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Sammanfattning  

Hjärt- och kärlsjukdomar svarar för 31 procent av årliga dödsfall globalt där den 

vanligaste dödsorsaken inom den här kategorin är hjärtinfarkt. Tidigare forskning har 

även visat att depression i samband med hjärtinfarkt ökar risken att dö i förtid med 50 

procent. På senare år har emellertid andelen som överlever hjärtinfarkt ökat vilket 

innebär ökade krav på hälso- och sjukvård eftersom fler kommer att kräva vård i 

efterförloppet av sjukdomen. Syftet var att beskriva patienters upplevelser av psykisk 

ohälsa efter att de drabbats av hjärtinfarkt. Det studerade materialet bestod av 12 

vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien genomfördes med hjälp av Fribergs modell och 

resulterade i tre teman och nio subteman. Resultatet visade att deltagarna hade 

svårigheter med att anpassa sig till livet efter hjärtinfarkt vilket till stor del berodde på 

undermålig information från hälso- och sjukvården. De depressiva symtom som uppstod 

efter sjukdomens akuta fas försvårade återhämtning och ökade risken för ett 

återinsjuknande. En slutsats är att det i dagens hälso- och sjukvård disponeras alltför lite 

medel för att upptäcka och behandla depression hos patienter som genomgått 

hjärtinfarkt. Sjuksköterskans yrkesroll medför ett ansvar att tillgodose patientens 

informationsbehov och identifiera patientens resurser för att öka förmågan till en lyckad 

återhämtning. 
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INLEDNING 

Många som drabbats av hjärtinfarkt upplever sjukdomstillståndet som psykiskt påfrestande. 

Sjukdomstillståndet kan medföra en rad svåra komplikationer och vetskapen om att när som 

helst kunna drabbas av en ny hjärtinfarkt kan leda till känslor av oro och rädsla. Den 

rehabilitering som följer efter insjuknandet inbegriper ibland radikala förändringar av 

livsföringen där framför allt kost och motion har en central roll. Stora framsteg inom hälso- 

och sjukvård har lett till att allt fler som drabbats av en hjärtinfarkt överlever. Därför är det 

viktigt att utveckla vården och skapa rätt förutsättningar för dessa patienter och minimera 

risken för ett återinsjuknande. Forskning har visat att det är vanligt att patienter som 

genomgått hjärtinfarkt drabbas av depression och därmed får ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande. För att kunna ge en optimal vård bör sjuksköterskan vara införstådd med 

denna problematik. 

 

BAKGRUND 

Prevalens 

Uppgifter från World Health Organisation (WHO 2017) tyder på att Hjärt- och kärlsjukdomar 

orsakar 17,7 miljoner dödsfall årligen i världen. Det motsvarar 31 procent av den totala 

mängden inträffade dödsfall. Faktorer som i hög grad inverkar på förekomsten av hjärtinfarkt 

på global nivå är fysisk inaktivitet, ohälsosam kostföring, överkonsumtion av alkohol och 

tobaksanvändning. Detta kan yttra sig genom höga blodsockervärden, ett förhöjt blodtryck 

och fetma, vilka alla är riskfaktorer för hjärtinfarkt. 

  

Enligt socialstyrelsens rapport (2017b) om förekomsten av hjärtinfarkt i Sverige insjuknade 

omkring 25 700 svenskar under år 2016. Statistiken visar att diagnosen ökar hos den äldre 

befolkningen och att dödssiffrorna samt förekomsten är högre hos män än hos kvinnor. 

Dödligheten har under en tid minskat i omfattning vilket innebär att det är långt fler som 

överlever en hjärtinfarkt idag än vad det var för ett antal år sedan. I en annan rapport från 

socialstyrelsen (2017a) understryks det faktum att behandlingen av hjärtinfarkt pågår livet ut 

och det är viktigt med en omfattande uppföljning eftersom det finns en överhängande risk för 

återfall. Meijer et al. (2011) forskning har visat att det föreligger en fördubblad risk att dö i 

förtid om individen drabbas av depression i samband med hjärtinfarkt. Trots detta faktum 

saknas det tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa efter en hjärtinfarkt vilket leder till att 

följdsjukdomar ofta förblir obehandlade.  



 

Patofysiologi och symtom 

Ett aterosklerotiskt plack som brister är den vanligaste orsaken till uppkomsten av en 

hjärtinfarkt (Fishbein 2010). Den aterosklerotiska processen startar i den innersta kärlväggen 

när det uppstår en dysfunktion i endotelcellerna. Det leder till att de ökar sin benägenhet att 

släppa igenom trombocyter och monocyter som i sin tur sätter igång en inflammatorisk 

process. När en endotelskada uppstår utvecklas cellerna till makrofager inne i kärlet som 

börjar ackumulera LDL-kolesterol vilka fastnar på endotelet och omvandlas till skumceller. 

Det visar sig som en tunn strimma fett i endotelet och är det första steget i ateroskleros och 

bildningen av ett plack. I samband med inflammationen sker en oxidation av placket vilket på 

lång sikt leder till en fibrotisering av placket som blir hårt och får en ökad tendens att spricka 

(Ericson & Ericson 2012 ss. 48-49). När placket brister i ett av hjärtats kranskärl bildas en 

trombos vilket leder till minskad syretillförsel till hjärtmuskulaturen (Wallentin 2010 s. 10). 

Den minskade syretillförseln kan leda till nekrotisering av hjärtats muskulatur vilket kan få 

allvarliga konsekvenser då hjärtats pumpförmåga riskerar att påverkas kraftigt (Ericson & 

Ericson 2012 ss. 100-101).  

  

Bröstsmärtor hör till de vanligast förekommande symtomen vid hjärtinfarkt vilka uppstår som 

en följd av ischemi. Detta inträffar vanligtvis i situationer där hjärtats syrebehov ökar vilket 

sker vid fysisk aktivitet eller situationer som innebär en stark känslomässig anspänning. 

Smärtorna av denna karaktär är vanligtvis centrerade bakom bröstbenet för att mynna ut i 

vänster arm eller hals och underkäke. Varaktigheten växlar mellan en till fem minuter och 

upphävs vanligtvis vid inverkan av kärlvidgande preparat. Skulle smärtorna likväl kvarstå 

efter sådan behandling är detta en tydlig indikation på en fullt utvecklad hjärtinfarkt 

(Eikeland, Haugland & Stubberud 2009 ss. 214-216). Symtombilden kan variera mellan 

kvinnor och män. Hos kvinnor uppträder symtomen i vissa fall mer diffust i form av 

kräkningar, matspjälkningsproblematik, oförklarlig trötthet och domningar i händerna 

(Albarran, Clarke & Crawford 2007). En sådan symtombild skulle kunna föranleda felaktig 

diagnostisering och resultera i att behandling fördröjs eller uteblir (Eikeland, Haugland & 

Stubberud 2009 s. 216). Som svar på den inflammatoriska processen riskerar patienten att 

drabbas av feber som kan vara i flera dygn. Patienten kan även erfara förvirring då 

hjärtinfarkten medför cirkulatoriska förändringar som sjunkande blodtryck och syrebrist i 

hjärnan. I vissa fall uppvisar den drabbade inga symtom alls och hjärtinfarkten observeras i 



samband med EKG-undersökning av andra orsaker. Denna diagnos benämns då som tyst 

hjärtinfarkt. Det föreligger även en risk att patienter under en pågående hjärtinfarkt utvecklar 

vänsterkammarsvikt. I sådana situationer kan akut andnöd uppstå allt eftersom lungorna fylls 

med vätska. Detta symtom är vanligare hos äldre och hos dessa patienter är också 

smärtupplevelsen ofta mindre påtaglig (Ericson & Ericson 2012 s. 103). 

 

Depression efter hjärtinfarkt 

Depression och ångest är vanligt förekommande hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar och 

enligt forskning drabbas var femte patient av depression efter att ha genomgått en hjärtinfarkt. 

Den psykiska ohälsan reducerar patientens möjlighet till återhämtning efter genomgången 

hjärtinfarkt då depression försämrar patientens motivation till rehabilitering (Hjärt-lungfonden 

2016). Depression kännetecknas av nedstämdhet, energilöshet, sömnsvårigheter, dålig 

självkänsla, nedsatt aptit och koncentrationssvårigheter. Gemensamt för dem som drabbats av 

depression är också en ständigt närvarande oro och ångest. Depression kategoriseras som 

mild, medelsvår eller svår där det sistnämnda kan leda till att individen blir oförmögen att ta 

hand om sig själv. För att behandla depression används till exempel kognitiv beteendeterapi 

och antidepressiva läkemedel (WHO 2012). 

  

Uppkomst av hjärtinfarkt är vanligtvis ett långvarigt sjukdomstillstånd vilket innebär att 

patienter behöver skapa en acceptans för sjukdomen och omvärdera sitt sätt att leva. De som 

genomgått hjärtinfarkt kan drabbas av en känslomässig kris där patienten helt tappar 

förmågan att utföra de förändringar som krävs för att undvika ett återinsjuknande. Hjärtinfarkt 

är något som associeras med depression och ångest vilket kan inverka negativt på 

rehabilitering och återhämtning (Eikeland, Haugland & Stubberud 2009 s. 217). Studier har 

visat att utbildning i bemötande av patienter med depression har en avgörande positiv effekt i 

praktiken (Haws, Ramjeet & Grays 2011). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan är i sin yrkesroll bunden att följa de principer vilka är publicerade av 

International Council of Nurses (ICN 2012). Principerna kretsar kring fyra huvudsakliga 

riktlinjer vilka är att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. 

Sjuksköterskan är även skyldig att praktisera en yrkeskunnighet som stödjer sig på 

evidensbaserad och uppdaterad kunskap. Enligt Johansson och Broström (2012 s. 347) bör 

sjuksköterskan vara uppmärksam och inse allvaret om patienten uppvisar tecken på 



depression efter en genomgången hjärtinfarkt. Det är viktigt att potentiella riskfaktorer tas i 

beaktande i ett tidigt skede för att kunna förhindra uppkomsten av depression. Sådana 

riskfaktorer kan vara isolering, ensamhet, låg självskattning, missbruksproblematik och 

tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård. Inom dagens sjukvård är det vanligt att tidiga tecken 

på depression förbises och sjukdomstillståndet förblir obehandlat.  

  

Sjuksköterskan bör enligt Finnström (2010 ss. 208-209) främja patientens delaktighet i sin 

egenvård. Enligt det traditionella förhållningssättet ses sjuksköterskan som den bärande parten 

i omvårdnaden och patienten som hjälplös och passiv. Sjuksköterskans roll medför ansvar att 

stödja patienten tillbaka till en självständig vardag. Eikeland, Haugland och Stubberud (2009 

s. 208) understryker även att det finns ett ansvar att tillhandahålla redskap för att patienten 

skall kunna hantera psykologiska reaktioner. Det som är komplext är att utföra en omvårdnad 

som är anpassad efter den individuella patienten beroende av livssituation, utbildning, 

funktionsnivå, kulturell bakgrund och tidigare sjukdomserfarenhet.  

 

Vårdvetenskapliga utgångspunkter 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 55) beskriver att acceptans för lidandet i en allvarlig 

sjukdomssituation kan vara enda utvägen för att livet ska ta en ny positiv vändpunkt. Vid ett 

allvarligt sjukdomstillstånd tenderar den kroppsliga smärtan att hamna i fokus. Risken finns 

att helhetsbilden hamnar ur fokus och alla resurser läggs på den specifika del av kroppen som 

är drabbad av sjukdom (Eriksson 2015, s. 78). För att hantera lidande använder människan sig 

av försvarsmekanismer där en av dem är att förneka att lidandet existerar (Eriksson 2015, s. 

67). Många patienter som genomgått en hjärtinfarkt lever i förnekelse och bagatelliserar 

allvaret i nödvändiga livsomställningar. Detta innebär att de har en förhöjd risk att 

återinsjukna i en ny hjärtinfarkt (Johansson, Swahn & Strömberg 2007). 
 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter som råkat ut för hjärtinfarkt drabbas ofta av stora psykiska påfrestningar vilka även 

kan ge sig tillkänna en lång tid efter det akuta förloppet. Forskning visar att depression i 

efterförloppet av en hjärtinfarkt leder till en rad negativa konsekvenser när det gäller 

återhämtning och tillfrisknande. Vad forskning också visar är att depression 

underdiagnostiseras hos dessa patienter. Faktorer som bidrar till utvecklingen av depression är 

olika från person till person. Det är därför viktigt att belysa patienters upplevelser av psykisk 

ohälsa efter en hjärtinfarkt. Först då går det att minimera risken för ett återinsjuknande. Då 



båda författarna mött patienter med liknande problematik under jobb- och praktiktillfällen 

kändes ämnet högst relevant. Vi kände även ett behov av att utöka vår kunskap inom området 

eftersom vi med största sannolikhet även kommer att vårda denna patientgrupp i vår 

kommande yrkesprofession.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av psykisk ohälsa efter att de drabbats av 

hjärtinfarkt. 

 

METOD 

Design 

Examensarbetet genomfördes i form av en litteraturöversikt enligt Fribergs modell. Enligt 

modellen skapas en övergripande bild över kunskapsläget inom ett specifikt område som 

berör sjuksköterskans kompetens. Aktuell befintlig forskning analyseras och sammanställs för 

att skapa sig en bild av redan existerande forskning samt vilka metoder och teoretiska 

utgångspunkter som använts. När en litteraturöversikt utförs är det viktigt att söka, analysera 

och noggrant granska vetenskapligt publicerade artiklar (Friberg 2017, ss. 141-143).  

 

Datainsamling 

Artiklarna som valdes ut skulle ha ett vårdvetenskapligt perspektiv och vara genomförda med 

en erkänd vetenskaplig metod. Med detta avses forskning som presenterats i vetenskapliga 

tidskrifter, rapporter eller doktorsavhandlingar. För att erhålla ett relativt aktuellt material 

exkluderades texter som publicerats tidigare än 2007. Samtliga studier är även publicerade på 

engelska och innehåller etiska ställningstaganden. Studierna berör enbart tiden efter 

genomgången hjärtinfarkt med fokus på patienternas erfarenhet av nedstämdhet och 

depression. För att få en mer omfattande bild användes inga kriterier vad beträffar ålder eller 

kön. 

  

  

Friberg (2017, s. 45) fastslår att problemformulering och valet av syfte är avgörande för vilket 

material som eftersöks. Litteraturöversikten skall även innehålla en utförlig beskrivning av 

sökningens olika faser och steg. För att samla in material till den aktuella litteraturöversikten 

användes databaserna Cinahl och PubMed. Mesh-termer kunde appliceras vid sökningar på 

PubMed medan sökningar i Cinahl stöddes av funktionen Headings. Orden “ myocardial 



infarction” och “depression” användes vid samtliga sökningar i hopp om att kunna generera 

strukturerade och ämnesinriktade träffar. Andra söktermer som användes för att ytterligare 

specificera sökningarna var “qualitative”, “experience”, “support” och “interview” (se Tabell 

1.). För att få ett bredare perspektiv på ämnet användes både kvantitativa och kvalitativa 

studier. 

  

Efter första sökningen gjordes ett urval där potentiella artiklar valdes ut efter titel och 

genomläsning av artikelns sammanfattning. Detta gjordes för att få en bild av artikelns syfte 

och inriktning. Texterna bearbetades därefter stegvis i ytterligare två urvals-processer som 

innebar att artiklarnas innehåll studerades utefter inklusions- och exklusionskriterierna. Se 

bilaga 1 för en utförlig tabell av sökprocessen.  

 

Analys av data 

Analys av insamlat material skedde i enlighet med Fribergs modell (2017, ss. 178-179). 

Som första steg upprättades en helhetsbild genom att varje studie lästes igenom flera gånger 

av båda författarna tills dess att innehållet kunde återges i stora drag. Nästa steg inbegrep ett 

sökande efter meningsbärande stycken. Dessa urskildes genom att författarna eftersökte 

innehåll om vad som förmedlades, hur det uttrycktes och vad innebörden var. Därefter delades 

materialet in i olika kategorier för att kunna se likheter med övriga artiklar. I sista steget 

sammanställdes de olika delarna för att återigen bilda en helhet. Syftet var att kunna skapa ett 

nytt sätt att beskriva det studerade ämnet.  

 

Etiska överväganden 

Inom vetenskaplig forskning ställs forskarna mot en rad olika etiska dilemman och principer. 

Genom att pröva sin forskning för en etisk kommitté kan forskarna få sin artikel godkänd och 

därmed publicerad i respekterade vetenskapliga tidskrifter (Forsberg & Wengström 2016, ss. 

59-60). Samtliga studier som är inkluderade i examensarbetet är prövade och godkända av en 

forskningsetisk kommitté.  

 

RESULTAT 

Examensarbetets resultat har baserats på totalt tolv artiklar, nio genomförda med kvalitativ 

metod, två med kvantitativ metod och en artikel som var en studie med mixad metod. 

Resultatet i studierna delades in i fem olika kategorier med ett antal underkategorier. Dessa 

kategorier representerar deltagarnas upplevelser efter hjärtinfarkt och utgör resultatet i det här 



examensarbetet. I avsnittet nedan är subkategorier markerade med understrykningar i den 

löpande texten.  

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Emotionella upplevelser Rädsla för att återinsjukna i hjärtinfarkt  

Rädsla för döden 

Begränsningar i vardagen Psykisk och fysisk utmattning  

Känsla av skam och skuld 

Närståendes roll Att skydda sina anhöriga  

Oönskad beroendeställning 

Det erbjudna stödet Upplevelse av bristfällig information  

Vägen tillbaka Positiv inställning till livet  

Självmedvetenhet och egenvård  

 

Emotionella upplevelser 

De som medverkade i studierna upplevde rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt vilket 

delvis grundades i svårigheter med att tolka upplevda symtom. De hade svårigheter med att 

anpassa sig till sin nya livssituation och kände osäkerhet inför framtiden. Rädslan påverkade 

dem i vardagen och begränsade deras förmåga att gå vidare i livet (Gwaltney et al. 2016; 

Junehag, Asplund & Svedlund, 2014; Pier et al. 2006; Salminen-Tuomaala, Ålstedt-Kurki, 

Rekoaro & Paavilainen 2012). 

  

Då Salminen-Tuomaala et al. (2012) intervjuade deltagarna upplevde en del att 

återhämtningsprocessen inte motsvarade deras förväntningar eftersom de fortfarande 

besvärades av symtom som angina, dyspné och arytmier. Detta gav upphov till en rädsla för 

att återinsjukna i hjärtinfarkt vilket färgade det vardagliga livet och bidrog till ökad grad av 

rädsla och negativa emotionella upplevelser. De medverkande kände sig emotionellt uttömda 

vilket gjorde att de fastnade i känslor fyllda av depressivitet och hopplöshet. I Gwaltneys et al. 

(2016) studie gav deltagarna uttryck för en ökad oro och rädsla som blev svår att hantera i 

kombination med att de också upplevde fysiska symtom. Det fanns även en ständig oro över 

vad som skulle hända med familjemedlemmar om deltagarna skulle gå bort i en andra 

hjärtinfarkt. Majoriteten av de som deltog i studien uppgav att de inte kände någon glädje i 

livet och de visade tecken på ett flertal depressiva symtom. 



  

Enligt Piers et al. (2006) intervjustudie fanns en oklarhet hos deltagarna i hur de skulle tolka 

fysiska symtom som uppstod efter en genomgången hjärtinfarkt. Osäkerheten bidrog till 

rädsla och deltagarna uppgav att det fanns ett behov av information om hur de skulle lära sig 

att urskilja normala symtom från de som var tecken på ett allvarligt hjärtfel. Ett flertal av dem 

som medverkade i studien upplevde även ett behov av information till familjemedlemmar om 

vilka emotionella reaktioner som kunde uppstå hos den drabbade.  

  

I flertalet studier betraktades rädsla för döden som en central del av de emotionella 

upplevelser som visade sig efter hjärtinfarkten. Samtidigt som det fanns en tacksamhet för att 

de överlevt fanns nu även en medvetenhet om att livet när som helst kunde få ett abrupt slut 

(Joubert, Holland, Maturano, Lee & McNell 2013; Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 

2013; Iles-Smith, Deaton, Campbell, Mercer & McGowan 2017; Stevens & Thomas 2012). 

En del av de som medverkat i studierna menade att de upplevde ökad sårbarhet och att de inte 

längre kunde lita på sin fysiska förmåga (Joubert et al. 2013; Kazimiera Andersson, Borglin & 

Willman 2013). Återhämtningen tillsammans med det psykiska välbefinnandet påverkades 

negativt av sömnsvårigheter. De uppgav en rädsla för att drabbas av en hjärtinfarkt i sömnen 

och aldrig mer vakna upp igen (Gwaltney et al. 2016; Stevens & Thomas 2012). 

 

Begränsningar i vardagen 

I flertalet av studierna upplevdes psykisk och fysisk utmattning vilket inverkade negativt på 

förmågan att utföra aktiviteter. Tillståndet präglade deras liv i hög grad och perioder förekom 

då det helt tog över deras tillvaro (Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007; Salminen-Tuomaala et al. 2012; Iles-Smith et al. 

2017). Aktiviteter som tidigare utförts med lätthet kunde nu innebära stora svårigheter 

(Kazimiera Andersson, Borglin & Willman, 2013; Salminen-Tuomaalaet et al. 2012). Några 

deltagare var tvungna att avstå från många aktiviteter. Annars förelåg risk att deras 

energireserver helt tog slut (Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013). Känslan av 

utmattning och energilöshet gav upphov till depressiva symtom hos deltagarna. Detta skapade 

i sin tur svårigheter att finna motivation till nödvändiga åtgärder som krävdes för en 

optimerad återhämtning (Gwaltney et al. 2016; Joubert et al. 2013; Salminen-Tuomaala et al. 

2012). Samtidigt fanns oro eftersom framtiden var något oviss då deltagarna var osäkra på 

vilken form av livskvalité som väntade dem (Salminen-Tuomaala et al. 2012). 

  



Resultatet visar att det fanns en osäkerhet för i vilken grad personer som genomgått en 

hjärtinfarkt kunde belasta sin kropp. De hade tagit emot information om vikten av att förändra 

sin livsstil, emellertid förekom det oklarheter hur de skulle gå tillväga och i vilken grad det 

skulle ske (Junehag, Asplund & Svedlund, 2014; Stevens & Thomas 2012). Kristofferzon, 

Löfmark och Carlssons (2008) studie visade att de som lyckats genomföra rekommenderade 

livsstilsförändringar förbättrade sitt psykiska välbefinnande avsevärt. Somliga upplevde 

livsstilsförändringarna som ett krav vilket gav upphov till en ökad grad stress. Enligt Yates, 

Kosloski, Kercher och Dizonas (2010) studie är en ökad mängd stress en bidragande orsak till 

utvecklingen av depression. Kazimera Andersson, Borglin och Willmans (2013) studie 

påvisar att deltagarna upplevde att det fanns för lite tid till återhämtning. Detta bidrog till en 

ökad osäkerhet vilket i sin tur ytterligare förvärrade deras redan svåra situation. Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson (2007) skriver att flera deltagare även berättade om att anhöriga saknade 

förståelse för att deras tillstånd innebar att de inte orkade utföra aktiviteter som de tidigare 

klarat.  

  

I Salminen-Tuomaala et al. (2012) studie beskriver de medverkade en känsla av skam och 

skuld för att de höll sig hemma och var sjukskrivna från arbetet. Den som drabbats kände 

skuld för att partnern ensam var tvungen att ta hand om familjen och utföra alla 

hushållssysslor. En del beskrev det som att de inte längre kände sig som fullvärdiga 

medborgare utan nu istället hade blivit en belastning för samhället.  

 

Närståendes roll 

Några av deltagarna lade stor vikt vid att inte oroa sina närstående och gjorde sitt yttersta för 

att inte involvera dem (Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013; Salminen-Tuomaala 

et al. 2012; Stevens & Thomas 2012). Några upplevde även svårigheter med att acceptera den 

nya livssituationen som medförde ett ökat beroende av anhöriga och omgivning (Joubert et al. 

2013; Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013). Ett antal deltagare uppgav emellertid 

att familj och närstående hade en avgörande roll i deras tillvaro, familjedynamiken inverkade 

således i högsta grad på deltagarnas förmåga att bearbeta och acceptera sjukdomen (Joubert et 

al. 2013; Salminen-Tuomaala et al. 2012; Stevens & Thomas 2012). 

 

Deltagarna i Salminen-Tuomaalas et al. (2012) studie upplevde ett starkt behov av att vilja 

skydda sina anhöriga från situationens allvar. De försökte därför dölja eventuella symtom och 

underlät att dela med sig av sina tankar vilket i vissa fall tycktes inverka på samspelet och 



förtroendet inom familjen. I en annan av studierna (Stevens & Thomas 2012) där deltagarna 

utgjordes av kvinnor, blev det påtagligt hur sjukdomen hade förändrat relationen till 

närstående och omgivning. Kvinnornas vårdande roll inom sin familj präglades av omtanke 

för levnadspartner, barn och barnbarn. De kände att den nya tillvaron inkräktade på denna 

ställning genom begränsningar och restriktioner vilket fick dem att känna sig som en börda. 

För andra var det viktigt att dölja sin egen rädsla inför situationen då de inte ville oroa familj 

och närstående. De var noga med att inte låta sina barn se deras rädsla och försökte ge sken av 

glädje och bekymmerslöshet . 

 

Vissa av deltagarna uttryckte att hjärtinfarkten förändrat deras levnadsvillkor till den grad att 

de nu i sin tur tvingades förlita sig på familj och närstående. Detta resulterade i en oönskad 

beroendeställning vilket väckte känslor av att vara en belastning för sin omgivning och 

deltagarna kände därför en ovilja till att involvera närstående. Ett antal deltagare rapporterade 

att sjukdomen medförde begränsningar av fritidsaktiviteter och hade en negativ inverkan på 

det sociala nätverket vilket bidrog till en känsla av isolering. Detta innebar även att många 

upplevde att deras relationer till familj och närstående kom att präglas av ett beroende 

(Joubert et al. 2013; Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013).  

 

Deltagarna som ingick i Salminen-Tuomaala et al. (2012) studie och som kunnat hantera den 

nya livssituationen på ett positivt sätt upplevde att deras förhållande till familjen hade en stor 

betydelse för dem. De fann tröst i möjligheten att kunna anförtro och dela sina problem samt 

funderingar med familjemedlemmar vilka i sin tur mötte upp med förståelse och medlidande. 

Detta stöd från anhöriga ingöt en tro hos deltagarna på egna förmågor att bearbeta sjukdomen 

och klara av de moment som ingick i rehabiliteringsprocessen. Några upplevde rentav av att 

sjukdomen fört samtliga familjemedlemmar närmare varandra vilket också bidrog till att 

underlätta deras situation. 

 

Det emotionella stödet från anhöriga visade sig ha en direkt effekt på den psykiska hälsan och 

återhämtningen vilket påvisades via ett flertal vittnesmål (Salminen-Tuomaala et al. 2012; 

Yates et al. 2010). I studien där enbart kvinnor deltagit observerades en genomgående 

omtanke kring familj och närstående. Deltagarna var måna om att sjukdomen inte skulle 

inverka på deras förmåga att sörja för sina nära och kära. Familjens välmående var således av 

stor betydelse i tiden efter hjärtinfarkten (Stevens & Thomas 2012). I en av studierna uppgav 

majoriteten av deltagarna att umgänge med familj och närstående hade en positiv inverkan på 



deras psykiska hälsa. Några valde även konsekvent bort erbjudandet om stödgrupper då de 

upplevde att det viktigaste stödet kom från familj och närstående (Joubert et al. 2013). Enligt 

Yates et al. (2010) hade stödet från anhöriga även en reducerande effekt på förekomsten av 

depression.  

 

Det erbjudna stödet 

Något som genomsyrar resultatet i flertalet av studierna är deltagarnas upplevelse av 

bristfällig information från hälso- och sjukvården (Junehag, Asplund & Svedlund 2014; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007, 2008; Iles-Smith et al. 2017). De uppgav en 

osäkerhet på grund av otillräcklig kunskap vilket åsamkade dem onödig oro och stress 

(Joubert et al. 2013; Junehag, Asplund & Svedlund 2014; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 

2007; Stevens & Thomas 2012). I Junehag, Asplund och Svedlunds (2014) studie lyfte 

deltagarna fram vikten av professionellt stöd för att få de rätta förutsättningarna till 

återhämtning. De som var mest tillfreds med sin kontakt med sjukvården hade deltagit i 

medicinska studier och därmed haft en närmare relation med sjukvården. 

 

I Salminen-Tuomaala et al. (2012) studie framkom att det fanns en avsaknad av information 

hos deltagarna om hur de skulle handskas med negativa känslor som ångest och nedstämdhet. 

De menade att en sådan information kunde hjälpt dem att handskas med känslomässiga 

reaktioner och därmed minska risken för att drabbas av en depression. I en studie av Piers et 

al. (2006) undersöktes informationsbehovet bland patienter som genomgått en hjärtinfarkt och 

som drabbats av depression. Även dessa patienter uppgav att information om depression i ett 

tidigt skede hade varit till hjälp. I Barlow, Turner och Gilchrists (2009) artikel fick deltagarna 

medverka i ett rehabiliteringsprogram där de träffade andra människor i samma situation 

vilket de uppgav var en utmärkt källa till information. De medverkande fick hjälp att hantera 

de psykiska konsekvenserna och blev mer motiverade till att utföra rekommenderade 

livsstilsförändringar.  

 

Till skillnad från deltagarnas generellt negativa uppfattning om information och stöd från 

hälso- och sjukvården lyfte flertalet fram mötet med sjuksköterskan som något positivt 

(Junehag, Asplund & Svedlund 2014; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007, 2008). De 

som medverkade i studierna beskrev ett bristfälligt bemötande från sjukvården generellt, 

emellertid lyfte flera deltagare fram en mer positiv bild av sjuksköterskan som visade empati 

och ingöt trygghet. De upplevde en mer givande kommunikation med sjuksköterskan till 



skillnad från med läkaren som ofta gav ett stressat intryck och mest talade i svårbegripliga 

medicinska termer (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007, 2008).  

 

Vägen tillbaka 

Efter analys av insamlat material framkom olika uppfattningar om förutsättningar för att 

kunna gå vidare i livet. För några av deltagarna var det viktigt att försöka upprätthålla en 

positiv inställning trots allvaret i den nya livssituationen. Deltagare i några av studierna 

försökte även förstå innebörden av den inverkan hjärtinfarkten faktiskt hade medfört på 

tillvaron. De satte värde på att utöka sin kunskap om sjukdomen, vilka livsstilsändringar som 

krävdes och varför dessa förändringar var viktiga att beakta. Tanken på att få återgå till det 

vardagliga livet var en motivationskälla som delades av flertalet deltagare (Barlow, Turner & 

Gilchrist 2009; Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013; Salminen-Tuomaala et al. & 

Paavilainen 2012). I Salminen-Tuomaala et al. (2012) studie framkom att deltagarna var 

medvetna om att hjärtinfarkten kunde föra med sig depression och hopplöshet. För att kunna 

motverka detta och hantera situationen på bästa sätt försökte de inta en positiv inställning till 

livet vilket inkluderade inre ro, tillit och uthållighet. Detta optimistiska förhållningssätt 

skapade en känsla av att fortfarande vara kapabel till att påverka sitt liv vilket ytterligare 

stärkte den positiva inställningen. I Barlow, Turner och Gilchrists (2009) studie upplevde 

deltagarna att deras positiva inställning ingav hopp inför framtiden som i sin tur gjorde 

sjukdomssituationen mer hanterbar. I en studie utförd av Kazimiera Andersson, Borglin och 

Willman (2013) bortprioriterades risktaganden, materiella ägodelar och arbetsliv vilka var 

faktorer som haft betydelse i livet innan genomgången hjärtinfarkt. Deltagarna kände 

tacksamhet för att ha fått en andra chans i livet och valde nu istället att spendera tiden med 

familj och vänner.  

 

Barlow, Turner och Gilchrist (2009) undersökte effekten av stödgrupper som inriktade sig på 

självmedvetenhet och egenvård. Flertalet upplevde en trygghet och styrka i att befinna sig 

bland individer med liknande sjukdomshistoria då de inte längre var ensamma om att 

genomgå sjukdomens umbäranden. Stämningen som rådde under gruppsessionerna färgades 

av vänskaplighet och positivt tänkande vilket gjorde att vägen tillbaka blev mer hanterbar.  

 

Studien av Salminen-Tuomaala et al. (2012) visade att deltagarna hanterade situationen 

genom att bearbeta ett problem i taget och bryta ned dessa i hanterbara delar. Det var viktigt 

att få återvända till det vardagliga livet eftersom det hade en stressreducerande inverkan och 



minskade graden av oro. Det var viktigt att finna styrka i de positiva delarna av tillvaron och 

inte bara fokusera på sjukdom, symtom och begränsningar. 

 

Hos de äldre deltagarna i studien av Salminen-Tuomaalas et al. (2012) var förekomsten av 

inre ro och harmoni större. Situationen bearbetades genom att skapa en acceptans för de 

känsloyttringar som kan uppstå i samband med en hjärtinfarkt. Många hade under tidigare 

perioder i livet tvingats gå igenom känslosamma förluster av närstående men klarat sig utan 

att ha drabbats av depressiva symtom. Dessa deltagare accepterade sin livssituation redan 

några månader efter hjärtinfarkten. De betraktade även stöd från familj och närstående som en 

avgörande del av sin hantering av sjukdomssituationen. 

 

DISKUSSION 

Resultatet visade att deltagarna upplevde svårigheter med att anpassa sig till sin nya 

livssituation. Det berodde till stor del på undermålig information från hälso- och sjukvården. 

Deltagare som ändå lyckades införliva nödvändiga livsstilsförändringar minskade risken för 

att drabbas av en andra hjärtinfarkt. Resultatet påvisade att relationen till familj och anhöriga 

kunde inverka antingen positivt eller negativt på den drabbades rehabiliteringsprocess. Hos en 

del av deltagarna förekom även depressiva symtom vilket försvårade återhämtningen och 

vägen tillbaka till en fullgod tillvaro.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet synliggjordes en rädsla hos de deltagande inför den nya livssituationen och de 

begränsningar som tillkommit. Ofta kretsade tankar kring upplevda symtom och osäkerhet 

inför vad kroppen skulle orka med efter en genomgången hjärtinfarkt. I en studie av Smith 

och Liles (2007) påvisades ett behov av att få ingående information om hur mycket kroppen 

kunde belastas och vilka symtom som kunde uppstå. Enligt Decker et al. (2007) studie 

uppkommer även en rädsla för att kroppen inte skulle orka med vardagliga aktiviteter. Denna 

rädsla kunde lindras genom utförlig information från hälso- och sjukvården. I resultatet från 

examensarbetet framkom det att upplevd fysisk begränsning innebar en försämrad 

återhämtning för de som drabbats av hjärtinfarkt. Dahlberg och Segesten (2010, s. 61) 

framhåller att sjukdom kan få världen att kännas skrämmande och otrygg och rentav hindra 

människans strävan efter välbefinnande. Sjukdom kan emellertid även fungera som ett 



uppvaknande vilket får individen att omvärdera sin tillvaro och skapa en mer meningsfull 

livsföring.  

 

Stödgrupper 

I en studie (Mohammadpour et al. 2015) undersöktes effekten av att låta patienter, som 

insjuknat i hjärtinfarkt, delta i stödgrupper med fokus på utbildning. Syftet var att förse 

deltagarna med kunskap, stöd och rådgivning för att på så sätt öka deras förmåga att hantera 

sin nya livssituation. Resultatet påvisade en klar ökning av kunskap, motivation, hälsa och 

förmåga till egenvård. Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2005) belyser att stödgrupper har 

stor betydelse för hantering av problem i vardagen. Enligt resultatet i vårt examensarbete fann 

deltagarna trygghet och styrka i att vistas bland personer med liknande erfarenheter. 

Stödgruppen fungerade som en källa för gemenskap och informationsutbyte. Rädsla och 

känslor av ensamhet dämpades således vilket skapade bättre förutsättningar för återhämtning. 

Hälso- och sjukvården tillämpar i dagsläget stödgrupper för individer vilka genomgått en 

hjärtinfarkt. Däremot kan det finnas en brist på tillgänglighet och tid som anledning till att 

flertalet patienter väljer bort den här möjligheten. 

 

Psykisk/fysisk aktivitet och utmattning 

När människor drabbas av ett akut sjukdomstillstånd påverkas inte bara den del av kroppen 

som utsätts för skadan utan tillståndet riskerar att rubba hela människans existens. Detta leder 

till en form av utmattning som hindrar människan från att fungera både fysiskt och psykiskt 

(Dahlberg & Segesten 2010 ss. 133-134). Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2011) 

fastställer att ihållande utmattningssymtom hör till de faktorer som har störst negativ inverkan 

på livskvalitén. Alsén och Brink (2013) hävdar i sin studie att den utmattning som kan uppstå 

i samband med akut sjukdom och lidande kan kvarstå åratal efter insjuknandet. Dahlberg och 

Segesten (2010) lyfter fram rörelse som en avgörande faktor för att kunna uppnå hälsa. Det 

visade sig även i Hanssen, Nordrehaug och Hanestads (2005) studie där fysisk aktivitet hade 

en positiv effekt på en rad depressiva symtom. Vi anser att sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal måste besitta kunskap om utmattningens inverkan för att kunna ge en lämplig 

vård och lämpliga rekommendationer till de som insjuknat. Patienten bör därtill få ingående 

information om planering av dagliga aktiviteter för att på sätt kunna disponera sitt 

energiförråd. 

 



Alsén, Brink och Persson (2008) framlägger evidens för att patienter som upplever symtom på 

utmattning efter genomgången hjärtinfarkt riskerar att drabbas av försämrad kognitiv 

kapacitet. Denna tillbakagång kan leda till en nedsatt koncentrationsförmåga, hämmade 

tankeprocesser och svårigheter att ta till sig information. I vårt resultat vittnade ett flertal 

deltagare om bristfällig information vilket sålunda kan ha berott på mental utmattning och en 

nedsatt kognitiv förmåga. Vår mening är därför att informativa och undervisande samtal skall 

ges på ett lättbegripligt sätt och vid rätt tillfälle för att patienten skall kunna tillgodogöra sig 

kunskapen som förmedlas. Det är även viktigt med uppföljning av samtalen för att försäkra 

sig om att det inte förekommer några oklarheter hos patienten.  

 

Stöd från närstående 

Stöd från närstående har visat sig vara centralt för återhämtningsprocessen efter hjärtinfarkt. 

Stödet från närstående har enligt vårt resultat även en reducerande effekt på förekomsten av 

depression hos dem som drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd. O’Driscoll, Shave och 

Cushions (2006) studie visar att en god relation med närstående ger förbättrade förutsättningar 

för en snabbare återhämtning. Vad vårt resultat även visar var en ovilja att inkludera 

närstående eftersom det fanns en avsikt att inte belasta dem med sjukdomssituationens allvar. 

De närstående kunde i sin tur uppfattas som överbeskyddande vilket i vissa fall hindrade 

patientens återhämtning. Den drabbade ämnade att så snabbt som möjligt ta sig tillbaka till 

vardagen och återta sin självständighet. Familjen däremot levde kvar i den akuta 

sjukdomssituation som tidigare uppstått och kunde därigenom förhindra den anhörige i sin 

återhämtningsprocess. Hanssen, Nordrehaug och Hanestads (2005) studie påvisar att 

dilemmat till stor del hade kunnat reduceras om familjen hade fått utförlig information och 

inkluderats tidigt efter insjuknandet. Ett perspektiv vi utelämnat i vårt resultat är hur de som 

drabbats av hjärtinfarkt och inte har några anhöriga upplever tiden efter insjuknandet. Det 

hade varit en intressant infallsvinkel att inkludera men dessvärre har vi inte stött på 

information som berört denna aspekt. 

 

Hållbar utveckling 

Sjuksköterskans profession har historiskt utgått från ett holistiskt perspektiv med tyngd på 

hälsa, ekonomi och social miljö i relation till hållbar utveckling. Således har sjuksköterskan 

en fördelaktig position för att påverka den framtida utformningen av hälso- och sjukvården (St 

Pierre Schneider et al. 2009). Det är en viktig uppgift för oss som nyblivna sjuksköterskor att 



sträva efter en hållbar utveckling, i synnerhet eftersom belastningen på hälso- och sjukvården 

kommer att växa i framtiden på grund av den ökade och åldrande befolkningen. 

 

Metoddiskussion 

Vårt examensarbete baseras på en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Enligt Friberg 

(2017, s. 129) är kvalitativa studiers syfte att öka förståelsen inom ett specifikt ämne där 

erfarenheter, behov och upplevelser står i centrum. Majoriteten av de artiklar som använts till 

resultatet i vårt examensarbete har utgått från en kvalitativ metod vilket ansågs optimalt 

eftersom det var en förstahandskälla till patienters erfarenheter efter en hjärtinfarkt. För att 

ytterligare stärka examensarbetets tillförlitlighet inkluderades även studier med kvantitativ 

metod. De kvantitativa artiklarna gav även en övergripande bild över prevalensen av 

depressiva inslag efter en hjärtinfarkt. Friberg (2017, ss. 146-147) beskriver att användandet 

av artiklar där olika metoder nyttjats ökar möjligheten att besvara arbetets syfte i ett bredare 

perspektiv. 

 

Sökningarna efter artiklarna till resultatet utfördes i PubMed och Cinahl vilka är relevanta 

databaser och passar examensarbetets ämnesområde. Där eftersöktes studier som syftade till 

att belysa förekomst av depression alternativt patienters upplevelser tiden efter hjärtinfarkt. 

Inledningsvis var det svårt att finna studier som beskrev området i sin helhet då flertalet av 

artiklarnas innehåll istället inriktade sig på medicinska aspekter relaterat till sjukdomstillfället. 

Flertalet studier beskrev enbart depressiva symtom vilket har medfört att vi fått bredda det 

ursprungliga syftet i examensarbetet från enbart depression till att även inkludera depressiva 

symtom. Efter att ha analyserat valda artiklar framkom en varierande beskrivning av den brist 

på energi som var vanligt förekommande efter hjärtinfarkt. Vi har valt att använda begreppet 

sjukdomsrelaterad utmattning eftersom vi anser att detta bäst beskriver och sammanfattar 

deltagarnas egna känslor och upplevelser som uppstår i efterförloppet av insjuknandet. 

 

Resultatet stödjer sig på studier utförda i Australien, USA, Schweiz, England, Finland och 

Sverige. Nackdelen med denna mångfald är att utformningen av hälso- och sjukvård kan 

skilja sig på ett flertal punkter i olika länder. Detta faktum kan således resultera i att 

deltagarnas upplevelser i viss mån påverkas av hälso- och sjukvård i respektive land och 

riskerar ge upphov till olika sorters behov, önskemål samt uppfattningar. Det framkommer 

emellertid att flertalet deltagare från de olika studierna likväl delar samma uppfattning och 

åsikter vilket även ökar trovärdigheten av vårt resultat. Därtill kan vårt examensarbete 



fastställa att hinder, rädslor, förväntningar och önskemål i många fall är gemensamma inom 

denna patientgrupp oberoende av sätt att bedriva vård. 

 

Det finns alltid en risk att deltagare i studier som vi använt oss av i vårt examensarbete inte är 

representativa för den patientgrupp studien avser. De som var allra sjukast eller hade 

språksvårigheter deltog rimligtvis inte. I så fall kan vårt resultat representera de mest vitala 

patienterna och utelämna de mest sjuka. I vårt resultat påvisades även att en del av deltagarna 

som deltog i de medicinska studierna var mer tillfreds med vården eftersom de hade en tätare 

kontakt med hälso- och sjukvården. Även där föreligger en risk att resultatet inte blir 

tillförlitligt och inte representerar majoriteten inom det ämnesområde vi studerat. 

 

SLUTSATSER 

När examensarbetet påbörjades fanns kunskap hos författarna att depressiva symtom var 

vanligt hos dem som drabbats av hjärtinfarkt. Vad som däremot framkom under arbetets gång 

var att depression i samband med hjärtinfarkt i dagsläget är kraftigt underdiagnostiserad. Inom 

dagens hälso- och sjukvård mobiliseras inte tillräckligt med resurser tiden efter hjärtinfarkt 

och information om depression uteblir. Det leder till att patienternas behov inte blir 

tillgodosedda. Sjuksköterskan bör vara medveten om att patientens hälsa även kan påverkas i 

ett senare skede av sjukdomen vilket kan hindra tillfrisknande och leda till återinsjuknande. 

En annan viktigt uppgift för sjuksköterskan är att se bortom sjukdomen och identifiera 

patientens förmåga till egenvård för att denne skall kunna klara en självständig tillvaro. 

Kompetensområdet inbegriper även förståelse för att patientens sjukdom påverkar familj och 

närstående som även de är i stort behov av information. Deltagare från flera av artiklarna i 

vårt resultat hade en positiv uppfattning av kontakten med sjuksköterskan, vars 

förhållningssätt präglades av empati och trygghet. För att optimera sjukvården skulle det 

därför kunna vara tillrådligt att framtidens vårdstruktur ger sjuksköterskan en mer central roll 

i patientkontakten. För att genomföra eventuella förändringar krävs en utökad kunskap och 

därmed ser vi ett framtida behov av mer forskning inom området.  
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Bilaga 1 

Databas Sökord Mesh- 

termer/Hea

dings 

Avgränsni

ngar 

Träffa

r 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl Myocardial 

infarction, 

depression 

- Peer-

reviewed, 

högst 10 

år, 

495 - - - 

Cinahl Myocardial 

infarction, 

depression, 

qualitative 

Coronary 

artery 

disease, 

depressive, 

depressed 

Peer-

reviewed, 

högst 10 

år, 

14 17 9 4 

Cinahl Myocardial 

infarction, 

depression, 

experience 

Coronary 

artery 

disease, 

depressive, 

depressed 

Peer-

reviewed, 

högst 10 år 

39 8 2 1 

Cinahl Myocardial 

infarction, 

depression, 

support 

Coronary 

artery 

disease, 

depressive, 

depressed 

Peer-

reviewed, 

högst 10 år 

86 6 3 1 

PubMed Myocardial 

infarction, 

depression 

- Högst 10 

år 

1510 - - - 

PubMed Myocardial 

infarction, 

depression, 

interview or 

qualitative 

Coronary 

artery 

disease, 

depressive, 

depressed 

Högst 10 

år 

174 10 5 3 

PubMed Myocardial 

infarction, 

depression, 

experience 

Coronary 

artery 

disease, 

depressive, 

depressed 

Högst 10 

år 

119 13 4 2 



PubMed Myocardial 

infarction, 

experiences, 

qualitative 

Coronary 

artery 

disease 

Högst 10 

år 

70 4 2 1 

 
 

Bilaga 2 

Titel 

Författare 

Tidsskrift 

Årtal 
 

Perspektiv  Syfte Metod  Resultat 

-A pathway towards 

different coping 

orientations four and 

twelve months after 

myocardial infarction  

a grounded theory 

approach 

-Salminen- Tuomaala, 

Åstedt-Kurki,Rekiaro & 

Paavilainen 

-Nursing Research and 

Practice 

-2012 

 

-Kvalitativ studie  

-Patientperspektiv 

 

 

 

Att skapa en kunskap 

om MI- patienters 

förmåga att bearbeta 

sin livssituation 

-Kvalitativ 

intervjustudie med 

individuella intervjuer 

utförda i patienternas 

hem.  

- Deltagare som 

genomgått 

hjärtinfarkt. 

-28 deltagare 0 

bortfall 

Förnekelse, 

depression, 

familjesituation 

påverkar patientens 

coping-förmåga. 

Viktigt att fokusera 

på depressiva 

tendenser och 

familjeförhållanden

. 

 

-Symptoms and 

Functional Limitations 

in the First Year 

Following a Myocardial 

Infarction: A 

Qualitative Study 

-Gwaltney, Reaney, 

Krohe, Martin, Falvey 

& Mollon 

- Social work in health 

care 

-2016 

 

-Kvalitativ studie 

-Patientperspektiv 

 

Att belysa hinder och 

symtom hos patienter 

under det första året 

efter en hjärtinfarkt 

  

-Kvalitativ 

intervjustudie, 

individuella intervjuer  

- Deltagare som 

genomgått 

hjärtinfarkt. 38 

deltagarare 0 -Bortfall 

Nästan hälften av 

symtomen var 

relaterade till 

fatigue. Förutom en 

allmän trötthet 

upplevde 

deltagarna även en 

emotionell 

inverkan som 

ångest och 

depression vilket 

även påverkade 

relationer i 

privatlivet. 



-Identifying the health 

and mental health 

information needs of 

people with coronary 

heart disease, with and 

without depression. 

 

-Pier, Shandley, Fisher, 

Burstein & Nelson 

 

 Medical Journal of -

Australia, 

 

-2006 

 

-Kvalitativ studie 

-Patientperspektiv. 

 

Att kartlägga 

hjärtsjuka patienters 

behov av information 

rörande fysisk och 

psykisk hälsa 

 

-Semistrukturerade 

intervjuer. 

- Deltagare med 

kardiovaskulära 

sjukdomar  

-14 deltagare 0 

bortfall.  

Kunskap om fysisk 

och psykisk 

aktivitet 

tillsammans med 

information till 

anhöriga var 

betydande för ett 

ökat mental och 

fysiskt välmående. 

-The experiences of 

myocardial infarction 

patients readmitted 

within six months of 

primary percutaneous 

coronary intervention.  

-Iles-Smith, Deaton, 

Campbell, Mercer & 

McGowan 

-Journal of Clinical 

Nursing 

-2017 

 

-Kvalitativ studie 

-Patientperspektiv 

 

Att studera 

upplevelsen hos 

patienter vilka 

genomgått en PCI och 

får återfall med 

ischemiska symtom 

inom 6 månader efter 

ingreppet. 

-Semistrukturerade 

individuella 

intervjuer.  

- Deltagare som 

genomgått hjärtinfarkt 

och PCI. 

-25 deltagare 0 

bortfall. 

Ledande känslor 

involverade ångest, 

rädsla för att dö, 

rädsla för en ny 

hjärtinfarkt, rädsla 

som grundade sig i 

okunskap om 

innebörden av ev. 

uppkomna symtom 

efter PCI-

ingreppet.  

-Recovery of Midlife 

Woman From 

Myocardial 

Infarction.  

- Stevens & 

Thomas 

-Health Care for 

Woman International 

- 2012 

 

-Kvalitativ studie. 

-Patientperspektiv. 

Att studera 

upplevelser hos 

kvinnor i medelåldern 

som överlevt en 

hjärtinfarkt och 

återvänt hem från 

sjukhuset 

-Individuella 

intervjuer.  

-Enbart kvinnor 

deltog vilka samtliga 

genomgått 

hjärtinfarkt. 

-8 deltagare 0 bortfall. 

Deltagarna 

upplevde en ökad 

rädsla för att när 

som helst kunna 

insjukna igen. De 

kände även ilska 

mot att 

hjärtinfarkten 

drabbat just dem. 

De upplevde att 

livet efter 

hjärtinfarkten 

påverkade dem 

markant. 

-The Experience of 

Younger 

Adults Following 

Myocardial Infarction. -

Kazimiera 

Andersson,  

Borglin & 

Willman 

-Qualitative Health 

Research 

-2013 

-Sweden 

-Kvalitativ studie 

-Patientperspektiv 

 

Att fånga upplevelsen 

tiden efter en 

hjärtinfarkt hos yngre 

(< 55 år) 

  

-Individuella 

intervjuer. 

-17 

deltagare,  

0 bortfall 

Resultatet visade 

känslor hos 

deltagarna som 

trauma, rädsla, oro, 

trötthet, hot och att 

få en andra chans. 



-A Randomised 

Controlled Trial of Lay-

Led Self-Management 

for Myocardial 

Infarction Patients Who 

have Completed 

Cardiac Rehabilitation 

-Barlow, 

Turner & 

Gilchrist. 

-European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

-2009 

-England 

 

 

Kvantitativ metod 

Patientperspektiv 

 

 

Utvärderar hur 

självhanteringsprogra

m (EPP) fungerar för 

personer som haft en 

hjärtinfarkt och 

genomgått 

rehabilitering.  

Frågeformulär. 

-192 deltagare, 

734 bortfall 

Intervjuerna visar 

att deltagarna var 

positiva till Expert 

Patient Programme 

och det beskrivs 

som en god källa 

till information. 

Deltagarna fick 

träffa andra 

deltagare i liknande 

situation som dem 

själva. 

Det beskrevs att 

programmet gav 

god information 

och stöd. 

 

-The contribution of 

psychosocial factors to 

secondary risk 

prevention for 

myocardial infarction in 

young adults. 

-Joubert, 

Holland,  

Maturano, Lee 

& McNell 

-Social Work in Health 

Care 

-2013 

-Australien 

-Mixad metod 

-Patientperspektiv 

 

 

 

  

  

Att utforska 

psykosociala faktorers 

bidrag för att utveckla 

en andra hjärtinfarkt 

bland personer ( <55 

år) 

-Frågeformulär och 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

-30 deltagare vid 

första tillfället, 26 vid 

andra och 21 vid 

tredje. 

Vid första 

mätningen 

visade 41 % av 

deltagarna 

svår grad av 

depression, 

34 % visade en 

mildare 

grad av depression. 

Vid 3 och 6 

månader visade 

ingen någon svår 

grad av 

depression. 

Mätningen visade 

att 

73,4 % av 

deltagarna kände 

sig nedstämd 

åtminstone 

lite av tiden. 

  

-Testing a model of 

physical and 

psychological recovery 

after a cardiac event.  

-Yates, Kosloski, 

Kercher & Dizona 

-Western Journal of 

Nursing Research 

-2010 

-USA 

-Kvantitativ metod 

-Patientperspektiv 

 

 

Att utforska 

sjukdomsrelaterad 

stress och emotionellt 

stöd från en partner 

samt vikten av stöd 

från vården efter en 

hjärtinfarkt. 

-Frågeformulär 

-220 deltagare, 0 

bortfall 

Stöd från partner 

bidrar till mindre 

depressiva 

symtom, en 

hämmad 

återhämtning ger 

mer depressiva 

symtom, hög grad 

av stress och att 

leva med en 

kronisk sjukdom 

inverkade negativt 

på familjelivet. 



-Striving for balance in 

daily life: 

Experiences of swedish 

women and men shortly 

after a myocardial 

infarction. 

-Kristofferzon, Löfmark 

& Carlsson 

-Journal 

of Clinical Nursing 

-2007 

-Sverige 

-Kvalitativ metod 

-Patientperspektiv 

 

 

Beskriva livet efter en 

hjärtinfarkt hos 

kvinnor och män 

 

-Semistrukturerade 

intervjuer 

-39 deltagare, 0 

bortfall 

Patienterna skulle 

genomföra en rad 

livsstilsförändringa

r som sluta röka, 

dricka alkohol, mer 

fysisk aktivitet 

samt äta mer nyttig 

mat. Patienterna 

hade svårt att finna 

motivation vilket 

ledde till att deras 

psykiska mående 

försämrades. 

-Perceptions of 

the psychosocial 

consequences and 

access to support after 

an acute myocardial 

infarction.  

-Junehag, 

Asplund & 

Svedlund 

-Intensive and Critical 

Nursing 

-2014 

-Sverige 

 

-Kvalitativ metod 

-Patientperspektiv 

 

 

 

Beskriva de 

psykosociala 

konsekvenserna hos 

individer som 

drabbats av en 

hjärtinfarkt.  

 

-Intervjuer 

-20 

deltagare, 1 bortfall 

Deltagarna uppgav 

att de fått en annan 

syn på sitt liv och 

på sin kropp. De 

led av ångest och 

rädsla. Det fanns 

ett generellt 

missnöje med 

stödet från 

sjukvården. Det var 

mycket viktigt med 

ett bra stöd från 

närstående och 

vänner.  

 

-Managing 

consequences and 

finding hope – 

experiences of Swedish 

women and men 4-6 

months after 

myocardial 

infarction.  

-Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson. 

-Scandinavian Journal 

of Caring Science 

-2008 

-Sverige 

-Kvalitativ metod 

-Patientperspektiv 

 

 

Beskriva upplevelser 

av det dagliga livet 

efter en hjärtinfarkt 

 

 

-Semistrukturerade 

intervjuer 

-39 deltagare, 1 

bortfall 

Deltagarna 

skuldbelade sig 

själva och oroade 

sig för att råka ut 

för en ny 

hjärtinfarkt. Det 

ledde bland annat 

till depression. Att 

misslyckas med 

livsstils 

förändringarna 

ledde till en 

försämrad psykisk 

hälsa. Dem som 

lyckades upplevde 

ett förbättrat 

psykiskt mående. 

 

 

 



 

 

 
 


