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Livet efter en hjärtinfarkt 

En litteraturstudie 

 

Abstrakt 

 

Bakgrund: I Sverige är den vanligaste dödsorsaken kranskärlssjukdom, 

vilket kan innebära hjärtinfarkt. Riskfaktorer för hjärtinfarkt är låg fysisk 

aktivitet, höga blodfetter, rökning, låg inkomst och låg utbildning. En 

hjärtinfarkt uppstår vanligtvis på grund av att ett åderförfettningsplack har 

brustit och bildat en blodpropp.  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är 

att undersöka kvinnor och mäns erfarenheter efter en hjärtinfarkt. Metod: 

Nio kvalitativa vetenskapliga studier analyserades enligt Fribergs modell för 

litteraturöversikt. Resultat: Resultatet sammanställdes i de tre kategorierna 

Begränsningar i vardagen, Stöd respektive brist på stöd från omgivningen, 

Förändrad syn på livet.  Konklusion: De personer som drabbats av en 

hjärtinfarkt lider ofta av hälsoproblem som fatigue i efterförloppet. 

Livsstilsförändringar kan vara svåra att genomföra och framförallt att 

bibehålla. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara väl insatta i vad livet efter en 

hjärtinfarkt innebär och ge gott stöd till de som drabbats. 

Livsstilsförändringar bör genomföras några få i taget istället för alla på samma 

gång för att det ska bli hållbart på lång sikt.  

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, livet efter, upplevelser, begränsningar, stöd.  

 

  



 

Life after myocardial infarction 

A literature study 

 

Abstract 

 

Background: The most common cause of death in Sweden is coronary heart 

disease, which can imply myocardial infarction. Risk factors for myocardial 

infarction are low physical activity, high blood lipids, smoking, low income 

and poor levels of education. A myocardial infarction occurs when a fatty, 

calcified plaque has ruptured and formed a trombosis. Aim: The aim of this 

literature study is to examine women and men’s experiences after a 

myocardial infarction. Method: Nine qualitative scientific studies were 

analyzed according to Friberg’s model for literature review. Results: The 

results were complied into three categories named Restrictions in daily life, 

Support or lack of support from the community, Altered life vision. 

Conclusion: The people who have suffered a myocardial infarction often 

sustain health problems such as fatigue in the aftermath. Lifestyle changes 

may be difficult to adopt and above all to maintain. Healthcare professionals 

should be well informed of what life after a myocardial infarction can 

implicate and give good support to those affected. Lifestyle changes should be 

carried out a few at a time rather than all at once to make them sustainable in 

the long term. 

 

Keywords: Myocardial infarction, afterlife, experiences, limitations, support. 
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Bakgrund   

 

Förekomst och riskfaktorer 

I Sverige drabbades 27500 personer av akut hjärtinfarkt år 2014. Av dessa 

hjärtinfarkter ledde 26 procent till döden inom 28 dagar och 60 procent av de 

drabbade var män (Socialstyrelsen 2015a).  I Sverige är den vanligaste dödsorsaken 

kranskärlssjukdom, som till exempel kan innebära hjärtinfarkt (Socialstyrelsen 

2015b). Även i världen är ischemisk hjärtsjukdom en av de vanligaste dödsorsakerna 

(World Health Organisation 2014). Antalet människor som dör i akut hjärtinfarkt 

har under de senaste 20 åren minskat från 14600 till 5700 personer (Socialstyrelsen 

2015c).  

 

En stor del av de hjärtinfarkter som inträffar orsakas av exempelvis låg grad av fysisk 

aktivitet, höga blodfetter och rökning. Personer med låg utbildning drabbas i högre 

grad av hjärtinfarkt än de som har hög utbildning (Socialstyrelsen 2015c). 

Socioekonomiska faktorer som yrke, inkomst och utbildning påverkar risken för att 

drabbas av hjärtinfarkt. Ju lägre socioekonomisk position en person har desto större 

risk har personen att drabbas av hjärtinfarkt. Detta samband gäller främst i 

höginkomstländer (Manrique-Garcia et al. 2011). Trafik är en stor riskfaktor och 7,36 

procent av hjärtinfarkterna skulle kunna undvikas om ingen använde allmänna 

transportmedel, motorcykel, bil eller cykel. Den ökade risken i trafiken kan bero på 

stressen föraren av ett fordon utsätts för på grund av exempelvis ljudnivåer eller 

trafikstockning. Luftföroreningar är en ytterligare riskfaktor som finns i trafiken. Av 

de icke-letala hjärtinfarkterna skulle 4,76 procent kunna undvikas om 

partikelhalterna i luften minskade med 30 mikrogram per kubikmeter. Resultatet 

visar att 6,16 procent av hjärtinfarkterna skulle undvikas om ingen ansträngde sig 

hårt fysiskt samt att hjärtinfarkterna skulle minska med 5,03 procent om 

alkoholkonsumtionen upphörde och med ytterligare 5,03 procent om ingen drack 

kaffe. Om människor aldrig blev arga skulle 3,07 procent av hjärtinfarkterna kunna 

undvikas (Nawrot et al. 2011). 

 

Patogenes 

Anledningen till att en hjärtinfarkt uppstår är i de flesta fall att ett 

åderförfettningsplack har brustit och bildat en blodpropp. Kärlet täpps helt eller 



 2 

delvis till av denna blodpropp och om denna förtätning varar i mer än 10-15 minuter 

skadas hjärtmuskeln permanent av syrebristen. I de fall då syrebristen snabbt går 

över kan det leda till varierande grad av instabil kärlkramp istället för permanenta 

hjärtmuskelskador. Detta innebär att personen som drabbats får återkommande 

bröstsmärtor (Socialstyrelsen 2015b). 

 

Idag talas det främst om två olika typer av hjärtinfarkter, ST-höjningsinfarkt 

(STEMI) respektive icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI). De är viktiga att skilja på 

eftersom de behandlas olika (Persson och Stagmo 2014, 84). Med en STEMI menas 

oftast att blodproppen helt täpper till ett kranskärl så att syretillförseln upphör. 

NSTEMI innebär att ett kranskärl delvis täpps igen och ett visst blodflöde kan då 

kvarstå genom kärlet (National Institute for Health and Care Excellence [NICE] 

2013). 

 

Symtom och diagnos 

De typiska symtomen vid en hjärtinfarkt är bröstsmärta och kärlkramp utan tidigare 

varningstecken. Det finns anledning att misstänka hjärtinfarkt om en person är 

drabbad av bröstsmärta eller högt blodtryck, tryck över bröstet, brännande känslor, 

smärta och tyngd i bröstet i mer än tio minuter. Smärta kan också finnas i vänster 

axel eller arm, längst med käklinjen eller upp mot nacken. Andnöd, yrsel, 

muskelsvaghet, ymnig svettning, illamående, kräkning, ångest eller stress är andra 

symtom som kan tyda på hjärtinfarkt (Lu et al. 2015). 

 

I en studie gjord av Stevens och Thomas (2012) beskriver kvinnorna att de inte 

upplevde klassiska symtom som plötslig och kraftig bröstsmärta. De kände istället 

vaga symtom som armsmärta och utmattning. Kvinnorna beskrev att de kände att 

något var fel i deras kroppar, men förstod inte vad. Higginson (2008) fann i sin 

studie att kvinnorna inte kände igen symtom på hjärtinfarkt och därför sökte de inte 

hjälp. Meischke, Larsen och Eisenberg (1998) fann i sin forskning att kvinnor mer 

sällan rapporterade bröstsmärta och svettning än män och istället uppvisade symtom 

som andnöd och illamående samt kräkning. Vidare konstaterade de att patienter 

med tidigare hjärtinfarkter i sin sjukdomshistoria, patienter som rapporterade 

bröstsmärta och/eller strålande smärta, de som svimmat och de som rapporterade 

svettning, fortare sökte vård än de som inte hade dessa karakteristiska symtom.  
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För att diagnosticera en hjärtinfarkt tas blodprover för att analysera protein- och 

fettnivåerna i blodet. Patienten frågas upp kring sjukdomshistoria och det görs en 

kroppslig undersökning med blodtrycksmätning på sjukhuset. ‘Elektrokardiografi’ 

(EKG) görs för att se hur hjärtat arbetar (Lu et al. 2015).  

 

Behandling 

När en individ drabbas av hjärtinfarkt är det viktigt att snabbt få vård. Blodflödet till 

hjärtat ska återupprättas snarast möjligt för att skydda hjärtmuskulaturen från 

skador (Lu et al. 2015). Behandlingen i det akuta skedet av en hjärtinfarkt syftar till 

att ta bort den blodpropp som bildats i kranskärlet eller avvärja utveckling eller 

återkomst av blodproppen. Om blodproppen stänger av blodflödet helt kan detta 

åtgärdas genom reperfusionsbehandling, ‘Percutan Coronar Intervention’ (PCI), som 

innefattar ballongvidgning och insättning av ett metallnät som kallas stent. I de fall 

där transporten till sjukhus med tillgång till PCI är lång kan behandling också ske 

med blodproppslösande läkemedel, även kallat trombolys. Det är vanligt att en eller 

flera förträngningar av kranskärlet finns till följd av åderförfettning. Dessa kan 

försvåra kranskärlens blodflöde och leda till att hjärtmuskeln drabbas av syrebrist. 

Förträngningarna kan åtgärdas med revaskularisering som görs med PCI eller öppen 

kirurgi, ‘Coronary Artery Bypass Graft’ (CABG) (Socialstyrelsen 2015b). 

 

Vid ihållande bröstsmärta kan nitroglycerin ges sublingualt eller som infusion. 

Smärta och ångest behandlas i övrigt med morfin respektive diazepam. Vid 

illamående kan metoklopramid ges. Om saturationen är under 90 procent eller om 

patienten visar tecken på hypoxi så ges syrgas (Koul, Hagström och Smith 2015). 

 

Behandlingen vid en NSTEMI liknar den som sker vid STEMI. Det akuta 

omhändertagandet och smärtbehandling sker på samma vis. För att motverka att 

trombosen i kranskärlen byggs på ges ASA och klopidogrel i kombination. Även 

lågmolekylära hepariner ges tills dess att PCI blir aktuell eller under 5-7 dygn 

(Ericson och Ericson 2013, 112). 

 

I de fall då hjärtinfarkten orsakat nedsatt pumpförmåga hos hjärtat kan 

mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA), betablockerare och ‘angiotensin 
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converting enzyme’ (ACE) -hämmare användas. Vidare riktas behandlingen in mot 

att ge blodfettshämmande och blodproppshämmande läkemedel för att minska 

risken för återinsjuknande (Socialstyrelsen 2015b). Under återhämtningen ska 

patienterna följa preventionsåtgärder relaterade till kost, träning och stress som 

föreslås av läkaren för att minska risken för återinsjuknande (Lu et al. 2015). 

 

Psykologiska reaktioner och rehabilitering 

Under återhämtningen upplever många psykosociala konsekvenser som till exempel 

ängslighet och rädsla att drabbas av en ny hjärtinfarkt (Junehag, Asplund och 

Svedlund 2014a). Många av de som får en hjärtinfarkt drabbas av känslomässiga 

reaktioner som depression och ångest i efterförloppet (Kær Larsen et al. 2011). Det 

finns ett samband mellan hjärtinfarkt, sömnstörning, fatigue, ångest och depression 

(Johansson et al. 2010). Depressiva symtom som irritation och låg energinivå 

påverkar förmågan till egenvård (Coyle 2012). 

 

I en studie av Johansson, Dahlberg och Ekeberg (2003) som utfördes på kvinnor 

bekräftas tanken att en kropp inte bara är ett fysiskt objekt utan något som 

förkroppsligar en tillgång till omvärlden. Kvinnornas liv förändrades på grund av 

osäkerheten och det naturliga förhållningssättet till kroppen och livet ändrades.  

 

Alla patienter som fått en hjärtinfarkt, oberoende av ålder, ska få råd kring och bli 

erbjudna ett hjärtrehabiliteringsprogram med en träningskomponent. Personerna 

ska uppmuntras till att delta i rehabiliteringen. Rehabiliteringen bör inledas redan 

innan utskrivning från sjukhus och första mötet i grupp bör ske inom tio dagar efter 

utskrivning. Stresshantering bör ingå och närstående till patienten bör inkluderas i 

rehabiliteringen om så önskas. Personerna ska uppmuntras till att göra 

livsstilsförändringar som att sluta röka, ändra sina måltidsvanor, utöva fysisk 

aktivitet 20-30 min dagligen och att hålla alkoholkonsumtionen inom säkra gränser. 

Personerna ska informeras om att sexuell aktivitet inte innebär någon ökad risk för 

en ny hjärtinfarkt än om de tidigare inte haft någon (NICE 2013).  

 

Problematisering 

Hjärtinfarkt är något som författarna kommer att möta inom deras framtida yrke 

som sjuksköterskor. Enligt Kjellström (2014) handlar ett studentarbetes värde om 
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hur resultatet kommer till nytta för olika professioner (77). Författarna tycker att 

hjärtinfarkt är ett viktigt ämne att ta reda på mer om, inte bara gällande vård och 

behandling på sjukhuset utan även i vilken utsträckning patienternas liv påverkas 

efteråt. Studier som beskrivs ovan visar att drabbas av en hjärtinfarkt är en 

omvälvande upplevelse med många känslomässiga reaktioner. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan förstår vad livet efter en hjärtinfarkt innebär för att kunna ge 

bästa möjliga stöd, information och omvårdnad. Syftet med denna litteraturstudie är 

att undersöka kvinnor och mäns erfarenheter efter en hjärtinfarkt. 

 

Metod 

 

En litteraturbaserad studie är bra för att fördjupa sina kunskaper i omvårdnad. Detta 

görs genom att en bearbetning av kunskap som finns i till exempel empiriska studier 

utförs (Dahlborg Lyckhage 2012, 23). Eftersom författarna vill fördjupa sina 

kunskaper kring hjärtinfarkt och ska examineras i området omvårdnad så ansåg de 

att en litteraturstudie var passande. 

 

Med kvalitativ forskning ges en fördjupad förståelse av patienters upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar och behov. Syftet är att skapa förståelse för en person 

och dennes livssituation (Segesten 2012, 99). Individers meningsupplevelser 

klarläggs och en strävan finns hos forskaren att upptäcka mönster och kännetecken 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 52). Med stöd av detta har kvalitativ forskning 

använts i denna litteraturstudie. 

 

Sökmetoder 

 

Litteratursökningen har genomförts i databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO. 

Cinahl är en databas med material inom omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. PubMed omfattar hela det biomedicinska området. PsychINFO är mer 

inriktat på beteendevetenskap och psykologi (Karlsson 2014, 98). 

 

De sökord som användes var myocardial infarction, experience*, after, nursing, 

daily life och heart attack. Många av termerna var ett resultat av en bearbetning i 

Svensk MeSH. Avgränsningar som användes var Peer reviewed och Journal Subset: 
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Nursing. Studierna begränsades till en början så att de var publicerade efter år 2010. 

Sökningen breddades för att få fram fler studier eftersom upplevelserna efter en 

hjärtinfarkt inte bör ha förändrats så mycket över tid. 

 

Studiernas rubriker lästes igenom för att skapa en uppfattning kring vad de handlade 

om samt snabbt bedöma om den passade syftet eller ej. De rubriker som var 

relevanta lästes sedan abstraktet på och de studier som fortfarande besvarade syftet 

skrevs ut och lästes igenom noggrant. I början valdes både kvalitativa och 

kvantitativa studier för att inte gå miste om viktig information, men efter noggrann 

läsning av studierna bestämdes att kvalitativa studier var mer relevanta för syftet. 

Sökningarna finns presenterade i bilaga 1. 

 

Urval 

 

Urvalskriterier var att studiernas deltagare skulle vara utskrivna från sjukhus. Det 

spelade ingen roll om det var deras första hjärtinfarkt eller om de tidigare varit 

drabbade. Tidpunkt för intervjun, det vill säga den tid som gått efter insjuknandet 

ansågs inte ha någon betydelse. De upplevda erfarenheterna efter en hjärtinfarkt 

ansågs inte vara påverkat av antal år som gått efter insjuknandet och inget sådant 

urvalskriterium användes därför. Studier där både män och kvinnor deltog 

inkluderades och personerna skulle vara över 18 år, någon övre åldersgräns var inte 

av betydelse för studien. I en studie bestod urvalet av både patienter och vårdare, i 

detta fall valdes endast resultatet från patienterna. De studier som ingår i analys och 

resultat redovisas i bilaga 2. 

 

Vid kvalitetsgranskning av de utvalda studierna användes SBU:s (2014) 

granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik (se bilaga 3) då denna ansågs lätt 

att förstå. I denna granskning ingår olika frågor kring studiens syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. För att bedöma studiernas kvalitet räknades 

poäng där varje “Ja” i granskningsmallen gav en poäng. “Nej”, “Oklart” och “Ej 

tillämpl.” gav noll poäng. För att en studie skulle få hög kvalitet krävdes över 15 

poäng. Medelhög kvalitet innebar en poäng mellan 10-14 och låg kvalitet var de 

studier som hamnade under 10 poäng. Kvalitetsgranskningen presenteras i bilaga 2. 
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Analys 

 

Friberg (2012, 123-129) beskriver att analys av studier görs genom att gå från helhet 

till delar och sedan tillbaka till en ny helhet. Analysprocessen beskrivs i fem steg där 

de valda studierna först läses igenom flera gånger. Därefter identifieras nyckelfynden 

i varje studies resultat. En sammanställning av varje studies resultat görs och sedan 

relateras resultaten till varandra. Slutligen formuleras en beskrivning med grund i de 

nya temana. 

 

Analysen av studierna utfördes efter denna mall. Arbetet genomfördes till stor del 

tillsammans och en ständig dialog fördes. En ständig delaktighet fanns i den andres 

arbete och frågor som framkom ventilerades mellan varandra. När den ene sökte 

studier, skrev den andre. Analysarbetet karakteriserades av ett ständigt samarbete 

där analys av samtliga studier först genomfördes på var sitt håll. Sedan lästes den 

andres resultatsammanställning för att se ifall samma resultat fanns i båda 

analyserna. Resultaten lästes flera gånger och citaten från deltagarna i studierna 

lästes noggrant för att inte gå miste om viktig information. 

 

Forskningsetik 

 

Etiska överväganden ska göras innan en litteraturstudie genomförs. Det är viktigt att 

se till att de studier som väljs har fått tillstånd från etisk kommitté eller att etik har 

övervägts noggrant. För att studien inte ska bli oetisk är det viktigt att alla resultat i 

studierna redovisas även om de inte stöder forskarens hypotes (Forsberg och 

Wengström 2013, 69-70). Forskaren har som ansvar att se till att forskningen är 

moraliskt acceptabel såväl som av god kvalitet. Vidare beskrivs att forskning på 

människor ska vara av god vetenskaplig praxis och att vetenskaplig litteratur ska 

vara något som forskaren är väl insatt i (Codex 2015). Utifrån detta valdes studier 

som var etiskt granskade och/eller följer stadgarna i WMA Declaration of Helsinki 

(2013). Författarna tänker att det lätt kan bli fel i en litteraturstudie om 

översättningsverktyg används på fel sätt på grund av bristande engelska. 

Feltolkningar kan lätt uppstå. Detta kan styrkas med Kjellström (2014, 86) som 

beskriver att studenten inte alltid har tillräckligt goda språkkunskaper och 
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metodologiska kunskaper för att kunna göra rättvisa bedömningar vilket kan bidra 

till feltolkningar. 

 

Resultat 

 

Resultaten i studierna delades upp i tre kategorier och åtta underkategorier vilka 

utgör grunden för resultatet i denna litteraturstudie. Dessa presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1: Resultattabell 

Kategorier Underkategorier 
 

 

Begränsningar i vardagen 

 

Fatigue och andra hälsoproblem 

 

Känslomässiga reaktioner 

 

Höga krav tär på krafterna 

 

 

 

Stöd respektive brist på 

stöd från omgivningen 

 

Stöd respektive brist på stöd 

från sjukvården 

 

Stöd respektive brist på stöd 

från familj, vänner, jämlikar och 

arbetskamrater 

 

 

 

Förändrad syn på livet 

 

Omprioriteringar i vardagen 

 

Att få en andra chans 

 

Att anamma 

livsstilsförändringar 

 

 

Begränsningar i vardagen 

 

Litteraturstudien visar att kvinnor och män beskriver begränsningar i vardagen, 

utifrån de tre underkategorierna Fatigue och andra hälsoproblem, Känslomässiga 

reaktioner och Höga krav tär på krafterna. 

 

Fatigue och andra hälsoproblem 

Fatigue var ett symtom som påverkade många kvinnor och män i deras vardag efter 
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hjärtinfarkten (Brink, Karlson och Hallberg 2006; Kristofferzon, Löfmark och 

Carlsson 2007; Kristofferzon, Löfmark och Carlsson 2008; Sjöström-Strand, 

Ivarsson och Sjöberg 2011; Salminen-Toumaala et al. 2012; Kazimiera Andersson, 

Borglin och Willman 2013). Fatigue tog i vissa fall helt över livet och påverkade 

deltagarnas förmåga att hantera även de enklaste sysslor och aktiviteter (Kazimiera 

Andersson et al. 2013). Symtomen orsakade begränsningar i vardagen. Aktiviteter 

påverkades och orsakade en brist på tro på framtiden samt en ökad försiktighet i 

vardagen (Hildingh, Fridlund och Lidell 2006). Kvinnorna och männen kunde inte 

längre utföra aktiviteter som tidigare varit normala med samma lätthet och livsglädje 

vilket hade stor påverkan på vardagslivet och familjen. Att ständigt sakna energi 

ledde till restriktioner i hur de socialiserade med vänner och familj (Kazimiera 

Andersson et al. 2013). De vilade mycket mer, blev känsliga för kroppsförnimmelser 

och testade gränser (Kristofferzon et al. 2008). Ett behov av att vila efter aktiviteter 

fanns såväl som ett behov av att gå och lägga sig tidigare (Brink et al. 2006; 

Sjöström-Strand et al. 2011). Antalet spontana aktiviteter minskade och alla 

aktiviteter behövde planeras ordentligt då energilagret var begränsat till en aktivitet 

åt gången (Kazimiera Andersson et al. 2013). 

 

Andra symtom som kunde påverka och begränsa vardagen var bröstsmärtor (Brink 

et al. 2006; Kristofferzon et al. 2007; Kristofferzon et al. 2008; Brink 2009), 

andfåddhet (Kristofferzon et al. 2007; Kristofferzon et al. 2008) och dyspné (Brink, 

et al. 2006; Salminen-Toumaala et al. 2012). De kunde även ha dålig kondition 

(Brink et al. 2006; Sjöström-Strand et al. 2011), hjärtarytmier (Brink et al. 2006; 

Sjöström-Strand et al. 2011; Salminen-Toumaala et al. 2012), irritation, ilska 

(Kristofferzon et al. 2007; Kristofferzon et al. 2008; Kazimiera Andersson et al. 

2013), buksmärta och högt kolesterol (Brink et al. 2006). Övriga symtom som visade 

sig var kärlkramp (Salminen-Toumaala et al. 2012), kognitionsproblem 

(Kristofferzon et al. 2007), ökad puls så fort de gick utanför dörren samt smärta och 

kroppsliga förnimmelser (Hildingh et al. 2006). Motivationen att fortsätta med 

aktiviteter i dagliga livet var stark bland de flesta men i många fall var förändringar 

nödvändiga på grund av hälsoproblemen (Brink et al. 2006).  

 

Känslomässiga reaktioner 

En rädsla för insjuknande i en ny hjärtinfarkt fanns hos många (Hildingh et al. 2006; 
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Kristofferzon et al. 2007; Sjöström-Strand et al. 2011; Salminen-Toumaala et al. 

2012; Kazimiera Andersson et al. 2013). Kvinnorna och männen kände sig rädda att 

testa saker, speciellt om de var ensamma. De blev mer vaksamma över deras kroppar 

och deras beteende och en känsla av osäkerhet utvecklades vilket begränsade deras 

vardag (Tod 2008).  

 

Rädslan var ett hinder i vardagen. Det beskrevs som skrämmande att sova på grund 

av en rädsla att något hemskt skulle hända i sömnen (Hildingh, et al. 2006). Kvinnor 

och män uttryckte en oro för att vara ensamma (Hildingh et al. 2006; Kristofferzon 

et al. 2008; Kazimiera Andersson et al. 2013). De stannade hemma istället för att 

delta i aktiviteter. Deras vardagsliv var karakteriserat av varierande rädslor, ångest, 

oro och ledsna tankar (Salminen-Toumaala et al. 2012). Faktorer som nya symtom, 

interaktioner med människor och att återta en roll eller aktivitet beskrevs förvärra 

osäkerheten (Tod 2008). 

 

En källa till ångest var rädslan för fysisk ansträngning vilket begränsade deras 

vardag. De var rädda för att återuppta ett normalt sexliv och för att prestera sexuellt. 

Rädslan gjorde att de tryckte undan dessa känslor och behov (Kristofferzon et al. 

2007; Kazimiera Andersson et al. 2013). Bekymren med detta minskade över tiden 

(Kristofferzon et al. 2007). Några kvinnor och män upplevde en rädsla för döden 

(Kristofferzon et al 2007; Salminen-Toumaala et al. 2012; Kazimiera Andersson et al. 

2013). Testamenten upprättades och deltagarna såg över sin livförsäkring (Kazimiera 

Andersson et al. 2013).  

 

Kvinnor hade svårt att tolka olika symtom. Bröstsmärtorna som upplevdes efter 

sjukhusvården befarades vara en ny hjärtinfarkt. De tänkte på sin sköra hälsa. De var 

även oroliga över att få andra allvarliga sjukdomar som stroke. Kvinnorna var 

medvetna om riskerna att inte överleva en andra hjärtinfarkt och var oroliga för den 

hjärtoperation de skulle behöva genomgå ifall de drabbades (Sjöström-Strand et al. 

2011). 

 

Några uttryckte känslor av värdelöshet, tomhet och saknad av livslust (Kristofferzon 

et al. 2007). Livet beskrevs som innehållslöst. De hade inte viljan, önskan eller den 

psykiska kraften som krävdes för att hantera eller ändra sin situation (Salminen-
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Toumaala et al. 2012). Personligheten skiljde sig från innan hjärtinfarkten. 

Självförtroendet var inte detsamma. Män som inte kunde ta hand om byggarbete på 

huset eller bära shoppingkassar kände sig mindre starka och mindre som en man 

(Tod 2008). De litade inte på deras förmåga att återgå till ett normalt liv och tänkte 

att de skulle behöva ge upp planer för framtiden. De kände att de hade misslyckats 

med sitt liv (Salminen-Toumaala et al. 2012).  

 

Höga krav tär på krafterna 

Ekonomin var en tyngande faktor. Kvinnorna ville stanna hemma längre efter 

hjärtinfarkten eller arbeta deltid för att de var trötta och svaga. De var dock tvungna 

att gå tillbaka till att jobba heltid, deras ekonomiska status tillät inte att de var 

hemma för att fortsätta återhämtningsprocessen. De som var arbetslösa före 

hjärtinfarkten påverkades fortfarande ekonomiskt (Sjöström-Strand et al. 2011).  

 

Kraven från chefer, försäkringskassan och hälso- och sjukvårdspersonal var höga. 

Det fanns mindre tid att återhämta sig och rehabilitera sig än vad som önskats och 

detta ökade stressen i en livssituation där deltagarna redan kämpade för att känna 

stadig mark under fötterna (Kazimiera Andersson et al. 2013). Både kvinnor och män 

upplevde krav från anhöriga som inte förstod att de var trötta och inte kunde göra 

lika mycket som tidigare. Kvinnorna hade även egna krav på sig själva att inte vara 

en börda för andra (Kristofferzon et al. 2008).  

 

Stöd respektive brist på stöd från omgivningen 

 

Litteraturstudien visar att kvinnor och män beskriver stöd respektive brist på stöd 

från omgivningen utifrån de två underkategorierna Stöd respektive brist på stöd 

från sjukvården och Stöd respektive brist på stöd från familj, vänner, jämlikar och 

arbetskamrater. 

 

Stöd respektive brist på stöd från sjukvården 

I en studie av Hildingh et al. (2006) beskriver kvinnor och män att sjuksköterskan 

hade mer tid än läkarna för dem och att det därmed var lättare att kontakta 

sjuksköterskan för vägledning och stöd. Även i Kristofferzon et al. (2007) beskrivs 

det att deltagarna uppskattade hjärtsjuksköterskan eftersom de hade en bättre dialog 
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med henne än med läkaren. De flesta männen i studien uppskattade informationen 

de fick av sjuksköterskorna mest. De fick information om symtom, vanliga 

psykologiska reaktioner, sjukdomen, biverkningar av mediciner, livsstilsförändringar 

och om hur man hanterar begränsningar och egenvård. I en studie av Kristofferzon 

et al. (2008) betonade kvinnorna och männen sjuksköterskans roll både på sjukhus, 

primärvård och på företagshälsovården eftersom de stod för kontinuitet, säkerhet 

och praktisk hjälp.  

 

Kvinnor som deltog i hjärtrehabiliteringsprogram upplevde säkerhet och 

uppmuntran till att upprätthålla livsstilsförändringar. De fick stort stöd från 

rehabiliteringsteamet, särskilt när de deltog i ett långvarigt program. Män upplevde 

trygghet, säkerhet och omtanke från kardiologen (Kristofferzon et al. 2008).  

 

Kvinnorna beskriver att de upplevde att de inte alltid blev tagna på allvar av läkare 

vilket fick dem att känna sig nedgraderade. Det fanns en brist på information om 

hjärtinfarkten från vårdpersonal vilket ökade kvinnornas osäkerhet. De beskrev hur 

de försökte få sina frågor besvarade och deras besvikelse när frågorna ignorerades. 

De tyckte att läkaren kunde ha informerat dem bättre kring varför de var tvungna att 

ta alla mediciner. De tyckte inte att ett års uppföljning var tillräckligt eftersom de 

fortfarande behövde stöd i att fortsätta med livsstilsförändringar (Sjöström-Strand et 

al. 2011). 

 

Kvinnorna hade problem med att få tillräckligt med relevant information från läkare 

och dietist. Mestadels saknades det information om vilka problem som kan komma 

efter utskrivningen. De flesta problem som upplevdes av männen hade att göra med 

den information som de hade fått av läkaren. Informationsproblematiken var 

relaterad till att läkaren var stressad, okänslig, inte tog dem på allvar eller på en 

bristande kontinuitet. Informationen kunde vara irrelevant och inte relaterat till 

patientens situation. Det fanns män som inte visste vem deras primära läkare var. De 

var missnöjda med att deras anhöriga inte fått information om vilka begränsningar 

och reaktioner patienten kan uppleva (Kristofferzon et al. 2007).  

 

Kvinnorna och männen upplevde att vårdarna var minst känsliga för deras outtalade 

behov. Ett par exempel var att de inte hade fått veta vem de skulle kontakta om 
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problem uppstod, att de inte hade erbjudits att delta i ett rehabiliteringsprogram 

samt att de hade behov av både tidigare och fler återbesök hos läkaren. De hade även 

önskat en bättre sammansatt rehabiliteringsgrupp (Kristofferzon et al. 2007). Det 

fanns inte tillräcklig information kring förhindrande av återfall och tillräckligt med 

stöd till att genomföra livsstilsförändringar (Kazimiera Andersson et al. 2013). 

 

Kvinnor och män som haft en hjärtinfarkt beskriver att de inte fick tillräckligt med 

information om deras eftervård 12 månader efter hjärtinfarkten. De hade behövt 

tydligare riktlinjer angående rehabiliteringsprocessen. De saknade insikt kring deras 

konditionsgränser och visste således inte när och hur de skulle öka fysisk aktivitet 

eller när de kunde återgå till sitt normala liv. De var osäkra på hur de skulle fortsätta 

sin medicinska behandling (Salminen-Toumaala et al. 2012). Ett stort behov av mer 

information om sina symtom, känsloreaktioner, hjärtstatus, behandling och 

rehabilitering uttrycktes. Män hade en önskan om att diskutera sin prognos 

(Kristofferzon et al. 2008). 

 

Stöd respektive brist på stöd från familj, vänner, jämlikar och arbetskamrater 

Alla fick någon form av socialt stöd från deras familjer. Tre av 28 kvinnor och män 

nämnde vänner som sin största källa till stöd. Familjerna stöttade deras hantering 

genom att framhäva deras tilltro till deras förmåga att hantera situationen och 

rehabiliteringstiden hemma (Salminen-Toumaala et al. 2012). Familjemedlemmar 

var mestadels förstående och hjälpsamma i början men allt eftersom de gradvis såg 

förbättringar så drog de sig tillbaka (Hildingh et al. 2006). Att vara sjukskriven gav 

ekonomiska svårigheter och för att överleva behövde vissa låna pengar av släktingar 

eller sälja saker (Kazimiera Andersson et al. 2013). 

 

Kvinnorna hade stort stöd från familj och vänner under återhämtningsprocessen. 

Detta stöd kunde exempelvis röra praktiska saker som transportering och hjälp med 

dagliga aktiviteter (Kristofferzon et al. 2007; Sjöström-Strand et al. 2011). De 

kvinnor som hade en partner beskrev hur väl partnern vårdade dem. Det fanns även 

andra släktingar som stöttade (Kristofferzon et al. 2008). Beskrivningar om 

stödjande fruar framkom bland männen. De fick hjälp av dem med allt från 

livsstilsförändringar till de flesta dagliga aktiviteter. Några män beskrev dock 
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relationsproblem och de uppgav då vänner, söner och grannar som ett stöd 

(Kristofferzon et al. 2007).  

 

Rehabiliteringsgrupper gav en möjlighet att jämföra sig själv med andra i liknande 

situation och det upplevdes som en lättnad för kvinnor och män att inte vara ensam i 

sin sjukdom (Hildingh et al. 2006). Kvinnorna uppgav att andra kvinnor i sin 

hjärtrehabiliteringsgrupp var stöttande (Kristofferzon et al. 2007; Kristofferzon et al. 

2008).  

 

Nätverket runt kvinnorna gav de flesta styrka att förlita sig på sin egen förmåga när 

de testade sina gränser. De fick stöd i att prioritera sig själva, hantera medicinska 

behandlingar och symtom och göra egna bedömningar. Männen tyckte att det var 

viktigt att ta egna initiativ och lita på sin förmåga genom att skaffa sig kunskap och 

erfarenhet i stället för att bara förlita sig på information från läkarna (Kristofferzon 

et al. 2007). 

 

Bekräftelse från kollegor och familj beskrevs som viktigt. Brist på bekräftelse 

upplevdes när familjen inte förstod bräcklighet och förlust av styrka (Hildingh et al. 

2006). Många av männen var irriterade på att deras fruar var överbeskyddande 

(Salminen-Toumaala et al. 2012). Ibland kände även kvinnorna att de blev 

överbeskyddade av deras partner (Kristofferzon et al. 2008). Kvinnor rapporterade 

att de skulle tyckt om att få bidra mer till hushållsarbetet men att deras make inte 

tillät dem att göra det. Båda könen upplevde att de hade förlorat sin självständighet 

och personliga utrymme för att deras partner ständigt hade ett öga på dem 

(Salminen-Toumaala et al. 2012).  

 

Några av kvinnorna upplevde brist på stöd. De ville ändra deras livssituation efter 

hjärtinfarkten men hade inte det stöd som krävdes från familjen (Sjöström-Strand et 

al. 2011).  

 

Förändrad syn på livet 

 

Litteraturstudien visar olika förändringar i synen på livet utifrån underkategorierna 
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Omprioriteringar i vardagen, Att få en andra chans och Att anamma 

livsstilsförändringar. 

 

Omprioriteringar i vardagen 

Nya värderingar, motivation till förändring och balans i sig själv såväl som i 

förhållanden gav upphov till omprioriteringar i livet. Fördelningen av arbete och 

fritid värderades på ett nytt vis såväl som bilden av sig själv och andra. De flesta hade 

utvecklat ett nytt sätt att se på livet och förstått värdet av fritid. Bilden av andra hade 

också förändrats. Det var inte längre meningsfullt att slösa energi på negativa 

förhållanden (Hildingh et al. 2006). 

 

Kvinnorna och männen prioriterade inte längre efter risktagande, materiella 

ägodelar eller arbetslivet som tidigare hade varit viktiga. Istället värdesattes 

möjligheten att spendera kvalitetstid med familjemedlemmar (Kazimiera Andersson 

et al. 2013). Några talade om hjärtinfarkten som något som hade haft en positiv 

påverkan på deras liv, den hade fått dem att reflektera kring deras värderingar och på 

meningen med livet från ett nytt perspektiv. I några familjer hade sjukdomen fört 

dem samman (Salminen-Toumaala et al. 2012). Vissa kände att de hade bättre 

perspektiv på världen och att de gjorde bättre val kring deras liv och framtid. Några 

kände att de hade en bättre känsla för hur de skulle prioritera och hade en bättre 

uppskattning av livet och deras familj (Tod 2008). Kvinnor och män uppskattade sitt 

sociala liv med familj och närstående. De riktade mer uppmärksamhet mot sin hälsa. 

Livet var mer än arbete. De uppskattade saker som gav dem mening i livet 

(Kristofferzon et al. 2008). 

 

Att få en andra chans 

Kvinnor och män som drabbats av en hjärtinfarkt beskrev att de fått en andra chans i 

livet (Kristofferzon et al. 2008; Sjöström-Strand et al. 2011; Kazimiera Andersson et 

al. 2013). Kvinnor beskrev att de fick livet tillbaka efter deras hjärtinfarkt. De 

prioriterade sig själva, avsade sig många nödvändigheter, levde ett hälsosammare liv 

och slutade röka. Män uttryckte att de börjat ett nytt liv som innehöll en friskare 

tillvaro, möjligheter att göra saker som de missat tidigare i livet och att gamla vänner 

återkom. De lärde sig prata om känslor. Döden skrämde dem inte längre. En del 

nämnde en yttre andlig kraft som hjälpte dem att hitta ett bättre sätt att leva 



 16 

(Kristofferzon et al. 2008). De lärde känna sin kropp bättre. Deras mod ökade så de 

kunde motstå krav från det sociala nätverket. Dessutom accepterade de flesta deras 

situation som innebar fysiska och ekonomiska begränsningar (Kristofferzon et al. 

2007). 

 

Att anamma livsstilsförändringar 

Hjärtinfarkten motiverade kvinnorna och männen att sätta begränsningar och vara 

mottagliga för livsstilsförändringar. De talade om livsstilsförändringar gällande mat 

och träning (Hildingh et al. 2006). Attityder förändrades och de slutade röka, fick 

bättre matvanor och blev mer tålmodiga (Kristofferzon et al. 2007). 

 

Kvinnorna var tidigt motiverade att ta på sig ansvaret för att göra 

livsstilsförändringar. De var bestämda att de skulle lyckas i att förändra sin livsstil 

men det var svårare än väntat. Vissa av kvinnorna ändrade sin livsstil omedelbart 

och några behövde tid att reflektera innan de kunde förändra sig. De blev medvetna 

om hur de hade stressat och försökte att ändra det dagliga livet. De fann det svårt att 

fortsätta med alla förändringar över tid och behövde stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal (Sjöström-Strand et al. 2011). Kvinnorna och männen hade lärt 

sig om en välbalanserad diet och hade möjligheten att välja annorlunda. De 

uppmärksammade träningen i vardagen vilket inte gjorts tidigare (Hildingh et al. 

2006). 

 

En hjärtinfarkt kunde innebära att livet tog en drastisk vändning existentiellt, 

psykiskt, fysiskt och socialt. Kvinnorna och männen beskrev en konstant kamp med 

att hålla fast vid de hälsosamma livsstilsförändringar som krävdes efter en 

hjärtinfarkt. Att få professionellt stöd kunde vara en kritisk faktor för att det skulle 

lyckas (Kazimiera Andersson et al. 2013). Kvinnor uttryckte svårigheter med 

livsstilsförändringar eftersom de var beroende av stöd från familjemedlemmar. 

Bristande kunskaper om rekommenderade livsstilsförändringar påverkade deras 

välbefinnande och hälsa negativt. Män beskrev en stark längtan efter något. De flesta 

uttryckte problem relaterat till förändringar i rökning och motionsvanor 

(Kristofferzon et al. 2007). Kvinnor och män med starkt självbestämmande gjorde 

val efter sin nuvarande kapacitet, tog ansvar för sin hälsa och satte upp mål om 

livsstilsförändringar (Brink 2009). 
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De flesta livsstilsförändringarna rörde rökning och stress. Några kvinnor hänvisade 

även till diet och motion. Att följa en strikt hälsosam kost kunde ge känslor som att 

fastna i restriktioner. Män uppgav att de varit fysiskt aktiva när de var yngre men få 

av dem hade bibehållit dessa aktiviteter. En del kvinnor hade ökat sina aktiviteter 

jämfört med innan vilket hade ökat deras välbefinnande (Kristofferzon et al. 2008).  

 

Gällande anpassning av aktiviteter fanns det en könsskillnad. Män i arbetsför ålder 

var koncentrerade på att återgå till arbete. Män i pensionsålder tyckte att det var 

viktigt att bibehålla dagliga aktiviteter istället för att förändra dem. Kvinnorna i 

studien föredrog antingen att vänta före de återgick i arbete eller att anpassa 

arbetssituationen till deras begränsade kapacitet. De pensionerade kvinnorna 

reducerade sina aktiviteter (Brink et al. 2006). 

 

Diskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka kvinnor och mäns erfarenheter efter 

en hjärtinfarkt. Resultatet presenterades i kategorierna Begränsningar i vardagen, 

Stöd respektive brist på stöd från omgivningen och Förändrad syn på livet. 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa studiers yttersta mål är att öka förståelsen inom ett ämne. Upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar och behov står i centrum (Friberg 2012, 121). En 

kvalitativ ansats ansågs passande för att få ökad förståelse och undersöka män och 

kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt. Forsberg och Wengström (2013, 57) 

beskriver hur en mixad metod, där både kvantitativ och kvalitativ forskning används, 

kan ge en bredare bild av ett fenomen. Resultatet i denna litteraturstudie har 

baserats på nio kvalitativa studier. I början övervägdes användandet av både 

kvalitativ och kvantitativ forskning för att få olika slags information kring syftet. De 

kvantitativa studierna ansågs dock inte besvara syftet lika utförligt och uteslöts 

därför i ett senare skede. 

 

Flera databaser användes vid artikelsökningen till litteraturstudien. Det upplevdes 

svårt att hitta passande studier till syftet då många var inriktade på specifika 
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aspekter istället för att utforska området i sin helhet. Till en början avgränsades 

sökningen till att innehålla studier som inte var mer än 5 år gamla. Sökningen 

utökades med tiden eftersom relevanta studier till syftet inte gick att finna samtidigt 

som upplevelserna efter en hjärtinfarkt inte ansågs förändras så mycket över tid. 

Begränsande av studier till fulltext gjordes inte eftersom värdefulla studier då hade 

kunnat gå förlorade. För att få fler och nyare studier kunde fler sökord ha använts vid 

artikelsökningen. 

 

De studier som valdes ut till resultatet och stämde in med syftet var i sju av nio fall 

genomförda i Sverige. Det geografiska urvalet var slumpmässigt utifrån de studier 

som ansågs passa syftet bäst. Att många av studierna är genomförda i Sverige kan 

anses negativt ur den aspekt att resultatet är mest överförbart i Sverige då 

erfarenheterna som beskrivs till stor del är utifrån svenska förutsättningar. 

Litteraturstudiens resultat visar på könsskillnader gällande anpassning av 

aktiviteter. Tidigare studier som nämns i bakgrunden har visat på skillnader i 

symtombild mellan kvinnor och män. Denna skillnad har gjort att kvinnor inte sökt 

vård lika snabbt som män. I en studie av King och McGuire (2007) visas dock ett 

annat scenario där skillnader i symtombilden var begränsade. Majoriteten av 

kvinnor och män rapporterade att deras symtom var annorlunda från det förväntade. 

Smärtan var mindre än förväntat och de kände istället ett obehag och att något var 

annorlunda. Det fanns ingen könsskillnad kring att söka hjälp i tid. Författarna till 

denna litteraturstudie frågar sig vad det kan bero på att det i vissa fall upplevs väldigt 

stora skillnader i symtombild bland könen och i andra fall inga större skillnader. Det 

är möjligt att en faktor kan vara vilken kultur kvinnorna och männen kommer ifrån. 

Ifall det finns skillnader i symtombild i olika kulturer är det också möjligt att det 

finns skillnader i hur livet efter en hjärtinfarkt upplevs. Detta kan göra att 

överförbarheten i denna litteraturstudie är begränsad då större delen av studierna 

som utgör resultatet utgår från en svensk kultur. I åtta av nio studier redovisas 

fördelningen mellan antal kvinnor och män. Det är 96 kvinnor och 94 män som utgör 

resultatet i denna litteraturstudie. Utöver detta är 16 kvinnor och män 

okategoriserade gällande kön. Författarna tycker att detta jämna urval gör att en 

rättvis bild över såväl män som kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt ges. 

Någon specifik ålder på deltagarna har inte angetts som ett urvalskriterium i denna 
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litteraturstudie, vilket kan ha betydelse för resultatet, en yngre drabbad kanske har 

en annan syn på livet efteråt än en person som är åttio år och drabbas. 

 

Den kvalitetsgranskning som gjordes av studierna visade att fyra var av hög kvalitet 

och fem av medelhög kvalitet. Författarna hade aldrig tidigare genomfört en 

kvalitetsgranskning och detta kan tänkas ha medfört att granskningen inte gjorts 

korrekt. 

 

Analysen av studierna utgick från metoden av Friberg (2012). Studierna 

analyserades enskilt. Tre huvudkategorier och åtta underkategorier utformades 

gemensamt efter att ha läst igenom varandras resultat. Det urval som gjorts av 

studier till resultatet verkade vara stringent då kategorierna och underkategorierna 

var lätta att komma fram till.  

 

Forskningsetisk diskussion 

I vetenskaplig forskning är det viktigt att ha god etik. De som deltar i studien ska få 

ett gott omhändertagande. I det etiska resonemanget ingår att forskaren visar 

omtanke och inte orsakar skada eller negativa konsekvenser för deltagarna. 

Resultaten ska redovisas och slutsatserna ska vara noggrant övervägda. I en 

litteraturstudie ska etik övervägts noga i samtliga studier som ingår (Forsberg och 

Wengström 2013, 69-70, 143-145). Godkännande av forskning får endast ske om 

respekt för människovärdet kan tillgodoses. Grundläggande friheter och rättigheter 

hos människan ska alltid beaktas (Olsson och Sörensen 2011, 86). I denna 

litteraturstudie har studier där resultatet är tydligt beskrivet valts. Det har funnits en 

strävan att inkludera studier som har genomgått etisk granskning och/eller följer 

stadgarna i WMA Declaration of Helsinki (2013). Två studier valdes bort då de inte 

hade något etiskt godkännande eller följde stadgarna i WMA Declaration of Helsinki 

(2013), detta trots att studierna stämde överens med syftet. 

 

För att översättningen av studierna skulle bli korrekt användes lexikon när ord var 

svåra att förstå.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatanalysen var tre huvudkategorier och åtta underkategorier framträdande. 
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Huvudkategorierna var Begränsningar i vardagen, Stöd respektive brist på stöd 

från omgivningen samt Förändrad syn på livet.  

 

Resultatet visar att begränsningar i vardagen som fatigue förekommer. Fatigue är 

något som tas upp i många andra studier som berör livet efter hjärtinfarkt. Cameron 

(2005) och Brink, Karlson och Hallberg (2002) visar i sina studier att fatigue är ett 

av de vanligaste symtomen efter hjärtinfarkt. Alsén och Brink (2013) kommer i sin 

studie fram till att fatigue är något som finns kvar hos 48 procent av de som drabbats 

av hjärtinfarkt två år efter insjuknandet. I en studie av Alsén et al. (2010) beskrivs att 

fatigue minskat efter fyra månader jämfört med hur deltagarna upplevde det precis 

efter hjärtinfarkten. Personerna som haft en hjärtinfarkt hade dock fortfarande i 

större utsträckning problem med fatigue än den generella populationen. 

Fredriksson-Larsson et al. (2015) har ett liknande resultat, här visar studien att 

fatigue är som minst besvärande två månader efter hjärtinfarkten för att sedan öka 

igen. Även i en studie av Galdas et al. (2012) beskrivs fatigue hos de som haft en 

hjärtinfarkt. Här dras paralleller till hur fatigue och svaghet påverkar 

självförtroendet då det gäller att anstränga sig fysiskt. I en studie av Roebuck, Furze 

och Thompson (2001) beskrivs fatigue som ett av de symtom som har störst negativ 

inverkan på personernas livskvalitet. Liknande resultat gick att finna i denna 

litteraturstudie, där fatigue och andra hälsoproblem bidrog till en ökad försiktighet i 

vardagen och en brist på tron på den egna förmågan. I en review av Taylor (2006) 

visas att rehabilitering i såväl sluten som öppenvård kan leda till förbättringar 

gällande fysisk och yrkesmässig funktion hos patienter med fatigue. Rehabilitering 

kan minska symtomens svårighetsgrad samt förbättra livskvaliteten. Jain och DeLisa 

(1998) fann i sin review att inget botemedel finns mot fatigue då orsaken är okänd. 

Terapi, läkemedel och rehabiliteringsprogram ger viss lättnad i symtomen. Träning 

har visat sig öka styrka och uthållighet och vore därför en logisk behandlingsmetod. 

Den enda metod som bevisats fungera gällande att minska symtom på fatigue är 

kognitiv beteendeterapi. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att 

sjuksköterskan bör vara medveten om att fatigue är vanligt bland kvinnor och män 

efter hjärtinfarkt för att kunna informera och ge stöd och råd om strategier för att 

minska/lindra konsekvenser av fatigue hos patienten i efterförloppet.  
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Resultatet visar att känslomässiga reaktioner var ett problem som framkom hos 

många. Det kunde handla om en rädsla för att dö eller en rädsla för att återinsjukna i 

en ny hjärtinfarkt. Det fanns även rädslor kring fysisk ansträngning.  I en studie av 

Stevens och Thomas (2012) uttryckte kvinnorna en osäkerhet kring aktiviteter och 

att anstränga sig för mycket efter deras hjärtinfarkt. En studie av Bispo, de Lima 

Lopes och de Barros (2013) styrker ytterligare hur rädsla för ny hjärtinfarkt påverkar 

vardagen. I deras studie framkommer det att en sexuell dysfunktion upplevdes på 

grund av en rädsla för att återinsjukna i hjärtinfarkt eller dö. I en studie av Coyle 

(2009) beskriver många av deltagarna en osäkerhet och en rädsla för att få en ny 

hjärtinfarkt. Många beskrev en skräck över att veta att döden var så nära. En rädsla 

att drabbas av en ny hjärtinfarkt beskrivs även av deltagarna i en studie av 

Baldacchino (2011), i denna studie tycks denna rädsla minska från det tredje året och 

framåt. Även Junehag, Asplund och Svedlund (2014b) visar i sitt resultat att 

personer, speciellt under den tidiga återhämtningsfasen, var rädda för att få en ny 

hjärtinfarkt. En slutsats av ovanstående är att rädslorna efter en hjärtinfarkt kan 

bidra till en osäkerhet kring att utföra olika typer av fysisk aktivitet vilket kan tänkas 

leda till ett stillasittande som inte främjar hälsan. Sjuksköterskan bör informera om 

lämpliga aktiviteter samt våga fråga patienten kring dess rädslor. Det är viktigt att 

föra ett samtal kring sexualitet. 

 

I resultatet framkom i underkategorin stöd respektive brist på stöd från sjukvården 

att information och stöd från sjukvården var viktigt. Många upplevde dock att 

informationen var bristfällig. I en studie beskrivs hur hälso- och sjukvårdspersonal 

framställde det som viktigt att ge information, men att de sällan avsatte tid att göra 

det. Det fanns ett stort behov av information hos deltagarna och de ville ha mer 

detaljerad information än den de fick (Thompson, Ersser och Webster 1995). 

Missnöje med information och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal var ett stort 

problem (Roebuck et al. 2001). Att få information beskrivs som det viktigaste i 

jämförelse med andra behov. De fem saker patienter ansåg vara viktigast var att få 

specifika fakta kring deras tillstånd, att få ärliga förklaringar givna med ord som de 

kunde förstå, att prata med hälso- och sjukvårdspersonal kring problem som 

personerna själva eller en familjemedlem stod inför, att få veta hur sjukdomen 

förväntades fortskrida och att få specifik information kring behandling (Scott och 

Thompson 2003). Både givaren och mottagaren ska vara delaktig när det kommer till 
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socialt stöd. Socialt stöd är ett utbyte av resurser mellan givare och mottagare där 

givaren eller mottagarens intentioner är att öka välmående hos mottagaren 

(Shumaker och Brownell 1984). En slutsats av ovanstående är att stöd i form av 

information är väldigt viktigt efter en hjärtinfarkt. De som har drabbats av en 

hjärtinfarkt behöver få individanpassad information kring sitt tillstånd och en 

möjlighet att ställa frågor och få dessa besvarade för att kunna gå vidare och 

återhämta sig efter hjärtinfarkten. Personerna behöver känna att det avsätts tid för 

dem. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att fylla när det gäller stöd till patienten 

som drabbats av hjärtinfarkt. Det är viktigt att ge information om såväl det som kan 

förväntas inträffa strax efter hjärtinfarktstillfället som i det långa loppet. Även 

anhöriga bör vara involverade då information lätt kan glömmas bort av patienten. 

Skriftlig information kan också ges så att patienten kan gå tillbaka och titta på det 

som sagts.  

  

I resultatet beskrivs en förändrad syn på livet efter hjärtinfarkten. Att anamma 

livsstilsförändringar var ett framträdande ämne. I en studie av Coyle (2009) 

beskriver 33 av 62 personer hur de anpassade sig till den diet och motion som 

rekommenderats. Dietförändringar sågs som en relativt enkel sak att genomföra. I en 

studie av Baldacchino (2011) beskrivs att hitta en mening med sjukdomen tycks ge 

individer ett syfte i livet vilket i sin tur kan motivera dem att upprätthålla en 

hälsosam livsstil. I takt med att rädslan för att få en ny hjärtinfarkt minskade föll 

personerna tillbaka i gamla mönster och upprätthöll därmed inte sina 

livsstilsförändringar. Samma livsstilsförändringar som framgår i vårt resultat 

framkommer även i en studie av Hutton och Perkins (2008) där de deltagande 

männen genomförde måttliga dietförändringar, minskade deras alkoholintag och 

slutade röka. Ökad träning, särskilt promenader nämndes och männen undvek 

stressiga situationer. Att kunna behålla och förändra livsstilen är något som beskrivs 

i en studie av Junehag et al. (2014b) där deltagarna kämpade med att få tillbaka livet 

som det var innan hjärtinfarkten. Personerna hade en önskan att leva deras liv som 

innan hjärtinfarkten, men medgav att de gjort förändringar i bland annat 

matvanorna. Några beskrev en stress kring att behöva träna under återhämtningen. 

Att sluta röka var svårt. I en studie av Brändström et al. (2009) där fysisk aktivitet 

undersöktes sex månader efter en hjärtinfarkt visades att 40 procent av deltagarna 

utförde 30 minuters daglig fysisk aktivitet. I en studie av Condon och McCarthy 
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(2006) beskriver deltagarna att svårigheterna efter utskrivningen var att göra allt för 

många livsstilsförändringar på en gång. De tyckte även att det fanns en brist på 

professionell hjälp med att stödja personer i deras strävan efter livsstilsförändringar. 

En slutsats av ovanstående är att livsstilsförändringar är en mycket viktig del i 

återhämtningen efter en hjärtinfarkt. Alla personer har olika förutsättningar för att 

lyckas med detta. Sjuksköterskan måste se till varje individs förutsättningar och 

behov och anpassa information och stöd efter detta. I det långa loppet kanske det 

lönar sig att börja med några få livsstilsförändringar och successivt öka antalet 

förändringar istället för att förändra för många saker på en och samma gång. 

Författarna tycker även att samhället borde ta ett större ansvar i att göra en hälsosam 

livsstil mer attraktiv för att förbättra folkhälsan. Detta genom att exempelvis höja 

skatterna på ohälsosamma ting som tobak och socker och minska skatterna på frukt 

och grönt. Det kanske blir lättare att välja ett nyttigt alternativ om det dessutom 

gynnar ekonomin.  

 

Resultaten som helhet styrker vikten av egenvård när kvinnor och män drabbas av 

hjärtinfarkt. Egenvård definieras av Orem som ”aktiviteter som individer initierar 

och utför i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (Wiklund Gustin och 

Lindwall 2012, 168). Det finns potential hos alla människor att vårda sig själv och 

sina närmaste. Potentialen är dock beroende av om färdigheterna för egenvård finns. 

Hälsostatus, ålder, kön, socialt nätverk och familjesituation är faktorer som kan 

påverka förmågan till egenvård. Att stödja människor att ta hand om sig själv och 

sina nära och kära är fokus i sjuksköterskans arbete. Det är viktigt att hitta en balans 

mellan vila och aktivitet. Människorna ska stödjas till att bevara eller återfå hälsa för 

att livet ska begränsas så lite som möjligt. För att göra detta kan sjuksköterskan 

använda sig av olika omvårdnadssystem. Detta kan exempelvis innebära att 

sjuksköterskan använder sig av ett stödjande/undervisande system vilket innebär att 

sjuksköterskan stöttar personen att utveckla sin egen förmåga (Wiklund Gustin och 

Lindwall 2012, 163-177). Det stödjande/undervisande systemet kan sjuksköterskan 

använda sig av när det gäller att motivera patienten till livsstilsförändringar 

exempelvis gällande kost, motion och rökning efter en hjärtinfarkt. Det är viktigt att 

sjuksköterskan identifierar individens egen förmåga och kapacitet till egenvård för 

att kunna ge ett ändamålsenligt stöd till kvinnor och män efter hjärtinfarkt.  
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Konklusion 

 

Det resultat som framkom i denna litteraturstudie var att många hälsobekymmer 

förekom efter att en person drabbats av en hjärtinfarkt. Rädslor för att drabbas av en 

till hjärtinfarkt förekom hos många vilket hindrade dem att utföra fysisk aktivitet. 

Det uppstår en komplex situation då denna rädsla kan hindra personerna från att 

genomföra livsstilsförändringar. Sjuksköterskan bör informera om lämpliga 

aktiviteter, föra ett samtal kring sexualitet och våga fråga patienten kring dess 

rädslor. Kvinnor och män behöver känna att det avsätts tid för dem. De behöver få 

individanpassad information och möjlighet att ställa frågor. Sjuksköterskan har 

därmed en viktig uppgift att uppfylla gällande att ge patienten stöd och information. 

Informationen kan handla om såväl det som kan förväntas inträffa strax efter 

hjärtinfarktstillfället och på längre sikt och bör vara anpassad efter varje individs 

förutsättningar och behov.  

 

Denna litteraturstudie har gett en ökad förståelse i vikten av att ha kunskap kring 

hur livet förändras psykiskt och fysiskt efter en hjärtinfarkt. Som sjuksköterska är 

det viktigt att inte bara se sjukdomen och behandlingen. Att ha kunskap kring livets 

förändringar är viktigt vid utskrivning och vårdplanering för att kunna informera och 

stödja patienten, familjemedlemmar och närstående att på bästa sätt klara av 

problem i det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. Sjuksköterskan bör identifiera 

individens egen förmåga och kapacitet till egenvård för att kunna ge ett 

ändamålsenligt stöd till kvinnor och män efter hjärtinfarkt.  

 

Litteraturstudiens författare anser att det behövs djupare forskning kring 

livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Resultatet visade att många hade svårt att 

upprätthålla livsstilsförändringar i det långa loppet. Fler studier skulle behövas för 

att komma fram till metoder som kan användas för att patienter ska bibehålla sin 

hälsosamma livsstil. Resultatet har visat att vissa skillnader bland män och kvinnor 

finns i efterförloppet och skillnader mellan män och kvinnor skulle därför vara ett 

intressant ämne att forska mer om.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databaser Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 

Cinahl Myocardial 
infarction, 
experience*, 
after 

Journal 
Subset: 
Nursing. Peer 
reviewed. 

90 14 3 

Cinahl Heart attack, 
experiences 

20140101-
20151231. 
Journal 
subset: 
Nursing. Peer 
reviewed. 

3 1 1 

PsychINFO Myocardial 
infarction, 
experience*, 
after 

Peer reviewed. 219 19 2 

PubMed Heart attack, 
experience*, 
nursing 

5 years 
publication 
date 

21 2 1 

Cinahl Myocardial 
infarction, 
ecperience*, 
after 

Peer reviewed 601 43 1 

Cinahl Myocardial 
infarction, daily 
life, after 

Peer reviewed 46 20 1 

 

  



 

Bilaga 2. Artikelöversikt  

Författare 
År 
Tidskrift 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Brink, Eva, 
Karlson, Björn W, 

Hallberg, Lillemor 
R.-M 
 

2006 
 
Journal of 
Advanced Nursing 
 
Sverige 
 

 

Readjustment 5 
months after a 

first-time 
myocardial 
infarction: 

reorienting the 
active self. 

Studiens syfte var att 
undersöka självreglerings-

processen för att öka 
förståelsen för anpassning 
efter en förstagångs-

hjärtinfarkt. 
 

Kvalitativ studie. 
 

Deltagarna 
intervjuades enskilt 
fem månader efter 

deras första 
hjärtinfarkt. De 
flesta föredrog att 
bli intervjuade i 
hemmet, men sex 
deltagare valde att 
komma till 

sjukhuset för 

intervju. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades.  
 
Grounded theory 

präglade 
strategierna för 
såväl 
datainsamling som 

analys. 
 

Etiskt godkänd. 

I studien deltog 21 
personer, 11 kvinnor 

och 10 män. 
Kvinnorna var 50-83 år 
och männen 48-76 år. 

 
Studien är en del i en 
större studie kring 
hälsa och livskvalitet 
hos kvinnor och män 
som drabbats av en 
förstagångshjärtinfarkt. 

Före utskrivning från 

sjukhus blev deltagarna 
inbjudna av forskaren 
att delta i studien. 
Deltagarna valdes 
utifrån ålder, utbildning 
och anställning för att 

bilda en heterogen 
grupp. 
Rekryteringsprocessen 
beskrivs ej. 

”Att omvandla det aktiva 
jaget” är det centrala 

temat 5 månader efter 
hjärtinfarkt.  
 

Återanpassningen var 
influerad av 
sjukdomsuppfattning och 
fatigue och andra 
hälsoproblem  
 
Bemästringsstrategier 

varierade men att 

minimera 
konsekvenserna 
associerades till det 
centrala temat. 
 
Det aktiva jaget var 

hotat av konsekvenserna 
av hjärtsjukdom. 
Definitionen av dem 
själva som aktiva var 

hotat av fatigue och 
andra hälsoproblem som 

hindrade dem från att 
utöva de aktiviteter de 
gjort innan infarkten.  

Medelhög. 



 

Författare 
År 
Tidskrift 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Hildringh, 
Cathrine, Fridlund, 
Bengt, Lindell, Evy 
 

2006 
 
Rehabilitation 
Nursing 
 
Sverige 

Access to the world 
after myocardial 
infarction: 
experiences of the 

recovery process. 

Syftet med studien var att 
belysa 
återhämtningsmönster 
efter hjärtinfarkt med 

avseende på patienters 
erfarenheter. 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer som 
genomfördes 

individuellt i 
deltagarnas hem, 
förutom en som 
genomfördes på en 
arbetsplats.  
 
Intervjuerna 

spelades in och 
transkriberades. 
Data analyserades 

med hjälp av både 
manifest och latent 
innehållsanalys. 
 

Etiskt godkänd. 

I studien deltog 16 
kvinnor och män. 
Fördelning mellan 
könen redovisas ej.  

 
Deltagarna 
rekryterades till studien 
då de besökte en 
sjukvårds- 
facilitet 8-9 månader 
efter sin hjärtinfarkt. 

Alla som blev tillfrågade 
deltog i studien. 
 

Heterogent urval 
baserat på ålder, kön, 
relationsstatus, 
utbildning och 

deltagande i 
rehabiliteringsprogram. 
 

Återhämtningsprocessen 
beskrevs med temat 
”tillgång till världen” 
utifrån förmåga, 

begränsningar och 
omorientering. 
 
Återhämtningsprocessen 
fortskred genom 
självhjälp och hjälp från 
andra, genom att 

ömsesidigt dela bördor 
och klargöra 
begränsningar för 

återhämtningen.  

Medelhög. 

  



 

Författare 
År 

Tidskrift 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kristofferzon, 
Marja-Leena, 
Löfmark, Rurik, 
Carlsson, Marianne 

 
2007 

 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Sverige 

Striving for balance 
in daily life: 
experiences of 
Swedish women 

and men shortly 
after a myocardial 

infarction. 

Att beskriva 
upplevelser av det 
dagliga livet för 
kvinnor och män 

under de första 4-6 
månaderna efter en 

hjärtinfarkt. Fokus är 
på problem, 
problemhantering och 
stöd från personernas 

nätverk.  

Kvalitativ studie. 
 
Semi-strukturerade 
individuella intervjuer 

genomfördes. 
Deltagarna ombads 

berätta om problemen 
de hade upplevt, hur de 
hade hanterat dem 
samt vilken typ av 

stöd/hjälp de hade 
fått/saknat från deras 
personliga och 
professionella nätverk. 
Deltagarna fick välja 
plats och tidpunkt för 
intervjun. 

 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
användes som 
analysmetod. 

 
Etiskt godkänd. 

I studien deltog 40 
personer, 20 kvinnor 
och 20 män.  
En av männen valde 

senare att avsluta 
sitt deltagande från 

studien. Åldern på 
kvinnorna var 47-88 
år och männen var 
48-90 år. 

 
Studien är en del av 
en annan studie och 
deltagarna har 
rekryterats från den 
studien. Meningen 
var att inkludera lika 

många kvinnor och 
män och att de 
skulle vara i 
arbetsför ålder och 
äldre.  
 

Resultatet presenteras 
under de tre temana 
hotar det vanliga livet, 
kämpar för kontroll och 

oklara nätverk. 
 

Varje tema stödjs av 
intervjuerna och tar upp 
saker som förändringar i 
kropp och sinne, 

osäkerhet, 
livsstilsförändringar, att 
lita på sin egen förmåga, 
ta egna beslut och agera 
självständigt, 
känslomässigt stöd och 
kommunikationsproblem. 

Hög. 



 

Författare 
År 
Tidskrift 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kristofferzon, 
Marja-Leena, 
Löfmark, Rurik, 

Carlsson, 
Marianne 

 
2008 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 

Sverige 

Managing 
consequences 
and finding 

hope – 
experiences of 

Swedish women 
and men 4-6 
months after 
myocardial 
infarction. 

Att beskriva 
erfarenheten av 
vardagen 4-6 

månader efter en 
hjärtinfarkt och 

de drabbades 
förväntningar för 
framtiden. 

Kvalitativ studie.  
 
Semi-strukturerade 

individuella intervjuer 
gällande familj, arbete, 

rehabilitering, 
hälsoproblem, oro och 
bekymmer som fanns 
för tillfället samt 
förväntningar på 
omedelbar framtid.  
 

Deltagarna valde plats 
och tid för intervjun.  

 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 
Data analyserades 

med innehållsanalys. 
 
Etiskt godkänd. 

I studien deltog 39 
personer, 20 kvinnor och 19 
män. Åldern på kvinnorna 

var 47-88 år och männen 
var 48-90 år. 

 
Kvinnorna och männen 
valdes ur en annan 
longitudinell studie som 
hade valt sina deltagare 
utifrån om de hade kommit 
till intensivvården med en 

diagnosticerad hjärtinfarkt 1 
månad innan, att de bodde 

inom sjukhusets 
upptagningsområde,  
att det inte fanns några 
kommunikationssvårigheter 

samt att kvinnorna och 
männen kände att de hade 
fysisk och psykisk kapacitet 
att delta i studien. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Resultatet kretsar kring 
att hantera 
konsekvenserna av 

hjärtinfarkten och att 
hitta en mening i vad 

som hänt.  
 
Kvinnorna och männen 
hade inte uppnått en 
stabil hälsa 4-6 
månader efter sin 
hjärtinfarkt. Detta trots 

att fysiska symtom och 
stress hade minskat 

över tid. De behövde 
övervinna hälsoproblem, 
livsstilsförändringar, 
känsloreaktioner och 

förändringar i det 
sociala livet. Stödet från 
deras sociala nätverk 
uppmuntrade dem att 
gå vidare. De fann vissa 
positiva saker i vad de 
gått igenom, nya 

livsvärderingar och hopp 
om framtiden. 
 
 
 
 
 

Hög. 



 

Författare 
År 
Tidskrift 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Tod, Angela 
 
2008 
 

Nursing 
Standard 
 
Storbrittanien 

Exploring the 
meaning of 
recovery 
following 

myocardial 
infarction. 

Att undersöka 
återhämtningens 
betydelse ur 
patientens 

perspektiv hos de 
som haft en 
hjärtinfarkt och 
dess vårdare. 

Kvalitativ studie. 
 
Gruppintervjuer 
användes.  

 
Intervjuerna spelades 
in och anteckningar 
fördes. Vid 
intervjuernas slut 
skrevs korta 
sammanfattningar. 

Intervjuerna 
transkriberades. När 
data från intervjuerna 

analyserades togs 
kategorier och 
teoretiska satser fram. 
Dessa testades med 

hjälp av data från tio 
patienter som deltog i 
en individuell intervju 
6-9 månader efter 
hjärtinfarkt. 
 

Data kodades och 

analyserades med 
QSR©NVIVO som är 
ett kvalitativt 
analysprogram. 
 
Etiskt godkänd. 

I studien deltog 34 
personer, 9 män och 5 
kvinnor. Deltagarna var 60-
75år gamla. 

 
Deltagarna rekryterades till 
studien via organisatören för 
deras hjärtstödgrupp. 
 
Ett urval av 14 patienter 
som genomgått en 

hjärtinfarkt, en patient som 
genomgått hjärt-
bypassoperation och 9 

vårdare. Kirurgpatienten 
rekryterades på grund av ett 
missförstånd kring 
patientens tidigare diagnos. 

Ur denna studie valdes 
endast patienternas 
data ut för analys. 
 

Frågor kring rädsla och 
utsatthet är närvarande 
i deltagarnas historier. 
 
Resultatet behandlar 
skillnader och ständig 
otrygghet. Deltagarna 

kände sig annorlunda 
kring hur de ”var som 
person” innan 

hjärtinfarkten. Bland 
annat kände de att de 
inte hade samma 
självförtroende. 

Återhämtningen var en 
pågående process som 
involverade att lära sig 
att leva med den 
förändringen. 
Deltagarna rapporterade 

en brist på förtroende 

till den egna kroppen.   

Medelhög. 



 

Författare 
År 
Tidskrift 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Brink, Eva 
 
2009 
 

Clinical Nursing 
Research 
 
Sverige 

Adaption 
positions and 
behaviour 
among post-

myocardial 
infarction 
patients. 

Att utforska 
upplevelser och 
anpassning till 
sjukdomens 

påföljder ett år 
efter insjuknande 
hos patienter 
med hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. 
 
Personerna 
intervjuades ett år 

efter hjärtinfarkten. 
Det framgår inte 
tydligt ifall intervjuerna 
genomfördes enskilt 
eller i grupp. 
Intervjuerna öppnades 
med frågan ”berätta 

om din hälsa” och 
avslutades då mättnad 
hade uppnåtts, dvs. då 

deltagarna inte längre 
sa något nytt kring 
konceptet som 
undersöktes.  

 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 
Grounded theory 
användes för att 
analysera. 

  

 
Etiskt godkänd. 

I studien deltog 19 
personer, 10 kvinnor och 9 
män. Exakta åldrar 
framkommer inte men 

männens medelålder var 
61,89 år och kvinnornas 
65,44 år. 
 
Gruppen rekryterades med 
syfte att bilda en heterogen 
grupp med hänsyn till ålder, 

utbildning och anställning. 
Av de 23 som blev 
tillfrågade att delta tackade 

2 nej och var 2 för sjuka för 
att delta. Deltagarna hade 
drabbats av en 
förstagångshjärtinfarkt. 

 
 

Resultatet innehåller 
olika anpassningsnivåer 
som att stå ut med 
nuvarande hälsa, kämpa 

för hälsa, ignorera 
sjukdom och kämpa mot 
sjukdom. 
Anpassningsnivåerna 
relaterades till 
självbestämmande och 
att hantera 

sjukdomspåföljderna. 
 
 

 
 
 
 

Medelhög. 

 



 

Författare 
År 
Tidskrift 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Sjöström-Strand, 
Annica, Ivarsson, 
Bodil, Sjöberg, 
Trygve. 

 
2011 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 

Sverige 

Women’s 
experience of a 
myocardial 
infarction: 5 years 

later. 

Att undersöka och 
beskriva hur 
kvinnor upplevde 
sin hälsa och 

vardag 5 år efter 
en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. 
 
Enskilda intervjuer. 
Deltagarna fick 

brev och ringdes 
sedan upp. Mötena 
bestämdes över 
telefon. 2 valde att 
ha sina intervjuer i 
hemmet och 10 
valde sjukhuset. 

Intervjuerna 
spelades in samt 
transkriberades och 

analyserades sedan 
med 
fenomenografisk 
metod.  

 
Etiskt godkänd. 

Studien inkluderar 12 
kvinnor från en 
tidigare studie med 
14 kvinnor. Ålder 40-

90 år. 
 
Deltagarna 
rekryterades från en 
hjärtenhet på ett 
universitetssjukhus i 
södra Sverige. 

Kvinnorna valdes 
strategiskt med 
hänsyn till ålder, 

social status, antal 
barn och utbildning.  
 
 

Resultatet innehåller 
konsekvenser av en 
hjärtinfarkt och 
anpassning till en ny 

livssituation. 
 
Kvinnorna beskriver att 
hjärtinfarkten gav 
begränsningar i deras liv 
även 5 år efter 
händelsen. De upplevde 

fatigue, fysiska 
restriktioner och hade 
andra hälsoproblem. 

Några av kvinnorna 
upplevde inte att deras 
hjärtsjukdom påverkade 
vardagen. Många hade 

tankar kring att få en ny 
hjärtinfarkt. Vissa var 
tacksamma och beskrev 
det som att de hade fått 
en andra chans.  
 

 

Hög. 

 

 



 

Författare 
År 
Tidskrift 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Salminen-
Toumaala, Mari, 
Åstedt-Kurki, Päivi, 
Rekiaro, Matti, 

Paavilainen, Eija 
 
2012 
 
Nursing Research 
and Practice  
 

Finland 
 

Coping 
experiences: a 
pathway towards 
different coping 

orientations four 
and twelve months 
after myocardial 
infarction – a 
grounded theory 
approach. 

Att skapa en självständig 
teori kring patienters 
hantering av hjärtinfarkt 
som ett kontinuum. 

Kvalitativ studie. 
 
Individuella 
intervjuer med 

deltagarna rörande 
studiens syfte.  
 
Intervjuerna 
genomfördes i 
deltagarnas hem 4 
och 12 månader 

efter 
hjärtinfarkten. 
 

Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades.  
Intervjuerna 

analyserades enligt 
grounded theory. 
 
Etiskt godkänd.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

I studien deltog 28 
personer, 16 män och 12 
kvinnor. Deltagarna var i 
åldrarna 32-82 år.  

 
Forskaren rekryterade tills 
dess att de ansåg att 
mättnad uppnåtts på 
ämnet. Kvinnorna och 
männen skulle ha haft sin 
första hjärtinfarkt och inte 

ha några kognitiva 
problem eller 
minnesproblem. 

 
Alla hade personliga 
erfarenheter av 
hjärtinfarkt och hade sökt 

hjälp för att hantera 
situationen; de sågs som 
experter på deras 
situation.  

Resultatet presenteras 
som 
”hanteringsstrategier – 
en väg mot olika 

hanteringsinriktiningar” 
vilket inkluderar positiva 
och negativa 
hanteringsupplevelser (4 
månader efter 
hjärtinfarkt) och olika 
hanteringsinriktningar 

(12 månader efter 
hjärtinfarkt). 
 

Att hantera en 
hjärtinfarkt är en 
dynamisk process med 
hantering av skiftande 

känslor och 
anpassningsbehov. 

Medelhög. 



 

Författare 
År 
Tidskrift 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kazimiera 
Andersson, Ewa, 
Borglin, Gunilla, 
Willman, Ania 

 
2013 
 
Qualitative Health 
Research 
 
Sverige 

The experience of 
younger adults 
following 
myocardial 

infarction. 

Att belysa innebörden av 
yngre personers (<55 
år) erfarenheter under 
det första året efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie.  
 
Individuella 
intervjuer, 

majoriteten i 
deltagarnas hem. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 

analysmetod. 
 
Etiskt granskad. 

I studien deltog 17 
personer, 6 kvinnor och 11 
män i åldrarna 23-55år. 
 

Deltagarna rekryterades 
med hjälp av subjektivt 
urval utifrån ålder, kön, 
utbildning och tid sedan 
hjärtinfarkten. 

Resultatet beskrev hur 
energi var något som 
ständigt saknades, rädsla 
var en ständig 

följeslagare, krav fanns 
ständigt närvarande, 
kroppen och sinnet var 
opålitligt vilket utgjorde 
ett hot och deltagarna 
insåg att livet aldrig 
skulle komma att bli 

detsamma igen. Det 
centrala temat var den 
dagliga kampen för att 

återställa balansen i 
livet.  

Hög. 

 



 

Bilaga 3. SBU:s Granskningsmall. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


