
 

 

                                           
 
  
 

 
 
 

 

Examensarbete på grundnivå 

Independent degree project - first cycle 

 

 

 

Omvårdnad C 15 hp 

Nursing 15 credits 

 

Patienters upplevelser efter en genomgången hjärtinfarkt. 

- En litteraturöversikt 

 

Carolina Matzén 

Magdalena Andreasson 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 

Författare: Carolina Matzén, cama1307@student.miun.se 

                    Magdalena Andreasson maan1313@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180hp 

Huvudområde: Omvårdnad 

Termin, år: 6, vårterminen 2016

mailto:maan1313@student.miun.se


 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund. Hjärtinfarkt hör till hjärt- och kärlsjukdomar och är idag den vanligaste 

dödsorsaken i Sverige. Forskningen har gått kraftigt framåt medicintekniskt men det kan ses 

ett glapp till utvecklingen inom omvårdnad kring patienter med genomgången hjärtinfarkt.  

Syfte. Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa de upplevelser som finns hos 

patienter efter en genomgången hjärtinfarkt. 

Metod. Litteraturöversikten har inkluderat 12 studier med kvalitativ design och två studier 

med kvantitativ design. Studiernas resultat redovisades genom systematisk analys. Två 

teman identifierades, vilka beskrev patienternas upplevelser. 

Resultat. Visade på att patienter som genomgått en hjärtinfarkt har väldigt olika upplevelse 

gällande sin hjärtinfarkt och på den vård som bedrevs i samband med hjärtinfarkten. Genom 

de två teman som framkom visades att patienternas upplevelser mycket handlade om rädsla, 

informationens betydelse, bemötandet, stöd, anhörigas betydelse, och livsstilsförändringar. 

Diskussion. Genom det resultat som framkom kunde det ses att det är av vikt att 

vårdpersonalen har ett personcentrerat arbetssätt för att patienternas välmående och 

livskvalité ska bevaras i sin nya livssituation. 

Slutsats. Resultatet i denna litteraturöversikt styrker den fakta som framkommer i 

bakgrunden om att det finns brister i den omvårdnad som ges idag, vilket ger tyngd åt att 

förändring inom hälso- och sjukvården behöver göras för patienternas bästa. 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Livskvalitet, Patientens upplevelse, Upplevelse. 
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INTRODUKTION 

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige, där till hör 

hjärtinfarkten som är den diagnos som tar flest liv varje år (Socialstyrelsen 2015 s.25-26). Den 

teknikmedicinska utrustningen för att behandla en hjärtinfarkt finns idag (Tornvall 2012 s. 

51-53) men trots behandling påverkas den drabbades livssituation negativt efter 

hjärtinfarkten (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Med hänsyn till dessa fakta är syftet med 

denna litteraturöversikt att ge sjuksköterskor och övrig vårdpersonal en medvetenhet 

gällande de tankar och känslor som finns hos dessa patienter för att kunna möta de behov 

som finns och som kan bidra till att befrämja välmående och livskvalité. 

 

BAKGRUND 

Epidemiologi och forskningsläge om hjärtinfarkt 

I en rapport som publicerades 2015 framkom att den vanligaste dödsorsaken 2013 var hjärt- 

och kärlsjukdomar med dödsfall på 90 505 personer. Antalet döda i hjärt- och kärlsjukdomar 

har dock minskat bland såväl kvinnor som män. Bland männen har dödsantalet per 100 000 

män minskat från 352 till 110 från år 1987 till år 2012 och bland kvinnor har dödsantalet per 

100 000 kvinnor minskat från 128 till 48 under redovisad period (Socialstyrelsen, 2015, s. 25-

26). 

 

Under decennier har en gedigen och utbredd forskning i Sverige ägt rum inom området 

hjärt- och kärlsjukdomar. Tack vare forskningen som bedrivits har behandling med 

ballongvidgning som idag är en välbeprövad och rutinmässig behandling tagits fram, vilket 

har ökat chansen för överlevnad markant. Emellertid framkommer att brister fortfarande 

finns inom hälso- och sjukvården gällande omvårdnaden som ges till dessa patienter vilket i 

sin tur kan leda till nya inläggningstillfällen, ohälsa, och för tidig död för patienterna 

(Heurgren & Larsson 2015). 

 

I syfte att kartlägga riskfaktorerna bakom diagnosen hjärtinfarkt genomfördes 2004 den 

omfattande Interheart studien (Yusuf et al 2004). I studien anslöt sig 52 länder och 30 000 

deltagare medverkade (kvinnor och män). Alla hjärtinfarkter var konstaterade första gångs 
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hjärtinfarkter. Resultatet som framkom visade på att riskfaktorerna för hjärtinfarkten var 

liknande världen över: höga blodfetter, rökning, psykosociala faktorer, högt blodtryck, 

diabetes och övervikt. Samtidigt påvisade studien faktorer som visade sig ha en profylaktisk 

inverkan på hjärtinfarkt vilka främst var fysisk aktivitet och ett matintag som grundande sig 

på medelhavs kost (Yusuf et al 2004). 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar ett dagsintag av frukt och grönt på minst 

500 gram/dag då detta visat sig ha en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar 

(Statens Folkhälsomyndigheten, 2015). Det finns även rekommendationer från WHO att 

personer från 18 år bör vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka i syfte att förebygga 

hjärt- och kärlsjukdomar. Intensiteten ska vara minst måttlig för att ge en ökad puls och 

andning vilket leder till en ökad energiförbrukning (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Patofysiologi & behandling 

Diagnosen hjärtinfarkt innebär nekros av hjärtmuskelceller som orsakats av syrebrist i 

vävnaden (ischemi) (Thygesen et al., 2012). Hur omfattande hjärtinfarkten blir grundar sig 

på hur länge syrebristen pågått, vilka/vilket av kranskärlen som är drabbade samt vilka delar 

av hjärtmuskulaturen som påverkas, ju förr blodtillförseln är återställd desto bättre prognos 

för att hjärtmuskulaturen kan återhämta sig (Socialstyrelsen 20015, s.23-24).  

 

Till den vanligaste behandling som ges vid hjärtinfarkt hör ballongvidgning och insättning 

av en stent (ett metallnät) så kallad (PCI) som öppnar upp det igentäppta kärlet och på så vis 

bidrar till fri passage för blodflödet igen. Även blodproppslösande läkemedel (Trombolys) 

används som behandlingsform (Socialstyrelsen 2015, s.24). För att få en godare prognos i 

efterförloppet samt för att bevara en god livskvalitet och välbefinnande erbjuds patienten ett 

hjärtprogram där bland annat information ges i syfte till att hjälpa patienten hålla en god 

livsstil (Tornvall, 2012, s.51-53). 

 

Symtom 

Vid en hjärtinfarkt kan flera olika symtom uppstå, de vanligaste fysiska symtomen är att 

personen känner tryckkänsla över bröstet, andfåddhet, illamående, kallsvettningar och en 



 

 

3 
 

stark bröstsmärta. Trycket eller smärtan kan stråla ut i armar eller hals, men det behöver inte 

uttrycka sig så (Tornvall, 2012, s. 43). I en studie genomförd av Devon, Ryan, Ochs & 

Shapiro, (2008) kan man se att kvinnor i regel upplever mer symtom från magregionen än 

vad män gör. Om en känsla av tryck eller smärta i bröstet håller i sig i mer än 15-20 minuter 

ska akutvård uppsökas omgående (Tornvall, 2012, s. 43). Den psykiska upplevelsen av 

hjärtinfarkt är individuell, De Jong, An, Garvin & Moser, (2005) beskriver att personen i fråga 

ofta känner en stark ångest, vilket är en känsla som grundar sig i tron att en fysiologisk 

skada hotar den egna individens existens.  

 

Konsekvenser av hjärtinfarkten 

Oro och stress inför en ny hjärtinfarkt är vanligt förekommande känslor vilka påverkar hela 

personens livssituation och vardag (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). I Studien genomförd 

av White, Bisell & Anderson, (2011) framkommer just detta och mer ingående beskrivs det 

att den drabbade ofta känner känslomässig oro, ilska och frustration kring den nya 

livssituationen som blivit post hjärtinfarkten. Personen känner också ofta ett krav på sig att 

ändra sin livsstil (White, Bisell & Anderson, 2011). Rutinerna som brukar ses över och läggas 

om gällande den nya livsstilen för den drabbade i fråga omfattar befintliga rökvanor, 

motionsvanor, yrkesverksam arbetstid och kostvanor (Hutton & Perkins 2008). Personer som 

genomgått en hjärtinfarkt känner ofta en ihållande trötthet och energilöshet vilket påverkar 

allmäntillståndet negativt (Brink, Karlsson & Hallberg, 2006). 

 

Definition av centrala begrepp 

Livskvalité 

Livskvalité är ett begrepp som ser till flera dimensioner med fokus på personens potential till 

ett gott liv eller inte. Ingen specifik definition finns och komplexiteten i betydelsen av 

livskvalité varierar beroende på bland annat sammanhang, kultur och i vilken kontext 

uttrycket används, samt den subjektivitet som ligger bakom uttalandet knutet till personen i 

fråga (Hermerén, 2016). Definitionen på livskvalitet ur ett holistiskt perspektiv enligt WHO 

lyder som följande; ”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron 

utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till 

personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av 
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individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden 

och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön” (Saxena, Carlson, Billington & Orley 

2001). 

 

Livsstil 

Varje persons specifika beteendemönster vilket bestäms utifrån personliga erfarenheter, egna 

värderingar och motiv (Hermerén, 2016). 

 

Subjektivt välbefinnande 

Att känna välbefinnande innebär att inneha en underliggande känsla av att må bra (Egidius, 

2016). Välbefinnande som definition är en subjektiv utvärdering gällande en människas 

individuella upplevelse av att må bra, till vilken grad personen känner njutning till livet 

(Diener, Suh & Oishi, 1997; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Inom forskningen används 

begreppet subjektivt välbefinnande då det inkluderar mer än en kortvarig lycka, det 

subjektiva välbefinnandet ser till ett bredare perspektiv än bara den affektiva delen (Diener 

et al. 1997). 

 

Upplevelse  

En upplevelse grundar sig på att uppleva något. Enligt Nationalencyklopedin (2016) innebär 

det att: ”uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan och inte rationellt; vanl. utan 

att bilda sig en klar åsikt”. Som framkommer ur Natur och Kulturs Psykologilexikon 

skrivet av Egidius (2016)  härleds det svenska ordet upplevelse från engelskans ”experience”, 

vars innebörd menar på att personen i fråga ”direkt” erfar en händelse vilken har en 

påverkan på ett känslomässigt plan. 

 

Holistiskt synsätt 

Holism är ursprungs begreppet vilket innebär att se till helheten. Att inneha ett holistiskt 

synsätt innebär att se till alla delar och tillsammans bilda en summering av något. 

Summeringen i sig är sedan mer betydelsefull en varje del för sig (Nordin, 2016). 
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Teoretisk referensram 

KASAM 

Aron Antonovsky menar på att hälsan är sammankopplad med känslan av sammanhang och 

att sammanhanget som begrepp i sig är uppdelat i tre olika beståndsdelar varvid alla tre är 

viktiga för att uppnå en god hälsa i sin helhet. De tre delarna består av hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet vilka avgör hur personen i fråga känner sig samt hur bra 

denne är på att hantera stress och utmaningar i livet. Graden av KASAM beskriver således 

måttet på den utsträckning hur till vida personen innehar en känsla av god hälsa 

(Antonovsky, 2005, s.43). 

 

Hanterbarhet; innebär att personen själv har en känsla av att kunna hantera eventuella krav 

från samhället, kriser eller andra jobbiga händelser i sitt liv genom att känna att det finns ett 

skyddsnät runtomkring. Att kunna se sina och andras resurser vid behov leder till större 

motståndskraft mot ohälsa. Begriplighet; innebär att skapa struktur och regelbundenhet i sitt 

liv gör att vi kan förutsäga många saker i livet vilket ger en bra plattform att stå på vid 

eventuella överraskningar. Att ha förmågan att kunna göra olika händelser i livet begripliga, 

att ha insikten om varför vissa saker händer och kan hända gör det lättare för att kunna 

hantera det som händer. Meningsfullhet; med detta menas att dem personer som kan se en 

meningsfullhet i det som händer också får ett bättre mående. Meningsfullhet handlar om att 

se en mening och skapa det bästa utav det nya oavsett det är någon bra eller dåligt för 

personen i fråga. Om personer ser en mening så ser denne också ganska snart nya 

möjligheter av det nya ödet (Antonovsky, 2005, s. 44-46). 

 

Sjuksköterskan i sin yrkesprofession 

Att arbeta enligt evidensbaserad vård 

Sjuksköterskan har genom sin utbildning tagit på sig ansvaret att följa med i utvecklingen 

och hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde för att ge patienten bästa tänkbara vård. 

Vetenskaplig kunskap inom omvårdnad och medicin krävs för att kunna arbeta 

evidensbaserat. Med dessa fakta så anser Svensk sjuksköterskeförening att det behövs en 

ökning i antalet specialistutbildade sjuksköterskor, med syfte till att kunna hålla sig 

uppdaterad inom utvecklingen av ett evidensbaserat arbetssätt och en mer kunskapsbaserad 
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omvårdnad. Målet med omvårdanden som bedrivs ska vara att göra nytta med fokus på 

patientens bästa. Vården som bedrivs är under konstant utveckling för att patientens bästa 

ska stå i fokus (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). 

 

Bemötande, information och kommunikation 

Enligt etiska koden, lagar och bestämmelser hör det till sjuksköterskans yrkesprofession att 

informera, bemöta och utbilda patient och eventuell anhörig där all fakta kring patientens 

sjukdomstillstånd framkommer. Ett patientcentrerat förhållningssätt ska råda där 

sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt och praktiskt handlande. Ingen information eller 

fakta får eller ska utelämnas patienten i syfte till att bibehålla dennes integritet och 

självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan framför informationen på ett sådant sätt så att det som sägs 

blir begripligt och förståeligt för patienten i fråga. Sjuksköterskan ska inneha ett holistiskt 

synsätt där hela patientens behov tas i hänsyn och där informationen formas därefter (Smith 

& Liles, 2007). En god omvårdnad bottnar i att kommunikationen sjuksköterska och patient 

emellan fungerar utan risk för missförstånd eller misstolkningar (McCabe, 2004). 

När det kommer till kommunikation kan denna delas upp i den verbala och den icke 

verbala. I den verbala kommunikationen är det ordets betydelse som ligger i fokus i 

överföringen av ett meddelande från den som talar till mottagaren. Medan den icke verbala 

kommunikationen handlar om det som syns i form av gester, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Kommunikation innebär att informera, vägleda, stödja och sörja för att de 

grundläggande behoven ska bli tillgodosedda (Farrington & Townsend, 2014). 

 

Vikten av att sjuksköterskan värdesätter den icke verbala kommunikationen i mötet med 

patienter styrks i en studie av (Williams & Irurita, 2004) där de framkommer att bemötande 

genom leende, ögonkontakt, ett aktivt lyssnande och beröring gentemot patienterna fick 

patienterna att känna sig betydelsefulla och värdesatta. För att mötet sjuksköterska och 

patient emellan ska uppfattas som bra och givande för patienten behöver sjuksköterskan visa 

respekt, engagemang och ett ansvarstagande i sitt bemötande gentemot patienten och 
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dennes upplevelser knutet till livssituationen denne befinner sig i, vilket framkommer i 

studien genomförd av Berg, Skott & Danielson (2007). 

 

Patientcentrering 

Patienten ska alltid stå i centrum och det är av stor vikt att denne känner en 

självbestämmanderätt och delaktighet i den vård som bedrivs. Vården och omsorgen ska 

vara samordnad, kontinuerlig och individanpassad. Sjuksköterskan ska se till patienten som 

en helhet med både medicinska- och ickemedicinska behov. Patientens sociala nätverk som 

anhöriga är även de en del inom omvårdnaden och vid önskemål från patientens sida ska 

dessa informeras och involveras med information och kunskap kring sjukdomstillståndet 

patienten befinner sig i (Coulter & Docteur, 2012). Det är även av stor vikt att sjuksköterskan 

finns som stöd för patienten på ett känslomässigt plan för att patienten ska känna en 

trygghet och förståelse till den vård som bedrivs (Socialstyrelsen, 2016 s.31). Sjuksköterskan 

bör ha kännedom om sitt moraliska, sociala och personliga engagemang i samhället vid 

omvårdnaden kring en person då det finns krav inom både engagemang, kunskap och 

människosyn för att kunna möta patienter på bästa sätt (Watson, 1993, s. 40). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en utbredd folksjukdom, men ändå framkommer fakta om att 

brister finns inom den omvårdnad som ges idag till dessa patienter. Hur kommer det sig att 

en utbredd sjukdom med en gedigen forskning ändå har brister inom ett så stort område 

som omvårdnaden för dessa patienter? Vet vårdpersonalen vart fokus bör läggas i mötet 

med patienter som genomgått en hjärtinfarkt för att hjälpa dem att bevara deras välmående 

och livskvalité? 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa de upplevelser som finns hos patienter 

efter en genomgången hjärtinfarkt. 

 

Frågeställning 

Hur påverkas patientens livskvalité och välbefinnande efter en genomgången hjärtinfarkt? 
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Vilken betydelse har omvårdnaden för patientens upplevelse? 

 

METOD 

Design 

Designen som använts till denna uppsats bygger på en litteraturöversikt. Enligt Friberg 

(2012, s.133) handlar en litteraturöversikt om att skapa en överblick över hur 

kunskapsområdet ser ut inom ett visst område, vilken forskning som bedrivits och vart 

utgångspunkten ligger för att kunna bygga vidare på ny forskning och öka kunskapen inom 

valt ämnesområdet. Denna litteraturöversikt bygger således på vetenskaplig fakta i form av 

vetenskapliga originalartiklar. 

 

Inkluderings- och exkluderingskriterier 

Inkluderingskriterierna har varit original artiklar av en vetenskaplig grund, publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift mellan år 2005-2015. Både män och kvinnor inkluderades i åldrarna 44-

65 år. Deltagarna skulle ha genomgått minst en hjärtinfarkt och tidsspannet har varit mellan 

det akuta skeendet av hjärtinfarkten tills två år efter att hjärtinfarkten ägt rum. Fokus i de 

utvalda studierna har legat på att belysa patienters upplevelser efter en genomgången 

hjärtinfarkt. Både studier utförda med kvalitativ och kvantitativ design har inkluderats för 

att inte exkludera en bra och användbar studie som svarat till denna litteraturöversikts syfte. 

Exkluderingskriterierna har inneburit att studier exkluderats där deltagarna varit över 65 år 

(trots detta har personer över 65 år förekommit i vissa studier, vid dessa tillfällen har dessa 

personers uttalanden exkluderats i möjligaste mån för att inte sänka trovärdigheten på 

resultatet i denna litteraturöversikt). Studier som har skrivits på annat språk än engelska har 

exkluderats, samt studier som byggts på patienters upplevelser vars hjärtinfarkt blivit 

åtgärdad med Bypass kirurgi. Sexuell problematik efter hjärtinfarkt har även det uteslutits. 

 

Litteratursökning 

För att uppnå syftet har en litteraturöversikt utformats av de artiklar som ansetts vara 

relevanta (Polit & Beck, 2012, s. 176). I sökandet efter vetenskapliga artiklar har databaserna 

Cinahl och Pubmed används, då bägge innehåller forskningsstudier inom området 

omvårdnad. Sökorden som används för att begränsa och avgränsa sökresultaten har varit: 
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Myocardial infarction, Experience of care, Quality of life, Patient experience och Experience. 

Mesh- term användes endast på sökordet Myocardial infarction medan de andra sökorden 

var fria sökningar. Booleska termen AND användes i sökningarna som gjordes för att binda 

ihop sökorden och få fram relevanta studier med avsmalnat fokus i anknytning till syftet. 

Avgränsningarna som användes i Cinahl var: Medelålder på 45-64 år och en Artikelålder 

från 2005-2015. Avgränsningarna som användes i Pubmed var: 44-65 år och en Artikelålder 

från 2005-2015. Se (Tabell 1). Två av artiklarna i resultatet är inte redovisade i metodtabellen 

då de inte föll under de sökord som användes. Dessa artiklar var; Junehag, Asplund & 

Svedlund, (2014 b). Perceptions of illness, lifestyle and support after an acute myocardial infarction, 

vilken återfanns då det var en uppföljningsstudie till Junehags, et als (2014a) som står 

redovisad i metodtabellen. Samt Liljeroos, Snellman & Ekstedt, (2011). A qualitative study on 

the role of patient-nurse communication in acute cardiac care, vilken hittades i ett 

kandidatexamensarbetes referenslista via frisök på internet med patienters upplevelse av 

hjärtinfarkt som fokus. Det bör tilläggas att samtliga av artiklarna som används till denna 

litteraturöversikt finns redovisade i översiktstabellen (bilaga 1). I översiktstabellen är de två 

artiklarna markerade med # för att tydliggöra vilka de är. 

 

Tabell 1: Databassökning  

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

förkastade 

Antal 

inkluderade 

07032016 Cinahl Myocardial 

infarction 

(MeSH) 

AND 

Quality of 

life 

AND 

Patient 

experience 

Medelålder:  

45- 64 år 

Artikelålder: 

2005-2015 

14 *10 

**2 

***0 

2 

02032016 Pubmed Myocardial 

infarction 

Medelålder: 44-65 

år 

30 *7 

**15 

3 
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(MeSH) 

AND 

Experience 

AND 

Quality of 

life 

Artikelålder: 

2005-2015 

***4 

07032016 Pubmed Myocardial 

infarction 

(MeSH) 

AND 

Patient 

experiences 

Medelålder: 

44-65 år 

Artikelålder: 

2005-2015 

67 *45 

**14 

***4 

4 

07032016 Cinahl Myocardial 

infarction 

(MeSH) 

AND 

Experience 

of care 

Medelålder:  

45- 64 år 

Artikelålder: 

2005-2015 

117 *90 

**21 

***2 

4 

 

*Efter läsning av titeln, **Efter läsning av abstrakt, ***Efter läsning av hela artikeln. 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

I urvalsprocessen lästes först respektive artikel igenom flertalet gånger för att se att 

resultatet i studien svarade till syftet med detta arbete. Sedan gjordes en 

kvalitetsbedömning utifrån Fribergs rekommenderade frågor (2012, s.138-139) för att mer 

grundligt kunna säkerställa att artiklarna höll en bra kvalité. Samtliga tidskrifter till 

respektive artikel granskades även av författarna för att säkerställa trovärdigheten på 

artikeln genom att den blivit peer-reviewed. Den mer gedigna kvalitetsgranskningen skedde 

för de kvalitativa artiklarna utifrån SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier om 

upplevelser (SBU, 2014), och för de kvantitativa artikeln användes en kvalitets 
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utvärderingsmall för kvantitativa deskriptiva studier (Forsberg & Wengström, 2003). De 

artiklar som valts ut håller en medel till hög kvalité. 

 

Analys 

Analysprocessen som gjorts har varit av en induktiv ansats där varje studies resultat 

analyserats utan att någon bakomliggande tanke eller avsikt funnits hos författarna. 

Härlett till Fribergs bok; Att göra en litteraturöversikt (2012), s. 127-129 inleddes 

analysprocessen med att varje artikel lästes igenom flertalet gånger för att en 

övergripande bild skulle ges om innehållet. Därefter reflekterades det över huvud 

fynden i respektive studie författarna emellan. Efter att en sammanställning gjorts av 

respektive artikels resultat delades textmassan in i olika kategorier för att sedan 

kunna sammanställas i ett gemensamt resultat. Det gemensamma slutgiltiga 

resultatet resulterade sedan i två teman med rubriker och under rubriker. Som 

Friberg beskriver i sin bok så skapar de utvalda delarna helheten till resultatet 

(Friberg 2012, s.140-141). 

 

Etiska överväganden 

De artiklar som har används vid denna litteraturstudie har varit etiskt godkända av den 

etiska kommittén eller så har ett noggrant etiskt resonemang förekommit (Polit & Beck, 2012, 

s. 168). I och med detta följde också de utvalda artiklarna den innebörd som 

Helsingforsdeklarationen (2008) står för. Mer ingående är den deklarationen uppkommen 

och utformad för att skydda deltagarnas identitet, integritet och autonomi. En medvetenhet 

till att det data som erhållits inte får förvrängas eller uteslutas i redovisat resultat har 

genomsyrat arbetsprocessen. 

 

RESULTAT 

I resultatet inkluderades 14 vetenskapliga studier, 13 var av en kvalitativ design och en var 

av en kvantitativ design. Genom analys av dessa studiers resultat framkom två teman med 

rubriker och underrubriker under respektive tema. Under Tema 1 klargörs patienters 

upplevelser i anknytning till hjärtinfarkten i sig med rubrikerna; upplevelsen av rädsla, 
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livsstilsförändringar post hjärtinfarkten, ny chans i livet, och påverkan i vardagen. Under 

Tema 2 klargörs patienternas upplevelser i anknytning till den omvårdnad som gavs under 

och efter hjärtinfarkten med rubrikerna; upplevelser kring den vård som bedrevs, 

informationens betydelse, bemötandet från sjukvårdspersonalen, anhörigas betydelse och 

viktigt för patienten. Innehåll och utformning av de inkluderade artiklars studier beskrivs 

mer ingående i en översiktstabell som har bifogats som bilaga 1. 

Studien resulterade i följande två teman, rubriker och underrubriker, se tabell 2: 

 

Tabell 2: Analysmatris 

Tema 1 Tema 2 

Patienters upplevelser i anknytning till 

hjärtinfarkten i sig 

Patienters upplevelser i anknytning till den 

omvårdnad som gavs som under & efter 

hjärtinfarkten 

Rubriker / underrubriker Rubriker / underrubriker 

Upplevelsen av rädsla 

Livsstilsförändringar post Hjärtinfarkten 

– Attityder till livsstilsförändringar 

– Livsstilsförändringarna fick mig att börja 

leva 

Ny chans i livet 

– Tilltro 

Påverkan i vardagen 

– Ensamhet 

– Den begränsade fysiska kapaciteten 

– Den psykiska påverkan 

 

Informationens betydelse 

Bemötandet från sjukvårdspersonalen 

Stöd & Support 

– Stödgrupper & 

Hjärtrehabiliteringsprogram 

Anhörigas betydelse 

Viktigt för patienten 
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Patienters upplevelser i anknytning till hjärtinfarkten i sig. 

Upplevelsen av rädsla 

Rädsla är något som många av patienterna upplever efter att de genomgått en hjärtinfarkt 

(Decker et al. (2007), (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007), (Kristofferzon et al., 2008), 

(Andersson, Borglin & Willman, 2013), (Doyle et al., 2011), (Junehag, Asplund & Svedlund, 

2014 a), (Petriček, Buljan, Prljević, Owens & Vrcić-Keglević (2015) och (Eriksson, Asplund & 

Svedlund, 2009). Vad rädslan beror på skiljer sig för patienterna men vanligt förekommande 

är rädslan för att drabbas av en ny hjärtinfarkt (Kristofferzon et al., 2007), (Kristofferzon et 

al., 2008), (Junehag et al., 2014 b), (Andersson et al., 2013), (Doyle, Fitzsimons, McKeown & 

McAloon, 2011). I studien genomförd av Kristofferzon et al. (2008) kunde man se att 

upplevelsen av rädsla för att insjukna i en ny hjärtinfarkt kom och gick hos patienten under 

en längre tid efter att hjärtinfarkten var åtgärdad. I rädslan för att drabbas av ännu en 

hjärtinfarkt finns ofta rädslan för att dö som bakomliggande orsak (Andersson et al., 2013). 

Men rädslan i sig upplevs olika av patienterna och vad den beror på skiljer sig mellan 

patienterna (Junehag et al., 2014 b), (Petriček et al., 2015). En del patienter upplevde rädsla på 

grund av att de inte vågade lita på sina kroppar längre (Junehag et al., 2014 b). Medan andra 

patienter upplevde rädsla inför hur framtiden skulle bli, både för patienten själv men också 

hur hjärtinfarkten skulle göra påverkan på familjen (Petriček et al., 2015). I (Andersson et al., 

2013) studie framkom det att patienterna upplevde en rädsla och ångest inför att kanske 

behöva lämna sina familjer ensamma kvar om en ny hjärtinfarkt skulle inträffa med en 

dödlig utgång. 

 

I Erikssons et al. (2009) studie visade det sig att patienterna endera hade en optimistisk eller 

pessimistisk framtidstro. Hos de patienter som såg på livet ur ett mer pessimistiskt synsätt 

fanns en underliggande rädsla för att använda kroppen rent fysiskt. Patienterna upplevde en 

rädsla i att ”ta i för hårt”, vilket skulle kunna få fysiska konsekvenser på kroppen (Eriksson 

et al., 2009). Patienterna upplevde det även som jobbigt att förvänta sig saker i livet med 

rädslan för att det kanske inte skulle bli av på grund av fysiska hinder eller återfall av ny 

hjärtinfarkt (Eriksson et al., 2009). Men uppfattningen om att inte låta denna rädsla styra det 

fortsatta livet var en känsla som flera av patienterna delade (Eriksson et al., 2009) och 

(Junehag et al., 2014 b).  
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Livsstilsförändringar post Hjärtinfarkten 

Attityder till livsstilsförändringar 

”I thought I needed a little bit of change for sure, first of all I must give up the cigarettes and maybe 

not work such long hours, take things a little easier, sleep a little bit longer than usual, watch my 

weight and exercise more (pause) what a task, it is not easy” är ett uttalande från en patient som 

medverkade i studien utformad av Condon & McCarthy (2006), gemensamt för patienterna 

som genomgått en hjärtinfarkt var att de hade uppfattningen om att de behövde se över och 

lägga om sina livsstilsvanor. En del patienter upplevde livsstilsförändringarna som en måste 

för att inte drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt (Doyle et al., 2011). Medan andra patienter 

såg livsstilsförändringen mer som en chans till ett nytt sundare och mer hälsosamt liv 

(Kristofferzon et al., 2007). Patienterna kände lust inför livsstilsförändringarna (Eriksson et 

al., 2009) vilka var att sluta röka, att äta mer hälsosamt, att få in träningsrutiner i vardagen 

samt att stressa mindre (Kristofferzon et al., 2007), (Kristofferzon et al., 2008), (Condon & 

McCarthy, 2006)). Men på grund av kunskapsbrist upplevde flera av patienterna svårigheter 

i att ändra dessa livsstilsvanor (Doyle et al., 2011). 

 

Till en början upplevde patienterna det som lätt i genomförandet av förändrade 

livsstilsvanor, men att denna uppfattning sedan avtog med tiden hos patienterna (Junehag 

et, al 2014 b). I studien genomförd av (Kristofferzon et al., 2008) framkom att samtal från 

sjuksköterskan kunde stärka patienterna till att lyckas genomföra livsstilsförändringarna 

(Kristofferzon et al., 2008). En del av patienterna upplevde att den förändrade livsstilen till 

mesta dels handlade om att gå ner i vikt (Doyle et al., 2011) Hos de patienter som innan 

hjärtinfarkten var vid god kondition upplevdes de fysiska begränsningarna inte av lika 

mycket vid träningstillfällena (Junehag et al., 2014 b). 

 

Trots att patienterna var medvetna om att de inte hade hälsosamma kostvanor innan 

hjärtinfarkten upplevde de aldrig att de låg i riskzonen för att drabbas av en hjärtinfarkt och 

när de väl hade drabbats av hjärtinfarkten och den var åtgärdad så upplevde patienterna 

svårigheter i att kunna relatera hjärtinfarkten till sig själva (Condon & McCarthy, 2006). 

Vissa av patienterna upplevde en skam och skuld på grund av att dem genom sin 

livsstilshållning bidragit till hjärtinfarkten (Liljeroos et al., 2011). 
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Livsstilsförändringarna fick mig att börja leva 

Upplevelsen av att behöva förändra sina livsstilsvanor fick patienterna att se på livet med 

nya ögon (Kristofferzon et al., 2007) (Kristofferzon et al., 2008) och (Condon & McCarthy, 

2006).  I Kristofferzon et al. (2008) s studie upplevde patienterna att de fått ett nytt liv efter 

hjärtinfarkten genom de förändrade livsstilsvanorna. De patienter som la stor fokus på att få 

in träningsrutiner i sin nya livsstil upplevde att det hade mer välbefinnande efter att 

hjärtinfarkten ägt rum än vad de hade innan händelsen (Kristofferzon et al., 2008). 

Patienterna upplevde också att de tog tillvara mer på tiden efter sin åtgärdade hjärtinfarkt än 

vad de gjort innan (Kristofferzon et al., 2008). Denna syn på livet återspeglas även i (Junehag 

et al., 2014 b) studie där patienterna upplevde att de kände sig mer levande efter 

hjärtinfarkten, de slutade ta saker förgivet i livet och började leva livet fullt ut. Även i 

Hildingh et al. (2006) studie framkommer det att patienterna upplevde att de fått en ny syn 

på livet, där prioritering sker utefter det som patienten själv anser som viktigt och 

betydelsefullt i livet.  

 

Ny chans i livet 

Många av patienterna upplevde att det gavs en andra chans i livet (Eriksson et al., 2009), 

(Kristofferzon et al., 2008), (Junehag et al., 2014 b), (Andersson, et, al, 2013) och en stor 

ödmjukhet och tacksamhet fanns hos patienterna ((Junehag et al., 2014 b), (Andersson et al., 

2013). I Petriček et al. (2015) s studie upplevde flera av patienterna det som ”Tack, gode gud att 

jag överlevt”. Det visade sig även att de patienter som upplevde att hjärtinfarkten skedde av 

en mening också hade lättare till att se möjligheterna till ett nytt och bättre liv med fokus på 

det som patienten ansåg som viktigt i livet (Andersson et al., 2013). 

 

Tilltro 

Känslan av tilltro till sin egen kapacitet att kunna förändra sin livsstil varierade mellan 

patienterna (Doyle et al., 2011), Eriksson, Asplund & Svedlund (2009).  I (Doyle et al., 2011). s 

studie kunde man se att patienterna inte upplevde någon större tilltro till livsstilsförändring 

medan man i Eriksson et al. (2009) s studie kunde se att patienterna hade en stor tilltro till sin 

egen kapacitet att kunna förändra sina livsstilsvanor. Även tilltron till en bra framtid 

varierade mellan patienterna då uppdelningen i studien utförd av Eriksson et al., (2009) 
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visade på att 15 av 30 patienter upplevde att framtiden skulle bli bra medan den andra 

halvan av patienter upplevde motsatsen (Eriksson et al., 2009). De fanns även de patienter 

som inte hade någon tilltro till tillfriskande överhuvudtaget oavsett vad det gällde (Decker et 

al., 2007). Regelbundna möten med sjuksköterskan bidrog till att patienterna kände en tilltro 

till sig själva och att de var kapabla till att ändra sina livsstilsvanor till mer sunda och 

hälsosamma sådana (Doyle et al., 2011). 

 

Påverkan i vardagen 

Ensamhet 

När det kommer påverkan på det sociala livet upplevde flera av patienterna att detta 

påverkats negativt efter hjärtinfarkten och många av patienterna känner en ensamhet 

(Kristofferzon et al., 2008), (Junehag et al., 2014 b) och (Eriksson et al., 2009). Faktorerna som 

låg bakom denna känsla skiljde sig åt mellan patienterna (Kristofferzon et al., 2008), (Junehag 

et al., 2014 b) och Eriksson et al., 2009). I Kristofferzon et al., 2008) studie kunde man se att 

patienterna upplevde en ensamhet grundat på att de inte längre var arbetsföra. Patienterna 

menade på att det var sjukskrivningen efter hjärtinfarkten som var orsaken till att de kände 

sig utanför till sin tidigare umgängeskrets (Kristofferzon et al., 2008). Patienterna upplevde 

också en stor saknad efter sina arbetskamrater och känslan av samhörighet (Kristofferzon et 

al., 2008). Andra patienter upplevde en ensamhet grundar på att de inte längre vågade delta i 

fysiska aktiviteter de tidigare varit aktiv i, och att patienterna i och med detta gick mista om 

mycket social kontakt de var vana vid att ha innan hjärtinfarkten ägde rum (Eriksson et al., 

2009). I motsats till Eriksson et al. 2009 studie visade det sig i (Junehag et al., 2014 b) studie 

att patienterna upplevde en oförståelse hos sin omgivning gällande att den fysiska orken 

minskat efter hjärtinfarkten (Junehag et al., 2014 b). Denna oförståelse bidrog till att 

omgivningen drog sig undan vilket skapade en känsla av ensamhet för patienten som även 

såg svårigheter i att försöka hålla kvar kontakten med sin omgivning trots detta (Junehag et 

al., 2014 b). 

 

Den begränsade fysiska kapaciteten 

Att den fysiska delen av hjärtinfarktens påverkan var märkbar på ett eller annat sätt visade 

sig bland patienterna (Condon & McCarthy, 2006), (Andersson et al., 2013), (Dodson et al., 



 

 

17 
 

2012) och (Eriksson et al., 2009). Efter hjärtinfarkten upplevde flera av patienterna fysiska 

symtom Kristofferzon et al. (2007) så som en onormal trötthet, energilöshet och oro inför den 

fysiska aktivitetens påverkan på hjärtat (Andersson et al., 2013). Patienterna upplevde 

svårigheter i att hitta en god balans vad gällde den fysiska träningen, de upplevde det som 

svårt att vet hur mycket de kunde ta ut sig rent fysiskt utan att det hade en negativ påverkan 

på hjärtat, och de uppgav också att dem gånger de tagit ut sig för mycket (fysiskt tagit i för 

hårt) fick de reda på det genom att de upplevde smärta från hjärtregionen (Condon & 

McCarthy, 2006). I Eriksson et al., 2009 s studie berättade patienterna att de upplevde rädsla 

inför att aktivera sig fysiskt på grund av att de kände oro inför vilka fysiska konsekvenser 

det kunde få på hjärtat om de rent fysiskt tog ut sig för mycket (Eriksson et al., 2009). 

Patienterna uppgav också att deras hälsostatus hade påverkats negativt efter hjärtinfarkten 

på grund av att de upplevde sig ha en försämrad fysisk hälsa, samt att patienterna inte 

kände sig lika självgående längre (Dodson et al., 2012). 

 

Den psykiska påverkan 

Hjärtinfarkten hade utöver den fysiska delen även en påverkan på patienterna på ett 

psykiskt plan (Eriksson et al., 2009), (Andersson et al., 2013) och (Kristofferzon et al., 2008). 

Flera av patienterna kände att de inte vågade planera in saker i livet längre med rädslan för 

att deras hälsotillstånd skulle sätta stopp och det dem planerat in inte skulle gå att 

genomföra (Eriksson et al., 2009). Patienterna kämpade för att hitta en ny balans i livet 

(Andersson et al., 2013), medan de kände en osäkerhet och begränsning i sin tillvaro 

(Eriksson et al., 2009). Flera av patienterna upplevde en känslomässig stress (Kristofferzon et 

al., (2007) och att de inte längre vågade förvänta sig saker i livet, med risk för att de skulle bli 

sårade (Eriksson et al., 2009). Att framtidsdrömmar patienterna hade kanske inte skulle gå 

att förverkliga på grund av deras fysiska begränsning gjorde att patienterna upplevde en stor 

ledsamhet (Eriksson et al., 2009). I Andersson et al., (2013) studie tar patienterna upp den 

psykiska påverkan omgivningen hade då upplevelsen var att omgivningen ställde orimliga 

krav på patienten, vilket genererade i att patienten själv ställde orimliga krav på sig själv att 

orka mer än vad det fanns ork till. 
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Patienters upplevelser i anknytning till den omvårdnad som gavs som under & 

efter hjärtinfarkten. 

Informationens betydelse 

De flesta av patienterna upplevde ett behov av att informationen som gavs från 

sjuksköterska eller övrig vårdpersonal skulle vara individanpassad. Informationen som gavs 

från vårdpersonalens sida skulle vara lätt att förstå och tolka för patienten och när termer 

användes skulle dessa vara lättbegripliga (Decker et al., 2007), (Liljeroos, Snellman & 

Ekstedt, 2011). Patienterna upplevde även ett behov av att bli informerade både muntligt och 

skriftligt upprepade gånger för att lyckas ta in all information och få möjligheten att ställa 

frågor (Kristofferzon et al., (2007). 

 

Patienterna upplevde ett behov av information gällande livsstilsförändringar från 

sjukvårdarens sida (Kristofferzon et al., 2008), (Andersson et al., 2013), (Oterhals, Hanestad, 

Eide & Hanssen, 2006) och i samtliga av studierna som styrker detta påstående upplevde 

patienterna även en bristande information från sjuksköterskan vad gällde framtida 

livsstilsvanor och förändringar som de behövde göra i förebyggande syfte för ny hjärtinfarkt 

(Kristofferzon et al., 2008), (Andersson et al., 2013), Oterhals et al (2006). Patienterna i 

Oterhals et al. (2006) s studie upplevde att avsaknaden på information gällande problem som 

kan uppstå efter hjärtinfarkten påverkade deras förmåga till livsstilsförändring negativt 

vilket i sin tur hade en påverkan på patienternas upplevda livskvalitet Oterhals et al. (2006). 

 

Flera av studierna visade också på att patienterna kände sig nöjda med den information de 

blev tilldelade på sjukhuset av sjuksköterska eller övrig vårdpersonal (Kristofferzon et al., 

2008), (Condon & McCarthy, 2006). Denna uppfattning kvarstod även vid utskrivning, vid 

återbesök på sjukhuset och under tiden som patientens liv fortgick i hemmet (Junehag, 

Asplund & Svedlund, 2014 a). Dessa patienter upplevde att informationen de fick stärkte 

dem till att lyckas genomföra de livsstilsförändringar de hade till avsikt att förändra, såväl 

under sjukhusvistelsen som när de hade kommit tillbaka till sitt hem igen (Kristofferzon et 

al., 2008) och (Condon & McCarthy, 2006). 
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Bemötandet från sjukvårdspersonalen 

I det akuta skedet vid pågående hjärtinfarkt upplevde patienterna ett snabbt och proffsigt 

omhändertagande (Condon & McCarthy, 2006). I det akuta skeendet ville patienterna bli 

bemötta som just ”patienter”. De ville känna sig omhändertagna och aktivt passiva kring de 

beslut som behövde fattas (Decker et al., 2007). Det var först när patienterna kom till 

vårdavdelningen som de ville bli bemötta som individer och känna att de hade en 

delaktighet i den vård som bedrevs kring dem (Decker et al., 2007). I studien genomförd av 

Oterhals et al. (2006)  framkom det att patienterna upplevde ett gott och tillfredsställande 

bemötande under sin sjukhusvistelse. 

 

Patienterna upplevde att ett respektfullt bemötande med lyhördhet och visat intresse från 

sjuksköterskans sida var viktigt för att kunna skapa en god relation med en känsla av 

trygghet för den vård som bedrevs. Om sjuksköterskan istället inte uppvisade ett respektfullt 

bemötande upplevde patienterna istället frustration och oro kring vården som gavs dem 

(Liljeroos et al., 2011). 

 

Stöd & Support 

Behovet av stöd från sjukvårdspersonalens och närståendes sida upplevdes som stort bland 

patienterna. Speciellt direkt efter att hjärtinfarkten var åtgärdad fanns ett stort behov av 

emotionellt stöd (Petriček et al., 2015). Stödet bidrog till att patienterna inte kände sig 

ensamma i den nya situationen de befann sig i, de upplevde också att stödet och supporten 

de fick från sin omgivning hjälpte dem till livsstilsförändringar och att hitta en ny balans i 

livet (Kristofferzon et al., 2007), (Hildingh et al., 2006) och (Doyle et al., 2011). 

 

Direkt efter att hjärtinfarkten var åtgärdad upplevde patienterna stort stöd från 

vårdpersonalens sida och under sjukhusvistelsen upplevde patienterna stöd och support 

från sjukvårdspersonalen till livsstilsförändringar (Condon & McCarthy, 2006) och (Hildingh 

et al., 2006). Patienterna kände stöd hos sjuksköterskan genom kontinuitet och praktisk hjälp 

(Kristofferzon et al., 2008). 
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Behovet av stöd för patienterna återspeglades också i (Kristofferzon et al. 2007), (Condon & 

McCarthy, 2006) och (Doyle et al., 2011)s studier där Condon & McCarthy, (2006) s studie 

belyste upplevelsen en månad efter hemgång medan Kristofferzon et al. (2007) belyste 

upplevelserna på under sjukhusvistelsen och (Doyle et al., 2011) undersökte upplevelserna 

under längre tid, upp till 10 månader och där frånvaron av stöd och support bidrog till att 

patienterna upplevde svårigheter i att ändra sina livsstilsvanor. Patienterna kände också en 

rädsla i att leva vidare utan det fortsatta stödet från de vårdteam de haft runt om sig under 

sjukhusvistelsen (Decker et al., 2007). Vid återbesöks tillfällen på sjukhuset upplevde 

patienterna delad meningen gällande tillfredsställelsen grundat på de stöd de fick från 

sjuksköterskan (Junehag, Asplund & Svedlund, 2014 a). 

 

Stödgrupper & Hjärtrehabiliteringsprogram 

Stödgrupperna och hjärtrehabiliteringsprogrammen som sjukvården erbjöd patienterna efter 

att hjärtinfarkten var åtgärdad mottogs väl av patienterna (Kristofferzon et al., 2007), 

(Hildingh et al., 2006) och (Junehag et al., 2014 a). Dock så var det varierande upplevelser 

bland patienterna gällande dessa grupper och program (Kristofferzon et al., 2007), (Hildingh 

et al., 2006), (Andersson et al., 2013) och (Junehag et al., 2014 a). Flera av patienterna 

upplevde att träffarna och samtalen med andra patienterna som befunnit sig i liknande 

situationer bidrog till återfinnandet av balans i livet igen (Hildingh et al., 2006) och även att 

självkänslan stärktes hos patienterna (Kristofferzon et al., 2007). Stödet, supporten och 

utbytet av information och kunskap patienterna emellan hjälpte dem till att förändra 

livsstilsvanorna, vilket de kände en tacksamhet för (Hildingh et al., 2006).  

 

Stödgrupperna upplevdes som bra bland patienterna också för att en trygghet byggdes upp 

hos patienterna inom gruppen genom de samtal och det kunskapsutbyte som skedde. Bland 

de patienter som deltog i hjärtrehabiliteringsprogrammen framkom att de upplevde stöd 

tack vare att de kände sig förstådda av andra personer som varit i samma situation. Vid 

deltagande i dessa hjärtrehabiliteringsprogram upplevde även patienterna en minskad 

rädsla och ångest (Junehag et al., 2014 a). 

Sen fanns det de patienter som upplevde att stödet från vården som gavs via 

hjärtrehabiliteringsprogram inte var individanpassat utan mer var program utformat för 
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äldre personer (Andersson et al., 2013). Patienterna uppgav att de inte kände något behov av 

att samtala med andra patienter som befunnit sig i samma situation (Kristofferzon et al., 

2007). 

 

Anhörigas betydelse 

Vikten av att involvera anhöriga i patientens rehabilitering styrks i studien genomförd av 

Kristofferzon et al., (2007) där patienterna upplever att de har lättare till livsstilsförändring 

om deras anhöriga är involverade i patientens hälsotillstånd och rehabiliteringsplan. Om 

anhöriga var involverade i vården patienten fick, upplevde patienterna att anhöriga hade en 

större förståelse för patientens situation (Hildingh et al., 2006). Å andra sidan kunde man 

utläsa ur studien genomförd av Condon & McCarthy (2006) att involvering av anhöriga 

genom vårdpersonal gjorde att patienterna upplevde det som jobbigt då de anhöriga lätt 

blev överbeskyddande, vilket i sin tur kunde ha en negativ påverkan på patientens 

rehabilitering. 

 

Viktigt för patienten 

En öppen kommunikation mellan sjuksköterska och patient gjorde att patienten kände att 

denne lättare kunde göra sig förstådd (Liljeroos et al., 2011), patienten kände även att det var 

viktigt att få dela sina tankar och känslor med sjuksköterskan (Liljeroos et al., 2011) och 

(Petriček et al., 2015). Om kommunikationssvårigheter uppstod mellan patienten och 

sjuksköterska gjorde detta att patienten kände en inre stress (Liljeroos et al., 2011). Att 

sjuksköterskan använde sig av humor lättade upp stämningen ansåg patienten som då även 

upplevde det lättare för att kunna ta upp svåra ämnen med sjuksköterskan (Liljeroos et al., 

2011). Direkt efter att hjärtinfarkten var åtgärdad kände patienten ett behov av egen tid, utan 

att behöva konversera med vårdpersonalen (Petriček et al., 2015). Patienterna upplevde det 

som viktigt att få känna att dennes integritet bibehålls under hela sjukhusvistelsen (Liljeroos 

et al., 2011). 

 

METODDISKUSSION 

I denna litteraturöversikt valdes det till en början att fokusera på patienters upplevelser i 

relation till den omvårdnad som gavs. Men på grund av att det var svårt att bevisa att 
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upplevelserna grundar sig på den omvårdnad som givits så togs ett nytt beslut av 

författarna, som var att smalna av syftet till att endast belysa patienters upplevelser efter en 

genomgången hjärtinfarkt. Dock sparades omvårdnadsperspektivet i en sökning som gjordes 

i Cinahl genom sökordet Experience of care, då artiklarna som framkom ändå var av 

relevans för det nya syftet. Det valdes att fokusera på patienters upplevelser oavsett vilken 

omvårdnad de hade fått i syfte att kunna spegla det ansvar och den skyldighet som 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har. Men också för att skapa en medvetenhet om de 

styrkor respektive svagheter som finns inom hjärtsjukvården. Utefter syftet så fastställdes att 

det var av högsta relevans att välja artiklar som beskrev patienters upplevelser från det akuta 

skedet fram till två år efter att hjärtinfarkten ägt rum för att kunna fånga upp och belysa 

upplevelserna över tid. Skälet bakom detta beslut är att läsaren ska ges en förståelse till att 

rehabiliteringen och upplevelserna kan variera stort beroende individen och de 

förutsättningar och kapacitet denne har. 

 

Litteratursökningarna utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl och olika sökord 

kombinerades med samma avgränsningar för att få en bredd på sökningen. Författarna är 

medvetna om att artikelsökningen inte är fullt systematisk. Diskussion fördes kring detta och 

beslut togs om att ändå behålla sökningarna som de var. Avgränsningen på tio år för 

artiklarna valdes fram för att inte utelämna studier som var av intresse. I huvudresultatet för 

denna litteraturöversikt slutade det ändå med att över hälften av artiklarna är genomförda 

inom de fem senaste åren. Detta fynd gör att denna litteraturöversikt ändå är av relevans och 

aktuell för vidare forskning. Begränsningen som gjordes att deltagarna i studierna inte skulle 

vara över 65 år uppmärksammades av författarna bakom denna litteraturöversikt då flera av 

studierna ändå hade inkluderat deltagare som var äldre än 65 år. För att kringgå detta 

uteslöts dessa personers uttalanden och upplevelser så långt det var möjligt. Valet av 

personer med genomgången hjärtinfarkt i medelålder grundade sig på att dessa personer 

sannolikt påverkas i en högre grad än de äldre. Tanken bakom detta uttalande är att en äldre 

person möjligtvis är mer införstådda med att döden inte är att utesluta på grund av normalt 

åldrande. Medan personer i medelåldern kanske inte räknar med att drabbas av en 

hjärtinfarkt i lika hög grad, plus att hjärtinfarkten sannolikt påverkar livet på fler olika plan i 
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en större vidd om personen är yngre. Ett exempel kan vara att personen har en familj som är 

beroende av den drabbade i fråga. 

  

En resultatredovisning gjordes först där upplevelserna byggdes upp på en tidsaxel, men 

detta valdes sedan att tas bort då det tog fokus från själva upplevelsebeskrivningen. 

Studierna som valdes ut var gjorda i Europa eller Västvärlden med syftet att 

sjukvårdssystemet inte skulle skilja sig allt för mycket från det sjukvårdssystem vi har i 

Sverige.  

 

Författarna bakom denna litteraturöversikt har för avsikt att ta upp patienters upplevelser i 

sin helhet gällande hjärtinfarkten. Det fördes ett resonemang kring detta och slutsatsen blev 

att det är viktigt och relevant att ta med upplevelser som speglas från olika håll, som 

exempelvis vården, stöd och personliga känslor. Dock har sexuell problematik med 

anknytning till hjärtinfarkten och livskvalitén exkluderats, på grund av att arbetets 

omfattning ansågs bli för stort och författarna ansågs sig inte hinna bearbeta allt material. 

Eventuellt har tre bra studier valts bort då dessa endast gick att få tag på genom beställning, 

diskussion fördes kring detta och valet blev att utesluta dessa vilket författarna bakom 

litteraturöversikten är medvetna om kan dra ner på trovärdigheten. 

 

Författarna bakom denna uppsattas är sjuksköterskestuderande i termin 6. M.A. har arbetat 

som undersköterska på en hjärtavdelning i mellersta Sverige i sex år och har således en 

förförståelse inom ämnet. C.M. har tidigare arbetat som personlig assistent under ett års tid. 

Med detta i åtanke i bearbetningen av det genomgångna materialet skett med kontinuerliga 

och öppna diskussioner för att undvika partiska och personliga åsikter, vilka ska tas i hänsyn 

(Polit & Beck, 2008, s. 133). 

  

Då denne litteraturöversikt görs i syfte till att färdiga sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 

ska kunna använda sig av vad litteraturöversikten redovisar, så har författarna tagit i 

beräkning att en viss grundkunskap finns hos dem och därför uteslutit en viss 

grundkunskap i patofysiologi, symtom och behandling kring hjärtinfarkt. I tabellsöken som 

gjorts har det sökts på livskvalité, vilket inte är direkt anknutet till syftet i sig. Med då detta 
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begrepp definierats i bakgrunden av arbetet får läsaren förståelse för dess betydelse och 

innebörd vilket relaterar till syftet och så ledes har detta sökord använts. En möjlig svaghet i 

denna litteraturöversikt är att det inte framkommer så mycket ny fakta. En diskussion kring 

detta fördes och slutsatsen blev att trots att många genomförda studier ägt rum i ämnet så 

kvarstår stora problem och därför behöver ämnet belysas till en förändring sker i patienters 

upplevelser efter en genomgången hjärtinfarkt. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt är att utifrån patientens perspektiv belysa de upplevelser 

som finns efter en genomgången hjärtinfarkt med avsikt att sprida kunskap om vart fokus 

bör läggas i mötet med dessa patienter för att de ska uppleva välbefinnande och god 

livskvalitet. Resultatet som framkommer ur litteraturöversikten visar på att patienterna får 

en påverkan på sitt välbefinnande och livskvalitén efter hjärtinfarkten. 

 

Att ge bra omsorg innefattar åtagande att skydda mänsklig värdighet och att bevara det 

mänskliga (Watson, 1993, s. 45).  Sjuksköterskan måste känna en kärlek, vördnad och respekt 

till sig själv som mänsklig individ för att kunna ge den bästa omvårdnaden till en annan 

person och ha en respekt för livet och dess mysterier. I Watsons teori finns uppmaning till en 

omvärdering av synen på människan och omsorgen i vetenskapen, praktiken och teorin 

(Watson, 1993, s. 49). I Watsons teori kan man se att hon kombinerar ett vetenskapligt 

förhållningssätt med en holistisk och humanistisk människosyn där det enda rätta sättet att 

kunna hjälpa en människa är att ha alla dessa enheter i åtanke. Genom att uppmärksamma 

och fånga upp patientens känsla kring hälsa och ohälsa så anser Watson att sjuksköterskan 

kan hjälpa varje patient på det sätt som hen behöver. Denna teori bildar tillsammans med 

Antonovskys teori en god grund i speglingen av syftet till denna litteraturstudie. 

 

Rädsla  

Rädsla, ångest och känslomässig stress var känslor som framkom i resultatet och det 

genomsyrar många patientens liv efter en hjärtinfarkt i sin helhet och tankar på rädslan för 

att dö eller drabbas av en ny hjärtinfarkt påverkar patientens livsstil och livssituation.  
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När rädslan tar vid beskriver flera deltagare att rädslan avtar vid samtal med någon och det 

framkom också att vid telefonkontakten med vården var ett bra tillfälle att gråta ut och prata 

om sina upplevelser av rädslan Coyle studie (2009). 

 

 Livet innan och efter hjärtinfarkten 

I resultatet påvisas att många patienter upplever svårigheter i att hitta balans gällande den 

nya livsstilen. I livet efter hjärtinfarkten kan ses att människor har olika förutsättningar att 

hantera sin nya situation. 

 

Aspekt att hantera sin nya situation tas upp i Antonovski (1987) som har utvecklat sin teori 

grundat på vetskapen om att vissa människor är mer motståndskraftiga och innehar den 

styrka som krävs för att klara av svåra situationer bättre än andra. Han menar på att skälet 

till detta är att dessa människor känner ett starkt sammanhang i form av begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet till livet. Med dessa fakta framkommer också vikten av att 

man som sjuksköterska hjälper patienten i form av omvårdnadshandlingar som stärker 

känslan av sammanhang i den nya livssituationen vilket kan generera i en god livskvalitet 

och välbefinnande för patienten (Antonovsky, 2005).   

 

I resultatet tas livsstilsförändringar upp där fokus ligger på att sluta röka, minska på stress, 

börja träna och äta mer hälsosamt med syftet att förebygga uppkomsten av en ny 

hjärtinfarkt.  

 

Hoppet och livskvalitén ökar bara genom att tiden går kan ses i en studie genomförd av 

Eriksson, Asplund, Hochwalder & Svedlund (2013) det kunde även urskiljas att patienten 

upplevde större hopp och livskvalitet när sju månader hade passerat än vad deras partner 

uppgav. 

 

I vissa studier i resultatet framkommer att patienterna upplever sammanfattningsvis att de 

gavs en ny chans i livet, att de fått ett nytt liv där de värdesätter sig själv och livet med en 

underliggande känsla av tacksamhet. 
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I en studie som ledde till att deras resultat kunde dela upp deltagarna i två grupper framkom 

att deltagarna i den grupp som bestämde sig för att utföra de förändringar som krävdes i 

livet efter hjärtinfarkten för att börja leva igen påvisades ha en mer positiv syn på livet och 

kände mer tilltro till sin egen förmåga och till framtiden de upplevde sig ha fått en ny chans i 

livet Eriksson, Asplund & Svedlund (2010).   

 

Resultatet påvisar att en av de vanligaste åkommorna som infaller efter genomgången 

hjärtinfarkt är onormal trötthet.  

 

Patienten beskriver i Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink studie (2013) att de har tappat bort 

den person de upplevde att de var innan hjärtinfarkten, deltagarna beskriver att de måste 

lära sig att hitta nya sätt att bli delaktig i sitt liv igen, som att det kommer bli jul i år också 

trots att det inte är lika städat som det var förr. Deltagarna beskrev också i Fredriksson-

Larsson, et al. (2013) att de fick lära sig att börja be om hjälp utan att se på dem själva som 

sämre för det, återhämtningen måste få ta sin tid. 

 

I en studie som ledde till att resultatet kunde dela upp deltagarna i två grupper framkom att 

deltagarna i den grupp som hade inställningen att vänta och se vad som händer efter 

hjärtinfarkten blev slutsatsen av detta att dessa deltagare upplevde mer oro, osäkerhet, 

begränsningar och känsla av att inte kunna uppfylla sina förväntningar av livet Eriksson, 

Asplund & Svedlund (2010). Onormal tröttheten är en vanlig åkomma efter genomgången 

hjärtinfarkt det kunde dock ses att den minskar efter fyra månader för många påvisas i en 

studie genomförd av Alsén, Brink, Brändström, Karlson & Persson (2010), det kan även ses i 

Alsén & Brinks uppföljningsstudie (2013) att tröttheten bestod för vissa även efter två år. 

 

Informationens betydelse 

 Vidare framkommer i resultatet att information visar sig vara mycket värdefull för att 

patienterna ska känna tillhörighet i sin egen situation med undantag för det akuta skeendet. 

Avsaknad av information har en negativ inverkan på patientens livskvalité och i 

genomförandet av nya livsstilsförändringar. Informationen ska vara individanpassad med 
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ett begripligt språk. Patienterna uppger även att anhöriga bör tilldelas informationen för att 

förståelse och stöd ska ges inför patientens nya livssituation. 

 

Obesvarade frågor ledde i många fall till mindre eller ingen aktivitet alls som vidare ledde 

till sämre livskvalitet påvisas i Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink studie (2013). 

Informationen upplevdes inte individuellt anpassad och informationshäftet upplevdes vara 

mer anpassad för äldre personer framkom det ur Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & 

Willman studie (2013) det hade önskats mer personcentrerad information där också 

eventuella barn till patienten får information för att förhindra att även barnen i patienten far 

illa. 

 

Bemötande 

I resultatet framkommer att patienterna känner sig nöjda och tillfreds då stöttning fanns från 

sjuksköterskans och vårdens sida. Viktiga faktorer för att patienten skulle känna stöd och 

trygghet i den vård som bedrivs var att sjuksköterskan kommunicerade öppet, höll patienten 

kontinuerligt informerad om situationen samt visade respekt och närvaro i sitt bemötande. 

 

Vården upplevs som att den mest ser diagnosen av hjärtinfarkten och inte att det finns en 

människa med relationer och ett liv omkring sig framkommer i Andersson, Borglin, 

Sjöström-Strand & Willman studie (2013) det beskrivs också av deltagarna att det fanns ett 

behov av empati, intimitet och förståelse. 

 

Otillräcklig eller olämplig icke verbal kommunikation lyftes upp som en faktor i Williams & 

Iruritas studie (2004) som ledde till att patienten kände sig osäker och otrygg. Otillräckligt 

icke verbal kommunikation såg patienterna i bristen på ögonkontakt, avståndstagande i 

kroppsspråket och kroppshållningen såsom att stå vid fotändan av sängen istället för vid 

sidan av sängen eller att sätta sig ner. Även felaktig beröring och ett allvarligt eller 

uttryckslöst ansiktsuttryck bidrog till dessa känslor framkom i studien genomförd av 

Williams & Irurita, (2004). 
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Stöd och support, stödgrupper 

Studier som berör livskvalité och stöd i resultatet påvisar på att patienternas livskvalité, 

självkänsla och förmågan till att genomföra livsförändring stärks med stöd från anhöriga och 

vården medan brist på stöttning kunde medföra rädslor för att börja leva igen. 

 

Anhöriga fick sömnproblem och oro på grund av det som hänt med partnern så även de 

behöver få stöd för att kunna vara ett gott stöd till sin anhörige framkommer i Eriksson, 

Asplund, Hochwalder & Svedlund studie från 2013. Stödet från familjen upplevdes som bra 

och stöttande framkom i Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink studie (2013) det framkom 

dock också att anhöriga inte var tillräckligt som stöd då de inte kunde besvara frågor som 

uppkom hos patienten efter hjärtinfarkten och detta skapade känslor av osäkerhet.  

Med tillgång till telefonsupport påvisades i Hanssen, Nordrehaug, Eide & Hanestad (2007) 

att deltagarna i större antal slutade röka, ökade sin aktivitet och upplevde högre livskvalité 

än vad de utan telefonsupport upplevde. 

 

Med hjälp av personlig rådgivning kunde de i Oranta, Luutonen, Salokangas, Vahlberg & 

Leino-Kilpi studie (2011) se att hälsorelaterad livskvalitén höjdes markant hos yngre 

personer dock vart det ingen större skillnad på hälsorelaterad livskvalité på de äldre 

deltagarna och med äldre menas över sextio år. 

 

Minskad rökning med hjälp av personlig rådgivning och ökad aktivitet med hjälp av 

personligt tränings program kunde ses i studien som Uysal & Özcan genomfört(2012). 

Att den fysiska hälsa förbättras var inte självklart för att patienten deltar i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram kan ses i Bellman, Hambraeus, Lindbäck & Lindahl (2009), där 

påvisas att det inte var någon större skillnad på fysiska hälsan i gruppen som ingick i 

hjärtrehabilitering.   

 

Hembesök gjordes vid flera uppföljnings tillfällen och detta resulterade i framgångar med 

viktnedgång, minskad lipidstatus, bättre kostvanor, bättre följsamhet i medicinering, sänkt 

blodtryck, rökstopp och mer fysisk aktivitet kunde ses i Irmak & Fesci (2010). 
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Enligt Watson (1993) kan sjuksköterskan med vägledning hjälpa till att stärka tron om hälsa 

och hopp om ljus framtid, genom att personen får en större känsla av tillförlitlighet av sig 

själv. Personen behöver lära känna sig själv, se sina tillgångar, vara problemlösare, lära om 

sin nya situation, berätta för andra om sin nya situation och våga ge uttryck för positiva och 

negativa känslor. Att nå fram till dessa framgångar tillsammans med personen kräver att 

sjuksköterskan använder sig av en vetenskaplighet inom omvårdnaden men Watson betonar 

också vikten av intuition och de holistiska synsättet (Watson, 1993, s. 93-95). 

 

Anhörigas betydelse 

I resultatet uppkommer att de närståendes inblandning eller brist på inblandning på både 

gott och ont i eftersträvandet av en ny livsstil, somliga patienter känner sig som en 

belastning medan andra känner en ensamhet gentemot sin omgivning och samhället. 

 

Anhöriga beskriver en stor oro på grund av ett utanförskap runt vården av patienten och 

detta skapar även en stor oro och påfrestning i relationen och hos patienten och en oro för 

framtiden framkommer i Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & Willman studie, (2013) det 

kan även ses att oron kan påverka anhörigas hälsa till det sämre, detta kan leda till att den 

anhörige inte orkar vara så bra stöd till patienten som kanske skulle behövas och den 

anhörige känner sig ensam ansvarig och blir ofta överbeskyddade på grund av detta. 

  

Att den anhörige är överbeskyddade leder ofta till en längre, jobbigare rehabiliteringstid och 

sämre självtillit, detta styrks även i Joekes, Van Elderen & Schreurs studie (2007).  

 

Viktigt för patienten 

Att ge patienten tid att berätta om sin upplevelse av hjärtinfarkten kan i Coyles studie (2009) 

ses som en form av bearbetning och terapi samtidigt som det ger sjuksköterskan en inblick i 

vad patienten går igenom och där igenom också kan skapa sig en bättre bild av vilka egna 

styrkor och svagheter som finns kring hanteringen hjärtinfarkten. Det ses som viktigt att 

vårda ur ett holistiskt synsätt med en kontinuerlig vård vid sidan av detta. Att genom 

holistiskt perspektiv få en inblick i vad patienten innehar för resurser, så som egna styrkor 
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och resurser som familj, närstående eller andra sociala faktorer och synliggör också 

svagheter som kan påverka möjlighet till stärkning av egenvården Coyle, (2009). 

 

Detta styrker även Watson (1993) som anser att omvårdnadspersonal bör kunna förstå och 

påverka sambanden mellan personers hälsa, sjukdom och beteende. Att kombinera 

vetenskaplig kunskap, metoder och humanistiska värderingar. Synen på patienten ska vara 

att denne är en värdefull person som ska respekteras, skötas om, förstås och hjälpas med vad 

denne har behov av. Omvårdnadshandlingar mellan sjuksköterska och person som leder till 

bättre hälsa, bot och välbefinnande. Arbeta med att fånga upp personens upplevelser av 

hälsa och ohälsa (Watson, 1993, s. 24). 

 

SLUTSATS 

Det är idag känt att det är tung belastning inom vården, det skrivs i dagstidningarna nästan 

dagligen om överbeläggningar, underbemanning och stressiga arbetsförhållanden. Om detta 

tas i åtanke så kan det ses att det blir moment 22 av att inte ge patienter som genomgått en 

hjärtinfarkt den omvårdnad de behöver för att de inte ska drabbas av en ny hjärtinfarkt 

vilket leder till ny inläggning. Detta kostar patienten lidande, eventuell följdsjukdom eller i 

värsta fall kan det leda till för tidig död. Detta kostar samhället stora pengar och det ger mer 

överbeläggningar då vi i Sverige har stora grupper i medelåldern och äldre. Det kan ses 

brister i omvårdnaden kring patienter med genomgången hjärtinfarkt och det borde vara en 

större satsning att lägga pengar åt denna patientgrupp för att bespara både liv, lidande och 

pengar. Interna utbildningar på hjärtavdelningar skulle kunna vara ett sätt för att lära 

personalen om vad de bör ha i fokus när de vårdar patienter efter hjärtinfarkt. I sökningarna 

kring syftet på denna litteraturöversikt så kom det även upp många studier angående att det 

är relativt vanligt att den onormala tröttheten kan pågå långt efter hjärtinfarkten. Studierna 

visade på att det finns ett behov att sjuksköterskor som vårdar patienter efter en hjärtinfarkt 

bör lära sig att urskilja tecken på när den onormala tröttheten kvarstår så den inte leder till 

vidare problem. Följddiagnoser skulle ge ännu mer påverkan på patientens välbefinnande 

och livskvalité efter hjärtinfarkten och vidare även större belastningar och kostnader för 

vården. 
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formulär: EuroQol- 

5D, förenklat 

formulär: 12 fysiska 

komponenter 

Efter ett år upplevde 43% 

nedsatt hälsostatus 

12,8% oberoende förlust 

15,2% fysisk nedsättning 

och 15% upplevde båda 

tillsammans 

Medel 

Doyle et al. 

(2011) England, 

(understanding 

dietary..) 

 

Undersöka frågor 

som påverkar 

kostvanor hos 

patienter som 

genomgått en 

hjärtinfarkt och som 

deltar i en sekundär 

preventions klinik 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

studie 

9 deltagare 

4 kvinnor 

5 män 

Semi-strukturerade  

djupintervjuer, 

Colaizzis  

Fenomenologiska  

Analysmetod 

 

Rädslan för att insjukna 

igen ökade 

beslutsamheten att äta 

hälsosamt. 6 teman 

genererades, vilka 

påverkade 

beslutfattandet; rädsla, 

beslutsamhet, 

självbehärskning, brist på 

viljekraft och stöd, dålig 

uppföljning av 

information 

 

Hög 

Eriksson et al. 

(2009) Sverige, 

 

Att beskriva 

patientens och deras 

partners 

förväntningar efter 

utskrivningen från 

Kvalitativ 

Beskrivande 

longitudinell 

studie 

30 deltagare- 

15 par 

Individuella 

intervjuer 

Att komma hem, att vara 

hemma och få en normal 

vardag igen. Utifrån både 

patientens och dennes 

partners upplevelser. 

Hög 
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sjukhuset efter en 

hjärtinfarkt. 

Hildingh et al. 

(2006) Sverige, 

(access to the 

world..) 

Belysa 

återhämtningen 

efter en hjärtinfarkt 

ur patientens 

perspektiv 

Beskrivande 

kvalitativ studie 

16 deltagare Intervjuer 8-9 

månader efter 

hjärtinfarkten, 

spelades in, 

transkripterades, 

tematsisk 

innehållsanalys 

Återhämtningsprocessen 

påverkades av tillgång till 

stöd, fysisk/psykisk 

status, och hantering av 

den nya situationen. 

Motivation till förändring, 

balans inom sig själv och 

till relationer hittades 

Medel 

Junehag et al. 

(2014a) Sverige, 

(..Perceptions of 

the 

psychosocial 

consequences..) 

Beskriva individers 

uppfattningar om 

psykosociala 

konsekvenser av en 

hjärtinfarkt och 

tillgång till stöd ett 

år efter händelsen 

Kvalitativ, 

beskrivande, 

prospektiv-

longitudinell 

studie  

20 deltagare 

varav 

6 kvinnor 

14 män 

 

Individuella 

intervjuer baserade 

på interventions-/ 

kontrollgrupp. 

Intervju 1 år efter 

utskrivning 

Tre teman: ha ett 

förändrat liv, att hantera 

situationen, ha tillgång till 

stöd. Under 

återhämtningstiden 

upplevde deltagarna 

ångest, rädsla för att 

drabbas igen. Deltagarna 

uppskattade stöd från 

rådgivarna, men kände 

missnöjdsamhet i 

uppföljning av 

återhämtningen 

Hög 

# Junehag et al. 

(2014b) Sverige, 

(perceptions of 

illness, 

lifestyle..) 

Beskriva den 

enskilda individens 

uppfattningar 

gällande deras 

livsstil och stöd 1 år 

efter en hjärtinfarkt, 

med eller utan 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

20 deltagare 

6 kvinnor 

14 män 

Semistrukturerade- 

individuella 

intervjuer, 

innehållsanalys 

Alla deltagare var 

medvetna om att de borde 

ha en hälsosam livsstil, de 

beskriver dock att det 

ändå tar emot lite och de 

vill leva som före 

hjärtinfarkten. Att ha en 

Hög 



 

 

40 
 

mentorskap. 

 

mentor med liknande 

erfarenheter kan vara ett 

stöd. 

Kristofferzon et 

al. (2007) 

Sverige, 

(striving for 

balance..) 

Beskriva 

upplevelsen av det 

vardagliga livet hos 

kvinnor och män, 4-

6 månader efter en 

hjärtinfarkt 

Kvalitativ studie 39 deltagare 

varav 

20 Kvinnor 

19 män 

Semi-strukturerade 

intervjuer, tematisk 

innehållsanalys 

Patienterna hade inte 

etablerat ett stabilt 

hälsotillstånd, även om 

symtom och känslomässig 

stress minskat. Stöd från 

socialt nätverk 

uppmanade till att gå 

vidare. Patienterna fann 

positiva konsekvenser, 

nya livsvärden och hopp 

efter hjärtinfarkten 

 

Hög 

Kristofferzon et 

al. (2008) 

Sverige, 

(managing 

consequences..) 

se över titel 

Beskriva kvinnor 

och mäns vardagliga 

upplevelser 4-6 

månader efter en 

hjärtinfarkt och 

förväntningar inför 

framtiden 

 

Kvalitativ studie, 

del av en 

longitudinell 

studie 

 

40 deltagare 

1 bortfall 

Semi-strukturerade 

intervjuer,  

kvalitativ 

innehållsanalys 

Två teman: att hantera 

konsekvenserna efter 

hjärtinfarkten och att 

finna en mening i det 

inträffade. Positiva 

konsekvenser visade sig 

som, att få en andra 

chans, att finna hopp om 

ett fortsatt hälsosamt liv 

Hög 

# Liljeroos et al. 

(2011) Sverige, 

(a qualitative 

study on the..) 

Belysa betydelsen av 

kommunikation 

mellan patient och 

sjuksköterska under 

vårdtiden berättad 

ur patientens 

Kvalitativ- 

narrativ studie 

10 deltagare Narrativa intervjuer, 

fenomenologisk- 

hermeneurisk 

analysmetod,  

En relation byggdes upp 

mellan patient och 

sjuksköterska med en 

minskad stress när dialog 

dem emellan rådde. Den 

uppbyggda relationen 

Hög 
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perspektiv  bidrog till motivering av 

livsstilsförändring. En 

patientcentrerad vård 

föredrogs där anhöriga 

deltog i samtalen 

Oterhals et al. 

(2006) Norge, 

(the 

relationship 

between..) 

Undersöka och 

beskriva relationen 

mellan mottagen 

information och 

tillfredsställelse med 

sjukvården hos 

patienter efter 

hjärtinfarkt 

Kvalitativ studie 111 deltagare Frågeformulär 6 

veckor efter 

utskrivning, analys 

genom data program 

Ju mer information 

patienterna fick ju nöjdare 

var de med sjukvården. 

Patienterna var minst 

nöjda med information 

rörande medicinering och 

eventuella framtida 

problem 

Hög 

Petricek et al. 

(2015) Kroatien, 

(Facing the 

diagnosis of 

myocardial..) 

Att möta sin 

diagnos hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

32 utvalda 

2 bortfall 

30 deltagare 

Semistrukturerad 

individuella 

intervjuer, grounded 

theory 

Sex punkter kom fram 

som kan hjälpa patienten 

att möta sin nya diagnos 

kom fram stanna på 

sjukhuset en tid, att få 

utföra tester, förtroende 

för läkaren, patientens 

tidigare förväntan att 

han/hon kan få en 

hjärtinfarkt patientens 

personlighet och behovet 

av att få egen tid efter 

hjärtinfarkten. 

Medel 

 

 


