information. 

Utbildning och rådgivning för den drabbade 
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Den mentala hälsan och reaktioner hos patienter som drabbats av en hjärtinfarkt 
 

Reaktioner hos den drabbade 

 

I en kvalitativ studie av Ostergaard Jensen & Petersson (2003) framgår det att bland patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt varierar reaktionerna, allt från uttalanden som att inte vara rädd, känna 

sig lite nervös till att uttala allvarlig rädsla och depression. Koncentrationssvårigheter, ökad 

irritabilitet och ökad tendens till tårar nämndes också som upplevda problem efter en hjärtinfarkt. 

Sjukdomen betraktades av patienten som en signal till att ändra sina levnadsvanor. 

Konsekvenserna av detta ledde till känslomässiga reaktioner som hjälplöshet, skam, rädsla och 

självförebråelser. Patienterna kände en rädsla att drabbas av sekundär hjärtinfarkt och/eller 

komplikationer. Förutom oron för de olika riskerna var de rädda att det nya livet skulle orsaka 

invaliditet och att de därmed skulle hamna i en beroendesituation leda till att de blev socialt 

hämmade. För att klara av att handskas med det upplevda hotet som en akut hjärtinfarkt innebär 

använde sig patienterna av individuella resurser som vilja, beslutsamhet, styrka, övertygelse, 

humor och förmågan att lösa problem. Patienterna upplevde att den värsta perioden var precis 

efter att de lämnat sjukhuset, det var då de kände sig i störst behov av hjälp och stöd. De plågades 

då av självförebråelser och skuldkänslor på grund av sin tidigare osunda livsstil. Ostergaard 

Jensen & Petersson (2003) beskriver att kropp och själ binds samman och förstärker smärta och 

obehag, till exempel rädsla och ångest tillfogar smärta i hjärtregionen vilket patienten då direkt 

associerade till den tidigare traumatiska upplevelsen av att ha drabbats av hjärtinfarkt. 

 

I en studie av Alsén, Brink, Persson, Brändström & Karlson (2010) undersöktes patienternas 

förändringar i sjukdomsuppfattningen efter den inträffade hjärtinfarkten. Resultaten tyder på att 

patienterna uppfattade sin sjukdom som mer kronisk och mindre kontrollerbar vid fyra månader 

jämfört med vid första veckan både vad gäller anpassningen till det nya livet och till den 

medicinska behandlingen. 

 

Ångest och depression efter en hjärtinfarkt 

 

Siddharth, Rakesh K, Nand & Rajiv (2011) undersökte förekomsten av ångest och depression hos 

patienter som nyligen genomgått en hjärtinfarkt. Resultatet visade att påtaglig ångest och 

depressiva symtom uppträdde hos 48,5 procent (%) av patienterna och 25,2 % fick diagnosen 

ångest eller depression. I diagnosen inkluderades också agorafobi, depressiv episod och 
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generaliserat ångestsyndrom. Fynden visar på att ångest och depressiva symtom samexisterar med 

varandra hos patienter som genomgått en hjärtinfarkt. 

 

I en studie av Frasure- Smith & Lesperance (2003) där de följde patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt över en fem års period, fann de att patienter som i efterförloppet drabbades av 

depression och ångest hade en ökad mortalitet. Wheeler et al. (2012) undersökte om depression 

under sjukhusvistelsen för hjärtinfarkt förutspådde högre mortalitet inom fem år. I resultatet 

fastställdes det att av de 337 patienter som deltog i studien drabbades 132 patienter av depression 

varav 22,6 % led av mild depression och 16,7 % led av måttlig till svår depression.  Resultatet 

visade att när depression hos patientgruppen definierades som svår vid tiden för hjärtinfarkt 

associerades det med en ökad mortalitet, i denna grupp var patienterna som dog av en 

hjärtåkomma äldre patienter, de hade fler riskfaktorer, var mer deprimerade samt hade en sämre 

livskvalité vid mätningstillfället. 

 

Stressyndrom efter en hjärtinfarkt 

 

I en studie av Doerfler, Paraskos & Pinarski (2005) där strukturerade intervjuer användes, 

undersöktes förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) symtom hos patienter tre till 

sex månader efter en hjärtinfarkt. Resultatet visar att cirka fyra – åtta % uppfyllde kriterierna för 

PTSD. Det framkom vidare i studien att det medförde försämrad livskvalité inom områden för 

psykisk hälsa och social funktion. Patienterna som uppvisade PTSD rapporterade att deras 

sjukdomsförlopp varade längre än de som inte hade PTSD samt att dessa patienter uppsökte 

sjukhus fler gånger, dessutom upplevdes symtom på smärta som starkare och varade längre. 

Patienterna med PTSD rapporterade mindre kontroll under och efter hjärtinfarkten, de uppgav 

också att de hade dålig kontroll på händelser som inträffade generellt i livet. 

 

Ginzburg & Ein-Dor (2010) undersökte konsekvenserna av akut stressyndrom (ASD) efter 

hjärtinfarkt för att se eventuellt efterföljande PTSD och försämrad livskvalité åtta år efter 

hjärtinfarkt. Resultatet visade att 12 % av patienterna påvisade ASD inom den första veckan men 

vid uppföljningen efter åtta år hade andelen PTSD sjunkit till sex % , denna grupp upplevde 

hjärtinfarkten som mer allvarlig och som ett större hot, de hade längre sjukhusvistelse samt var i 

större behov av stöd efter hjärtinfarkten. Resultatet visade även att yngre patienter visade större 

samband med ASD än äldre patienter. PTSD var kroniskt och hade ett starkt samband med lägre 

hälso-relaterad livskvalité efter åtta års uppföljning. Dessa patienter hade svårt att uttrycka sitt 
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känslomässiga lidande till sin omgivning samt att signalera att de fortfarande behövde stöd och 

hjälp. 

 

Hanteringsstrategier vid PTSD 

 

Förhållandet mellan copingstrategier och PTSD efter hjärtinfarkt undersöktes av Chung, Berger & 

Rudd (2008). I studien ingick 120 patienter med hjärtinfarkt av dessa fick 31 %  PTSD. Den mest 

använda copingstrategin var acceptans fokuserad coping, de accepterade att hjärtinfarkten hade 

inträffat, att situationen inte kunde ändras och att de hade lärt sig att leva med det. Vidare 

användes emotionellt fokuserad copingstrategi där patienterna sökte emotionellt socialt stöd i 

omgivningen för att få sympati och en känsla av att någon förstod dem samt för att kunna 

ventilera känslor, som var ett stort behov. Denna grupp patienter sökte också mer information om 

hjärtinfarkt. Problem fokuserad coping var också en strategi som användes, här hade patienterna 

lärt sig att hantera konsekvenserna av hjärtinfarkten, tog ett steg i staget och planerade livet efter 

förutsättningarna. 

 

Återhämtningsprocessen efter en hjärtinfarkt 

 

I en studie av Condon & McCarth (2005) intervjuades patienter relativt snart efter att de fått 

diagnosen hjärtinfarkt och då var överlevnaden av central betydelsen för samtliga deltagare. 

Deltagarna var övertygade om att en hjärtinfarkt diagnos innebar en omedelbar död vilket gjorde 

att det största fokuset låg på överlevnaden. Överlevnad var en viktig faktor i att motivera och ge 

deltagarna kraft att genomföra livsstilsförändringar i den tidiga återhämtningsperioden. Många 

deltagare betonade sin tacksamhet över att de fått en andra chans.  Deltagarna hade många 

gemensamma missuppfattningar när de gällde hjärtinfarkt, dels att det bara drabbar äldre 

människor samt att deltagarna antog att hjärtinfarkten skulle föregås med en varningssignal och 

att de då skulle hinna genomföra förändringar i livsstilen och undvika en hjärtinfarkt som följd. 

 

Eriksson, Asplund & Svedlund (2010) intervjuade patienter som drabbats av en hjärtinfarkt med 

syftet att ta reda på tankar och förväntningar inför framtiden. Patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt visade en tro på livet och en tro på framtiden. De hade tagit ansvar för sin hälsa och sin 

livssituation, till exempel genom att ändra sin livsstil. Det fanns en vilja att leva och en positiv 

livssyn hos de drabbade. Att vidta åtgärder för att främja återhämtningen ansågs som viktigt. Ett 

framtida mål hos många var att deras liv skulle återgå till hur det var innan hjärtinfarkten och tron 
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på sin egen förmåga växte fram där deltagarna beskrev att de inte upplevde några begränsningar, 

de gjorde goda framsteg, ansåg att hjärtinfarkten inte var mer än ett avbrott i livet och såg 

återhämtningsprocessen som positiv. De intervjuade beskrev att hjärtinfarkten var en tankeställare 

när det gällde deras liv och framtid, att hjärtinfarkten var en vändpunkt och gav tid att reflektera 

över och planera sin framtid. Hos de drabbade fanns även reaktionen att de kände sig begränsad, 

osäker på hälsan och medvetna om risken för en sekundär infarkt – de var mentalt förberedda för 

ett bakslag. En del rapporterade en känsla av otålighet och rastlöshet eftersom de ansåg att 

återhämtningen tog lång tid. Det fanns en frustration över att inte kunna påverka situationen. 

I studien av Condon & McCarthy (2005) försökte de få en förståelse för hur det är för patienter att 

göra och bibehålla livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt genom att beskriva patienternas tankar 

och känslor kring ämnet. Deltagarna som intervjuades i studien var väl medvetna om riskerna 

med de skadliga effekterna av sina levnadsvanor såsom rökning, kost och stress och många 

identifierade det som en orsak till deras diagnos. Flera av deltagarna uttryckte att de ofta hade 

övervägt att påbörja en sundare livsstil men kände ingen motivation till att göra ändringen innan 

hjärtinfarkten, det blev brytpunkten för många. Något som observerats i studien var att många 

deltagare försökte inleda alla livsstilsförändringar på en och samma gång, vilket gjorde att de inte 

blev hållbart i längden och återigen föll tillbaka i gamla vanor. Deltagarna diskuterade ständigt sin 

framtid, de var ivriga att lämna den traumatiska hjärtinfarkten bakom sig och koncentrera sig på 

att komma tillbaka till de normala. Tydligt framkom det att hjärtinfarkten gav många deltagare 

ångest och livsstilsförändringarna var då svårare än förväntat men trots detta kände deltagarna 

hopp inför framtiden (Condon & McCarty, 2005). 

 

 

Den drabbades reaktioner gentemot familjen under återhämtningsprocessen 

 

I Ostergaard Jensen & Petersson (2003) uppgav de drabbade att makarna ansågs vara den 

viktigaste resursen i återhämtningen. Även barn, barnbarn, grannar och kollegor ansågs som 

viktiga för deras tillfrisknande. I återhämtningsprocessen erbjöd dessa närstående det viktigaste 

stödet och tilliten när patienterna behövde prata om känslomässiga reaktioner som uppstod. Den 

drabbades närstående var viktiga för uppmuntran och stöd för patienten. Liknande resultat 

återfanns i Eriksson, Asplund & Svedlund (2009) där deltagarna uppgav att deras partner och 

närstående var viktiga i deras vardag strax efter hjärtinfarkten. De beskrev sin partner som ett 

värdefullt stöd och om partnern var hemma under den första tiden sågs det som en trygghet och 

vardagen kändes enklare. 
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Condon & McCarty (2005) fann att deltagarna kände frustration över att vara överbeskyddade av 

sin partner/familj i den tidiga återhämtningsperioden. Familjerna uppfattade den drabbade som 

beroende och satte den drabbade i en ”sjukroll” medan den drabbade uppfattade sig själv som att 

vara i en återhämtningsroll med målet att komma tillbaka till de normala så fort som möjligt. Att 

återfå och bibehålla sin självständighet sågs som ett viktigt steg framåt i återhämtningsprocessen 

men för många av deltagarna hämmades detta framsteg av familjens tendenser att överbeskydda. 

Den otrygghet och den osäkerhet som upplevdes av familjen visade sig som ständig observation 

och övervakning av den drabbade. Överbeskyddelsen blev för mycket för deltagarna och många 

reagerade genom att de gjorde uppror vilket bidrog till känslor som frustration och spänningar. 

 

Liknande resultat framkom i en tidigare studie gjord av Ostergaard Jensen & Petersson (2003) där 

de uppgav att de känslomässiga konsekvenserna av sjukdomen hade varit svårare för närstående 

än för dem själva, den drabbade kände sig inlåst i en sjukroll, kände sig ständigt kontrollerade och 

detta kunde i sin tur utlösa eller öka känslomässiga konflikter som orsakade irritation och ilska. 

Deltagarna nämnde också i studien att överbeskyddandet skulle kunna påverka deras framtida 

relation negativt. Den drabbade kände samtidigt behov av att vara tillsammans med sina 

närstående för att få tröst och stöd i återhämtningsprocessen. 

 

Påverkan på närstående 

 

Reaktioner inom familjen efter hjärtinfarkten är rädsla, chock, ångest, samt att känslor som 

solidaritet, kärlek och styrka ökade (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). 

 

I en studie av Moser & Dracup (2004) framkom det att partnern till den som drabbats av 

hjärtinfarkt var mer orolig och deprimerad och hade lägre känsla av kontroll än den drabbade. 

Ökad ångest och depression hos partnern var associerad med sämre psykosocial anpassning till 

sjukdomen hos den drabbade. Partnern var mer negativt inställd till återhämtningsprocessen än 

den drabbade samt att den psykiska återhämtningen hos den drabbade hade ett starkt samband 

med partnerns känslomässiga tillstånd. 

 

 

Partners till de som drabbats av en hjärtinfarkt beskrev hemkomsten från sjukhuset i både positiva 
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och negativa termer. De som uttryckte en positiv attityd uppgav att det var bättre än väntat och att 

de inte stött på några problem. Dessa partners kände sällan någon ångest för varken sig själva eller 

patienten. Partners som beskrev den drabbades hemkomst som negativ uppgav att det var en 

period fylld med ångest och att läget var spänt. Partnern kände sig utmattad eftersom de inte 

kunde sova  nattetid på grund av att de oroade sig, kände ångest och rädsla (Eriksson, Asplund & 

Svedlund 2009). 

 

Framtiden med varandra 

 

I studien av Eriksson, Asplund & Svedlund (2010) undersöktes även patientens partner och de som 

par med avseende att ta reda på deras tankar inför framtiden, vad de tillsammans hade för 

framtid. Under intervjuerna framkom det att många par hade liknande förväntningar och i 

allmänhet ett aktivt förhållningssätt till deras framtida liv, de delade uppfattningen om att allt 

skulle ordna sig. Dessa par planerade resor och andra aktiviteter, uttryckte en känsla av 

samhörighet. En del partners ansåg att patientens fysiska hälsa var densamma som innan 

hjärtinfarkten och att de därför mer eller mindre skulle kunna leva sitt liv som innan 

hjärtinfarkten. Andra partners reflekterade över framtiden och insåg behovet av att göra 

förändringar. Någon av partnerna uttryckte tvivel om deras framtida liv och vågade inte hoppas 

för mycket. Hos en del par trodde patienterna att de skulle bli friska medan partnern tvivlade på 

att detta skulle hända och såg deras framtida liv som skrämmande. Patienterna kunde inte se 

något hinder inför deras framtid medan deras partner uttryckte osäkerhet. 

I studien framkom det par som hade olika förväntningar och synsätt på deras framtida liv. Här 

hade patienten en ”vänta-och-se” strategi medan partnern hade ett aktivt förhållningssätt inför 

deras framtid. Hos dessa par hade patienterna ett kortsiktigt perspektiv, med fokus på sin hälsa, de 

hade en tendens att vara självcentrerade och ville gå sin egen väg. Partnern däremot hade 

långsiktig syn på framtiden och fokuserade på dem som par. Patienterna i dessa relationer var 

försiktiga inför framtiden eftersom de var beredda på bakslag medan partnern inte såg några 

svårigheter och trodde på en fullständig återhämtning. Till sist framkom det även relationer där 

båda parterna hade en ”vänta-och-se” strategi, dessa par tänkte inte så mycket på framtiden utan 

tog var dag som den kom. Där både patient och partner uppgav att de kännde osäkerhet inför 

framtiden och att återhämtningen skulle bli lång. 

 

Sjukvårdens roll i återhämtningsprocessen 
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Upptäckt och diagnos av depression efter en hjärtinfarkt 

 

Haws, Ramjeet & Gray (2011) undersökte personal inom primärvården och dess förmåga att 

upptäcka förekomst av depression efter en hjärtinfarkt. I resultatet framkom det att både 

sjuksköterskor och allmänläkare underskattade antalet fall av depression till följd av hjärtinfarkt, 

allmänläkarna var mer exakt i sin uppskattning än sjuksköterskorna men underskattade ändå 

antalet drabbade i depression. Deltagarna i studien bekräftar de negativa effekterna av depression 

på diagnosen hjärtinfarkt samt den ökade risken för reinfarkt. Med depression försämras 

följsamheten och blir ett hinder för rehabiliteringen. En fjärdedel av allmänläkarna och mindre än 

en av tio sjuksköterskor ansåg att de var enkelt att ställa diagnosen depression. Sjuksköterskorna 

var mindre benägna att diagnostisera depression trots att de hade utbildning för att göra detta. 

Majoriteten av deltagarna, både läkare och sjuksköterskor, uppgav att det var deras ansvar att 

patienterna erhöll behandling för depression. 

Av alla deltagare i studien uppgav två tredjedelar av allmänläkarna och hälften av 

sjuksköterskorna att depression prioriterades högt under kontakten med patienten. Majoriteten i 

båda grupperna (men betydligt fler allmänläkare än sjuksköterskor) kände sig bekväma med att 

rutinmässigt prata om depression, inte bara när de misstänkte att patienterna var deprimerade. 

Vidare rapporterar Haws et al. (2011) att sjuksköterskor och allmänläkare som uppgav att de fått 

utbildning inom de senaste fem åren i att upptäcka depression var betydligt mer positiva om sin 

egen roll i behandlingen än dem som inte fått utbildning. Det tog sig tid till att prata och diskutera 

depression med patienten och de rapporterade i större utsträckning att ge behandling för 

depression efter hjärtinfarkt var deras uppgift och att de kände sig säkrare på att diagnostisera 

depression. 

 

Stöd och information 

 

Condon & McCarty (2005) kom fram till att patienterna var nöjda med stödet de fick under 

vårdtillfället på sjukhuset i form av information, kvalitén på vården samt att de upplevde hjälpen 

de fick som bra och effektiv vilket gav dem trygghet. En observation i studien var att deltagarna 

inte hade några förväntningar på att primärvården skulle hjälpa dem efter utskrivning från 

sjukhuset. Deltagarna upplevde kontakten med sjukvården endast som en informationskälla inte 

en källa till stöd för långsiktiga livsstilsförändring. Patienterna betonade att de bara var på sjukhus 
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i cirka tio dagar efter hjärtinfarkten, därefter behövde de maximalt stöd då utmaningen i att göra 

livsstilsförändringar började på allvar. 

 

I en studie av Ostergaar Jensen & Petersson (2003) framkom det att patienterna i återhämtningen 

var i behov av att få information och utbildning omkring sin medicinering om dess effekt, 

eventuella biverkningar och under hur lång tid medicineringen förväntades pågå. Patienterna 

hade också en förväntan att de skulle få stöd av en dietist samt rådgivning till egenvård. Det 

patienter som deltog i hjärtinformations träffarna fick endast allmän information inte individuell 

information som önskats, men något som ändå sågs som positivt var att närstående fick delta. 

 

I en kvalitativ studie med fokusgruppintervjuer (Decker et al., 2007) var syftet att undersöka i hur 

stor uträckning patienterna själva ansåg sig vara delaktig i beslutsfattandet kring deras vård och 

eftervård i samband med hjärtinfarkten. En del av patienterna uttryckte att de ville vara en del i 

behandlingsprocessen, samtidigt som det framkom från vissa patienter att de litade fullständigt på 

vården och lät kardiologerna ta alla beslut kring vård och behandling och kände en stor tillit till 

dem. Det fanns också patienter som inkluderade familjen i beslutsprocessen. Många patienter 

uttryckte en känsla av rädsla över att bli utskriven från sjukhuset. I återhämtningsfasen 

rapporterade vissa av deltagarna att de deltog aktivt i rehabilitering och tog en mycket aktiv roll i 

att återupprätta hälsa medan andra patienter var omedvetna om tillgängliga 

rehabiliteringsverksamheter och var mer passiva i sin inställning till att återvända de dagliga 

aktiviteterna. I studien framkom det att patienterna såg  tiden efter hjärtinfarkten som antingen en 

återgång till sitt tidigare liv innan hjärtinfarkten eller till sitt nya liv med inställningen att vara 

aktiv i hanteringen av sin återhämtning. Under sjukhusvistelsen upplevde patienterna att 

klinikerna inte samordnade med varandra vilket ledde till att patienterna fick motsägelsefulla 

uppgifter om deras vård. Några patienter hade dock positiva erfarenheter av sjukhusvistelsen och 

kände att läkarna tog sig tid till att diskutera individuellt kring patientens situation. Genomgående 

under intervjuerna framkom det att patienterna alltid fick höra av vården att de skulle återvända 

till sin normala aktivitetsnivå dock hade de aldrig frågat vad som ingick i deras normala 

aktivitetsnivå (Decker et al., 2007). 

 

Vidare i Decker et al. (2007) uttryckte patienterna att de dök upp en mängd frågor när de återgått 

till hemmet, patienterna önskade därför att få tydlig och individualiserad information, gärna både 

muntligt och på papper. Patienterna i studien diskuterade också sin önskan om information kring 

milstolpar i återhämtningsprocessen, förväntad regelbunden hälsostatus efter exempelvis fyra till 
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åtta veckor. De önskade även mer information kring deras medicinering samt vad de kunde göra 

för att förbättra sin egen hälsa. 

Liknande resultat framkom i en studie gjord av Eriksson et al (2009) där patienter påtalade att de 

saknar tydliga instruktioner från vården innan hemgång avseende fysisk aktivitet, medicinering 

och i hur man hanterar sina egna känslor, detta orsakar svårigheter. 

 

Utbildning och rådgivning 

 

Uysal & Özcan (2012) studerade effekten av individuell utbildning och rådgivning för patienters 

livskvalité efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. I studien ingick en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Resultatet visar att individuell utbildning och rådgivning som ges till patienter 

efter hjärtinfarkt leder till förbättrad livskvalité och minskar riskfaktorer och ökar medvetenheten 

om beteenden som främjar hjärtat. De mätte livskvalité tre månader efter hjärtinfarkten och kom 

då fram till att i interventionsgruppen som hade fått individuell rådgivning upplevde en högre 

livskvalité samt att de hade även en mindre grad av kroppslig smärta. 

Oranta, Luutonen, Salokangas, Vahlberg & Leino-Kilpi (2012) undersökte sambandet mellan 

depression fokuserad personlig rådgivning (IPC) och användande av hälso- sjukvård inom en 18 

månaders period efter hjärtinfarkten. I interventionsgruppen uppsökte 44,7 % av patienterna 

hälso- och sjukvården från sex till 18 månader efter utskrivningen från sjukhuset medan 73,1 % av 

patienterna i kontrollgruppen uppsökte hälso- och sjukvård inom samma period. 

I en tidigare studie av Oranta, Luutonen, Salokangas, Vahlberg & Leino-Kilpi (2011) studerades 

effekten av IPC rådgivning för hälsorelaterad livskvalité hos hjärtinfarkt patienter vid sex och 18 

månader efter hjärtinfarkten. I resultatet kom forskarna fram till att de var en betydande 

förbättring i hälsorelaterad livskvalitén i interventionsgruppen både vid sex och vid 18 månaders 

uppföljning. I kontrollgruppen med standard behandling fanns ingen betydande förbättring 

varken sex eller 18 månader efter hjärtinfarkten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 
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Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa den mentala hälsan hos personer som har drabbats av 

en hjärtinfarkt samt återhämtningsprocessen. För att begränsa syftet användes följande 

frågeställningar: 1) Hur hanterar patienten insjuknandet i hjärtinfarkt med fokus på den mentala 

hälsan? 2) Hur påverkas den psykosociala situationen för en patient som nyligen drabbats av en 

hjärtinfarkt och hur påverkas familjen? 3) Hälso -och sjukvårdens roll i återhämtningsprocessen 

hos patienten och dess närstående. 

Litteraturöversikten visar att den mentala hälsan hos patienter som har drabbats av hjärtinfarkt 

varierar, från att ta lätt på händelsen till en allvarlig reaktion såsom bland annat depression, ångest 

och PTSD. Detta bidrar till sämre livskvalitet, längre sjukdomsförlopp, längre återhämtningsperiod 

samt högre grad av mortalitet. Patienterna hanterar detta på olika sätt bland annat med hjälp av 

olika copingstrategier. 

I återhämtningsprocessen var överlevnaden en stor del av motivationen till att göra förändringar i 

sitt dagliga livet. Det framkom både positiva och negativa reaktioner på återhämtningsprocessen 

hos patienterna. Familj och närstående ansågs vara viktiga och värdefulla trots att dem ibland av 

patienten upplevdes som ett hinder i återhämtningsprocessen. Familj och närstående kände i sin 

tur en stark oro, rädsla och ångest för hur den drabbade skulle klara återhämtningen. Partnern och 

familjens reaktioner och sinnesstämning påverkade den drabbades tillfrisknande och återhämtning 

i hög grad. 

Personal inom primärvården underskattade förekomsten av depression efter hjärtinfarkt men 

majoriteten av dem angav att det var deras ansvar att diagnostisera och ge behandling till patienter 

som drabbats av depression efter hjärtinfarkt. Litteraturöversikten visade även att patienterna var 

överlag nöjda med den vård de fått men de förväntade sig inte få någon vidare hjälp och vägledning 

efter hemgång, men att patienter genomgående önskade tydligare information från sjukvården samt 

att de hade en önskan om en individuell vårdplan. Individuell rådgivning efter hjärtinfarkt visade 

sig ge en bättre livskvalité både kort- och långsiktigt. 

 

 

 

 

 

 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att patienter som drabbats av hjärtinfarkt har 
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varierande reaktioner på händelsen. Depression och ångest var mycket vanligt till följd av 

hjärtinfarkt, vilket bidrog till en ökad mortalitet särskilt vid svår depression.   

Depression är tre-fyra gånger vanligare hos individer som drabbats av hjärtsjukdom i jämförelse 

med en normalpopulation. Patienter med hjärtsjukdom och samtidig depression upplever en 

sämre hälsa och har ökad risk att drabbas av för tidig död (Johansson & Broström, 2012, s. 341). 

I Fauerbach et al. (2005) framkommer det att patienter som drabbas av depression i samband med 

sin hjärtinfarkt visar en betydligt sämre hälsa, den totala livskvalitén blir därmed försämrad i 

många avseenden vad gäller den sociala funktionen, den psykiska och den vitala hälsan. 

Hjärtinfarkt kopplades även i denna studie samman med högre mortalitet och långvarig sjuklighet 

vid samtidig depression. 

  

Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att en allvarlig somatisk sjukdom som hjärtinfarkt 

är påfrestande för den psykiska hälsan. Att som sjuksköterska vara uppmärksam på symtomen 

som ångest och rädsla och att våga ställa frågor till patienten som berör den psykiska hälsan är av 

stor vikt. Personal inom sjukvården bör få större kunskap om den psykiska problematik som kan 

uppstå när patienter drabbas av somatiska åkommor. Den psykiska hälsan är inte mätbar på 

samma sätt som den fysiska. Fysisk hälsa kan mätas med hjälp av laboratorieanalyser och 

hälsoundersökningar (Johansson & Broström, 2012, s. 347). 

Om vårdpersonal känner en svårighet i att påbörja en konversation angående den psykiska hälsan 

hos en patient kan ett hjälpmedel användas med frågor speciellt framtagna för att identifiera hur 

patienten mår psykiskt, ett så kallat Beck depression inventory (BDI), som fylls i tillsammans med 

patienten (Lauzon et al. 2003). Detta frågeformulär rekommenderas att användas på patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt för att upptäcka depressiva symtom i tid och därmed minska eventuella 

depressioner som följd. Att rutinmässigt använda sig av ett hjälpmedel med frågor speciellt 

framtagna för att identifiera hur patienten mår psykiskt kan man lättare upptäcka och behandla 

drabbade patienter samt förhindra kränkning i de fall som depression inte förekommer (jfr. 

Lauzon et al. 2003). Johansson, Dahlström & Broström (2006) menar i sin studie att det finns två 

användbara metoder för att upptäcka depression hos patienter med hjärtsjukdom; att alla patienter 

får besvara ett depressionsformulär eller i de fall vårdpersonal misstänker att en patient drabbats 

av depression. 

 

I resultatet framgår de att deltagarna känner tacksamhet över att ha överlevt, kände att de kunde 

tro på livet och framtiden. Många hade en positiv syn på återhämtningen medan andra hade en 

mer negativ inställning. Ett problem som patienter upplevde i återhämtningen var att de påbörjade 
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alla livsstilsförändringar på en och samma gång vilket i längden blev övermäktigt och ohållbart. 

Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen (2012) menar att livsstilsförändringar 

var något som kunde upplevas som alltför krävande för patienten vilket kunde leda till ytterligare 

känslor av maktlöshet och oro. Det var inte lätt att integrera behandlingsrelaterade 

beteendemönster i vardagen eller ge upp gamla vanor. 

Detta kan bero på okunskap och att patienten inte tidigare har erfarenheter av hur man på bästa 

sätt förändrar sina levnadsvanor och inte har insett att det kräver tålamod och motivation. För att 

undvika denna problematik kan en bra idé vara att ha en individuellt anpassad vårdplan för varje 

enskild individ efter utskrivningen från sjukhuset. Vårdpersonal måste ta hänsyn till att alla 

patienter påbörjar sin återhämtning med olika förutsättningar och att återgå till det normala 

innebär inte samma sak för två individer då normalt tolkas och är olika från person till person (jfr. 

Deegan, 2004; Hildingh, Fridlund, Lidell, 2006). Livet innan hjärtinfarkten har sett olika ut för alla 

individer och av den anledningen anser vi att rehabiliteringen bör planeras därefter. 

 

Partnern anses av patienten vara ett stort och värdefullt stöd i återhämtningen samtidigt som de i 

resultatet framkommer att patienten känner frustration över att familjen tenderar vara 

överbeskyddande. Det fanns både positiva och negativa tankar hos den drabbades partner 

angående hemkomsten från sjukhuset. Många par delade åsikten om att allt skulle ordna sig och 

planerade för ett framtida liv tillsammans medan vissa partner i andra parförhållanden tvivlade  

både på om ett framtida liv och på om patienten någonsin skulle bli frisk. Detta resultat kan 

jämföras med studien gjord av Bäckström & Sundin (2009) där framkom det under intervjuerna att 

familjer till de drabbade beskrev att även om deras nya liv var hårt och involverade ett stort ansvar 

så betonades ändå de goda aspekterna av den nya situationen. De betonade vikten av att leva i 

hopp men de beskrev också hur de tvingade sig själva att ha förväntningar inför framtiden. 

 

Patienter med hjärtsjukdom tillbringar allt kortare tid på sjukhuset och på så sätt blir ansvaret för 

att stödja den drabbade allt större för de närstående, detta påverkar dennes egen hälsa. 

Vårdpersonal förser den drabbade med hjälpmedel, mediciner och så vidare medan närstående 

snarare står för den hem- och hushållsrelaterade hjälpen samt den konkreta vården och skötsel av 

den drabbades ADL (Fridlund, 2012, ss. 355-360). Ur vårdperspektiv är det viktigt att identifiera 

stödbehov både hos patienten själv och dennes närstående. Utan kunskap och information så är 

det svårt att veta hur det kan kännas efter en hjärtinfarkt och vilka komplikationer som kan 

inträffa. Efter hemgång från sjukhuset ser det ut som att både patient och närstående tenderar att 

hamna i ovisshet. Närstående till patienten bör därför medverka när information ges om till 
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exempel lämplig aktivitetsnivå, kost, riskfaktorer och återhämtningsprocessen i stort. 

Vårdpersonal bör ge information så att både patient och närstående får en realistisk bild av 

psykosociala reaktioner som kan uppkomma på ett tidigt stadium för att undvika en framtida 

situation där de inte tillsammans kan diskutera sina känslor och som följd få en dålig relation till 

varandra. Att ge information om sjukdomen till anhörig likaväl som till den drabbade kan till 

exempel bidra till att minska ångest och sömnstörningar hos närstående (Jfr Bäckström & Sundin, 

2009). I en studie gjord av Zhöre & Hatice (2007) genomfördes ett utbildningsprogram med 

ledning av en sjuksköterska. Detta program inleddes på sjukhuset och fortsatte under fyra 

hembesök. Familjemedlemmarna involverades i detta program och man såg att familjestöd 

motiverade patienterna till beteendeförändringar.   

 

Resultatet i litteraturöversikten visar att personal inom primärvården underskattar förekomsten av 

depression som följd av hjärtinfarkt. Vårdpersonal som fått utbildning i att upptäcka depression 

var mer positiva i sin egen roll i behandlingen än de som inte fått utbildning. Patienter är överlag 

var nöjda med vården de fick, men hade inga förväntningar på en fortsatt vård efter hemgång. 

Patienter önskade individuell information och rehabilitering som var anpassade efter dem. Flera 

studier visade på att individuell utbildning och rådgivning efter hjärtinfarkt ledde till förbättrad 

livskvalité, minskade riskfaktorer och ökade medvetenheten hos patienten. Detta styrks också av 

Zöhre & Hatice (2007) som såg en positiv förändring hos patienter som var fast beslutna att efter 

programmet ändra till en hälsosammare livsstil och minska på riskfaktorerna i livet. Hembesöken 

bidrog starkt till att förbättra deltagarnas livsstil och gav möjlighet till att utforma strategier som 

anpassades efter patientens behov. 

Hjärtrehabilitering minskar markant morbiditet och mortalitet. Det har visat sig att rehabilitering 

två gånger i veckan under en sex till tolv veckors period leder till förbättrad fysisk och psykisk 

status, minskad ångest och depression och därmed en bättre livskvalitet. Efter rehabiliteringen är 

det nödvändigt att patienten själv upprätthåller en sund livsstil (Yohannes, Doherty, Bundy & 

Yalfani, 2010). 

För att få patienterna motiverade att delta i rehabiliteringsprogram bör all vårdpersonal vara 

medvetna om fördelarna och rutinmässigt hänvisa och uppmuntra till detta. I rehabiliteringen bör 

också psykologiskt stöd ingå för att rehabiliteringen ska uppnå ett så bra resultat som möjligt 

inklusive god livskvalitet, psykiskt välbefinnande samt motivation till fysisk aktivitet. 

 

 

Sjuksköterskor har möjlighet att skapa en bra relation till patienten både under första vårdtillfället 
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på sjukhuset och därefter i primärvården. I en studie gjord av Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, 

Rekiaro & Paavilainen (2012) framkommer det att patienter inte hinner bli fullt medvetna om sin 

nya livssituation under den korta sjukhusvistelsen vilket försvårar för läkare och sjuksköterskor att 

kunna identifiera patientens eventuella depressiva symptom. Därför anser vi att man redan under 

första vårdtillfället efter hjärtinfarkten som sjuksköterska bör vara lyhörd och uppmärksam på vad 

patienten är i behov av och planera därefter, till exempel om patienten behöver hjälp av en dietist 

eller att prata med en kurator, på så sätt skapas en trygghet för patienten som har en svår och oviss 

tid framför sig. Inför rehabilitering och följsamhet är det viktigt att patienten har ett förtroende för 

vården och känner att vårdpersonalen bryr sig och tar sig tid. Innan utskrivning från sjukhuset 

skulle det vara en idé att remittera patienten till ett besök på sin hälsocentral cirka fem till sju 

dagar efter hemkomsten för ett samtal med en sjuksköterska eftersom många frågor och tankar då 

troligtvis har uppkommit hos patienten. Om det redan tidigt i återhämtningsfasen fångas upp 

tankar, oro och frågor hos patienten så kan uppsökande av akutsjukvård och återinläggning på 

sjukhus reduceras, på så sätt blir det mer kostnadseffektivt samt en trygghet för patienten. 

Sjuksköterskor har enligt Socialstyrelsen (2005) ett stort pedagogiskt ansvar för att utbilda och 

informera patienter och närstående. 

 

Metoddiskussion 

 

Denna litteraturöversikt behandlar ett stort och komplext ämne, men också en välkänd 

problematik inom vården. För att få en så stor bredd som möjligt i resultatet har vi därför använt 

oss av ett tioårsintervall under artikelsökningarna. I sökmotorn Cinahl var dock tvungna att söka 

från och med år 2002, först då hittades artiklar från år 2003. Brister finns gällande användandet av 

MeSH -termer för artiklarna då sökningarna gav fler och bättre träffar med fritext sökning. Med 

utgång från litteraturöversiktens syfte var vår första sökning myocardial infarction AND mental 

health, artiklarnas resultat visade då på att en övergripande problematik hos patienter efter 

hjärtinfarkt är att de drabbas av ångest och framförallt depression, därav vår sökning med 

sökordet depression. I våra sökningar har vi försökt nå en genomsnittsålder på 60-70 år. 

I denna litteraturöversikt var vi inte ute efter ett specifikt problem hos patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt utan vårt mål var att få en inblick i olika reaktioner som kan uppkomma efter en sådan 

dramatisk händelse, av den anledningen har vi kombinerat många olika sökord. 

Eftersom syftet med litteraturöversikten var att belysa patientens upplevelse förväntade vi oss att 

få ett större antal kvalitativa studier, trots det och våra val av sökord så har majoriteten av 

artiklarna varit kvantitativa. Detta skulle kunna förklaras med att vi eventuellt hade kunnat göra 
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någon ytterligare begränsning i vår sökning. Dock gav sökningarna ett så pass bra resultat vilket 

gör att vi känner oss nöjda med sökningen och resultatdelen i vår litteraturöversikt. De 

inkluderade studierna till litteraturöversikten har gjorts i många olika länder vilket tyder på att 

upplevelser och symtom samt återhämtningsprocessen inte är kulturberoende.   

 

En svårighet som uppkom under artikelgranskningen var att granska artiklarna med kvantitativ 

design då de till stor del består av siffror och tabeller. Litteraturöversiktens styrka är att vi varit två 

och då kunnat diskutera innebörden i artiklarnas resultat, som ibland kan uppfattas och tolkas 

olika, speciellt då artiklarna är skrivna på engelska. Ytterligare en styrka med denna 

litteraturöversikt är att problematiken inte är betingad av kulturella och/eller socioekonomiska 

aspekter och kan därmed ge en ökad trovärdighet för det sammanställda resultatet. 

 

 

Slutsats 
 

 

Som visats i denna litteraturstudie påverkar hjärtinfarkt i hög grad den psykiska hälsan, dock 

underskattar utövare inom vården detta samband. Betydelsen av tidig identifiering och 

behandling av psykisk ohälsa efter hjärtinfarkt understryks eftersom det har en negativ inverkan 

på återhämtning och rehabilitering samt att patienter med samtidig psykisk ohälsa upplever en 

sämre livskvalité både kort- och långsiktigt. I vårdprocessen av denna patientgrupp är de av stor 

vikt att vården har förståelse för att sjukdomar som hjärtinfarkt påverkar hela familjen. Framtida 

forskning inom området bör fokusera på i hur mycket kunskap sjuksköterskor har om patienters 

psykiska hälsa efter en hjärtinfarkt. 
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i livsstilsförändringarna. Överbeskyddande 

familjemedlemmar var en källa till frustration 

och försämring. 

38 poäng 

79% 

Grad II 

 

Brister i 

egenkritik och 

felkällor dock 

bra resultat. 

Decker et al. 

(2007) 

Kansas City, 

USA 

Syftet var att undersöka i hur stor 

uträckning patienterna själva ansåg sig 

vara delaktig i beslutsfattandet kring 

deras vård och eftervård i samband 

med hjärtinfarkten. 

Kvalitativ 

studie 

19 (4) Fokusgrupp 

intervju, kvalitativ 

data analys 

Patienterna önskar mer information och större 

roll i beslutsfattandet och känner att de behöver 

mer information angående 

återhämtningsprocessen. 

44 poäng 

91.6% 

Grad I 
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Doerfler et al. 

(2005) 

USA 

Undersökte förekomsten av PTSD 

symtom hos patienter tre till sex 

månader efter en hjärtinfarkt. 

Mixed design, 

tvärsnittstudie 

52 (anges 

ej) 

Strukturerad 

intervju 

 

Kvantitativ data 

analys 

 

Förhöjda poäng på PTSD var förknippad med 

sämre livskvalité, försämrad känsla av kontroll 

samt att högre PTSD poäng hade ett starkt 

samband med att återigen uppsöka sjukvården. 

42 poäng 

89% 

Grad I 

Eriksson et al. 

(2009) 

Sverige 

Att beskriva patientens och dennes 

partners upplevelser efter utskrivning 

från sjukhus efter hjärtinfarkt. 

Deskriptiv 

kvalitativ 

studie 

30 Individuella 

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Efter utskrivning från sjukhus och vid 

hemkomsten kände deltagarna en känsla av 

trygghet inför återgången till sitt vardagliga liv, 

vikten av närvaron av närstående i hemmet 

betonades. 

45 poäng 

93% 

Grad I 

Eriksson et al. 

(2010) 

Sverige 

Att beskriva och tolka par och deras 

tankar och förväntningar om deras 

framtida liv efter att maken/makan 

drabbats av hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

beskrivande 

tolkande 

design 

30 (0) Intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarnas tankar om framtiden pendlar 

mellan två ytterligheter, en aktiv inställning och 

en vänta -och se strategi. De deltagare som hade 

en aktiv inställning hade också en optimistisk 

syn på framtiden, en tro på livet, framtiden, sina 

förmågor och kände att de fått en andra chans. 

Egenskaperna hos dem med vänta -och se 

strategi var osäkerhet, begränsning och 

ouppfyllda förväntningar. Detta tolkade 

forskarna som en pessimistisk syn på framtiden. 

43 poäng 

89% 

Grad I 

Frasure- 

Smith & 

Lesperance 

(2003) 

Kanada 

Undersöker om depression, ångest, 

ilska och socialt stöd har någon 

betydande effekt på mortaliteten 

under en 5-års period efter 

hjärtinfarkten. 

Kvantitativ 

kohort 

analytisk 

studie 

896 (45) Enkät 

 

Kvantitativ analys 

(SPSS) 

Patienter som i efterförloppet drabbades av 

depression och ångest hade en ökad mortalitet. 

38 poäng 

81 % 

Grad I 

Ginzburg & 

Ein-Dor 

(2010) 

Israel 

Undersöker om akut stressyndrom 

efter hjärtinfarkt efterföljs av PTSD och 

försämrar livskvaliteten åtta år efter 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie 

173 (72) Enkät 

 

Kvantitativ 

dataanalys 

(t-test, x2- test, 

cronbachs alpha, 

PTSD försämrar livskvalitén åtta år efter 

hjärtinfarkten. Patienterna med PTSD upplever 

sjukdomen som mer allvarlig och som ett större 

hot. De som fortfarande hade PTSD åtta år efter 

hjärtinfarkten upplevde sämre fysisk och 

mental hälsa. 

38 poäng 

81 % 

Grad I 
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pearssons 

korrelation) 

Haws et al. 

(2011) 

England 

Att undersöka sjukvårds personal 

inom primärvården och deras attityd 

till depression hos patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 

tvärsnitts 

studie 

816 (ej 

angivet) 

Enkät 

 

Analyserades med 

kvantitativ analys 

(SPSS, cronbachs 

alpha & pearssons 

korrelation) 

 

Sjukvårdspersonalen inom primärvården 

underskattar förekomsten av depression hos 

patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Läkarna 

var mer exakta i sin uppskattning än 

sjuksköterskor. Deltagare som hade fått 

utbildning inom området tog sig mer tid att 

diskutera depression med patienterna och 

tyckte att depressionsbehandling tillhörde deras 

arbetsuppgifter. 

39 poäng 

83% 

Grad I 

Moser & 

Dracup (2004) 

USA 

 

a) Jämföra känslomässiga reaktioner 

och uppfattning av kontroll hos 

patienterna och deras makar efter 

hjärtinfarkt b) undersöka de 

känslomässiga lidandet hos makar och 

patienter och påverkan på relationer 

och psykosociala anpassningen efter 

hjärtinfarkten. 

Kvantitativ 

studie 

417 (36) Enkät 

 

Jämförande design 

– Paired t-test 

Makarna hade högre nivå av ångest och 

depression jämfört med patienterna. Patienterna 

upplevde också högre känsla av kontroll 

jämfört med makarna. Makarnas oro påverkade 

patientens psykosociala anpassning.     

38 poäng 

80% 

Grad I 

Oranta et al. 

(2011) 

Finland 

Att utvärdera effekten av depression- 

fokuserad personlig rådgivning (IPC) 

för hälsorelaterad livskvalité hos 

patienter som drabbats av hjärtinfarkt, 

med 18 månaders uppföljning. 

Kvantitativ 

studie 

103 (12) Enkät 

 

Kvantitativ analys 

(cronbach alpha, 

mann- whitney U-

test, paired t-test 

Hälsorelaterad livskvalité förbättrades i 

interventionsgruppen men i kontrollgruppen 

var förbättringen under uppföljningen inte 

betydande. 

39 poäng 

83% 

Grad I 

Oranta et al. 

(2012) 

Finland 

Att utvärdera sambandet mellan 

depression-fokuserad personlig 

rådgivning (IPC) och uppsökande av 

hälso -och sjukvård efter hjärtinfarkt, 

med 18 månaders uppföljning. 

Kvantitativ 

studie 

103 (15) Kvantitativ analys 

(chi-två test och 

fisher test 

Patienterna uppsökte mindre vård i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen under 18 månader efter 

hjärtinfarkten. 

39 poäng 

83% 

Grad I 

Ostergaard 

Jensen & 

Var att undersöka hjärtinfarkt 

patienters erfarenheter med fokus på 

Kvalitativ 

studie 

30 (2) Tematiskt 

semistrukturerade 

Visar att vårdpersonal bör lyssna till patientens 

reaktioner, behov och erfarenheter och anpassa  

40 Poäng 

83% 
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Peterson 

(2003) 

Danmark 

livssituation och 

återhämtningsprocessen. 

intervjuer 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

vården efter det. Ta hänsyn till patientens egna 

uppfattning om hälsa och livssituation. 

Grad I 

Siddharth et 

al. (2012) 

Indien 

Utvärdera förekomsten av ångest och 

depression hos patienter efter 

hjärtinfarkt 

Kvantitativ 

studie 

103 (8) Enkät. 

 

Beskrivande 

statistik. 

Symtomen av ångest och depression var 

närvarande i 48,5% av fallen och ångest och 

depression diagnostiserades hos 25,2 %. 

40 Poäng 

85% 

Grad I 

Uysal & 

Özcan (2012) 

Turkiet 

Att identifiera effekten av individuell 

utbildning och rådgivning för 

patienter som har drabbats av 

hjärtinfarkt över patientens livskvalité 

Kvantitativ 

studie 

90 (0) Enkät. 

 

Statistisk analys (t-

test, Mann- 

Whitney U-test och 

x2 test) 

 

 

 

Individuell utbildning och rådgivning som ges 

till patienter efter hjärtinfarkt leder till 

förbättrad livskvalité och minskar riskfaktorer 

genom att öka beteenden som främjar 

hjärthälsan. 

40 poäng 

85% 

Grad I 

Wheeler et al. 

(2012) 

Australien 

Att fastställa om depression under 

sjukhusvistelsen vid hjärtinfarkt 

bidrog till högre mortalitet under en 

fem års period efter hjärtinfarkten. 

Kvantitativ 

Studie 

337 (1) Enkät (IDACC) 

 

Kvantitativ 

statisktik analys 

(SPSS, chi-två test 

och t-test) 

När depressionen definierades som måttlig till 

svår vid tiden för hjärtinfarkt var det associerat 

med högre mortalitet men mild depression 

associerades inte med högre mortalitet. 

38 poäng 

80 % 

Grad I 
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