
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2012:108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Patienters upplevelse av det dagliga livet efter en 

hjärtinfarkt 
 

 

 

 

 

 

Johan Englund 

Dennis Sporrong 
 

 

 

 
 

 
  



Examensarbetets 

titel: 

Patienters upplevelse av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt 

 

Författare: Johan Englund och Dennis Sporrong 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

  

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: SSK06A 

 

Handledare:  Anders Sterner  

 

Examinator:  Lena Nordholm  

 

  

 

Sammanfattning    

 

Hjärt- och kärlsjukdomar och däribland hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i 

Sverige. Successivt har stora framsteg gjorts inom behandlingen av hjärtinfarkt vilket 

har lett till att dödligheten minskat. En hjärtinfarkt orsakas av en blodpropp som förs 

vidare med blodet och fastnar i något av hjärtats kranskärl. Kända riskfaktorer för 

hjärtinfarkt är övervikt, rökning, diabetes, fysisk inaktivitet och stress. Syftet med 

uppsatsen är att beskriva patienters upplevelse av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. 

Uppsatsen är en litteraturstudie där åtta artiklar som sökts fram i Cinahl och PubMed 

har analyserats med Fribergs kvalitativa/kvantitativa analysmodell (Friberg, 2006). Ur 

analysen framkom tre huvudteman: “Begränsning i dagligt liv”, “Förändrat liv” och 

“Upplevelse av stöd”. De fynd som kom fram var att många patienter kände 

begränsningar i sina liv till följd av trötthet på grund av infarkten och rädsla för en ny 

infarkt. Många patienter upplevde att stödet de fick från både familj och vården var bra. 

Det fanns dock en del som tyckte att de kunde fått bättre hjälp hemifrån och något som 

betonades var att informationen från läkarna var otillfredsställande. För att minska 

lidande hos patienterna är det av stor vikt för sjuksköterskan att ge stöd och information. 

I resultatet framgår det att patienterna hade en positiv syn på sjuksköterskan där han 

eller hon stod för kontinuitet, trygghet och stöd. 
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INLEDNING 

 

Under åren 1987-2011 fick ungefär 979 000 människor i Sverige en hjärtinfarkt. Det 

innebär att runt 107 personer drabbades dagligen. 2011 var det 32388 personer i Sverige 

som fick en hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2012). Trots att vården har blivit bättre de 

senaste åren kommer hjärt- kärlsjukdomar fortsätta vara en av de vanligaste orsakerna 

till sjuklighet och död i Sverige (Hjärt- lungfonden, 2012). 

 

En akut hjärtinfarkt påverkar väsentligt kvaliteten i det dagliga livet för patienter och 

deras familjer och är ett exempel på en stor livskris för alla involverade. (Thompson, 

1990; Svedlund och Axelsson, 2000). 

 

 

BAKGRUND 

Hjärtat är livets kärna. Vetskapen om att något är fel på hjärtat måste vara en 

skrämmande upplevelse för den drabbade och ger ökad ångest (Lane, Caroll, Ring, 

Beevers & Lip 2001; Smith (2001). 

 

Hjärtinfarkt 

Antalet personer som drabbas eller lider av hjärtsjukdom ökar. Detta gör att det är en 

patientgrupp som sjuksköterskan kommer att möta både i kommunal hälso- och 

sjukvård, på sjukhem och i specialistvården. Av de förvärvade hjärtsjukdomarna är 

ischemisk hjärtsjukdom och däribland hjärtinfarkt en av de mest framträdande. 

Frekvensen ökar kraftigt vid 40-årsåldern och största orsaken är ateroskleros i 

kranskärlen runt hjärtat. Dessa förvärvade hjärtsjukdomar kan förebyggas i hög grad 

genom förändringar i livsstil. Överviktiga bör gå ner i vikt och rökare sluta röka. Fysisk 

aktivitet på regelbunden nivå ger också stora vinster i hälsa (Eikeland, Haugland & 

Stubberud, 2011). 

 

Risker för att drabbas av hjärtinfarkt kan delas in i modifierbara samt icke modifierbara. 

Till de förstnämnda hör fysisk aktivitet, diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter samt 

rökning och övervikt. Stress till följd av belastningar i arbetsliv eller privatliv spelar 

också en roll (Eikeland et al., 2011). Enligt Kallenberg (2012) ligger psykosocial stress 

bakom en tredjedel av alla akuta hjärtinfarkter. Han beskriver även att ju mer stress som 

upplevs från olika håll desto större risk för en hjärtinfarkt. Till de riskfaktorer som inte 

är modifierbara hör ålder, ärftlighet och kön (Eikeland et al., 2011).  

 

En hjärtinfarkt orsakas av att en förträngning i kärlet brister och leder till att en 

blodpropp bildas. Denna propp förs sedan med blodet och fastnar i något av hjärtats 

kranskärl och stänger blodtillförseln antingen helt eller gradvis. Detta med varierande 

myokardskada som följd. Utmärkande symtom på hjärtinfarkt är bröstsmärtor som kan 

kännas som tryck över bröstet eller att bröstet pressas ihop och smärtor i armar, axlar, 

käke, nacke och rygg. Dyspné, illamående, yrsel samt rädsla och ångest är också vanligt 

förekommande. Det vanligaste symtomet för män är bröstsmärta men för kvinnor kan 
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symtomen vara mer diffusa såsom kräkningar och matspjälkningsbesvär, domningar i 

händer samt ovanlig trötthet. Att symtomen är mer diffusa kan tyvärr innebära att 

behandlingen för kvinnor ibland fördröjs (Eikeland et al., 2011). 

 

Diagnosen ställs genom att ett EKG (elektrokardiografi) tas som registrerar hjärtats 

elektriska aktivitet. Detta görs genom att hjärtats elektriska impulser överförs till hudens 

yta, genom kroppsvävnader, via elektroder som fästs på bröstkorgen. EKG mätningen 

kan sedan överföras och avläsas på ett elektrokardiogram, en så kallad kurva (Eikeland 

et al., 2011). På sjukhuset tas blodprover för att avgöra om hjärtmuskeln har skadats och 

i så fall hur mycket. För att även få en bra bild av infarktens omfattning görs en 

ultraljudsundersökning av hjärtat och vid behov kan en kranskärlsröntgen göras för att 

kunna identifiera tilltäppta kärl (Hjärt- och lungsjukas riksförbund, 2012). Som 

behandling vid hjärtinfarkt med tilltäppt kranskärl kan propplösande medicin ges. Om 

denna inte hjälper kan kärlen öppnas mekaniskt genom ballongvidgning. Detta bör ske 

så snart som möjligt för att hjärtmuskeln ska återfå syre och då kunna återhämta sig. För 

att minska stress och smärta som är syrekrävande för hjärtat krävs smärtstillande 

medicin och ett lugnt bemötande från vårdaren. God omvårdnad av kompetent personal 

är därför minst lika viktigt som medicinering (Swahn, 2010).     

 

Bland män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i 

Sverige. Av västvärldens befolkning är det ungefär hälften som insjuknar och dör i 

någon av dessa sjukdomar där hjärtinfarkt tillhör en stor del. Av hjärtinfarkt drabbas 

lika många kvinnor som män men kvinnor brukar insjukna fem till sju år senare i livet. 

En anledning kan vara kvinnors utsöndring av det skyddande hormonet östrogen. Vid 

högre ålder minskar dock halten av östrogen i blodet och kvinnor närmar sig då 

männens risk för att drabbas av hjärtinfarkt (Swahn, 2010).  

 

Successivt har stora framsteg gjorts inom behandlingen av hjärtinfarkt vilket har lett till 

att dödligheten minskat. Detta med ett par procent per år. I Sverige vårdas varje år runt 

27000 människor på sjukhus för hjärtinfarkt men har även där minskat med ett par tusen 

personer per år tack vare förbättrad behandling (Swahn, 2010).  

 

Hjärtskola 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård kan det läsas att fysisk aktivitet 

vid akut kranskärlssjukdom sänker dödligheten både kardiellt och totalt. Träningen har 

även visat positiva effekter på riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom såsom sänkning av 

blodfetter och blodtryck (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Idag erbjuder alla sjukhus någon form av hjärtrehabilitering för att förhindra 

återinsjuknande i hjärtinfarkt eller hjärt-kärlsjukdom. Dessa kallas ofta för hjärtskolor 

och erbjuder oftast fysisk aktivitet som en rehabiliteringsform. I riktlinjerna för 

hjärtsjukvården är rökavvänjning och fysisk aktivitet de viktigaste delarna i eftervården 

av hjärtpatienter. Goda matvanor och behandling mot stress tas också upp som mycket 

viktiga delar (Hambraeus & Sephia, 2012).  

 

På hjärtskolan finns det sjukgymnast som hjälper till med träning anpassat till varje 

patient samt sjuksköterskor, läkare, dietist och kuratorer. Alla professioner tar upp sina 
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specialkunskaper och lär bland annat ut om kostens betydelse, stress och psykiska 

reaktioner samt hjärt-kärlsjukdom. Hjärtskolan innebär också en möjlighet för 

patienterna att träffa människor med liknande erfarenheter och byta kunskaper 

(Kallenberg, 2011). 

 

I en studie gjord av Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) var det dock knappt 

hälften av deltagarna som medverkade i hjärtskolan eller hjärtrehabiliteringen. 

Anledningarna till att många inte deltog var brist på ork, de tyckte inte om 

gruppaktiviteter och de ville inte heller påminnas om sin hjärtinfarkt. I vissa fall hade de 

inte ens blivit erbjudna en plats i hjärtskolan. I en annan studie beskrev patienterna att 

de inte deltog i hjärtskolan på grund av brist på information, ökade transport kostnader 

och att de inte ansåg sig ha behov av rehabilitering (Jensen & Petersson, 2003). 

 

Subjektiv kropp 

I en studie av Tod (2008) kände vissa hjärtinfarktspatienter att de inte litade på sin 

kropp lika mycket som innan infarkten. Johansson, Dahlberg och Ekeberg (2003) tar 

upp hur hjärtat och kroppen är livsviktiga för livet. I studien framkom de att de 

intervjuade kvinnornas naturliga relation till kroppen förändrades efter infarkten. 

 

Kroppen är en plats för människans upplevelser och identitet. Genom våra sinnen som 

vi ser, känner och hör med skapar vi en bild av oss själva och den värld vi lever i. Det 

innebär att om kroppen förändras efter en sjukdom eller skada förändras även 

människans upplevelse av sig själv. Sjukdom gör att människan blir främmande för sin 

kropp. Kroppen är viktig för vår identitet eftersom det är genom den vi för förhåller oss 

till världen. Vår egen och andras uppfattning om kroppen är ofta avgörande för vår 

sociala identitet (Wiklund, 2003). 

Den levda kroppen är fylld av känslor, minnen, erfarenheter och tankar. Genom den får 

vi tillgång till livet. Så länge vi lever gör vi det i och genom våra kroppar. Om vi inte 

har någon kropp har vi ingen värld. Allting kretsar runt kroppen och den är navet i 

människans existens. Därför blir varje förändring i kroppen en förändring av tillgången 

till världen och livet. Denna förändring blir särskilt tydlig då en människa drabbas av en 

långvarig sjukdom. Då påverkas inte enbart den skadade kroppsdelen utan det påverkar 

på ett eller annat sätt hela personens existens. Varje förändring i den levda kroppen 

innebär en förändring av tillgången till ett liv, antingen på gott eller ont. Med 

livsvärlden som grund kan kroppen ses som ett subjekt som har erfarenheter, det vill 

säga levd kropp (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärld 

Wiklund (2003) beskriver livsvärlden som den verklighet vi lever i och upplever genom 

våra kroppar. Möten av människor och företeelser i världen erfars på speciella och unika 

sätt av varje människa i livsvärlden. Om vårdpersonal vågar ta del av patienters 

livsvärld och försöker se situationen ur patientens perspektiv kan ett möte mellan 

vårdare och patient ske istället för bara utbyte av ord. 

Livsvärlden kan förstås som världen som den erfars. Även om livsvärlden kan delas 

med andra är den högst personlig och unik för var och en. Så länge allt i livet är som det 
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brukar vara tänker man inte så mycket på det. Om något ovanligt händer, som en 

sjukdom, ställs vardagen dock på sin spets och då kanske ingenting är självklart längre 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Lidande 

Inom vården av människor är lidande ett centralt begrepp. Av patienter och 

sjuksköterskor beskrivs begreppet ofta olika och inte sällan i beskrivande form där 

orsaken till lidandet är central. Lidande beskrivs som saknad av frihet, en strävan, 

förtvivlan, brist på styrka, immobilisering och inre hinder. Det inre hindret beskrivs som 

krafter som verkar utanför ens egen kontroll (Lindholm & Eriksson, 1993). 

Ett lidande innebär vånda, smärta, plåga och kval. Efter 1940-talet beskrivs ordet 

lidande alltmer som sjukdom och smärta. Att lida är att våndas och pinas men även att 

utstå och kämpa. Det beskrivs också som någonting ont som ansätter människan. Det är 

känt sedan länge att sjukdom och behandling kan åstadkomma ett lidande för patienten. 

Dels genom kroppslig smärta men också genom själsligt och andligt lidande. Den 

kroppsliga smärtan kan vara outhärdlig. När stark kroppsligt lidande upplevs 

koncentreras en stor del av patientens uppmärksamhet till detta. Det själsliga och 

andliga lidandet uppkommer genom upplevelser av exempelvis förnedring och skuld 

som människan erfar från sin sjukdom eller behandling (Eriksson, 1994). Enligt 

Wiklund (2003) kan de symtom och problem som följer av en sjukdom leda till 

sjukdomslidande. Till sjukdomslidandet hör dels de fysiska symtomen från exempelvis 

en hjärtsjukdom, som smärta och tryck över bröstet, men även upplevelsen av att vara 

begränsad.  

 

PROBLEMFORMULERING 

I och med att vi blir äldre och lever längre ökar även risken att drabbas av en 

hjärtinfarkt. Fler personer kommer då vårdas och chanserna ökar att vi som 

sjuksköterskor kommer möta dessa patienter.  

 

Det finns risk att patienter som drabbats av en hjärtinfarkt känner en begränsning i sina 

liv och rädsla för att återigen drabbas. Detta kan leda till ett lidande för dessa personer. 

För att förhindra eller lindra detta lidande krävs det att sjuksköterskan är lyhörd för 

patientens frågor och funderingar före hemgång. Om sjuksköterskor har kunskap och 

förståelse för hur patienter kan uppleva vardagen efter en infarkt har de möjlighet att 

kunna överföra denna kunskap till patienten och göra honom eller henne mer förberedd.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelse av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. 
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METOD 

Datainsamling 

Uppsatsens data är litteraturbaserad och bygger på kvalitativa forskningsartiklar. 

Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed vilka båda är inriktade på 

vårdvetenskap. Sökorden som användes var myocardial infarction, after MI, 

experiences, patient, coping, suffering, reflections och daily life. Sökorden kom fram 

genom bearbetning i Swedish Mesh och genom att läsa redan framsökta artiklars 

nyckelord. I samband med sökningarna avgränsades de med att artiklarna skulle vara 

länkade till fulltext och publicerade efter år 2000. Fortsatta inklusionskriterier som 

sattes var att artiklarna skulle vara kvalitativa och ha ursprung i västerländsk medicin. 

Utöver detta skulle artiklarnas datainsamling inte överstiga tre år efter patienternas 

utskrivning från sjukhuset.  

Sökresultatens olika titlar lästes igenom och av dessa valdes de ut som tycktes passa 

med arbetets syfte. De valda artiklarnas abstract lästes sedan igenom och därefter 

exkluderades de studier som inte levde upp till kriterierna eller inte passade med syftet 

trots titeln. Efter detta återstod 12 artiklar som lästes igenom och granskades mer 

noggrant. Detta gjordes med hjälp av Fribergs kapitel Att göra en litteraturöversikt 

(Friberg, 2006, s. 115-124). Av dessa 12 exkluderades fyra artiklar på grund av att 

innehållet inte överensstämde med syftet eller hade den kvalitet som söktes. Slutligen 

återstod åtta artiklar som kom att bilda uppsatsens resultat. Sökningarna är 

representerade i tabell 1. Artiklarna sammanställdes i en översikt med grund i Fribergs 

(2006) översiktstabell, se bilaga 1.   

 

Tabell 1 

Redovisning av sökresultat 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 
Cinahl myocardial infarction AND  

daily life 

21 2 

Cinahl myocardial infarction AND 

rehabilitation 

107 1 

Cinahl myocardial infarction AND 

fear 

7 1 

Cinahl myocardial infarction AND 

suffering 

15 1 

Cinahl  after MI AND patient AND 

coping 

3 1 

PubMed myocardial infarction AND 

reflections 

27 1 

Sekundär 

sökning 

  1 
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Dataanalys 

Arbetet är en litteraturöversikt och artiklarna har analyserats med grund i Fribergs 

kapitel Att göra en litteraturöversikt (Friberg, 2006, s. 115-124). En litteraturöversikt 

går ut på att finna likheter och skillnader i redan publicerade forskningsartiklars resultat. 

Dessa likheter eller skillnader sammanfogas sedan i kategorier eller teman för att skapa 

en överblick av ett avgränsat område inom vårdvetenskapen eller inom ramen för 

sjuksköterskans verksamhetsområde. Litteraturöversikten kan ha som syfte att göra en 

översikt av forskningsresultat inom ett speciellt utvalt område eller ligga till grund för 

en kommande studie. På så sätt kan ett visst kunskapsområde belysas som ett 

kandidatarbete och som sedan följs upp av ett arbete på magisternivå (Friberg, 2006).  

 

Varje artikel lästes igenom noggrant och intressanta delar som matchade uppsatsens 

syfte markerades med färgpennor. Stödord eller ord som beskrev det intressanta 

styckena skrevs upp i marginalen i respektive artikel och här kom likheter och 

skillnader mellan artiklarna fram. Stödorden skrevs rent på ett blankt papper där de 

sammansattes i liknande grupper. På så sätt bildades två övergripande teman med 

respektive subteman. Genom att läsa igenom alla artiklar igen och på samma sätt som 

tidigare beskrivet ta ut nya delar av intresse uppkom ett tredje övergripande tema med 

tillhörande subteman. 

 

Nästa fas var att sammanställa texten från de olika artiklarna. Artiklarna lästes igenom 

ännu en gång och varje markerat område skrevs om och bearbetades in i resultatet. 

Referenser skrevs in samtidigt för att inte blanda ihop de olika delarna. När alla delar 

väl var inskrivna bearbetades varje övergripande tema för sig för att få texten att flyta 

bättre och bilda mer utav en enhet. Text klipptes ut och klistrades in på nya platser. 

Under denna process framkom nya likheter i texten som lyftes ut och bildade ett eget 

subtema. De tre slutgiltiga huvudtemana tillsammans med dess subteman visas i tabell 

2.       

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre huvudteman med tillhörande subteman. Huvudtemana är 

begränsningar i dagligt liv, förändrat liv och upplevelse av stöd. Huvudteman och dess 

subteman visas i tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2 Huvudteman och subteman 

 

Huvudteman Subteman 

Begränsning i dagligt liv Trötthet och orkeslöshet 

Rädsla och osäkerhet 

Aktivitet 

Förändrat liv Upplevelse av förändring 

Anpassning till dagliga livet 

Upplevelse av stöd Stöd från omgivningen 

Stöd från vården 
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Begränsningar i dagligt liv 

I det första huvudtemat beskrivs patienternas upplevelser av fysiska symtom i form av 

trötthet. Även rädsla och oro för den egna hälsan beskrivs som tillsammans med de 

fysiska symtomen leder till förändringar i patienternas dagliga aktiviteter. 

 

Trötthet och orkeslöshet 

Enligt Brink, Karlsson och Hallberg (2006) upplevde flertalet patienter ett stort 

hälsohinder efter en hjärtinfarkt i form utav extrem trötthet av varierande styrka. Denna 

trötthet gjorde att patienterna kände som att den aktiva delen av dem hotades. Tröttheten 

och utmattningen hindrade dem från att ta del av aktiviteter som de kunde utföra utan 

problem innan infarkten.  

 

Alsén, Brink och Persson (2008) visar i en studie att patienterna som deltog beskrev 

tröttheten som obegriplig. Att den var obegriplig förklarades av att det inte fanns någon 

klar bakgrund till varför den kom. Det var endast ett fåtal patienter i denna studie som 

kopplade den till själva infarkten medan de andra spekulerade om orsaker såsom stress, 

läkemedel, att de var ur form eller brist på syre i blodet. Patienterna beskrev även 

tröttheten som något helt annat än den de var vana vid. Stark trötthet kunde komma 

smygande plötsligt och oförutsägbart.  

 

Den kroppsliga upplevelsen av extrem trötthet gav uttryck i stark utmattning och en 

känsla av svaghet. Känslomässigt beskrev patienterna det som nedslagenhet, ledsamhet 

och likgiltighet medan den kognitiva upplevelsen kändes mer som att leva i en dimma. 

Patienterna beskrev även att de hade svårt att koncentrera sig på att läsa texten på tv 

eller dagstidningen och att tankeverksamhet ibland bara avbröts (Alsén et al., 2008).  

 

Svedlund och Danielsson (2004) har i en studie intervjuat kvinnor som upplevde att de 

inte var säkra på om de kunde klara av sin situation. Det ledde i sin tur till att de kände 

sig kraftlösa. I studien framkommer det även att kvinnorna såg det som ett 

misslyckande att ses som en sjuk person. Deras liv var inte detsamma som tidigare och 

flera var osäkra på om det fortfarande var värt att leva.  

 

I studien av Alsén et al. (2008) beskriver de även att patienterna upplevde en 

begränsning till följd av tröttheten. Begränsningen eller begränsningarna var kopplade 

till både fysiska, psykiska och emotionella funktioner. Kroppsligt förklarade patienterna 

att de kunde känna domningar i armarna och att benen kändes tunga som bly utan styrka 

att kunna gå. Vissa kände att det var omöjligt att komma tillbaka till arbetet medan de 

som hade gått tillbaka förklarade att de inte hade samma styrka till att utföra 

arbetsuppgifterna som innan hjärtinfarkten.    

 

Rädsla och osäkerhet 

Alsén et al. (2008) visar att patienter beskrev en osäkerhet och kraftlöshet på grund av 

att extrem trötthet kunde slå till när som helst.  

 

I en studie av Clark (2003) framgår det att flera patienter hade för vana att undvika 
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specifika situationer efter sin hjärtinfarkt. De uppgav att anledningen var att undvika att 

drabbas av stress då stress hade varit något som kunde ha utlöst deras infarkt från första 

början. De beskrev en stark rädsla för att återigen falla tillbaka till ett tidigare stressat liv 

och drabbas av en ny hjärtinfarkt. Coyle (2009) visar även att patienter som får symtom 

efter hemgång i form av ont i bröstet kände en stor rädsla över att detta skulle vara ännu 

en infarkt.    

 

Kvinnorna som intervjuades av Svedlund och Danielsson (2004) kände att ju mer de 

lärde sig om sin sjukdom desto räddare blev de för en ny infarkt. Kvinnorna kände även 

att de levde i stor osäkerhet på grund av att de konstant hade en fruktan och rädsla för 

döden. Andra patienter som också de känt rädsla och oro över döden men även för den 

egna hälsan beskrev att det ofta berodde på bristande kunskap om sjukdomen 

(Kristofferzon et al., 2007). Känslorna avtog efter tiden men i den tidiga återhämtningen 

begränsade det deras liv.  

 

Män som intervjuats av Hutton och Perkins (2008) har till skillnad från tidigare nämnda 

kvinnor tagit upp rädsla i samband med aktivitet. Rädslan att inte veta hur mycket de 

kan göra eller hur långt de kan gå utan att få symtom eller känning var saker de 

relaterade till rädslan. De fysiska begränsningar som kom utav rädsla att inte göra för 

mycket gav upphov till en ilska och en frustration över att ha fått en hjärtinfarkt.   

 

Rädsla som begränsning sammanfattar Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008). De 

tar upp att även om mycket blev bättre efter tiden så var det fortfarande flertalet 

patienter som kände rädsla som begränsade dem en hel del. Rädsla och oro över 

återinsjuknande fanns där men patienterna tog framför allt upp rädsla över att vara 

ensam, rädsla över att åka iväg för långt ifrån sjukhuset och rädsla över att testa gränser. 

Dessa rädslor ledde tyvärr till att de även här undvek fysiska aktiviteter.  

 

Aktivitet 

Fyra till sex månader efter hjärtinfarkten upplevde flera patienter ilska, otålighet, 

rastlöshet och blev lätt ledsna. De relaterade dessa känslor till att de hade brist på ork till 

dagliga aktiviteter men det fanns även rädsla för att få en ny hjärtinfarkt. De var 

även arga på sig själva för att de för tillfället inte orkade med sina dagliga aktiviteter 

(Kristofferzon et al, 2008). Alsén et al. (2008) beskriver i sin studie att patienterna tog 

upp saker som de inte kunde göra som förut och däribland trädgårdsarbete, 

hushållsarbete och att köra bil. Även Kristofferzon et al. (2007) visar i sin studie att 

patienterna begränsades i sina aktiviteter på grund av oro över sin hälsa efter 

hjärtinfarkten. 

 

Under dagliga aktiviteter som stadsärenden, konversationer och tv-tittande kunde 

trötthet bara komma smygande. Att undvika dessa aktiviteter blev då ett sätt att känna 

mer säkerhet i sitt liv. Tröttheten kom även oberoende av aktivitet eller träning och efter 

en god natts sömn kunde de vakna och vara lika trötta som när de lade sig. De fick 

tvinga sig upp för att äta frukost och kunna gå till arbetet (Alsén et al, 2008). 

 

Ett sätt att anpassa livet efter en hjärtinfarkt var genom att minska ner och hålla sig till 

måttliga aktiviteter. Dessa innefattade minskat fysiskt arbete, minskad sport och mindre 
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sociala tillställningar (Hutton & Perkins, 2008). I studien av Alsén et al. (2008) beskrev 

patienterna att osäkerheten över trötthetens plötsliga uppenbarelse ledde till en 

begränsning i vardagen. Det slutade med att de fick undvika födelsedagar och andra 

sociala tillställningar med mycket folk. Rädsla och osäkerhet över att inte ha tillräckligt 

med styrka för vissa aktiviteter gjorde även att de undvek dessa. En kvinna valde 

exempelvis att inte ta hem vänner som ville besöka henne då hon inte trodde hon skulle 

orka samtala eller bjuda på kaffe (Alsén et al, 2008).   

 

När det kommer till aktiviteter som var viktiga för patienter nämns aktiviteter med 

familj, barn, barnbarn, släktingar och vänner. Relationerna var viktiga men mycket av 

detta fick tyvärr trappas ner efter hjärtinfarkten och bli mer anpassade till patienterna 

och deras villkor. Kvinnorna tryckte på att relationerna var viktiga medan männen här 

tyckte att vara till nytta för samhället och vara eftersökt var viktigt för dem 

(Kristofferzon et al., 2008).   

 

 

Förändrat liv 

I detta huvudtema beskrivs patienternas olika syn på den förändring som hjärtinfarkten 

har inneburit. Upplevelsen av förändring och anpassning beskrivs men även vad som 

fick förändras.    

 

Upplevelse av förändring 

Kristofferzon et al. (2007) tar upp att kvinnorna i studien tyckte det var svårt med 

livsstilsförändringar eftersom de var så beroende av hjälp från sina familjemedlemmar. 

Brist på kunskap gällande rekommenderade kostförändringar påverkade kvinnornas 

välmående negativt. Den vanligaste livsstilsförändringen bland männen var däremot att 

försöka motivera sig själva till att sluta röka. Flera utav männen beskrev att det var svårt 

för dem att acceptera sin infarkt. De beskrev hur en låg motivation och en stark längtan 

efter till exempel tobak och alkohol ledde till svårigheter att göra livsstilsförändringar, 

vilket påverkade deras hälsa och välmående negativt. 

 

Patienter i Kristofferzon et al. (2008) beskrev att de fått en andra chans efter att ha 

överlevt hjärtinfarkten. Förmågan att göra saker som de trott att de aldrig skulle kunna 

göra igen värdesattes. De såg livet som mer än bara jobb och reflekterade på saker som 

gav dem mening i livet. Kvinnorna beskrev att de fått sina liv tillbaka eller till och med 

fått bättre liv efter deras infarkt. De prioriterade sig själva, levde hälsosammare, slutade 

röka och var mer framåtriktade än innan. Männen i studien beskrev att de började nya, 

mer hälsosamma liv och såg möjligheter att göra saker de missat tidigare. Känslor 

kunde diskuteras och doldes inte. Döden var inte heller lika skrämmande.  

 

Efter att ha gjort kostförändringar och slutat röka blev patienterna mer tålmodiga och 

uppmärksamma på sina kroppsförnimmelser (Kristofferzon et al., 2007). Kosten var ett 

beteende som var ganska enkelt att ändra på enligt de flesta av patienterna i en studie av 

Coyle (2009). Patienterna i studien av Alsén et al. (2008) beskrev att en balanserad kost 

med komplement av vitaminer, järn och mineraler lindrade den stora trötthet som 

upplevdes efter en hjärtinfarkt. 



 10 

 

Många patienter beskrev att de ändrade kosten, slutade röka, minskade alkoholintaget 

och ökade träningen med exempelvis promenader som en följd av hjärtinfarkten. Till 

följd av hälsosamma livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten mådde några patienter till 

och med bättre än innan själva infarkten (Hutton & Perkins, 2008).  

 

Anpassning till dagliga livet 

Vissa patienter förringade sin infarkt och ville inte tänka på att de fått den 

(Kristofferzon et al., 2007). Ett sätt att anpassa sig till det dagliga livet efter en 

hjärtinfarkt var exempelvis genom att undvika stressfyllda situationer. Andra sätt var att 

anpassa aktiviteterna och undvika påfrestande arbete (Hutton & Perkins, 2008). 

 

I en studie av Brink et al. (2006) ville de flesta patienter fortsätta med de aktiviteter de 

haft i vardagen före infarkten. Det rörde sig om både jobb och fritid och i dessa 

aktiviteter behövdes ofta förändringar göras på grund av hälsoproblem. De män i 

studien som var i arbetsför ålder ville gärna tillbaka till arbetet oavsett om arbetet hade 

anpassats till deras begränsningar eller inte. Detta så snart som möjligt. Kvinnorna i sin 

tur väntade med att återgå till arbetet eller anpassade arbetet efter sina begränsningar. 

 

Vissa patienter nämnde att de på grund av sin trötthet fick ha olika strategier för att 

kunna vila. Dessa kunde vara att sova lite extra, ta flera tupplurar under dagen och ta en 

paus. Detta gjordes även bland vänner. Andra anpassningar patienterna fick göra var att 

se över vad och hur mycket de orkade vilket resulterade i en lugnare livsstil och 

avståndstagande från tunga aktiviteter. Till följd av sin trötthet behövde patienterna 

planera sina liv. Denna planering innefattade att ha en god struktur i dagliga aktiviteter. 

Detta genom att vila före aktiviteterna för att orka med det som planerats (Alsén et al. 

2008). 

 

Upplevelse av stöd 

Det sista huvudtemat beskriver patienternas upplevelser av stöd, inte bara från vården 

utan även från anhöriga och människor runt omkring. Patienterna tar upp vikten av 

information från vården och delger både positiva och negativa erfarenheter.  

 

Stöd från omgivningen 

Kvinnorna i studien av Kristofferzon et al. (2007) uttryckte svårigheter att göra 

livsstilsförändringar eftersom de var så beroende av stöd från sina familjemedlemmar. 

Stöd från andra ur kvinnornas nätverk var viktigt då det gav dem styrka att lita på sina 

egna förmågor som exempelvis att genomgå medicinsk behandling, prioritera sig själva 

och göra egna val. I detta nätverk ingick människor som var nära patienten som partner, 

barn, släktingar, vänner, grannar och sjukvårdspersonal. Härifrån kunde kvinnorna få 

hjälp med hushållssysslor, handling och praktiska göromål.  Deras makar var ett stöd 

eftersom de lyssnade, var känsliga och brydde sig om allvaret i sjukdomen. I vissa fall 

upplevde kvinnorna att deras män var överbeskyddande. Bland männen i studien 
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framkom också betydelsen av hustruns och barnens stöd. Vissa av männen hade 

äktenskapsproblem och de sökte då stöd bland vänner och bekanta.  

 

Kvinnor i studien av Svedlund och Danielsson (2004) berättade att efter sin hjärtinfarkt 

fick de mer stöd från sina partners än innan. Makarna tog mer ansvar för hushållet men 

det lämnade då kvinnorna i en position där de inte kunde göra så mycket. De tyckte att 

de bara satt och gjorde ingenting och känslan att inte vara den starka i hemmet gjorde 

det svårt. Detta på grund av att de tidigare hade varit hemmets överhuvud och de ville 

nu inte bli en börda för familjen. Till fördel var ändå att den hjälp och stöd som kom 

från familjen anpassades till vad kvinnorna ville göra och hur mycket de orkade för 

stunden.  

 

För en del kvinnor kom det extra stöd och den extra omsorg de fick från sina partners att 

bli för mycket. De kände sig överbeskyddade och kände det som om de var tvungna att 

hela tiden berätta var det gjort under dagen för sina partners. De ville bli stöttade och 

inte överbeskyddade. Det gick ibland så långt att kvinnorna valde att inte delge sina 

känslor och symtom när de kom utan höll det istället för dem själva. I stor del var det 

även för att inte skrämma eller oroa anhöriga i onödan och de ville heller inte ses som 

en gnällig person (Svedlund & Danielsson, 2004).   

 

Kristofferzon et al. (2008) visar att patienterna och däribland både kvinnor och män 

upplevde stort stöd från familj och vänner och som gav dem praktiskt stöd, trygghet och 

ömhet. Det största stödet kom dock från grannar, vänner och arbetskamrater som brydde 

sig om hur patienterna mådde. De lade inte heller för stort ansvar eller krav på 

patienterna vilket de ibland kunde uppleva från familjen. Det fanns dock en del män 

som upplevde att de inte fått något större stöd över huvud taget. Deras barn hade inte tid 

och relationen till frun eller före detta frun var mycket problematisk.  

 

Stöd från vården 

Kristofferzon et al. (2008) beskriver även att patienterna i deras studie värdesatte 

sjuksköterskan stort. Detta oavsett om det var på hjärtavdelningen eller i primärvården 

de träffade honom eller henne. Enligt patienterna stod sjuksköterskan för kontinuitet, 

trygghet och praktisk hjälp.  

 

Kvinnorna i studien av Kristofferzon et al. (2007) upplevde att de hade fått för lite eller 

irrelevant information från läkaren men också från dietist. De visste inte vad de skulle 

ställa för frågor till vårdgivarna och saknade även information om eventuellt kommande 

problem efter utskrivning. Männen upplevde att brist på information från läkaren 

berodde på läkarens stress och okänslighet. Flera män tyckte även att kontinuiteten var 

dålig och de såg sig inte bli tagna på allvar. Dock betydde sjuksköterskorna mycket för 

männen eftersom de visade empati. 

 

Patienternas syn på den vård de fått på sjukhuset var generellt sätt mycket positiv och de 

uppskattade sjuksköterskans stöd och uppmuntran. Dock uttryckte vissa patienter att 

utskrivningen från sjukhuset gick för snabbt, att för många var inblandade i vården och 

att informationen från läkarna var otillräcklig (Hutton & Perkins, 2008). 
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Kvinnorna som deltog i hjärtrehabilitering på deras sjukhus kände uppmuntran att göra 

livsstilsförändringar, trygghet och starkt stöd från rehabiliteringsteamet och de övriga 

deltagarna. Som stort stöd tog männen i studien upp kardiologen som exempel. De 

kände att de fick omtanke, säkerhet och trygghet och skulle vilja ha fortsatt att träffa 

kardiologen ett par gånger per år (Kristofferzon et al. 2008).  

 

 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat 

I resultatet framkommer det att flera patienter upplevde en stor begränsning vilken ofta 

var kopplad till en stark trötthet och oro över den egna hälsan. Detta påverkade det 

dagliga livet och dess aktiviteter negativt då orken inte fanns där som tidigare och flera 

aktiviteter fick undvikas. 

 

För många patienter förändrades livet efter en hjärtinfarkt. För att förebygga en ny 

infarkt krävdes det i flera fall att livsstilsförändringar gjordes där exempel var 

kostförändringar och anpassat arbete för de som hade jobb. Upplevelsen av detta var 

delad för vissa av patienterna. För vissa sågs det som en förbättring att göra 

förändringar för att de helt enkelt fått en bättre livsstil och mådde bättre. Andra menade 

att förändringarna var svåra att genomföra då exempelvis längtan efter cigaretter gjorde 

att de mådde dåligt. 

 

När det kom till stöd från familj och från vården upplevde många patienter att stödet var 

positivt och gav dem trygghet och säkerhet. Det fanns dock de som tyckte att det kunde 

gå till överdrift och de kände sig istället överbeskyddade. Flera patienter uttryckte en 

önskan om bättre information från sjukhuset och de beskrev även i flera fall en bristande 

kommunikation med läkarna. Oftast hade patienterna en positiv syn på sjuksköterskan 

där han eller hon stod för kontinuitet, trygghet och stöd. 

 

Metoddiskussion 

Åtta artiklar har använts i resultatet där majoriteten av artiklarna är ifrån norra Europa. 

Detta kan ses som en styrka då resultatet kan återspegla hur det kan vara för 

hjärtinfarktpatienter i de områden vi kommer vara verksamma i. Det kan visserligen ses 

som en svaghet att inte fler områden i världen är representerade vilket troligtvis hade 

gett ett bredare och kanske mer applicerbart resultat. Sökningarna kanske även hade sett 

annorlunda ut om fler databaser använts men i detta fall hittades relevant litteratur i de 

databaser som användes. I både Cinahl och PubMed har även dubbelposter funnits, det 

vill säga att artiklarna som använts i arbetet i flera fall funnits i båda databaserna.     

 

I uppsatsens metoddel kommer begreppet västerländsk medicin upp och då i form av ett 

inklusionskriterie i sökningen av artiklar. Med västerländsk medicin, även kallad 

allopatisk medicin, menas medicin som bygger på modern empirisk vetenskap. Till 

skillnad från denna så bygger den österländska och då främst den kinesiska medicinen 

på den traditionella kulturen (Wang, 2011).  Det stämmer inte helt överens med den 
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vårdbild vi har av hjärtinfarkt i Sverige idag och därför valdes att inte inkludera artiklar 

med österländsk medicin. Ett annat inklusionskriterie som beskrevs i metoden var att 

artiklarnas datainsamling inte skulle överstiga tre år efter utskrivning från sjukhuset. 

Anledningen till detta var att upplevelserna skulle vara lätta att koppla samman med 

själva hjärtinfarkten och inte vara upplevelser som uppkommit på grund av något annat 

än just infarkten. Det finns dock en risk att vissa upplevelser uppkommer efter tre år 

vilket gör att dessa då har missats att ta med.  

 

Som metod för analys valdes den av Friberg (2006) främst för att den lämpade sig väl 

för en litteraturstudie på kandidatnivå men även att den var lätt att följa och stod väl 

beskriven i litteraturen. Det fanns dock liknande metoder men det hade sagts att de var 

snarlika varandra vilket gjorde att det till slut blev denna. Fribergs (2006) bok har även 

följt med i hela utbildningen till sjuksköterska och hennes metod ansågs då vara ett 

självklart val. Metoden lämpar sig även för kvantitativa artiklar men användes i detta 

fall endast till kvalitativa.   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna uppsats beskriver upplevelser efter en hjärtinfarkt. Det som tas upp 

här är självklart bara ett axplock av alla upplevelser som troligtvis finns och erfars av 

patienter efter en hjärtinfarkt. I uppsatsen resultat togs det även med både män och 

kvinnor eftersom båda könen är representerade bland patienterna i dagens hjärtvård. 

Dock har syftet inte varit att belysa skillnader mellan män och kvinnor utan vikten har 

lagts vid att fånga bådas upplevelser. Om det funnits en dokumenterad skillnad så har 

den visserligen tagits med och då har både begreppen män och kvinnor använts i texten. 

I övrigt användes patienterna som ett övergripande begrepp.   

 

Begränsningar i dagligt liv 

I uppsatsen användes begreppet trötthet och i flera fall i formen extrem trötthet som 

beskrivande av symtom efter hjärtinfarkt. Extrem trötthet användes som en översättning 

av engelskans fatigue där även utmattning finns som en översättning. Dock valdes 

trötthet som beskrivande ord och blev ett genomgående begrepp i uppsatsen.   

 

I resultatet framgår det att patienter upplevde tröttheten som en stor begränsning och 

något som ledde till förändringar i deras dagliga liv. Förändringarna ledde till att 

vardagliga aktiviteter och sociala tillställningar fick undvikas. Detta av rädsla för att inte 

orka med. Det framkommer även en rädsla att återigen drabbas av en infarkt där 

patienter inte vågade eller visste hur mycket de kunde utföra innan de fick symtom från 

hjärtat. Inaktivitet blev en följd av detta.       

 

Dessa resultat styrks i en studie av Roebuck, Furze och Thompson (2001) där patienter 

upplevde att tröttheten påverkade deras dagliga aktiviteter så mycket att de var tvungna 

att vila för att över huvud taget orka med dagen. De tog även upp att patienter som levde 

själva kände sig ensamma och isolerade till följd av deras trötthet. Denna trötthet gjorde 

dem oförmögna att gå ut och handla och träffa vänner. Falk, Granger, Swedborg och 

Ekman (2007) tar också upp tröttheten som en anledning till begränsning. De visar på 

att många patienter avslutat aktiviteter på grund av att de inte längre orkade. De tar även 
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upp hur patienter beskrev att deras oförmågor inte bara begränsade dem men även 

influerade livet för deras nära och kära. 

 

I studien av Johansson et al. (2003) kunde kvinnorna inte lita på sina kroppar efter 

hjärtinfarkten. Kroppen var inte som den brukade vara och synen på kroppen 

förändrades. Livsvärlden hotades och kvinnorna visste inte hur de skulle leva sina liv. 

De upplevde att deras kroppar hade förlorat sin kraft efter infarkten och blivit en 

begränsning och hinder i deras dagliga liv. I Svedlund och Danielsson (2004) gick det 

till och med så långt att flera kvinnor ifrågasatte om det var värt att leva till följd av de 

begränsningar och kraftlöshet de kände efter infarkten.  

 

Hur kommer det sig att det får gå så långt som i ovanstående fall? Kan det bero på 

bristande uppfångande från vården som inte har kunnat se hur patienterna mår efter 

utskrivning? Vems ansvar är det att se till att dessa patienter verkligen får den stöttning 

de behöver? Innan patienterna skickas hem behöver de ha kunskap om hur de kan få 

hjälp med sina problem om de skulle uppstå. Sjukvården får inte vara någon form av 

löpande bandteknik där patienter ses som medicinska objekt och blir utskrivna när de är 

medicinskt klara. Det är mycket viktigt att de även är förberedda på vad som kan 

uppkomma efter infarkten samt hur och var de då kan få hjälp.  

 

Om patienter känner hinder i deras liv till följd av att deras kroppar ändras kan detta 

leda till ett lidande. Lindholm och Eriksson (1993) styrker detta genom att beskriva 

lidande som brist på styrka och just som ett inre hinder. Lidande kan komma till följd av 

både en förändrad kropp och en förändrad livsvärld. Dessa begrepp finns med i 

vardagen för en hjärtinfarktpatient och alla påverkas de på något sätt. Varje förändring i 

kroppen gör att tillgången till världen och livet förändras (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Wiklund (2003) menar att livsvärlden är den verklighet som vi upplever via våra 

kroppar. Lyckas då inte patienterna förhålla sig till sin nya kropp och livsvärld kan 

lidande uppstå. Om de då kan få hjälp med det lidande som känslorna och hindren kan 

komma att innebära kan patienterna fortsätta att leva ett så normalt liv som möjligt.  

   

Hjärtinfarktpatienter kan uppleva en ensamhet och isolering när de skrivs ut från 

sjukhuset. Detta för att de i många fall är rädda att aktivitet kan bidra till en ny infarkt. 

Risken finns då att patienten stannar kvar i hemmet, äter dålig kost på grund av att de 

inte handlar mat, kanske tar upp rökandet igen och inte får någon motion. Dessa saker är 

i sin tur riskfaktorer för en ny infarkt och patienten kan komma in i en ond cirkel. 

Hjärtskolan finns för att i många fall utbilda patienter och göra dem tryggare och våga 

utföra aktiviteter som de gjort tidigare. Som tidigare beskrivet är det dock långt ifrån 

alla som deltar i hjärtskolan (Kristofferzon et al., 2007; Jensen & Petersen, 2003) och 

det borde ses som ett krav från vårdens sida att få alla patienter att delta. Många 

patienter som har deltagit i hjärtrehabiliteringen har ju haft positiva erfarenheter 

(Kristofferzon et al., 2008). Resultatet i denna uppsats visar även på att flera patienter 

som gjort livsstilsförändringar faktiskt mått bättre än de gjorde tiden före infarkten.  

 

Hur fångar man då upp patienter som inte vill bli påminda om infarkten eller alltid hittar 

orsaker för att inte komma? Detta är svårt men får ses som ett ämne för framtida 

forskning vilket skulle kunna innebära en stor vinst för patienters välmående. Att då, 

med hjälp av hjärtskola eller vårdcentral, göra dem säkrare och bättre på att känna sin 
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kropp skulle den onda cirkel som kan drabba dem minska. Detta skulle in sin tur minska 

antalet reinfarkter och skulle även kunna spara pengar inom hjärtvården. Pengar som 

kan användas till ytterligare preventivt arbete och forskning. Självklart ska det vara 

frivilligt för patienterna att delta men med tanke på den resurs många patienter anser 

hjärtskolan vara är det av stor vikt att förmedla detta till andra i samma situation.  

   

Stöd 

Resultatet i denna uppsats visar två sidor av stöd, en positiv och en negativ. Den 

positiva delen visar att patienter som fått bra stöd faktiskt är mycket nöjda med det stöd 

de fått vilket har ingivit dem känslor som trygghet, säkerhet och kontinuitet. Den 

negativa delen handlar främst om brist på stöd och i vissa fall att stödet från familjen 

kunnat bli överdrivet. 

 

I studien av Kristofferzon et al. (2007) visar på att patienterna fått för lite information 

från läkaren och inte visste vilka frågor de skulle ställa om eventuellt kommande 

problem efter utskrivning. Detta påvisas även i studien av Roebuck et al. (2001) där 

patienterna uppsökte sina husläkare för att få svar på frågor om infarkten. De upplevde 

ett missnöje över kontakten med husläkaren eftersom läkarna ofta var stressade eller 

bara intresserade av att skriva eller förnya recepten. Denna känsla av isolering och 

undran över framtiden ledde till ökad oro hos patienterna.  

 

För att klara av det dagliga livet uppgav kvinnorna i studien av Johansson et al. (2003) 

att de behövde stort stöd. Många av de intervjuade uttryckte en brist på stöd som fick 

dem att känna sig övergivna. Även om de hade fått information från sjukhuset var denna 

standardiserad och inte individanpassad. I övrigt beskrev kvinnorna att de inte visste 

vad de skulle göra för att förhindra en ny infarkt. De kände att de inte fått det stöd som 

behövdes för att förlika sig med sjukdomen vilket gjorde att de kände sig övergivna, 

vilket i sin tur ledde till ett ökat lidande.  

 

Resultatet visar att bristande stöd och information ökar oro och lidande hos patienter. 

Det har ofta handlat om informationen från läkaren men här har sjuksköterskan en 

viktig roll att fånga upp och kunna förmedla denna information till patienterna. Från 

vårdens sida kan det ses som en vinst att de som fått stöd känner det så positivt men det 

är en stor förlust att inte alla känner så. Även här handlar det om att fånga upp patienter 

och ställa motfrågor innan hemgång för att se till att trygghet och kontinuitet finns där. 

Även om vi som sjuksköterskor inte kan göra allt för patienten så är ett grundläggande 

ansvarsområde för sjuksköterskan att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2005). Detta lidande skulle då kunna lindras genom att göra patienter som genomgått en 

hjärtinfarkt beredda på vad som kan komma och att erbjuda dem stöd när de behöver 

det. Det åligger självklart ett eget ansvar hos patienterna att i många fall söka hjälp på 

egen hand men det är av vikt att det ges förutsättningar och kunskap om hur de ska gå 

till väga och vilka de kan vända sig till.  

 

Det minsta vi kan göra från vården sida är att ge hjärtinfarktpatienterna så bra 

förutsättningar för deras vardagliga liv som möjligt.  
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SLUTSATSER 

 

 

 Efter en hjärtinfarkt känner många patienter en begränsning i sina liv på grund 

av trötthet samt oro och rädsla över sin hälsa. Det förändrade livet som 

hjärtinfarkten innebär kan leda till ett lidande. 

 Detta lidande skulle kunna lindras genom gott stöd och god information från 

vården och det genom att förbereda patienten före hemgång. Informationen bör 

vara riktad mot betydelsen av hjärtskola och rehabilitering samt möjligheterna 

till stöd.  

 Viktigt att hitta en väg för bättre uppföljning av de hjärtinfarktpatienter som 

väljer att inte delta i hjärtskola.   
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