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ABSTRAKT 

 

Titel: Kvinnor och mäns upplevelser av hur livet förändras efter den första 

hjärtinfarkten. En litteraturstudie.  

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en stor folksjukdom och många dör av det varje år. Att 

drabbas innebär oftast en stor förändring av livet.  

Syfte: Litteraturstudiens syfte är därför att beskriva kvinnor och mäns upplevelser 

hur livet förändras efter att ha drabbats av en första hjärtinfarkt. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts där resultatet har sammanställts av 8 

vetenskapliga kvalitativa artiklar som har granskats och analyserats.  

Resultat: Resultatet visade att de flesta beskriver känslor av ilska, frustration samt 

tankar om varför just de drabbats och en rädsla och osäkerhet inför framtiden. De 

drabbade har olika nivåer av motivation till att förändra sin livsstil samt att det kan 

vara svårt att behålla förändringarna. Vårdens och de drabbades stöd har visats 

betydelsefullt men det är inte alla som får de stöd de behöver.  

Konklusion: För att kunna hantera känslorna som uppkommer efter hjärtinfarkten 

borde vårdpersonalen berätta att det är normalt att få känslor som ilska, ångest och 

en rädsla för döden. De som drabbats behöver mer stöd för att kunna göra 

livsstilsförändringarna som behövs samt att sjuksköterskan ger information till den 

som drabbats och dess anhöriga för att öka tryggheten.  
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ABSTRACT 

 

Title: Women and men’s experiences of how life changes after their first myocardial 

infarction a literature study. 

Background: Myocardial infarction is a major scourge and a lot of people die from 

it every year. To get a myocardial infarction usually means a big change in life.  

Aim: The aim of the study was to describe women’s and men’s experiences of how 

life changes after their first myocardial infarction.  

Methods: A literature study with a qualitative approach, where the results have been 

compiled of 8 articles that have been reviewed and analysed.  

Results: The result showed that most describes the feelings of anger, frustration, 

thoughts on why they suffered, fear and uncertainty about the future. They have 

different levels of motivation to change their lifestyle and it can be difficult to keep 

the change. Health-care and family support has been important but it is not everyone 

who has a support. 

Conclusion:  In order to deal with the emotions that arise after myocardial 

infarction should the nurses explain it’s normal to feel anger, anxiety and fear of 

death. They need more support to make lifestyle changes and the nurses need to 

provide information about the myocardial infarction to their families too.  
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BAKGRUND 

 

Att drabbas av den första hjärtinfarkten medför ofta begränsningar i livet, det är 

vanligt att uppleva fysiska begränsningar i form av trötthet. De flesta får tankar om 

risken att få en ny hjärtinfarkt och många upplever mycket ångest och oro efteråt 

(Sjöström-Strand, Sjöberg 2011). Denna litteraturstudie fokuserar på hur det kan 

vara att drabbas av den första hjärtinfarkten. 

 

Hjärt- och kärlsjukdom är den främsta anledningen till att människor dör i världen 

och fler människor dör av hjärtsjukdomar än av annan sjukdom, 17,5 miljoner 

människor dog av hjärtsjukdom år 2012 (WHO, 2015). År 2014 fick 27 500 

människor en akut hjärtinfarkt i Sverige. Av alla som drabbades av en akut 

hjärtinfarkt var det 26 % som dog inom 28 dagar (Socialstyrelsen 2014). Nästan alla 

hjärt- kärlsjukdomar kan förebyggas genom att leva ett hälsosamt liv, till exempel 

sluta använda tobak, äta hälsosam kost, öka fysisk aktivitet och minska 

alkoholmängden (WHO, 2015). 

Patofysiologin vid hjärtinfarkt innebär ett försämrat blodflöde i kranskärlen. 

Anledningen till detta är vanligtvis förträngningar i kranskärlen. Det uppstår 

antingen en skada i kärlväggen eller att ett plack spricker som bildar en blodpropp 

som i olika grad täpper till blodflödet i kranskärlen. När blodtillförseln inte räcker till 

får hjärtmuskeln för lite syre, det vill säga en myokardischemi. Hjärtinfarkt kan 

benämnas utan ST-höjning och med ST-höjning utifrån de olika EKG-förändringar 

som uppkommer. Vid hjärtinfarkt utan ST-höjning har en blodpropp blockerat 

blodtillförseln delvis, men ändå så pass mycket att en myokardskada kan ses. Vid 

hjärtinfarkt med ST-höjning blockeras vanligtvis kranskärlet helt av en blodpropp 

och hjärtmuskeln får en total syrebrist vilket kräver omedelbar sjukhusvård 

(Eikeland, Haugland, Stubberud, 2011, 215). 

Riskfaktorerna för att drabbas av en hjärtinfarkt är bland annat ålder, manligt kön, 

ärftlighet, rökning, högt blodtryck, diabetes, övervikt, negativ stress och för lite fysisk 

aktivitet (Eikeland, Haugland, Stubberud, 2011,216). De som är i riskzon av att 

drabbas är personer som har kärlkramp, högt blodtryck eller släktingar som drabbats  
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 (Abed, Khalil, Moser 2015). Det visar sig även i en studie av Yawn, Wollan, Jacobsen 

Fryer, Roger (2004) att övervikt och rökning är en riskfaktor.  

Symtomen för hjärtinfarkt börjar oftast med bröstsmärtor som är det mest 

framträdande symtomen för både män och kvinnor. Snabb puls, känselbortfall, 

kittlande känsla i armen eller handen, blekhet, yrsel, svaghet, förlora medvetandet, 

illamående, kräkning, allmän känsla av obehag, halsbränna och ont i käken kan även 

vara symptom på hjärtinfarkt (Tullman, Dracup 2005). En studie som omfattade 82 

deltagare visade på vissa könsskillnader vad gäller bröst, axel och ryggsmärtor. 

Smärtor i båda armarna upplevde 79 % av kvinnorna och 29 % av männen samt 50 % 

av kvinnorna och 11 % av männen upplevde ryggsmärta. Ett år innan hjärtinfarkt 

visades oförklarliga fysiska symtom, 60 % av kvinnorna, 48 % av männen kände 

fysiska symtom. Till exempel kände 52 % av kvinnorna och 20 % av männen en 

trötthet, kvinnorna hade även högt kolesterol (Løvlien et.al 2006). 

 

I en studie visade det sig att endast några få deltagare hade känt sig redo att söka 

vård även om hjärtinfarkt fanns i släkten. Symtomen misstolkades och det tog en 

stund för de som drabbats att förstå allvaret och att ta tag i situationen (Brink, 

Karlsson och Hallberg 2002a). Anledning till att många väntar på att söka vård är för 

att de känner att de kan hantera symtomen och vill inte belasta hälso-och sjukvården 

(Noureddine, Dumit, Saab 2015). 

 

Efter hjärtinfarkt kan akuta komplikationer uppstå, vanligaste är hjärtsvikt, 

kärlkramp, emboli, perikardit, ventrikelseptumdefekt, aneurysm, 

papillarmuskelruptur, axelsmärtor, svullna händer, ångest och depressioner 

(Hubbard 2003). Av alla (n=114) som har drabbats av en hjärtinfarkt fick 41 % fatigue 

efteråt, 25 % upplevde utmattning, 20 % fick sömnstörningar och 25 % upplevde 

andfåddhet, speciellt vid ansträngning (Brink, Karlsson och Hallberg 2002b).  

 

Efter hjärtinfarkten påbörjas en rehabilitering där vårdpersonalen identifierar vilka 

riskfaktorer som finns för varje individ. Åtgärderna är att lära sig att hantera stress, 

kostförändringar, motion och att delta i stödgrupper. Det innebär också för 

vårdpersonalen att förmedla information och utbilda patienter om olika riskfaktorer, 

medicinering, viktnedgång och rökavvänjning (Fridlund, 2002). Det finns nationella 
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riktlinjer för att kunna stötta patienter till livsstilsförändringar. Riktlinjerna 

innehåller olika rekommendationer för sjukdomsförebyggande metoder, bland annat 

stöd i form av rådgivande samtal för personer som röker, har ohälsosamma matvanor 

eller vid otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen 2015). Det har framkommit att 

patienter skulle behöva mer information om riskfaktorer och tecken på symtomen 

(Eshah och Bond 2009, Fridlund 2002). Många uttryckte att den viktigaste grunden 

för en lyckad rehabilitering var att ha kunskap om hjärtat och vad en hjärtinfarkt 

innebär. Deltagarna önskade råd och stöd om hur de kunde göra för att få en balans i 

livet. En tidig uppföljning där vårdpersonalen tog sig tid att lyssna och svara på frågor 

som uppkommit kändes som en trygghet (Bergman, Berterö 2001). 

 

Det har visat sig att sjuksköterskans sätt att arbeta personcentrerat runt patienten är 

viktigt. Personcentring innebär att lyssna på patienten, fungera som en rådgivare 

samt kunna vara ett stöd och följa upp de livsstilsförändringar som gjorts. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan har förståelse för patientens känslor och behov, har 

en förmåga till självkritik och sina egna fördomar samt att vara en god förebild. För 

att kunna genomföra detta krävs det att kunna arbeta efter ett pedagogiskt 

förhållningssätt och kan se personen bakom hjärtinfarkten (Fridlund, 2002). För att 

sjuksköterskan ska kunna stödja en person som drabbats av en hjärtinfarkt till 

egenvård krävs det ingående kunskaper om hur dessa upplever sin situation.  

 

Syfte 

Litteraturstudiens syfte är att beskriva kvinnor och mäns upplevelser hur livet 

förändras efter att ha drabbats av en första hjärtinfarkt. 

 

Metod 

Då syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser användes en 

kvalitativ ansats. En kvalitativ forskningsansats innebär att man vill få en helhetsbild 

av specifika förhållanden och att få en fullständig bild av människors upplevelser 

(Olsson och Sörensen 2012, s.100). 
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Sökmetoder 

Databaserna Cinahl och Pubmed är databaser för hälso- och sjukvård med fokus på 

omvårdnad (Karlsson, 2012, 97). Dessa databaser användes i litteratursökningen. 

Sökorden som har använts är myocardial infarction, experience, qualitative studies, 

daily life after a heart attack, health, women’s life after, men’s experience. Antal 

träffar blev högt och därför användes en boolesk sökning med termen AND för att 

smala ner antalet träffar och för att sökningen skulle bli mer specifik (Karlsson, 2012, 

106). Sökvägar redovisas (Bilaga 1). 

 

Artiklarna skulle vara genomförda mellan år 2000-2014. Inklusionskriterier för 

litteraturstudien har varit att artiklarnas resultat svarade på litteraturstudiens syfte. 

Artiklarna skulle vara peer-reviwed, ingå i nursing journals och använda sig av en 

kvalitativ metod samt att deltagarna i studierna ska ha drabbats av en hjärtinfarkt för 

första gången under det året de blev intervjuade. Deltagare under 18 år exkluderades, 

och även anhöriga därför att det endast ska vara fokus på patienters upplevelser. 

 

Urval 

Urvalet gjordes i tre steg (Olsson, Sörensen, 2012, 285) (Bilaga 2). I urval ett lästes 

artiklarnas abstrakt och svarade abstraktet på litteraturstudiens syfte gick den vidare 

till urval två där resultatet och hela artikeln lästes noga för att se om artikeln 

fortfarande svarade på syftet. I urval tre gjordes en kvalitetsgranskning med hjälp av 

en bedömningsmall för kvalitativa metoder (Olsson, Sörensen 2012, 285). 

Granskningsmallen användes som stöd för att metodiskt granska artiklarnas kvalitet 

(Willman, Stoltz, Bahtsevani 2011, 108). Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av 

tre olika kvaliteter, hög, medel och låg. De använda studiernas poäng omvandlades 

till procent där hög kvalitet fick 80 %, medel 70 % och låg 60 %. En studie med låg 

kvalitet exkluderades och endast de med hög/medel användes i litteraturstudien för 

att få en bra kvalitet. De valda studierna presenteras (Bilaga 3). 

 

Analys 

Materialet analyserades i tre steg, steg ett innebär att materialet läses noga flera 

gånger, i steg två tas text ut som svarar på syftet, texten kodas och formas sedan om 

till huvudkategorier samt underkategorier. I det sista steget skapas en ny helhet där 
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materialet presenteras tydligt (Henriksson, Billhult 2012, 135). Vi började med att 

läsa allt resultat ur de artiklar som valts. Först sorterades resultaten in i mindre 

grupper, det vill säga resultattext samlades ihop som hade likartat innehåll i olika 

grupper. För att hålla reda på texten gjordes olika färgmarkeringar utifrån innehåll. 

Grupperna sorterades och så småningom bildades huvudkategorier och 

underkategorier som benämndes. Denna sortering avslutades när resultatet 

bedömdes vara framställt så tydligt som möjligt. Avslutningsvis formulerades 

resultatet till en löpande text (se nedan, resultat). 

 

Forskningsetik 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) krävs det ett informerat samtycke i alla 

studier som involverar människor. Informerat samtycke innebär att deltagarna 

frivilligt deltar i studien samt att de är väl informerade i studien och eventuella risker. 

Alla personer som ska delta i en studie ska även ha fått information om att de när 

som helst kan avbryta deltagandet utan att det medför negativa följder. Deltagarnas 

personuppgifter ska vara sekretessbelagda för att skydda deras integritet. Ingen 

deltagare får uppleva fysiskt eller psykiskt obehag eller komma till skada till följd av 

forskningen. Vårt etiska ansvar var att granska studierna och alla studier som har 

valts till denna litteraturstudie var etiskt godkända. Ett annat etiskt ansvar har varit 

att redovisa studiernas resultat så noggrant och värderingsfritt som möjligt. 

Resultatet har även diskuteras med handledaren för att få en starkare trovärdighet.  

 

RESULTAT 

Vid analysen av artiklarnas resultat framkom det fyra huvud- och nio underkategorier 

till litteraturstudiens resultat.  En sammanställning av resultatets kategorier 

redovisas (Tabell 1).  
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Tabell 1 Sammanställning av resultatets kategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Att konfronteras med att ha 

drabbats av en hjärtinfarkt 

Att känna ilska och frustration över 

att ha drabbats 

Att ha tankar om varför just jag 

drabbats 

Att ställas inför 

livsstilsförändringar 

Att vara mer eller mindre motiverad 

till livsstilsförändringar 

Att få nya begränsningar i livet 

Att ha svårt att bibehålla 

livsstilsförändringarna 

Betydelsen av stöd Att få eller inte få stöd från vården 

Att känna stöd eller bli 

överbeskyddad av socialt nätverk 

Synen på framtiden Att känna osäkerhet inför framtiden 

Att känna hopp 

 

 

Att konfronteras med att ha drabbats av en hjärtinfarkt  

Litteraturstudien visar att drabbas av en hjärtinfarkt kan innebära känslor som ilska, 

frustration och nedstämdhet. Många av deltagarna ställer sig frågan “Varför 

drabbades jag?”.  

 

Att känna ilska och frustration över att ha drabbats 

Studier visar att många deltagare talade om känslor av ilska och frustration över att 

ha fått en hjärtinfarkt (Hutton, Perkins 2008, Stewart, Davidson, Meade, Hirht, 

Makrides 2000). Deltagarna kände sig mindre toleranta än de varit innan 

hjärtinfarkten och kände ilska över att ha fått en hjärtinfarkt. En del deltagare kände 

en frustration över att de drabbats trots att de tränat och ätit hälsosam kost, vilket 



7 
 

ledde till att deltagarna kände sig nedstämda (Roebuck et.al 2001, Stewart et.al 

2000).  

Att ha tankar om varför just jag har drabbats 

En studie visar att det var tydligt att hjärtinfarkten lämnat deltagarna med 

funderingar över varför just de drabbats. Många beskrev att det enligt dem själva var 

dåliga levnadsvanor som hade orsakat hjärtinfarkten (Condon, McCarthy 2006). 

Flera kvinnor trodde att psykosocial stress på grund av krav de kände från 

familjemedlemmar, sjukdomar eller en inre oro, hade orsakat deras hjärtinfarkt 

(Kristofferzon, Löfmark, Carlsson 2007). Deltagarna tänkte ständigt på vad som 

orsakade hjärtinfarkten, särskilt de yngre kvinnorna tänkte att bara äldre människor, 

till exempel egna föräldrar eller farföräldrar kunde drabbas av en hjärtinfarkt. 

Tankarna om varför de blivit drabbade var svåra att bli av med och många ville ha en 

förklaring varför just de drabbas men de kunde inte hitta någon förklaring (Sjöström-

Strand, Fridlund 2007). Många av deltagarna hade ätit hälsosamt och tyckte att det 

var oroande att ändå ha drabbats av en hjärtinfarkt (Roebuck et.al 2001). 

Att ställas inför livsstilsförändringar 

Litteraturstudien visar att drabbas av hjärtinfarkt medför ofta ett behov av att behöva 

ändra sin livsstil och det kan vara svårt att göra dessa förändringar på grund av brist 

på motivation samt att individen ställs inför nya begränsningar i vardagen. Att sedan 

lyckas behålla livsstilsförändringar kan vara svårt.   

 

Att vara mer eller mindre motiverad till livsstilsförändringar 

Studier visar att deltagarna kämpade för att kunna leva ett normalt vardagsliv. De 

ville komma tillbaka till sitt liv som det var innan hjärtinfarkten och kunna utföra 

samma aktiviteter som tidigare (Brink, Karlsson, Hallberg 2006, Kristofferzon et.al 

2007, Junehag, Asplund, Svedlund 2014). De flesta av deltagarna behövde göra 

många stora livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten som innebar mer motion, bättre 

kost och att sluta röka (Condon et.al 2006, Hutton et.al 2008, Junehag et al 2014, 

Roebuck et.al 2001, Stewart et.al 2000).  Majoriteten av männen hade en låg 

motivation till att förändra sina levnadsvanor, då de hade ett starkt sug efter till 

exempel tobak och alkohol (Kristofferzon et.al 2007). Deltagarna förstod den skadliga 

inverkan som rökning, stress och dåliga kostvanor hade på deras hälsa. De flesta hade 

tidigare många gånger tänkt ändra sina vanor och leva hälsosammare, men ingen 
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hade haft motivationen till att göra det (Condon et.al 2006, Kristofferzon et.al 2007). 

Några ville ta kontroll över sitt eget liv och hade börjat träna efter utskrivning, men 

hade slutat eftersom "det var tråkigt”.  De deltagare som var friska tidigare men 

överviktiga hade utan framgång försökt att ändra sina vanor. Nu visste de att de var 

tvungna att förändra sin livsstil, men tyckte att förändringarna påverkade deras liv 

negativt och var svåra att upprätthålla. Vissa deltagare som ville ha kontrollen över 

sitt eget liv kände att de inte ville göra några förändringar och var nöjda med livet 

som det var trots att de hade drabbats av hjärtinfarkten (Junehag et.al 2014). Alla 

hade dock inte låg motivation till att förändra livet efteråt, för många var det ett 

uppvaknande och en del lyckades att sluta röka, äta bättre, saktade ner i livet och 

lyssnade mer på sin kropp (Brink et al 2006, Kristofferzon et.al 2007, Roebuck et.al 

2001). 

Att få nya begränsningar i livet 

Studier visar att många beskrev att livet hade förändrats efter hjärtinfarkten, livet 

kändes meningslöst på grund av de nya begränsningarna som hade uppstått. Flera 

deltagare uttryckte att de kände sig äldre och behövde sakta ner i livet. De beskrev att 

de inte hade samma fysiska kapacitet som innan, och de kände därmed 

begränsningar när de skulle genomföra fysiska aktiviteter (Hutton et.al 2008, 

Sjöström-strand et.al 2007). Många kände en ökad känslighet för kalla eller varma 

temperaturer och detta hindrade dem från att göra utomhusaktiviteter som de hade 

gjort innan hjärtinfarkten (Junehag et.al 2014).  Deltagarna beskrev att det var 

svårare än de trodde att genomföra förändringarna på grund av sina begränsningar, 

till exempel trötthet och brist på energi vilket bidrog till att deltagarna inte orkade 

med olika aktiviteter och fick ett större behov av att vila (Brink et al 2006, Condon 

et.al 2006, Junehag et.al 2014, Sjöström-Strand et.al 2007). En annan begränsning 

som flera deltagare uttryckte var stress, det blev en stressfaktor över att behöva träna 

under sin återhämtning samt att börja jobba snabbt igen på grund av ekonomiska 

skäl (Sjöström-Strand et.al 2007).   

Att ha svårt att bibehålla livsstilsförändringarna 

Studier visar att många försökte inleda för många ändringar på en gång vilket blev 

orealistiskt och svårt att fortsätta med förändringarna, till exempel alla som rökte 

innan hjärtinfarkten kämpade med att inte börja röka igen. De hade lyckats sluta 

röka, men det var svårt att inte börja igen när de var tillbaka i vardagslivet och på 
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jobbet. Flera sade även att det var svårt att behålla en normal vikt när de slutade röka 

och att det var svårt att följa sjukvårdens kostrekommendationer, till exempel att 

hålla reda på hur mycket fett och salt deras mat innehöll (Condon et.al 2006, 

Roebuck et.al 2001, Sjöström-Strand et.al 2007).   

Betydelsen av stöd 

Litteraturstudien visar att när deltagarna drabbades av sjukdomen behövde de stöd 

från vården för att veta hur de ska klara av livet, de behövde bra information om 

sjukdomen och råd om livets nya utmaningar. Deltagarna behövde även ett stort stöd 

från sina anhöriga men många beskrev att deras anhöriga blev för överbeskyddande.  

 

Att få eller inte få stöd från vården 

Det var blandade känslor bland deltagarna kring vad de tyckte om vårdens stöd. En 

del kände sig nöjda och säkra med det stöd de fått av sjukvården i form av den 

information de hade fått. Både kvinnor och män uppgav att det var sjuksköterskorna 

som blev viktiga och empatiska personer i deras stöd (Kristofferzon et.el 2007). De 

upplevde en trygghet i att veta att de kunde ringa till vårdpersonalen om de hade 

några funderingar (Stewart et.al 2000). Majoriteten av kvinnorna tyckte att de fick 

bra information och råd om psykologiska reaktioner, sjukdomen och 

livsstilsförändringar från sjukvårdspersonal till skillnad från männen som upplevde 

att informationen inte var tillräcklig eller förklarad på deras nivå. En del upplevde att 

de inte fått relevant information från deras läkare, de uttryckte det som att läkaren 

hade varit stressad, okänslig och att de inte hade blivit tagna på allvar. De beskrev att 

de kände ett dåligt stöd från vården och visste inte vad de skulle fråga vårdpersonalen 

om, och mest saknade de information om vilka problem som kunde uppstå när de 

kom hem från sjukhuset (Condon et.al 2006, Hutton et.al 2oo8, Kristofferzon et.al 

2007). Deltagarna hade önskat att de erbjudits att delta i ett rehabiliteringsprogram, 

att de skulle fått en tid för återbesök tidigare, att de kunde fått besöka läkare oftare 

samt haft en bättre sammansatt rehabiliteringsgrupp. Deltagarna visste inte heller 

vem de skulle kontakta om de fick problem (Kristofferzon et.al 2007). 

 Att känna stöd och bli överbeskyddad  

Studier visar att många kvinnor beskrev att de hade många personer i sitt sociala 

nätverk som gav dem uppmuntran och trygghet. De hade stöd av familjemedlemmar. 



10 
 

Deras anhöriga hjälpte till med praktiska sysslor, till exempel att sköta hushåll, 

trädgårdsarbete och att åka och handla.  De kvinnor som hade en partner uppgav att 

de kände sig väl omhändertagna och stöttade av sin partner. De beskrev även att de 

fick stöd från sina vänner och grannar (Kristofferzon et.al 2007, Junehag et.al 2014). 

De flesta deltagare tyckte att det kändes meningsfullt att prata och byta erfarenheter 

med andra patienter (Kristofferzon et.al 2007). Deltagarna beskrev att det uppstått 

spända relationer med sina anhöriga och detta upplevdes mycket krävande och 

stressande samt att många skämdes när de mötte sina vänner för första gången efter 

hjärtinfarkten på grund av att de fått en sjukdom (Sjöström-Strand et.al 2007, 

Stewart et. al 2002). De kunde även vara spänt i familjen och detta berodde på att 

deras partner eller övriga familjemedlemmar hade blivit överbeskyddande (Condon 

et.al 2006, Roebuck et.al 2001, Sjöström-Strand et.al 2007, Stewart et.al 2000). Det 

kunde visa sig genom att familjemedlemmarna inte ville låta deltagarna utföra vissa 

vanliga aktiviteter, till exempel lätt motion (Roebuck et.al 2001). Många trodde att 

deras anhöriga var överbeskyddande för att de inte hade så mycket kunskap om 

hjärtinfarkt (Roebuck et.al 2001, Stewart et.al 2000). 

 

Synen på framtiden  

Litteraturstudien visar att många kunde beskriva en rädsla eller osäkerhet inför hur 

framtiden ska bli efter en hjärtinfarkt, ovissheten kunde skrämma men det visade sig 

också att ett hopp kunde finnas om ett långt, bättre liv.  

 

Att känna en osäkerhet inför framtiden 

Studier visar att deltagarna beskrev en oro och ängslan inför sin framtida hälsa, 

livslängd och allmänna välbefinnande. De uttryckte en oro över hur de skulle kunna 

gå tillbaka till ett heltidsjobb igen, samt hur de skulle kunna ta hand om hemmet 

(Junehag et.al 2014, Sjöström-Strand et.al 2007). De uttryckte en rädsla för att få en 

ny hjärtinfarkt till exempel om de kände minsta smärta i bröstet så uppsökte de 

sjukvård, men undersökningen visade ingen hjärtinfarkt (Junehag et.al 2014). En 

annan stor osäkerhet som många beskrev var att de fått information om att 

symtomen på en andra hjärtinfarkt inte alltid är likadana, de var osäkra på hur de 

skulle veta om de fick en till i framtiden (Junehag et.al 2014). De beskrev en rädsla 

för döden, att göra för mycket eller för lite, brist på kunskap om sjukdomen samt vad 
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framtiden kan föra med sig. Känsla av isolering, en ängslan inför framtiden och 

osäkerhet genererade känslor av ökad ångest (Hutton et.al 2008, Junehag et.al 2014, 

Kristofferzon et. al 2007, Roebuck et.al 2001, Sjöström-Strand et.al 2007, Stewart 

et.al 2000). 

 

Att känna hopp inför framtiden 

Studier visar även att deltagarna uttryckte en tacksamhet och villighet att slåss för sin 

framtid. De såg hjärtinfarkten som en vändpunkt och hade antagit nya rutiner och 

ville lägga hjärtinfarkten bakom sig (Condon et.al 2006, Hutton et.al 2008, Junehag 

et.al 2014). Flera deltagare uttryckte att de mådde bättre än innan hjärtinfarkten och 

detta hörde oftast ihop med att de gjort hälsosamma livsstilsförändringar (Hutton 

et.al 2008, Junehag et.al 2014). Ett år efter hjärtinfarkten upplevde flera deltagare att 

livet fått en djupare mening och att de fått en andra chans i livet, vilket fick dem att 

känna en stor tacksamhet (Junehag et.al 2014). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har litteraturstudiens resultat diskuteras och sammankopplats 

med andra vetenskapliga studier. Relevanta omvårdnadsteorier till diskussionen har 

valts, Dorothea Orems teorier om egenvård samt Katie Erikssons caritativa teori - att 

lindra lidande teori.   

 

Litteraturstudien visar att konfronteras med en hjärtinfarkt kunde leda till känslor av 

ilska, frustration och nedstämdhet över att just de hade fått en hjärtinfarkt. Att 

drabbas av hjärtinfarkt kunde ge en stor ångest över hur det kunde hända. Studien av 

Kristofferzon, Löfmark, Carlsson (2008) styrker litteraturstudiens resultat genom 

att belysa hur ilska, frustration och depression var vanliga känslomässiga reaktioner 

efter hjärtinfarkten samt att de som drabbats uppgav att de var arga på sig själva för 

att de inte lyssnat på sin kropp och att det var det som orsakat deras hjärtinfarkt.   

En reflektion som gjorts är att vårdpersonalen borde förklara att det är normalt att 

känna ilska, frustration och nedstämdhet efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt så 

att de drabbade vet att det inte är onormalt att känna sådana känslor.   
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Litteraturstudien visar att de som drabbats kan inse att de borde göra olika 

livsstilsförändringar, till exempel att sluta röka, börja äta hälsosammare och sluta 

stressa. Men trots att många vet att de borde göra dessa förändringar sviktar 

motivationen och de nya begränsningarna deltagarna får gör det svårt att genomföra 

förändringarna samt att behålla dem.  

Flera andra studier stärker litteraturstudiens resultat genom att visa på de 

svårigheter det kan vara att ändra på sina gamla vanor och nya rutiner i vardagen. 

Trots medvetenhet om behovet av hälsosammare levnadsvanor faller de som 

drabbats av en hjärtinfarkt gång på gång in i gamla ohälsosamma mönster (Kärner, 

Tingström, Abrandt-Dahlgren och Bergdahl 2005). De flesta deltagarna beskrev sig 

tvungna att sluta röka, stressa mindre, göra kostförändringar och bli mer fysiskt 

aktiva efter hjärtinfarkten (Doyle, Fitzsimons, McKeown, McAloon 2012, 

Kristofferzon et.al 2008).   

 

Litteraturstudien visar att en del av deltagarna får nya begränsningar i vardagen, till 

exempel trötthet och stress.  Studier av Alsén, Brink, Persson (2oo8), Pâquet, Bolduc, 

Xhignesse, Vanasse (2005) visar att deltagarna beskrev hur tröttheten kändes 

annorlunda och att deltagarna var mer trötta efter hjärtinfarkten än innan. De 

beskrev att stress hade en stor inverkan på deras liv efter hjärtinfarkten, och de 

upplevde att det var svårt att kunna hantera stressen. Reflektionen som görs av 

litteraturstudiens resultat är att de drabbade skulle behöva någon som stöttar dem till 

att göra livsstilsförändringarna. Det kan kopplas till Orems egenvårdsteori om 

omvårdnadsplaner som innebär att både sjuksköterskan och den drabbade 

samarbetar för att tillgodose patientens egenvårdskrav. Sjuksköterskans stödjande 

roll kan variera, det kan till exempel vara att hjälpa patienten med praktiska saker 

eller vägleda och stötta att göra dem själv. Sjuksköterskan ska även finnas som ett 

psykiskt eller fysiskt stöd samt lära ut om egenvård (Wiklund-Gustin, Lindwall, 2012, 

183). 

 

Av litteraturstudiens resultat framkom det att de drabbade kämpade för att kunna 

komma tillbaka till sitt liv som det var innan hjärtinfarkten. Vårt syfte har vare sig 

varit eller kunnat visa på könsskillnader vad gäller återhämtning, däremot har det 

visats i annan forskning av Rassion (2009) att det finns könsskillnader på 
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återhämtning mellan män och kvinnor. Denna studie visar att 

återhämtningsperioden för kvinnor präglas av att de snabbt måste tillbaka trots att 

deras fysiska tillstånd inte tillåter det, till skillnad från männen som under deras 

återhämtningsperiod tog längre tid på sig Männen följde strikt sjukvårdens 

instruktioner om återhämtning men kvinnorna ignorerade dem. En studie av 

Garavalia, Decker, Reid, Lichtman, Parashar, Vaccarino, Krumholz, Spertus (2007) 

visar även vissa könsskillnader när det gäller återhämtning, i deras studie visades det 

att kvinnorna en månad efter hjärtinfarkten mådde psykiskt sämre genom att 

beskriva att deras livskvalitet var sämre än männens. Vår reflektion är att det skulle 

vara intressant att fördjupa kunskapen om hur män och kvinnor resonerar vad gäller 

återhämtningsprocessen.   

 

Litteraturstudien visar att deltagarna hade både positiva och negativa upplevelser av 

det stöd de har fått av vården. Förutom stödet från vårdpersonalen beskrivs det att de 

flesta deltagare har funnit stort stöd i sina anhöriga, men många hade även känt sig 

kontrollerade och överbeskyddade. Junehag, Asplund, Svedlund (2014), Jensen och 

Petersson (2003)  styrker litteraturstudiens resultat genom att även de beskriver hur 

deltagarna uttryckte att tiden efter att de kommit hem från sjukhuset var den svåraste 

tiden och det var då de behövde mest hjälp och stöd. De hade positiva upplevelser av 

vården, de uttryckte att de var nöjda med sjuksköterskornas stöd, att de fått bra 

information och att det var uppskattat att delta i en stödgrupp där de kunde utbyta 

erfarenheter med andra patienter.  Tod, Lacey, McNeill (2002) visar i sin studie att 

deltagarna var missnöjda med uppföljningen, de beskrev långa väntetider, dålig 

uppföljning och att informationen de fått var opersonlig och allmän. De saknade 

information om psykiska reaktioner som kan uppstå.  

 

I Orems teori belyser hon att det är viktigt med en bra relation mellan patient och 

vårdare där sjuksköterskan ska ta reda på vad patienten behöver för stöd genom att 

se till personens individuella behov och resurser. För att kunna ge patienten en god 

och individanpassad information så behöver sjuksköterskan veta vad patienten har 

för kunskap, vilken förmåga det finns att lära sig och vad just den drabbade behöver 

lära sig (Wiklund-Gustin, Lindwall 2012 178-179).  En reflektion och tillika slutsatser 

att alla som har drabbats av en hjärtinfarkt och ska skrivas ut från sjukhuset behöver 

få mer, noggrannare och bättre personcentrerad information med sig hem. Att ha en 
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tidig inbokad tid för uppföljning kan bidra till en ökad trygghet. Den första tiden 

hemma är en jobbig tid som innebär mycket osäkerhet och otrygghet, här ser vi att 

sjuksköterskan har en viktig roll i deltagarnas liv att kunna fånga upp osäkerhet och 

informera om reaktioner som kan uppkomma efter hjärtinfarkten. Genom att 

sjuksköterskan ger information till både den som drabbats och dess anhöriga kan det 

bidra det till en ökad trygghet i familjen.  

 

Litteraturstudien visar att de som drabbats av en hjärtinfarkt kan känna en oro för 

hur länge de kommer leva, en rädsla för döden och rädsla för att drabbas av en ny 

hjärtinfarkt. Johansson, Dahlberg, Ekebergh, (2003) Coyle (2009) Bergman, Berterö 

(2003) beskriver att deltagarna levde med en ständig rädsla och ångest över att de 

hade varit så nära döden. Deltagarna beskrev även en oro över att livet snabbt kunde 

ta slut. Hilding, Fridlund, Lidell (2006) visade i deras studie att deltagarna var rädda 

när de skulle sova för att något kanske skulle hända, så fort hjärtfrekvensen ökade 

blev de rädda och rädslan för återfall fanns ständigt med i tankarna. 

 

Oron och rädslan och det lidande det kan innebära kan kopplas till Erikssons teori 

om lidande (Erikson, 1994). Erikson teori om livslidande definieras som allt som 

berör en människas liv. Livslidande kan innebära allt från känslan av att livet 

försvinner ifrån en person till ett hot mot en persons tillvaro (88). Erikson beskriver 

även att sjukdomslidande inte endast behöver handla om fysisk smärta utan även en 

själslig smärta. Själslig smärta kan bero på att en person känner skam eller skuld på 

grund av sin sjukdom. Själslig smärta kan uppkomma på grund av vårdpersonalens 

attityd till sjukdomen och till personen bakom (78-79).  Eriksons teori om 

vårdlidande definieras som kränkning av värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning eller utebliven vård. Om vårdpersonalen inte ser personen bakom 

sjukdomen kan det ledas till att personen känner sig kränkt (82). 

Reflektionen vi har gjort är att vårdpersonal kan omedvetet ha en dömande attityd 

som kan orsaka sjukdomslidande och vårdlidande genom att till exempel döma en 

person som har rökt hela livet och drabbats av en hjärtinfarkt på grund av rökningen. 

Genom att inte döma en person efter livsstilen kan vården förhindra onödigt lidande.  

 

Litteraturstudien visar att en del kände hopp även fast det såg mörkt ut, vissa 

deltagare ville slåss för sin framtid och lägga händelsen bakom sig. Svedlund, 
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Danielsson (2003) styrker resultatet genom att visa i deras studie att deltagarna tror 

på en framtid trots känslorna av osäkerhet och maktlöshet. Kristofferzon et.al (2008) 

visar att många deltagares rädsla försvann över tiden och rädslan för döden sakta 

började avta. En reflektion är att oron över en ny hjärtinfarkt kan finnas med i 

tankarna. Förmodligen är det högst individuellt och kan se olika ut när det gäller 

tankar om framtiden. En del av de som drabbats kan se positivt på framtiden och se 

hjärtinfarkten som en andra chans i livet men det är högst osannolikt att alla ser en 

ljus framtid.  

 

Metoddiskussion 

Hjärtinfarkt är en stor folksjukdom som orsakar många dödsfall, därför ville vi belysa 

förändringarna av livet efter en hjärtinfarkt, hur en individ kan må efter den första 

hjärtinfarkten. Denna litteraturstudie har bidragit med bättre kunskap om hur en 

person kan uppleva sin situation. Syftet har besvarats och kunskapen kan bidra till 

ökade förutsättningar för sjuksköterskan att ge en bättre omvårdnad.  

 

En kvalitativ ansats valdes då kvalitativa studier ger en ökad förståelse för hur livet 

kan gestalta sig i relation till hälsa och få fram en persons upplevelser och 

erfarenheter (Friberg, 121). En anledning till att en kvalitativ ansats valdes var för att 

få ny kunskap om hur livet kan vara efter en hjärtinfarkt. Kvalitativa resultat handlar 

oftast om att utveckla något så att nya innebörder kommer fram. Inom kvantitativa 

studier är syftet att mäta och ta reda på samband och skillnader och bygger resultatet 

på ett stort antal deltagare och få variabler (Olsson, Sörensen, 2012, 107,18-19).  Vi 

valde bort kvantitativa studier eftersom syftet med litteraturstudien inte var att mäta 

skillnader och samband.  

 

Databaserna som använts var Cinahl och Pubmed, dessa databaser ger fokus på 

omvårdnad (Karlsson, 2012, 97). Antalet träffar blev högt i sökningen och därför 

användes en boolesk sökning med termen AND för att smala ner antalet samt för att 

sökningen skulle bli mer specifik (Karlsson, 2012, 106). Vi valde att använda “nursing 

journals” för att avgränsa till ett omvårdnadsperspektiv och “peer-reviewed” som 

sorterar vilka artiklar som är vetenskapliga (Östlundh, 2006, 76). Alla artiklar skulle 

vara på engelska för att inte de skulle bli något språkfel. Då antalet träffar blev så 
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många så valdes det att inte använda termen “OR” för att sökningen inte skulle bli 

bredare.  

 

Anledningen till att sökträffarna blev många var för att syftet var brett. Alla studier 

som hade gjorts mer än ett år efter deltagarnas hjärtinfarkt valdes bort för att minska 

antalet träffar och för att få ett säkrare resultat. Det har lagts ner mycket tid på att 

söka artiklar. I och med att syftet är så brett har vi fått läsa många abstrakt och 

artiklar då titlarna oftast har sett bra ut och ytligt sett svarat på syftet. En styrka i 

litteraturstudien var att vi valde att precisera oss på hur livet är efteråt för de som 

drabbats och fick därför sortera bort många artiklar, bland annat artiklar med. 

anhöriga som berättade sina erfarenheter. Anledningen till att valet blev att endast ta 

de drabbades erfarenheter var för att vi ville specificera oss på en grupp samt att 

trovärdigheten kan bli starkare av att artiklarna håller hög kvalitet. Artiklarna måste 

ha ett resultat som är trovärdigt. Enligt Wallengren och Henricsson (2012, 487-488) 

innebär en trovärdighet att resultatet ska vara rimligt. För att få en högre kvalitet kan 

en utomstående som i vårt fall är huvudhandledaren läsa artiklarna som valts för att 

se om resultaten överensstämmer med de valda kategorierna/underkategorierna.   

En annan styrka är att ta med både kvinnor och mäns upplevelser i litteraturstudien 

för att få en bred bild samt att det finns mycket forskning om livet efter en 

hjärtinfarkt vilket gjorde det lättare att sortera bort de artiklar som inte passade just 

vårt syfte.  

 

Urvalet på 8 artiklar kan ses som en svaghet i litteraturstudien, men studierna 

bedömdes vara av bra kvalitet och svarade bra på syftet, därför tog vi inte fler. Vi 

hade 1 artikel med låg kvalitet som valdes bort för att studien skulle hålla medel till 

hög kvalitet. En styrka i litteraturstudien är att ha studier från olika länder för att ha 

med internationella sammaställningar med likartade levnadsvanor. Studierna var 

mestadels från Sverige men även från Irland, England och Canada och valdes att ha 

med på grund av att det inte är någon större skillnad på levnadsvanor i de olika 

länderna. De olika länderna påverkar överförbarheten (Wallengren, Henricson, 2012, 

488) positivt genom att det är likartade resultat i de olika länderna. 

 

De 8 studier som valts granskades med hjälp av Olsson & Sörensens kvalitetsmall.  
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Granskningen görs för att få ett stöd för att metodiskt granska artiklarnas kvalitet 

(Willman et.al 2011). Granskningen hjälpte oss att sortera bort de artiklar som ansågs 

har låg kvalitet så att de artiklarna med medel/hög kvalitet enklare kunde väljas. För 

att kvaliteten skulle hållas hög följdes Henriksson instruktioner för en 

litteraturstudie. Artiklarna lästes enskilt och sedan diskuterades artiklarna 

tillsammans för att se om vi höll med varandra om kvalitén vilket gjorde 

bedömningen blev säkrare. 

 

Forskningsetik 

Alla studier som valts att ha med i litteraturstudien har ett etiskt godkännande. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) ska alla deltagare ha fått information om att de när 

som helst kan välja att lämna studien utan att behöva förklara varför, eller att det får 

negativa konsekvenser, samt att ingen person får komma till skada. I samtliga studier 

som valts framkommer det att deltagarna fått tydlig information, både muntlig och 

skriftlig, och att de lämnat sitt samtycke att medverka i studien. Förutom att ha valt 

etiskt godkända studier har vårt etiska ansvar varit att inte ta bort eller lägga till 

något från resultatet samt att vi har varit noggranna medreferenstekniken och 

hänvisat till författaren, för att inte plagiera text. Resultatet har även diskuterats med 

handledaren. När en litteraturstudie genomförs kan det finnas risker för att tolka text 

i studier fel då studier är skrivna på engelska, och det kan vara så att författarnas 

engelska ibland är något begränsad (Kjellström, 2012, 86). Vi har hjälpts åt att läsa 

artiklarna noga, och diskuterat med varandra för att undvika språkliga 

missuppfattningar i resultatet. 

KONKLUSION 

 

I litteraturstudien framkommer det att deltagarna upplever många känslomässiga 

reaktioner. De känner ilska och frustration över varför just de drabbats. De som 

drabbats av en hjärtinfarkt ställs inför att genomföra livsstilsförändringar som för 

dem kan kännas jobbiga och svåra att lyckas med. Även om insikt finns att de har 

ohälsosamma levnadsvanor, och att detta är en riskfaktor för att drabbas av en ny 

infarkt så kan den kraft och motivation som krävs för att genomföra förändringar i 

sina levnadsvanor saknas. Nya begränsningar i form av till exempel trötthet och 
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stress kunde också vara en bidragande faktor till att det var svårt att komma in i nya 

vanor. Litteraturstudien visar även att de som drabbats beskriver att 

sjuksköterskorna kan vara ett stort stöd för dessa personer, men att det framkommer 

också att en del kan vara missnöjda med informationen de fått innan de ska komma 

tillbaka till ett fungerande vardagsliv. Reflektionen som gjorts är att det krävs 

tydligare information till dem som ska skrivas ut från ett sjukhus efter att ha drabbats 

av en hjärtinfarkt för första gången. Vårdpersonalen behöver arbeta på ett mer 

personcentrerat sätt och se varje människa bakom hjärtinfarkten, vad just den 

personen har för behov och egna tankar. Detta för att kunna ge en person bättre 

möjligheter till egenvård samt att ge personligt anpassad information, framförallt om 

de psykiska reaktioner som kan uppkomma, exempelvis att många kan bli 

deprimerade och ha mörka tankar om döden. Det framkom även en stark vilja att 

kämpa för att komma tillbaka till ett friskt liv och de beskrev en tacksamhet över att 

ha fått en andra chans.  Att få information och utbildning om levnadsvanor, 

riskfaktorer och om vad en hjärtinfarkt innebär kan ha betydelse för deltagarnas 

förmåga till egenvård och att kunna göra de livsstilsförändringar som krävs.  Det 

skulle vara intressant att få mer forskning hur information ges av vårdpersonal och 

hur den tas emot av den drabbade personen.  
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38-75. Deltagarna 

rekryterades på 

sjukhuset och blev 

intervjuade 6 veckor 

efter utskrivning. Alla 
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hjärtinfarkt för första 
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strukturerade intervjuer som 

utfördes i deltagarnas hem, 
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livsstilsförändringar som 

deltagarna själva satt upp. 
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Hutton J M, 

Perkins S J 
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England 

A qualitative 

study of men’s 

experience of 

myocardial 

infarction 

 

Att undersöka 

hur män 

upplever livet 

och 

återhämtning 

efter 

hjärtinfarkten. 

 

Deltagarna var 10 män 

som hade haft den 

första hjärtinfarkten det 

senaste året. 

Ålder: 40-70 år. Alla 

hade haft kontakt med 

ett rehabiliteringscenter 
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månaderna och blev 

tillfrågade genom 
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Kvalitativ studie med semi-

strukturerade intervjuer 
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upplevelser av 

hjärtinfarktens inverkan på 
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ca 45-90 minuter. 
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livsstilsförändringarna att de kände 

sig yngre och upplevde sig må 

bättre.   

 

Hög 

Junehag L, 

Asplund K, 

Svedlund M 

 

2014 

 

Sverige 

Perceptions of 

illness, lifestyle 

and support 

after an acute 

myocardial 

infarction 

Syftet var att 

beskriva 

individuella 

uppfattningar 

av livsstil och 

stöd 1 år efter 

hjärtinfarkten, 

med eller utan 

en mentor. 

 

 

Deltagarna var 14 män 

och 6 kvinnor i åldern 

46-73. Alla hade fått en 

hjärtinfarkt under det 

senaste året. Några av 

deltagarna (11 

deltagare) hade 

erbjudits kontakt med 

en mentor som även 

den personen fått en 

hjärtinfarkt. Deltagarna 

rekryterades av en 

sköterska när de var på 

återbesök 2 veckor efter 

utskrivning. 

Kvalitativ studie med en 

beskrivande design. 

Intervjuerna varade mellan 

20-56 minuter.  Frågorna 

som ställdes var grundade 

på specifika ämnen och 

följde en intervjuguide. 

Öppna frågor användes, 

och intervjuerna började 

med ”hur mår du idag?”.  

Intervjuerna blev 

transkriberande och 

kodade. En innehållsanalys 

användes. 

Etiskt godkänd. 

Huvudkategorier: “Att leva i en 

drabbad kropp”, “Att kunna 

bibehålla eller förändra sin livsstil”, 

och “Att kunna hantera händelsen”. 

Deltagarna var medvetna om vikten 

av att ha en hälsosam livsstil, men 

hos några fanns ett motstånd. 

Några av beskrev att de levde ett 

mer hälsosamt liv efter 

hjärtinfarkten, när de gjort en del 

livsstilsförändringar. Deltagarna 

kände även en rädsla att drabbas av 

en till hjärtinfarkt, och att de i 

början var oroliga vid minsta lilla 

ansträngning. Alla ville kunna leva 

ett normalt liv som de gjort innan. 

Hög 
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Kristofferzon 

M-L, 

Löfmark R, 

Carlsson M 

 

2007 

 

Sverige 

Striving for 

balance in 

daily lifer: 

Experiences of 

Swedish 

women and 

men shortly 

after a 

myocardial 

infarction 

Att beskriva hur 

kvinnor och män 

upplever sitt 

dagliga liv, samt 

hantering av 

problem 4-6 

månader efter den 

första 

hjärtinfarkten 

Deltagarna 

rekryterades från ett 

sjukhus i Sverige när 

de var inskrivna för sin 

första hjärtinfarkt. Det 

var 20 män och 20 

kvinnor som 

tillfrågades om de ville 

vara med i studien i 

olika åldrar, alla var 

mellan 47-90 år.  

Bortfall: 1 person 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer, intervjuerna 

handlade om vilka 

problem de hade relaterat 

till hjärtat, hur de 

hanterade dem och vilken 

hjälp de fått av 

närstående och 

sjukvården. Intervjuerna 

spelades in och varade i 

30-90 min. Analyserades 

med innehållsanalys. 

Etisk godkänd.  

Huvudkategorier: Hot mot 

vardagslivet, en kamp för att 

få kontroll över livet och 

sociala nätverk, fysiska 

symtom, känslomässigt 

lidande, osäkerhet att kunna 

förlita sig på sina egna 

resurser. Deltagarna hade 

förändrade attityder och 

beteende. Många kände stort 

stöd från sitt sociala nätverk.  

Hög 

Roebuck A, 

Furze G, 

Thompson D 

 

2001 

 

England 

Health-related 

quality of life 

after 

myocardial 

infarction: an 

interview study 

Att undersöka och 

få insikt om hur 

livskvaliteten 

förändras efter en 

hjärtinfarkt 

Deltagarna var kvinnor 

och män i åldern 28-

68, det var 31 

deltagare som hade 

vårdats för sin första 

hjärtinfarkt det 

senaste året på ett 

sjukhus i norra 

England. En 

specialistsjuksköterska 

tillfrågade patienterna 

om de ville delta när 

de var inskrivna på 

sjukhuset.  

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes 

med deltagarna 6 veckor 

efter hjärtinfarkten. En 

guide över vilka ämnen 

som skulle tas upp i 

intervjun användes, 

ämnena handlade om 

allmän hälsa. 

Intervjuerna spelades in 

och varade i 30-60 

minuter. Analyserades 

med innehållsanalys. 

Etisk godkänd.  

Huvudkategorier: Fysisk 

aktivitet, osäkerhet, 

känslomässiga reaktioner, 

livsstilsförändringar, oro och 

att känna sig överbeskyddad. 

Fatigue var ett stort problem 

hos majoriteten av 

deltagarna. Många av 

deltagarna var rädda för 

framtiden och döden.  

Hög 

 

 

 

 



 

 
 

Författare/år Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Sjöström-

Strand A, 

Fridlund B 

 

2007 

 

Sverige 

Stress in 

women’s 

daily life 

before and 

after a 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

analysis 

Att beskriva och 

undersöka 

kvinnors 

uppfattningar av 

hur stress 

påverkade livet 

innan den första 

hjärtinfarkten 

och efter 

hjärtinfarkten. 

Deltagarna var kvinnor 

mellan 31-80 år som hade 

fått sin första hjärtinfarkt 

det senaste året. 20 

kvinnor blev intervjuade 

andra eller tredje dagen på 

sjukhuset. Endast 14 

kvinnor var med i en andra 

intervju som gjordes 4, 6, 

och 10 månader efter 

hjärtinfarkten. 

Bortfall: 6 kvinnor.  

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

metod. Intervjuerna 

spelades in och varade 

i ungefär 1 timme. 

Intervjuerna 

fokuserade på stress, 

tillexempel ”Hur 

påverkar stress dig?” 

och ”Hur påverka 

stressen dig efter din 

hjärtinfarkt?”. Etisk 

godkänd. 

Patienterna kände de hade 

förlorat kontrollen över sitt 

vardagliga liv. Kvinnorna 

behövde stöd eftersom de var 

livrädda att återvända hem, de 

visste inte hur mycket de 

kunde göra men en del kände 

sig däremot överbeskyddade.  

Många kände sig deprimerade 

och stressade att inte klara av 

sitt liv efter hjärtinfarkten.  
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Canada 

Myocardial 

infarction: 

survivors’s 

and spouses, 

stress, 

coping and 

support 

Beskriva hur 

patienter och 

deras anhöriga 

hanterar och 

upplever stress, 

copingstrategier 

och socialt stöd 

efter en 

hjärtinfarkt 

Det var 28 deltagare 

(patienter och närstående) 

men bara 13 män och 1 

kvinna som hade fått en 

hjärtinfarkt. Endast 

resultatet från de som 

drabbats av en hjärtinfarkt 

presenteras. Deltagarna 

var mellan 42-71 år. Alla 

hade fått en hjärtinfarkt för 

första gången i livet det 

senaste året. Deltagarna 

rekryterades från en 12 

veckors stödgrupp för 

personer som var drabbade 

av en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. 

Deltagarna var i en 12 

veckors stödgrupp och 

diskuterade ämnen 

som tillexempel: 

uppkomskällor till 

stress, 

copingstrategier och 

stöd. Analyserades 

med hjälp av en 

innehållsanalys.  

Etisk godkänd.  

Deltagarna beskrev en ilska 

och frustration, de kände ilska 

att de hade drabbats trots att 

de levt ett hälsosamt liv. Några 

skämdes över att de hade 

drabbats av en hjärtinfarkt och 

skämdes för sina vänner men 

en del kände däremot sig 

överbeskyddade av sina 

anhöriga.  
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