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Sammanfattning 
Hjärtinfarkt är en vanlig sjukdom som påverkar många människor, direkt eller indirekt. 

Efter en hjärtinfarkt får patienterna stöd från sjukvården för att komma igång med 

rehabiliteringen och för att de ska kunna återgå till sina vanliga liv. Vi som 

sjuksköterskestudenter har fått upplevelsen att många patienter inte upplever att stödet 

är tillräckligt och därför vill vi skriva en litteraturstudie med syftet: hur patienter 

upplever stöd efter en hjärtinfarkt. Resultatet av dataanalysen ledde till två teman: stöd 

från sjuksköterskan samt stöd från andra. Under dessa två teman finns fem subteman 

som strukturerar upp resultatet. Patienter upplever att sjuksköterskans stöd ofta är 

otillräckligt. Anledningen är att informationen de får antingen inte kan förstås, att de får 

för lite information eller att det är för dåligt individanpassat och att det därför inte kan 

tillämpas av patienterna. Patienterna upplever att stöd från närstående är viktigt för att 

de ska kunna uppleva en större trygghet i situationen och för att den fortsatta 

rehabiliteringen ska fungera. Genom detta resultat kan en förståelse skapas om 

patienterna inte får tillräckligt med stöd kommer livet efter hjärtinfarkten bli svårare än 

vad det behöver vara. Sjuksköterskan har en viktig roll i hur patienterna upplever stöd 

efter en hjärtinfarkt. Informationen behöver personanpassas så att den lättare kan 

användas och den behöver även utvärderas för att sjuksköterskan ska kunna veta om 

informationen har uppfattats korrekt. Närstående är en viktig del i patienternas vård och 

måste involveras under hela processen. Detta för att patienternas upplevelse av stöd ska 

bli så positivt som möjligt och för att de ska kunna uppnå hälsa i framtiden. 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, upplevelser, stöd, patientperspektiv, information, 

sjuksköterska, närstående, litteraturstudie. 
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INLEDNING 

Varje år i Sverige insjuknar upp till 26000 personer i hjärtinfarkt (Socialstyrelsen 2017). 

Trots att prevalensen av hjärtinfarkt har minskat är det fortfarande ett stort problem 

eftersom det är fortsatt många som insjuknar. Sjuksköterskan är en viktig del i det stöd 

som patienten behöver efter insjuknandet av hjärtinfarkten. Beroende på det stöd som 

patienterna får kommer det resultera i hur patienten upplever sitt välbefinnande. Det har 

även betydelse för hur patienten kommer hantera konsekvenserna som hjärtinfarkten 

medför. Ofta är stödet otillräckligt och då är risken stor att patienterna inte gör de 

livsstilsförändringar som krävs efter en hjärtinfarkt. Det leder till komplikationer som 

kan resultera i onödigt lidande men även en ny hjärtinfarkt där risken är stor för ökat 

lidande till den grad att patienten avlider som konsekvens. Om ett gott och 

individanpassat stöd erbjuds till patienterna kan det därmed skapas ett bra vårdande som 

resulterar i minskat lidande och ökad hälsa för patienterna. Vi som 

sjuksköterskestudenter har träffat flera patienter med hjärtinfarkt under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Eftersom stödet efter en hjärtinfarkt är betydelsefullt 

för patienten känner vi att vården borde fokusera på det för att kunna hjälpa patienterna 

att känna välbefinnande och hälsa.   

 

Vi har valt att skriva en litteraturstudie kring ämnet eftersom det redan finns mycket 

forskning kring området men att det behöver sammanställas för att få en bättre överblick 

på problemet. Därmed hoppas vi att denna studie kommer leda till att sjuksköterskor i 

framtiden förstår vikten av att ge stöd till patienten utifrån dennes livsvärld eftersom det 

är en viktig grund i hur patienter kommer leva sitt framtida liv. Vi hoppas att mötet 

mellan sjuksköterskor och denna patientgrupp kommer prioriteras så att vi kan jobba 

förebyggande kring insjuknandet av nya hjärtinfarkter. Vi hoppas även att patienten ska 

kunna återgå till det vardagliga livet som denne hade innan insjuknandet. 

 

BAKGRUND 

Av alla dödsfall i hela världen är 31 % orsakade av hjärt-kärlsjukdomar, däribland 

hjärtinfarkt (World Health Organization 2017). Enligt Hjärt- och lungfonden (2017) är 

den största dödsorsaken i Sverige hjärtinfarkt. Målet är dock att helt förebygga 

insjuknandet. Detta eftersom dödligheten av en hjärtinfarkt i Sverige är 30 % (Ericson 

& Ericson 2012, s. 100).  

 

Hjärt- och lungfonden (2015) skriver att redan på det tidiga 60-talet började forskarna se 

sambanden mellan att höga halter av kolesterol, rökning och högt blodtryck hade att 

göra med insjuknandet av en hjärtinfark. Trots att denna kunskap har funnits under lång 

tid kvarstår problematiken kring hjärtinfarkt eftersom det är många som drabbas. 
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Patofysiologin samt symtombilden av en hjärtinfarkt 

En hjärtinfarkt orsakas av att det sker en ruptur i kranskärlens plack vilket gör att blodet 

börjar koagulera för att stoppa blödningen. Det koagulerade blodet kommer täppa igen 

kranskärlet och därmed minska eller rent av stoppa blodflödet. Det uppstår då en 

syrebrist i hjärtat. Den delen av hjärtat som utsätts för syrebristen kommer skadas och ju 

längre tid syrebristen pågår ökar skadans omfattning. Är syrebristen långvarig kommer 

de drabbade hjärtmuskelcellerna att dö vilket försvårar hjärtats funktion (Eikeland, 

Haugland & Stubberud 2011, ss. 215-217). 

 

En hjärtinfarkts symtom skiljer sig mellan olika individer. Det finns dock några symtom 

som är mer karakteristika som visar sig i större utsträckning än andra. Bland annat 

plötsliga bröstsmärtor som ibland även kan stråla ut mot en arm, mot ryggen eller 

magen. Andra vanliga symtom är kallsvettning, illamående, känsla av yrsel och andnöd. 

Dessa symtom i kombination med bröstsmärtorna är ett tydligt tecken på att personen 

kan ha en pågående hjärtinfarkt och bör då uppsöka sjukvård snarast (Ericson & Ericson 

2012, ss. 102-103). 

Behandlingen av en hjärtinfarkt 

Behandlingen av en hjärtinfarkt bör påbörjas så fort som möjligt för att minimera 

skadan som uppstår vid hjärtinfarkten samt för risken för komplikationer. Krävs det att 

kärlet behöver öppnas upp på grund av stopp i kranskärlen görs en operation som kallas 

för ballongvidgning, eller på engelska Percutan Coronar Intervention (PCI). Då öppnas 

kärlet och det läggs in stent som förhindrar det att dra ihop sig. Om det dröjer innan 

patienten kan opereras ges läkemedel som löser upp blodproppen. Patienten får även 

läkemedel som hindrar blodet att bilda nya blodproppar samt blodtryckssänkande 

mediciner som minskar hjärtats syrebehov. En annan vanlig operation vid hjärtinfarkt är 

bypassoperationen och den innebär att friska blodkärl sys fast på kranskärlen och ger 

blodet en ny väg att gå istället för igenom det tilltäppta området (Ericson & Ericson 

2012, ss. 93-94). 

Riskfaktorer och förebyggande åtgärder 

I många fall är det livsstilen som är orsaken till insjuknandet av hjärtinfarkten där bland 

annat tobaksanvändning, ohälsosamma kostvanor och låg fysisk aktivitet betonas. Det 

finns rekommendationer som säger att det är viktigt att röra på sig minst trettio minuter 

varje dag samt att äta frukt och grönt. Trots detta är det oerhört många som insjuknar i 

hjärt-kärlsjukdomar. Förebyggande arbete är något som kan förhindra dessa (WHO 

2017). 

 

Hjärtsjukvården kan förbättras genom att sjuksköterskorna lägger ner mer arbete på 

förebyggande åtgärder mot återinsjuknandet av hjärtinfarkter. Rökstopp är en av de 

viktigaste livsstilsförändringarna för att motverka en ny hjärtinfarkt. Även om 

sambandet mellan rökning och hjärtinfarkt är så stort är det inte ens hälften av 
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patienterna som slutar att röka. Patienterna behöver få personcentrerad information för 

att kunna genomföra den förändringen som krävs. Att öka på motionen och att äta 

hälsosam kost är även grundläggande i att förebygga hjärtinfarkter. Riskfaktorer för att 

drabbas av hjärtinfarkt är högt blodtryck, höga blodfetter med högt kolesterol, rökning 

och ett osunt kostintag (Socialstyrelsen 2015). Om patienten är för fysiskt inaktiv finns 

flera åtgärder sjukvården kan göra för att hjälpa patienten att öka graden av motion. 

Bland annat genom att ha fler möten och samtal med patienten där vårdpersonalen 

betonar vikten i att göra förändringarna. Det är även viktigt att motivera och komma 

med tips hur patienten kan göra. Informerande samtal har en oerhört stor vikt för att 

patienten ska kunna göra sina livsstilsförändringar (Socialstyrelsen 2017). 

Sjuksköterskans ansvar 

I patientens rehabilitering är det viktigt att ge patienten ett individanpassat stöd. Ju mer 

information patienten får kring sjukdomen desto mer kan sjuksköterskan förhindra 

komplikationer (Ericson & Ericson 2012, s. 116). Det är viktigt att skapa en relation 

mellan vårdgivaren och patienten som grundar sig i tillit och förståelse (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 195; Wiklund 2003, ss. 156-157). Andersson, Borglin, Sjöström-

Strand och Willman (2012) anser att patientens närstående bör inkluderas i patientens 

återbesök eftersom de kan hjälpa och stödja patienten på hemmaplan och därmed 

förlänga upplevelsen av stöd. 

 

Många patienter får för lite information kring upplevelsen av symtomen efter en 

hjärtinfarkt. De förknippar vissa kroppsreaktioner med att de kommer få en ny 

hjärtinfarkt. Ett exempel är ökad pulsfrekvens vid fysisk aktivitet.  Det är ofta 

förknippat med rädsla eftersom de tror att de kommer drabbas av en ny hjärtinfarkt. 

Rädslan gör att de istället undviker fysisk aktivitet och därmed blir mindre aktiva än 

tidigare. Eftersom fysisk aktivitet är förebyggande mot en ny hjärtinfarkt är det viktigt 

att patienten får information kring detta (Coke & Fletcher 2010). 

 

Hanssen, Nordrehaug, Eide och Hanestad (2009) beskriver att många patienter som har 

drabbats av hjärtinfarkt känner sig osäkra  i den efterföljande rehabiliteringen. Detta är 

på grund av att de ofta känner sig stressade efter hjärtinfarkten vilket gör att de inte 

riktigt kan ta till sig informationen de får kring eftervården. Ericson och Ericson (2012, 

ss. 116, 118) skriver att sjuksköterskans ansvar i rehabiliteringen är främst att stödja 

patienten. Detta görs genom att informera patienten om befintlig information samt att 

upprepa tidigare nämnd information och även svara på frågor patienten eventuellt har 

fått efter att ha talat med andra professioner inom vården. Rollen sjuksköterskan har är 

därmed viktig för att hålla ihop helheten av alla delar i patientens rehabilitering. 

 

För att vårdpersonal ska kunna stötta en patient måste samtalen vara vårdande. I 

samtalen är det viktigt att inte prata i medicinska termer eftersom patienten inte har den 

kunskapen och kan därför inte förstå innebörden av dem (Dahlberg & Segesten 2010, 
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ss. 200-202). Även Birkler (2007, s. 146) tar upp detta och hur det har att göra med 

begreppet autonomi. Patienten ska, i den mån det går, alltid ses som självbestämmande. 

Detta gör att sjuksköterskan, i sina samtal, inte bara måste vara följsam för dialogen 

utan även kunna informera patienten. Informationen ska ges på ett sådant sätt att 

patienten förstår vad som sägs. Det ger bra förutsättningar för att patienten ska kunna 

vara delaktig i besluttagandet kring sin vård. Delaktighet är viktigt för att patienten ska 

kunna känna ett sammanhang i den nya situationen som en sjukdom innebär (Dahlberg 

& Segesten 2010, s. 108).  

 

Det är även betydelsefullt att se till patientens livsvärld. Eftersom livsvärlden är 

subjektiv kan sjuksköterskor aldrig förutsäga att patienten kommer tänka eller tycka på 

ett visst sätt. Det gäller att vara öppen för patientens reaktioner och att inte bilda någon 

förförståelse kring dem. Annars är det svårt att förstå hur patienten upplevelser 

situationen och då är det svårt att hjälpa dem på rätt sätt (Wiklund 2003, ss. 48-49, 52).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtinfarkt är en komplex sjukdom som drabbar väldigt många personer världen över. 

Patienterna behöver mycket stöd både vid sjukdomsförloppet och tiden på sjukhuset 

men även i den kommande eftervården för att kunna klara av och återgå till sitt fortsatta 

liv med så god livskvalité som möjligt. Sjuksköterskan är en viktig del i att detta stöd 

finns för dessa patienter. Stödet är ofta bristfälligt vilket visar sig i att många patienter 

ofta har svårt att acceptera begränsningarna som sjukdomen medför och kräver utförlig 

och tydlig information för att patienten ska förstå helheten i vad som behöver göras och 

varför. Det är inte enkelt att anpassa sig till en ny livsstil utan är något som behöver 

göras successivt ur ett långsiktigt perspektiv. Patienten behöver därför ett tillräckligt bra 

stöd för att göra detta möjligt. Det blir följaktligen viktigt att klargöra hur patienten 

upplever stöden som finns, om det är tillräckligt, vilka brister som finns och vad som 

kan förbättras. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av stöd efter en hjärtinfarkt. 

 

METOD 

En litteraturstudie har genomförts kring patienters upplevelser av stöd efter en 

hjärtinfarkt. Detta eftersom behovet av litteraturöversikter har ökat i relation till kravet 

på evidensbaserad vård samt omvårdnaden, på grund av att det redan finns en stor 

mängd publicerade studier. Vården ska vila på en vetenskaplig grund i så lång 

utsträckning som möjligt för att kunna ge en mer evidensbaserad vård. Det är i denna 
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strävan som systematiska och välgjorda litteraturstudier är till stor hjälp (Axelsson 

2012, s. 205). 

Datainsamling 

I datainsamlingen användes databaserna Cinahl och SweMed+. I artikelsökningen 

användes först sökordet Myocardial infarction för att få en övergripande blick på 

tidigare forskning. Därefter avgränsades sökningen till att artiklarna skulle vara 

engelska, peer-reviewed, publicerade från 2007-2017 samt ha tillgängliga referenser och 

abstract. Först togs åldersbegränsningar med i sökningarna och då inkluderades bara 

artiklar med deltagare från 45 år och uppåt. Denna begränsning insågs inte vara relevant 

eftersom yngre patienter kan drabbas av en hjärtinfarkt och deras upplevelser kan göra 

datan ännu bredare vilket ökar reliabiliteten och tillförlitligheten i studien. Därför togs 

åldersbegränsningen bort helt.  

 

Sökorden experience, support, information, nurse, adults lades även till för att få fram 

relevanta artiklar till studien. Till slut användes sökorden Myocardial infarction och 

experience eftersom de artiklarna var relevanta och lagom många för att kunna granska 

men även få en bra variation i resultatet. Valet att använda Cinahl togs eftersom 

sökorden i SweMed+ hade färre artiklar och dessa artiklar fanns även i sökningen i 

Cinahl. Sökningen gav 133 artiklar och 104 abstract lästes eftersom titeln av de andra 

inte ansågs vara lämpliga. Av de 104 lästa abstracts, granskades 33 artiklar varav tio 

användes. Datainsamlingen åskådliggörs i bilaga 1. 

Dataanalys 

Vi läste in oss på olika metoder för litteraturstudier men valde att utgå från metoden i 

Axelsson (2012, s. 204). Denna metod valdes eftersom den kändes mest lämplig och 

även på grund av att tillvägagångssättet belyses och förklaras ingående i varje del av 

litteraturstudien. När tillräckligt många artiklar hade hittats till studien, granskades och 

analyserades datan enligt den valda metoden. Först lästes artiklarna in för att kunna 

förstå innebörden. Sedan lästes samtliga artiklars resultat igenom ett flertal gånger för 

att känna att en korrekt förståelse skapats och för att försäkra sig om att de var lämpliga 

i studien. När det beslutats vilka artiklar som skulle användas skrevs artiklarna in i en 

tabell för att få en översikt av dem (se bilaga 2). Därefter analyserades resultatet i varje 

artikel genom att relevanta och meningsbärande begrepp färgmarkerades som svarade 

an på studiens forskningsfråga. Varje meningsbärande del fick en egen färg för att det 

skulle bli lättare att hitta sambanden när artiklarna skulle jämföras. Vi jämförde 

artiklarna, letade efter teman och samband och sökte efter ny förståelse med hjälp av de 

färgmarkerade delarna. När alla artiklar och dess delar hade granskats samt jämförts på 

detta sätt skapades en ny helhet som redovisas i resultatet med nya teman och subteman. 

Dessa teman utgör den nya helheten i vad artiklarna handlade om och är svaret på vårt 

syfte. Genom att ha använt oss av denna metod behölls strukturen genom hela 

dataanalysen och därigenom kom vi fram till ett nytt resultat. 



 6 

 

RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av stöd efter en hjärtinfarkt. 

Utifrån dataanalysen framgick ett resultat som är komplierat nedan och börjar med en 

överblick i tabell 1, med teman och subteman, för att sedan förklaras ytterligare i text. 

 

Tabell 1: Studiens resultat 

Teman Stöd från sjuksköterskan Stöd från andra 

Subteman -Stöd genom förståelig och tillgänglig 

information 

-Individanpassat stöd och information 

-Stöd för patientens autonomi och 

delaktighet 

-Stöd från närstående 

-Stöd från andra patienter 

 

 

Stöd från sjuksköterskan 

Detta huvudtemats resultat delas upp och beskrivs utifrån tre subteman: stöd genom 

förståelig och tillgänglig information, individanpassat stöd och information och stöd för 

patientens autonomi och delaktighet. Detta då sjuksköterskans stöd är en viktig del i 

patientens fortsatta rehabilitering utifrån dessa olika perspektiv. 

Stöd genom förståelig och tillgänglig information 

Resultatet visar att patienterna är i ett stort behov av att få information och kunna känna 

trygghet. Det största stödet upplever patienter från sjuksköterskan eftersom dessa möten 

är mer regelbundna än med annan vårdpersonal. Patienter upplever också att de känner 

en trygghet i att det är lätt att nå sjuksköterskan via telefon om de skulle ha några frågor 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007). Sjukvårdspersonal är bättre på att informera 

om den medicinska faktan och de fysiska symtom som en hjärtinfarkt medför än de 

psykologiska åkommorna. Patienter vill ha mer information kring psykiska symtom så 

att de kan hantera dessa bättre (Junehag, Asplund & Svedlund 2014). Patienter vill 

också ha både muntlig och skriftlig information då de upplever det lika viktigt samt att 

informationen behöver upprepas för att ha bäst effekt (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson 2007). Trots att patienterna får skriftlig information går de ändå inte igenom 

materialet när de blir utskrivna från sjukhus (Decker et al. 2007). Det är viktigt att 

sjuksköterskan informerar patienter på ett sätt som de förstår. Patienter kan uppleva 

språket från vårdpersonal som för svårt och att de därför har svårt att förstå den 

information som de får. Patienter som inte får information om hur kroppen kan reagera 

efter en hjärtinfarkt blir rädda vid till exempel smärta i bröstet. Detta kan leda till att de 
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söker sjukvård i skräck av att ha drabbats av en ny hjärtinfarkt, vilket skapar en stor 

otrygghet hos patienter (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg 2011). 

Individanpassat stöd och information 

Informationen som patienterna får är inte tillräckligt individanpassad visar det sig i 

resultatet. Patienter tycker att informationen inte är relevant och inte heller anpassad till 

deras enskilda situation. De kan även uppleva informationen som väldigt opersonlig 

vilket gör att informationen är svår att ta till sig och sedan tillämpa (Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson 2007; Junehag, Asplund & Svedlund 2014). Patienter önskar bättre 

anpassad information utifrån deras specifika situation (Decker et al. 2007). Det skapas 

en osäkerhet hos patienterna om informationen från sjuksköterskan är allmängiltig, till 

exempel att vanliga aktiviteter kan se väldigt olika ut för olika patienter och därför vet 

de inte hur mycket aktivitet de vågar ha (Junehag, Asplund & Svedlund 2014). För att 

patienten skall uppleva att de får ett gott stöd måste sjuksköterskan vara empatisk och 

förstående. Då känner sig patienterna mer förstådda vilket hjälper i den kommande 

rehabiliteringen (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007).  

 

Av resultatet framkommer det att patienter behöver ett mer kontinuerligt stöd från 

sjuksköterskan efter en hjärtinfarkt än vad de får. Får patienterna ett mer regelbundet 

stöd kan de enklare behålla motivationen till att göra livsstilsförändringar (Doyle, 

Fitzsimons, McKeown & McAloon 2012; Junehag, Asplund & Svedlund 2014). Ofta 

glöms mycket av informationen patienterna får bort, eftersom det är mycket information 

som ges vid samma tillfälle. De behöver få informationen repeterad vid ett senare 

tillfälle och det är viktigt att inte ge för mycket ny information i taget (Doyle et al. 

2012). 

 

Vissa patienter önskar även att de hade fått möjlighet att få träffa en kardiolog en till två 

gånger om året, även efter avslutad uppföljning, eftersom de hade känt en trygghet av 

detta. Även om alla patienter inte har önskemål kring detta är det viktigt att erbjuda dem 

detta om det går att genomföra. Annars är det betydelsefullt att tryggheten patienterna 

hade upplevt av att få träffa en kardiologi kan infinna sig på ett annat sätt och då 

behöver sjuksköterskan vara lyhörd för vad som krävs (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson 2008). 

 

I resultatet framkommer att det är vanligast att rehabiliteringsprogrammen pågår i ett år 

efter en hjärtinfarkt, men att de behöver pågå ännu längre eftersom patienterna upplever 

det svårt att behålla sin nya livsstil och att fortsätta göra nya förändringar när året har 

gått (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg 2011). Det finns ett samband mellan rädslan 

för att få ytterligare en hjärtinfarkt och viljan att göra långsiktiga livsstilsförändringar. 

Ses inte hjärtinfarkten som särskilt allvarlig kommer patienten heller inte göra vad som 

krävs för att förebygga en eventuellt ny hjärtinfarkt (Doyle et al. 2012). Det är därför 

viktigt att som sjuksköterska motivera alla patienter till att medverka i rehabiliteringen. 
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Ett fortsatt stöd från sjuksköterskan leder till att patienten då får mer information och 

även får möjlighet att inse att händelsen ska tas på allvar. Patienter som inte anser att 

hjärtinfarkten är livshotande är nöjda med det stöd de får i samband med den akuta 

fasen av hjärtinfarkten men upplever inget behov av att få mer stöd efteråt. 

Sjuksköterskan måste få dem att inse att hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom och 

betydelsen av att förebygga en eventuellt ny hjärtinfarkt (Schou, Jensen, Zwisler & 

Wagner 2008). 

Stöd för patientens autonomi och delaktighet 

Av resultatet framgår även att autonomi är en viktig faktor för att patienterna ska kunna 

upprätthålla känslan av kontroll i situationen de befinner sig i (Fålun, Fridlund, 

Schaufel, Schei & Norekvål 2016). De behöver ständig information från sjuksköterskan 

för att de ska kunna vara självbestämmande och på så sätt få en känsla av delaktighet. 

Trots att de inte har så många valmöjligheter kring undersökningar och behandlingar 

vill de ändå få en förklaring om vad som händer och varför det görs. Behov finns alltså 

hos patienter att få mer information om deras symtom, känslor, hjärtstatus, behandlingar 

och hjärtrehabilitering. Detta leder till att de känner sig tryggare (Decker et al. 2007; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). Patienter är oroliga över biverkningar från 

mediciner de tar. De är tveksamma till att behöva ta många läkemedel och önskar få mer 

information om varför dessa behövs eftersom de vill kunna förstå anledningen. De vill 

bli mer delaktiga i sin vård vilket är viktigt för att de ska kunna göra korrekta val 

(Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg 2011). Oavsett var patienterna är i kontakt med 

sjuksköterskor ses sjuksköterskan som en viktig faktor för patienternas känsla av 

delaktighet, kontinuitet, trygghet och att de får praktisk hjälp (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson 2008). 

Stöd från andra 

Resultatet under det här huvudtemat beskrivs utifrån följande två subteman: stöd från 

närstående och stöd från andra patienter. 

Stöd från närstående 

Resultatet visar att mängden stöd från partners, barn, barnbarn, syskon eller andra 

släktingar varierar mellan olika patienter. En del patienter upplever att de närstående är 

mycket stödjande eftersom de skapar trygghet, ömhet och ger ett praktiskt stöd. Andra 

patienter upplever att de inte får något stöd alls från sina närstående, till exempel att 

deras barn inte har tid för dem eftersom de har sina egna problem att hantera 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). Stödet från närstående är dock en viktig 

faktor eftersom det ökar patienternas möjligheter att kunna känna sig trygga 

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

från familj och närstående är även viktigt i de beslutsfattande delarna i vården. Detta 

eftersom patienterna känner att de själva är i en för extrem situation för att kunna fatta 

rätt beslut och att de därför vill ha de närståendes åsikter (Decker et al. 2007). 
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Patienterna förstår att det är viktigt att göra livsstilsförändringar för att förhindra eller 

fördröja en eventuellt ny hjärtinfarkt. De anser även att stödet från närstående har en 

betydelsefull faktor för att enklare kunna bibehålla livsstilsförändringarna (Fålun et al. 

2016). Patienterna är ofta motiverade för en god hälsa eftersom de vill ha möjligheter att 

kunna hitta på saker tillsammans med sina närstående. Dock finns det ofta en 

kunskapsbrist hos patienterna i hur de kan förvänta sig att livet ser ut efter 

hjärtinfarkten. Det försvårar möjligheten att kunna planera in saker eftersom patienterna 

inte vet hur mycket de kommer kunna klara av eller hur framtiden kommer se ut 

(Eriksson, Asplund & Svedlund 2010). Samspelet med närstående är viktigt. De 

patienter som inte har närståendes stöd har det ofta svårare att kunna göra relevanta 

livsstilsförändringar på grund av att då närstående hämmar dem (Sjöström-Strand, 

Ivarsson & Sjöberg 2011). Det visar sig även att patienterna tycker det är jobbigt om 

närstående till dem har för stora krav på dem och inte förstår att de är mer trötta och inte 

har samma ork som innan hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). 

Stöd från andra patienter 

Att få stöd från andra patienter är viktigt för att patienterna själva enklare ska kunna 

förstå situationen de befinner sig i. De andra patienterna ger dem stöd i form av 

information som leder till ny kunskap vilket är en hjälp både i den egna 

förståelseprocessen och även i den fortsatta rehabiliteringen (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson 2007; Junehag, Asplund & Svedlund 2014). Stöd från andra patienter i 

rehabiliteringsgrupper är många gånger en oerhört stor del i att patienter känner sig 

trygga i sin vård. I grupperna blir de uppmuntrade samt motiverade till att vidmakthålla 

sina livsstilsförändringar vilket gör att de upplever stort stöd (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson 2008). Även om stöd från grupperna ofta upplevs som bra är det en del 

patienter som upplever att det blir för mycket generalisering och att stödet och 

informationen som erbjuds därför inte kan tillämpas. Dessa rehabiliteringsgrupper är 

alltså inte lika effektivt för alla patienter (Doyle et al. 2012). 

 

Vissa patienter får tillgång till en mentor, som är en tidigare patient som också har 

upplevt en hjärtinfarkt och kan därför stötta med hjälp av sina egna erfarenheter. De 

patienter som får tillgång till en mentor under rehabiliteringen upplever ofta att de får 

stor hjälp av dem. För rökande patienter som får tillgång till en mentor ökar 

sannolikheten att de slutar att röka efter hjärtinfarkten. Det är även vanligt att patienter 

och mentorer börjar med nya aktiviteter tillsammans för att förbättra hälsan. Till 

exempel att ta regelbundna promenader tillsammans för att öka den dagliga fysiska 

aktiviteten (Junehag, Asplund & Svedlund 2014). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien har utgått från metoden som beskrivs av Axelsson (2012, ss. 212-214). De 

artiklarna som har använts i litteraturstudien är högst tio år gamla. Detta eftersom så ny 

forskning som möjligt eftersträvas. Om äldre artiklar använts hade det funnits en risk att 

nyare forskning hade påvisat annat vilket hade kunnat ge ett felaktigt resultat. I 

diskussionen finns artiklar som är äldre än tio år. Anledningen till det är att vi vill kunna 

jämföra äldre forskning med nyare forskning, för att se om patienters upplevelser av 

stöd samt behovet av stöd efter en hjärtinfarkt skiljer sig idag gentemot hur det såg ut 

förr. En bok från 2003 har inkluderats eftersom innehållet som har använts i den, enligt 

vår bedömning fortfarande stämmer överens med vad dagens forskning säger. 

 

Mer än hälften av artiklarna är från Sverige vilket inte var ett medvetet val. Det sker 

mycket forskning i Sverige kring hjärtinfarkter vilket kan vara en orsak till att fler 

artiklar hittades därifrån. Några av de svenska artiklarna är skrivna av samma författare 

vilket ska ses som en svaghet. Artiklar från Danmark, Norge, England och USA 

inkluderades vilket gjorde att studien inte enbart skrevs utifrån svensk forskning. Det 

ska ses som en styrka eftersom patienter från olika kulturer ingår vilket kan ge olika 

aspekter på patienters upplevelser av stöd. Är patienternas upplevelser identiska styrks 

upplevelsen av stöd efter en hjärtinfarkt, oavsett vilket land de bor i. 

 

Tanken var att inte ha med för många artiklar i litteraturstudien eftersom ju fler artiklar 

som används desto större risk att förbise väsentlig information. Det skulle däremot vara 

bra att ha med fler artiklar av anledningen att få ett ännu bredare resultat. Därför 

användes tillräckligt många artiklar för att kunna få en variation i resultatet. Artiklarna 

som användes i studien innefattade både kvinnor och män. Detta eftersom vi anser att 

det ger ett bredare urval med möjlighet att kunna urskilja eventuella könsskillnader 

vilket i så fall kan ge oss ett tyngre resultat. Att enbart fokusera på ett kön kan även göra 

att sjuksköterskan undermedvetet generaliserar och därför blir det mer tillförlitligt att 

involvera både kvinnor och mäns perspektiv.  

 

I artikelsökningen valdes en del artiklar bort eftersom de inte var skrivna utifrån 

patientperspektivet, vilket är det som ska undersökas utifrån studiens syfte. Genom att 

bara läsa artiklar med engelsk text sorteras många bort vilket gör att resultatet påverkas. 

Eftersom artiklar oftast skrivs på engelska gjordes bedömningen att bara göra 

artikelsökningar som visar artiklar skrivna på engelska. Hade fler språk inkluderats som 

vi inte behärskar lika bra som engelskan, hade risken varit stor att de artiklarna hade 

tolkats och översatts fel. Det hade kunnat resultera i att resultatet hade blivit fel. Att 

välja bort andra språk gör att trovärdigheten i resultatet ökar. 
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Vikten är stor av att skapa struktur för den nya helheten och är betydelsefull genom hela 

arbetet. För att resultatet i en litteraturstudie ska kunna bli begriplig för läsarna är det 

nödvändigt med en struktur i uppbyggnaden. Detta gör att trovärdigheten i de slutsatser 

som kommer att presenteras inte går förlorad. Kvalitativa metoder innebär att helheter 

studeras. För att verkligen integrera de kvalitativa studierna är det av vikt att ta vara på 

de teman och kategorier som är relevanta för den frågan som studeras. En kvalitativ 

studie studerar inte enbart helheter, utan resultatet i sig är en helhet, vilket måste tas i 

beaktande när resultatet integreras i en litteraturstudie (Axelsson 2012, ss. 212-214). 

Artiklarna som har analyserats är enbart kvalitativa. Detta gör att en liten bit av hur den 

aktuella forskningen ser ut kan gå förlorad. Granskas både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar är det större möjlighet att kunna överföra faktan till hur verkligheten ser ut i 

dagsläget (Axelsson 2012, s. 204). 

 

Något som var tidskrävande med dataanalysen var översättningen. Google Translate 

användes för att översätta texterna men det visade sig inte vara tillräckligt pålitligt 

eftersom innebörden i meningarna ibland översattes till att bli något annat. Vi fick 

därför vara väldigt noggranna när den engelska texten lästes för att försäkra oss om att 

innebörden blev den samma som på svenska. Beslut fick tas om begreppen family, 

friends och relatives skulle översättas till anhöriga eller närstående på svenska. Vissa 

artiklar skrev att patienterna upplevde stöd från familjen medan andra stöd från vänner. 

Vi insåg att oavsett om patienten är släkt med personen eller inte kan de anses vara ett 

stort stöd och därför kändes det mest relevant att använda begreppet närstående. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av stöd efter en hjärtinfarkt. I 

dataanalysen kom vi fram till att det finns två teman som besvarar studiens syfte. Det 

första temat visar att sjuksköterskan är ett stort stöd för patienten. Sjuksköterskan ger 

patienten information för att patienten ska kunna förstå vad som kommer ske och vad 

som kan förväntas i framtiden. Det andra temat handlar om att patienten kan uppleva ett 

stöd från andra människor. Stöd från andra personer kan vara närstående och även andra 

patienter. De kan hjälpa patienten att uppleva trygghet i den nya situationen de befinner 

sig i. De närstående bör involveras mer i mötet mellan sjuksköterska och patient. Det 

uppdagas även under temat att patienterna ofta behöver mer stöd och information än vad 

de erbjuds från sjuksköterskan efter en hjärtinfarkt. Denna resultatdiskussion kommer 

fokusera på hur sjuksköterskan bör ge stöd och information till patienter som har 

drabbats av en hjärtinfarkt samt hur sjuksköterskan kan förbättra patienters upplevelser 

av stöd. 

 

Studiens resultat visar att patienters upplevelser av stöd efter hjärtinfarkt främst kommer 

från sjuksköterskan. Sjuksköterskan är den profession som träffar patienten oftast och 

blir därför det mest grundläggande kontakten i vårdkedjan. Det främsta stödet 

sjuksköterskan ger patienterna är stöd i form av information. Resultatet visar att 
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informationen som ges är inte tillräckligt individanpassad samt att för svårt språk 

används och att informationen därför blir därför svår att tillämpa för patienterna. Detta 

gör att patienterna får svårigheter att se helheten kring sin rehabilitering och tar därför 

fel beslut kring sin hälsa. Även om sjuksköterskan vill att informationen ska ge 

patienter en positiv syn på hur mycket de kan klara av kan vissa uppfatta det som 

hämmande, till exempel om de haft en mer aktiv livsstil än vad som anses som normalt. 

Individanpassad information är alltså viktigt för att livet efter hjärtinfarkten ska bli så 

bra som möjligt (Astin, Closs, McLenachan, Hunter & Priestley 2008). Värt att tillägga 

är att brist på socialt stöd och låg utbildning ökar dödligheten efter en hjärtinfarkt. De 

patienter som bor själva och har mindre än tio års utbildning behöver ett ökat stöd från 

sjukvården för att minska risken för dödlighet. Dessa patienter borde ha särskilda 

rehabiliteringskrav för att kompensera för den sociala ojämlikheten i hälsan (Larsen, 

Vestergaard, Søndergaard & Christensen 2011). Detta är en betydelsefull faktor som 

visar hur viktigt det är med individanpassad information. Sjuksköterskan måste därför 

förstå att det är väsentligt och helt avgörande för patientens framtid. Ges inte tillräckligt 

individanpassad information kan det göra att patienten senare avlider på grund av 

komplikationer. Sjuksköterskorna idag behöver bli mer medvetna om vilka 

konsekvenser dåligt anpassad information kan leda till. Även om informationen är väl 

anpassad måste den repeteras vid flera tillfällen och även följas upp. Annars har 

sjuksköterskan ingen kunskap om informationen som erbjudits har lett till goda 

vårdresultat (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz 2010). 

 

Patientens delaktighet 

Resultatet i studien beskriver även hur viktigt det är att patienterna är delaktig i sin vård. 

Det leder till att de får ett bättre resultat av sin behandling samt känner sig mer nöjda 

med vården. Delaktigheten kan röra sig om ett brett informationsutbyte mellan patient 

och vårdpersonal snarare än att låta patienterna ta egna medicinska beslut. Patienterna 

vill känna sig inkluderade i beslutsfattandet och vill på så vis få mer information kring 

alternativa behandlingar. Att patienterna känner sig delaktiga och mer införstådda med 

vad det innebär att ha haft en hjärtinfarkt gör att de kan hålla sig motiverade i den 

kommande rehabiliteringen. Att ha rätt kunskap och att förstå den är avgörande för att 

patienterna ska kunna göra korrekta val. För sjuksköterskor skapar patientdelaktighet ett 

ökat engagemang för att hjälpa patienterna att känna sig säkra. Dock finns det flera 

hinder som hämmar sjuksköterskan att kunna ge individanpassad information och att 

göra patienten delaktig. Ett stort hinder är bristen på tid och resurser. Att sjuksköterskan 

inte har tiden att kunna göra allt för att göra patienten delaktig eller för att kunna 

säkerställa att patienten har förstått informationen som har givits. Ett annat hinder är att 

patienterna har brist på medicinsk kompetens vilket gör det svårt att göra dem helt 

delaktiga när svåra medicinska beslut ska fattas. Detta eftersom det var svårt att förklara 

vissa saker på ett sätt som patienten förstår (Höglund et al. 2010). Det gäller att 

sjuksköterskan kan läsa av hur mycket information patienterna kan ta in. I till exempel 
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den första och mest akuta perioden direkt efter att hjärtinfarkten har skett kan det vara 

svårare för patienterna att ta till sig information och göras delaktig. Blir informationen 

för omfattande kan det upplevas som överväldigande för dem. I den fasen behöver de 

känna en trygghet i att vårdpersonalen kan sitt jobb och att besluten som tas är rätt. 

Avvägningen för hur mycket och vilken sorts information som krävs för varje enskild 

patient är svår men väsentlig för att patienten ska uppleva ett gott stöd av 

sjuksköterskan.  

 

Ett sätt att hitta lösningar på problemet ovan är att använda sig av telefonkontakt. Att 

ringa patienterna är ett enkelt sätt för sjuksköterskorna att följa upp deras vård. Det ökar 

även möjligheterna att göra vården personanpassad eftersom sjuksköterskan får anpassa 

informationen mer kring hur patienten upplever situationen i hemmet (Hanssen et al. 

2009). Detta är en väldigt viktig kunskap eftersom dessa kontaktsamtal kan ske mer ofta 

än mötena på sjukhusen eftersom de är lättillgängliga. Kan detta tillämpas i dagens vård 

kommer vi kunna möjliggöra en bättre vård med möjlighet till att förbättra patientens 

upplevda stöd efter en hjärtinfarkt. 

 

Närståendes betydelse 

Ur resultatet i denna studie framkommer det även att närstående har en otrolig viktig del 

i patientens vård. Detta är kunskap som vi måste utnyttja. Närstående ska ses som en 

resurs eftersom de kan hjälpa patienterna på hemmaplan att finnas där när 

sjuksköterskorna inte är tillgängliga. De kan alltså förlänga upplevelsen av stöd 

eftersom en ytterligare part påverkar patientens fortsatta vård. Om de närstående inte 

inkluderas på återbesöken kommer de inte veta hur de ska stötta patienten och då går 

den stora resursen förlorad. Detta var känt redan för nästan 20 år sedan (Lidell, Fridlund 

& Segesten 1998). Jämför vi detta med nyare forskning är det inte mycket som har hänt. 

Sjuksköterskan måste involvera de närstående till patienten i rehabiliteringen. Detta för 

att de närstående behöver kunskap kring situationen för att kunna hjälpa patienten i 

rehabiliteringen. De närstående känner patienten väl och kan därmed hjälpa till att 

individanpassa rehabiliteringen. Närstående ska ses som extra stöd för patienten. De kan 

bland annat agera som motivator i hemmet vilket kan hjälpa patienten att uppnå god 

hälsa (Andersson et al. 2012). 

 

Det framkommer att patienterna behöver mer långvarigt stöd efter hjärtinfarkten. Det 

visar sig även att rehabiliteringsprogrammen behöver pågå längre för att patienten ska 

klara av att hålla sin nya livsstil långsiktigt. Många patienter uttrycker dessutom behov 

av att få information kring mer specifika delar i sin vård, till exempel om risken att få en 

ny hjärtinfarkt, om medicinerna de tar samt hur mycket fysisk aktivitet de kan ha efter 

hjärtinfarkten. Tidpunkterna för när patienter får information skiljer sig mycket. En del 

får information väldigt tidigt medan andra får det sent. De som får mycket information 

väldigt tidigt i processen kan heller inte ta in faktan eftersom de fortfarande är chockade 
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av händelsen (Astin et al. 2008). Detta visar att sjuksköterskor måste ha kunskap om hur 

tidigt patienter kan informeras för att de ska kunna vara mottagliga för informationen 

samt hur viktigt det är att verkligen följa upp om patienten har förstått fakta eller inte. 

Följaktligen är sjuksköterskor inte bara ansvariga för att förmedla information utan 

måste försäkra sig om att informationen har sjunkit in. 

 

Det finns speciella rehabiliteringsprogram för patienter som har drabbats av en 

hjärtinfarkt. Det innebär ett särskilt stöd efter insjuknandet och är till för att hjälpa 

patienterna att återhämta sig till ett normalt liv efteråt. Dessa rehabiliteringsprogram har 

funnits i snart 20 år men ändå är det fortfarande väldigt vanligt att patienter upplever ett 

för dåligt stöd efter en hjärtinfarkt (Lidell, Fridlund & Segesten 1998). Eftersom vi har 

kommit fram till samma sak utifrån vårt eget resultat är det en viktig indikation på att en 

förändring måste ske. 

 

Hållbar utveckling 

2010 års kostnader för hjärt- och kärlsjukdomar uppskattades till totalt 61,5 miljarder 

kronor. Rapporten inkluderade sjukvården, närstående och produktionsbortfall (Steen 

Carlsson och Persson 2012). Efter en hjärtinfarkt kan otillräckligt stöd leda till att 

patienterna kräver mer sjukvård än vad de egentligen hade behövt. Får patienterna för 

lite information om symtom och eventuella kroppsliga begränsningar efter en 

hjärtinfarkt kan till exempel bröstsmärta vid eller utan fysisk ansträngning få patienterna 

att tro de har drabbats av en ny hjärtinfarkt och uppsöker då sjukhus i onödan. Detta 

leder till en försämrad hållbar utveckling på grund av onödiga kostnader för sjukvården. 

Det tar även tid från de andra patienterna som kommer in som troligtvis behöver 

sjukvård mer. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Individanpassat stöd har lyfts fram som betydelsefullt för att patienter ska uppleva ett 

bra stöd efter en hjärtinfarkt. För att ytterligare se om ett individanpassat stöd 

underlättar för patienterna i praktiken hade det varit relevant att i den fortsatta 

forskningen ha fler implementeringsgrupper och kontrollgrupper. Patienterna i den 

första gruppen får ett specifikt individanpassat stöd och patienterna i den andra gruppen 

får det ursprungliga stödet vården erbjuder. Detta för att kunna jämföra grupperna och 

se om det finns några skillnader. Finns det en skillnad kan vården tillämpa detta vilket 

kan leda till att patienters upplevelser av stöd förbättras. Ett individanpassat stöd kan 

leda till att vården börjar arbeta förebyggande mot nya hjärtinfarkter vilket leder till en 

hållbar utveckling. 
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SLUTSATS 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av stöd efter en hjärtinfarkt. 

Resultatet visar att patienter ofta upplever stödet som otillräckligt och att de är i behov 

av ytterligare stöd. Patienter upplever att de får dåligt individanpassad information 

bland annat i form av för svårt språk. De upplever även att de får för lite information 

kring symtom efter hjärtinfarkt, mediciner, fysiskt aktivitet och att de enbart får muntlig 

eller skriftlig information vilket gör att de upplever ett otillräckligt stöd. En 

kombination av muntlig och skriftlig information och mer regelbunden kontakt med 

sjukvården vid frågor ger ökat stöd och ökar patienternas trygghet. Många patienter 

upplever sjuksköterskan som det största stödet i sjukvården då det är dessa som de är i 

kontakt med mest. Även kontinuitet, delaktighet och autonomi är viktiga delar för att 

kunna ta till sig informationen och det stöd som ges på ett adekvat sätt. Närstående är 

ytterligare en viktig källa till bra stöd efter en hjärtinfarkt men alla som drabbas av 

hjärtinfarkt har inte tillgång till detta. Sjuksköterskan kan påverka många delar i hur 

patienter upplever sitt stöd. Vårt resultat visar att sjuksköterskan har en viktig roll i 

patienters rehabilitering efter hjärtinfarkten och därmed i deras upplevelser av stöd. 

Sjuksköterskan ska sträva efter att göra stödet individanpassat eftersom upplevelsen av 

stödet då blir bättre hos dessa patienter.  
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nursing. 
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patienter föredrar 

kring deltagandet 

i beslutfattandet 

samt händelserna 

i hjärtinfarktspr 
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Kansas stadsområde 
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om utvecklande 
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hjärtinfarktens kliniska 

situation. 

 

 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Doyle, B., 

Fitzsimons, D., 

McKeown, P. & 

McAloon, T. 

 

(2012) 

 

Understanding 

dietary decision-

making in 

Denna studie 
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patienter som 
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sekundär 

förebyggande 

En fenomenologisk 

kvalitativ studie med fem 

män och fyra kvinnor. 

Deltagarna var 

medlemmar i en 

förebyggande klinik mot 

sekundära 

hjärtsjukdomar. 

 Forskarna gjorde 

semistrukturerade 

Rädsla, 

beslutsamhet och 

dålig självkontroll 

var möjliga faktorer 

till de problematiska 

dieterna patienterna 

hade valt. Även brist 

på information, ett 

behov av ytterligare 

stöd och brist på 
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patients attending 
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prevention clinic 

following 

myocardial 

infarction. 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

klinik efter en 

hjärtinfarkt. 

intervjuer som spelades 

in, transkriberades och 

sedan analyserades 

genom tolkningsmetod. 

viljestyrka var 

faktorer som 

påverkade. 

Resultaten tyder på 

att patientens 

motivation och 

förmåga att göra en 

hållbar 

kostförändring kan 

minska om 

dessa faktorer 

minskar. 

 

 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Eriksson, M., 

Asplund, K. & 

Svedlund, M. 

 

(2010) 

 

Couples’ 

thoughts about 

and 

expectations of 

their future life 

after the 

patient’s 

hospital 

discharge 

following 

acute 

myocardial 

infarction 

 

Journal of 

Clinical 

nursing. 

Att beskriva och 

tolka pars tankar 

och förväntningar 

om sitt framtida liv 

efter patientens 

utskrivning efter en 

akut hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ 

beskrivande och 

tolkningsmetod. 

Femton par deltog i 

individuella 

intervjuer, 4-8 veckor 

efter utskrivningen.  

Datan analyserades i 

två faser med 

användning av 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Analysens första fas 

avslöjade två kategorier: 

"ett aktivt 

tillvägagångssätt för 

framtiden" och "en 

väntan och se på 

framtiden", som båda 

beskriver deltagarnas 

tankar om framtiden.  

 

I andra fasen tolkades 

parets berättelser och 

grupperades i fyra 

ställen: 

"livsföreningarna", "de 

snäva vandrarna", "de 

som följde" och 

"observatörerna" som 

illustrerade deras 

framtidsvisioner 
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Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Fålun, N., Fridlund, 

B., Schaufel, M., 

Schei, E. & 

Norekvål, T. 

 

(2016) 

 

Patients’ goals, 

resources, and 

barriers to future 

change: A 

qualitative study of 

patient reflections 

at hospital 

discharge after 

myocardial 

infarction. 

 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing. 

 

Vid tidpunkten för 

utskrivningen från 

sjukhuset skulle 

mål, resurser och 

hinder identifieras 

för framtida 

förändringar hos 

hjärtinfarkt 

patienter. 

Kvalitativ studie 

baserat på intervjuer 

med 20 patienter 

som vårdats för 

hjärtinfarkt, varav 8 

av patienterna var 

kvinnor. 

 

Intervjuerna gjordes 

innan de blev 

utskrivna från 

sjukhuset och den 

data de fick 

transkriberades och 

analyserades med 

hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet delades upp 

i tre teman vid 

tidpunkten för 

utskrivning ur 

patientens syn på 

deras hjärtinfarkt, 

vilket dessa visades 

vara komplexa och 

olika. 

 

Förändring av 

livsperspektiv, 

patienterna 

motiverades att 

förändra sin livsstil 

och tänkte ta sitt liv i 

nya riktningar och 

anta en förändring av 

livsperspektivet.  

 

Förstå kontexten att 

leva med en 

hjärtinfarkt, ofta 

kämpade patienterna 

för att förstå 

kontexten att leva med 

ett MI, hantera 

symtom och förstå de 

utfällda orsakerna till 

MI.  

 

Fortsätt, det fanns 

också patienter som 

ville behålla sin 

nuvarande livsstil och 

leva så normalt som 

möjligt. De ville bara 

fortsätta. 
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Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Junehag, L., 

Asplund, K. & 

Svedlunda, M. 

 

(2014) 

 

A qualitative 

study: Perceptions 

of the psychosocial 

consequences and 

access to support 

after an acute 

myocardial 

infarction. 

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing. 

Syftet med 

denna studie var 

att beskriva 

individernas 

uppfattningar av 

den psykosociala 

konsekvenser av 

ett akut 

hjärtinfarkt och 

deras tillgång till 

stöd ett år 

efter händelsen. 

 

Studien omfattade 14 

män och sex kvinnor 

varav elva av dem 

erbjöds kontakt med 

en mentor som skulle 

ge extra stöd i form av 

mer information. 

Deltagarna 

intervjuades ett år efter 

deras hjärtinfarkt. Det 

var en kvalitativ studie 

med beskrivande 

metod baserad på 

på individuella 

intervjuer. De 

medverkande skulle 

vara under 75 år och 

inte ha någon psykisk 

diagnos. 

Datan analyserades 

med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Under deras 

återhämtning 

upplevde deltagarna 

psykiska besvär som 

ångest och rädsla för 

drabbas av en 

hjärtinfarkt igen. De 

flesta uppskattade sin 

mentor och några av 

de utan mentorer 

önskade att de också 

hade fått extra stöd. 

Deltagarna var dock 

ofta mer missnöjda än 

nöjda med stödet de 

hade fått. 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Junehag, L., 

Asplund, K. & 

Svedlund, M. 

 

(2014) 

 

Perceptions of 

illness, lifestyle 

and support 

after an acute 

myocardial 

infarction. 

 

Att beskriva 

individuella 

uppfattningar om 

deras livsstil och 

stöd, 1år efter en 

akut hjärtinfarkt, 

med eller utan 

mentorskap. 

Det är en kvalitativ, 

beskrivande design 

med data som samlats 

in enskilda intervjuer. 

Innehållsanalys 

användes för att 

analysera datan. 

 

20 st män och kvinnor 

intervjuades 1 år efter 

sin första akuta 

hjärtinfarkt. 11 st av 

dessa 20 hade 

Patienter med eller utan 

mentor hade likheter 

och tendenser till 

variation i deras 

uppfattningar, med både 

en positiv och negativ 

syn på livet. Deltagarna 

var medvetna om 

behovet av att leva en 

hälsosam livsstil, men 

vissa motsatte sig det. 

De ville leva som 

tidigare, och alla såg 
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Scandinavian 
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erbjudits kontakt med 

mentorer som också 

hade haft akut 

hjärtinfarkt. 

framtiden positivt. 
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Retrospektiv och 

beskrivande kvalitativ 

studie. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer av 20 

kvinnor och 19 män 

under perioden januari 

2000 till november 

2001. 

Fysiska symptom och 

känslomässig stress var 

de vanligaste beskrivna 

problemen under de 

första månaderna efter 

ett hjärtinfarkt. 

Nätverket var generellt 

stödjande men ganska 

ofta fanns det 

kommunikations- 

problem som 

försvårade och 

försämrade stödet. 
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män 4-5 månader 

efter en 

hjärtinfarkt och 

deras 

förväntningar på 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 20 kvinnor 

och 19 män som 

intervjuades under 

perioden januari 2000 

till november 2001. 

 

Ifall sjuksköterskorna 

är mer 

uppmärksamma för 

patientens behov av 

stöd, både kort- och 

långsiktigt, kan de ha 

en avgörande del i att 

hjälpa patienterna att 

anpassa sig till de nya 

förändringarna de 

behöver göra.  
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Syftet är att beskriva 

erfarenheterna hos 

kvinnor som deltagit, 

och de som inte 

deltagit i 

hjärtrehabilitering 

efter en hjärtinfarkt. 

Studien hade en 

kvalitativ design som 

var undersökande och 

beskrivande. De gjorde 

gruppsintervjuer med 

ett halvstrukturerat 

fokuserat 

tillvägagångssätt. 

Intervjuerna var 

tejpinspelade. 

Dataanalysen gjordes 

med konstant 

jämförelse- 

analys. Kvinnorna 

ingick i följande 

kriterier: Kvinnligt 

kön, 

varierande åldrar, 

diagnostiserad 

hjärtinfarkt, deltagande 

och icke deltagande av 

hjärtrehabilitering- 

program och förmåga 

att förstå och tala 

danska. 

Alla deltagare i 

hjärtrehabiliterings- 

programmen hade 

genomgått bypass- 

operation, till 

skillnad från icke-

deltagare i 

programmet. 

Analysen avslöjade 

erfarenheter 

relaterade till kriser, 

förhindrandet av en 

annan hjärtinfarkt, 

könsrollen och 

familjelivet. 
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Att undersöka 

och beskriva hur 

kvinnor uppfattar 

sin hälsa och sitt 

dagliga liv fem 

år efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie. 

 

12 kvinnor som 

hade drabbats av 

en hjärtinfarkt. 

De flesta kvinnorna beskrev 

att hjärtinfarkten fortfarande 

påverkade dem efter fem år. 

De upplevde trötthet, fysiska 

restriktioner och andra 

hälsohämmande faktorer. De 

äldre kvinnorna drabbades 

även av andra sjukdomar till 

följd av hjärtinfarkten, som 

diabetes, högt blodtryck, 

njursvikt och stroke. 

 

Kvinnorna beskrev även att de 

hade behövt ha extra stöd av 

sjukhuset längre än ett år för 

att kunna våga lita på sin 

kropp och veta hur de ska 

jobba förebyggande mot en ny 

hjärtinfarkt. 

 

 

 

 

 


