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Sammanfattning    

Att möta närstående i vården som upplevt en omtumlande händelse då maken/makan 

drabbats av en hjärtinfarkt kan ibland kännas svårt. Denna upplevelse av maktlöshet för 

anhöriga medför ofta en känsla av rädsla, oro och stress. De är då i behov av 

information angående sjukdomen, även stöd och stöttning är av stor vikt för dem i en 

främmande situation. För att kunna skapa en bra relation till de närstående krävs empati, 

förmåga att lyssna och känna av det anhöriga förmedlar. Det är även av stor betydelse 

att de närstående får sin röst hörd i det som rör deras tankar och funderingar om 

situationen samt inför framtiden. 

 

Syftet med vår uppsats är att belysa upplevelser från närstående efter partnerns 

hjärtinfarkt med hjälp av studier som gjorts inom detta område. Arbetet är en 

litteraturstudie och grundas på både kvalitativa och kvantitativa artiklar där tio artiklars 

resultat har granskats och sammanställts till ett resultat. Resultatet presenteras i 4 

huvudteman, att känna rädsla, behov av stöd, behov av information och att uppleva 

stress. Respektive huvudtema har därefter delats in i 2-3 underteman. Resultatet visar på 

att närstående upplever en stor brist i bemötandet, informationen och ofta känner de sig 

inte inkluderade i vården av den drabbade, ibland inte ens välkomna på sjukhuset. Detta 

visar sig leda till stor stress och oro för den närstående. Diskussionen i uppsatsen har 

utarbetats med hjälp av aktuell forskning och vårdteoretisk litteratur. Där diskuteras tre 

av huvudtemana, fokus ligger på de närståendes upplevda brister gällande information. 

Även deras upplevelser av stress och rädsla berörs och diskuteras. 

 

 

Nyckelord: hjärtinfarkt, makars, upplevelser, familj, släktingar, partner och 

närstående. 
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INLEDNING 

Bemötandet och omhändertagandet av närstående inom vården är något författarna av 

detta examensarbete har funnit bristfälligt både under sjuksköterskeutbildningen och 

från tidigare erfarenheter inom vårdyrket. Vi upplever att störst fokus läggs på patienten 

och vården av denne, vilket ibland leder till att närstående glöms bort. Därav valdes 

närståendeperspektivet till detta examensarbete. Då sjuksköterskor i sitt yrke möter lika 

många närstående som patienter, anser vi att större fokus även borde ligga på 

bemötandet av de närstående. Anhöriga befinner sig då i en svår och omvälvande 

situation när deras make/maka är svårt sjuk. Författarna har förhoppning om att 

resultatet i detta arbete kommer att öka förståelsen för hur närstående mår och upplever 

situationen, samt att personal inom hälso- och sjukvården som tar del av detta arbete 

skall våga gå in i mötet med närstående och ge dem trygghet samt vägledning. 

 

BAKGRUND 

Om en person inte själv upplevt en situation där make/makan drabbats av hjärtinfarkt är 

det svårt att förstå hur det upplevs att vara närstående. Därför anser författarna det vara 

av vikt att sjuksköterskor får en inblick i hur det kan vara att stå som närstående till en 

patient som drabbats av hjärtinfarkt. Detta för att vi i vår yrkesroll ska kunna hjälpa och 

stötta dem i denna svåra situation. Ordet närstående används, men även ordet anhörig 

förekommer i arbetet. Begreppet närstående definieras som en person vilken står i nära 

relation till den enskilde. Det är någon personen känner gemenskap, närhet och vänskap 

till, antingen genom släktskap eller genom andra sociala band. Vidare beskrivs att 

begreppet anhörig ofta används som en synonym till ordet närstående (Johansson 2007, 

s. 22; Arman & Rehnsfeldt 2006, s. 70). 

 

Vad är en hjärtinfarkt? 
 

Hjärtinfarkt är en av Sveriges största folksjukdomar, det är den enskilda sjukdom i 

Sverige som är störst bland både män och kvinnor. Under senare år har forskningen 

gjort att behandlingsmetoderna blivit fler och bättre, vilket gör att allt flera människor 

överlever en hjärtinfarkt (Hjärt- och lungfonden 2010). 

 

På grund av stigande ålder samt riskfaktorer som t.ex. rökning, fetma och för lite fysisk 

aktivitet blir det förträngningar i blodkärlen eftersom fett, bindväv och kalk ansamlas. 

Detta startar en inflammatorisk process i kärlväggen. I vissa fall kan det bli 

sprickbildningar i kärlväggen där inlagringarna finns, och detta leder till en sårbildning. 

På grund av sårbildningen sker en ansamling av blodplättar för att täcka den. Denna 

process kan leda till bildning av en trombos (blodpropp) som då täpper till kärlet så att 

blodet inte når fram till kranskärlen som förser hjärtat med blod (Socialstyrelsen 2008, 

s. 26).  

 

Grefberg och Johansson (2007, s. 70) definierar hjärtinfarkt som en skada i 

hjärtmuskeln vilken är oåterkallelig. Denna hjärtmuskelskada uppkommer på grund av 

syrebrist i hjärtmuskelcellerna, vilket är till följd av att blodcirkulationen till den del av 
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hjärtat som drabbats upphör p.g.a. av att en trombos (blodpropp) finns i ett av de kärl 

(kranskärl) som förser hjärtat med blod.  

 

Behandling vid hjärtinfarkt 
 

Socialstyrelsen (2008, s. 26) skriver att vid en hjärtinfarkt är det av största vikt att 

fortast möjligt återställa blodcirkulationen i det tilltäppta kärlet för att minska skadorna 

på den drabbade delen av hjärtat. Behandlingen består både av diverse läkemedel och 

kirurgiska ingrepp för att lösa upp trombosen samt att vidga det drabbade kärlet. Den 

vanligaste behandlingen, som också visat sig mycket effektiv och räddat många liv är 

ballongvidgning, även kallat PCI (Perkutan Coronar Intervention). Hjärt- och 

lungfonden (2010) förklarar PCI som ett kirurgiskt ingrepp där man för in en kateter i 

det skadade kärlet och i änden av den sitter en ouppblåst ballong. Katetern förs upp till 

förträngningen där ballongen vidgas med hjälp av kontrastvätska. Samtidigt läggs ett 

metallnät in vilket hjälper till att hålla den förträngda delen av kärlet öppet, detta nät 

motverkar att en ny förträngning uppstår.  

 

Närstående i vården 
 

Närståendes roll är av stor betydelse för den drabbade och kan även vara till stor hjälp 

för personalen i olika situationer. I artikeln skriven av Kärner, Abrandt Dahlgren och 

Bergdahl (2003, s. 207) visas de närståendes roll upp i form av att deras närvaro 

förbättrar återhämtningen och minskar dödligheten efter en kranskärlssjukdom. Det är i 

en sådan situation viktigt med makens/makans stöd. 

 

I 5 kap 10§ av socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2009) står det att anhörigperspektivet 

ska genomsyra vården och omsorgen. Det är då av stor vikt att all vårdpersonal 

involverar de närstående genom att vidga perspektivet samt att de i mötet med anhöriga 

ser, samarbetar och respekterar dem. Närstående har en viktig roll och betydelse för den 

drabbade, de kan även vara till stor hjälp för personalen i olika situationer. Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 121) berör i sin bok de närstående, där de skriver att det finns många 

anledningar för att se den anhörige som en person i fokus för uppmärksamhet inom 

vårdvetenskapen. Samspel med andra är något många människor är beroende av, de som 

då är allra viktigast för de flesta är de närmast anhöriga. Närstående kan vara en viktig 

avgörande faktor i den drabbades möjligheter att återvinna, bevara hälsa och uppleva 

välbefinnande. Vidare skriver författarna att det kan uppstå situationer där anhöriga kan 

komma att inta en roll i den drabbades återhämtning som kan resultera i en negativ 

inverkan på situationen maken/makan befinner sig i. För att motverka att den närstående 

får en negativ inverkan i vårdandet är det viktigt med ett familjeperspektiv. 

 

Familjecentrerad omvårdnad  

 

Benzein, Hagberg och Saveman (2009, s. 68) förklarar familjecentrerad vård som att när 

en familjemedlem upplever sjukdom eller ohälsa medför det en omställning och 

påfrestning för familjemedlemmarna och familjen som helhet. Behovet av stöd och 

medkänsla ökar från personer som står i nära relation till den sjuke. De som ofta utgör 

det naturliga sammanhanget för detta stöd är familjen, därav bör fokus inte enbart ligga 

på patienten, utan även på familjen runtomkring. Vidare tar Benzein, Hagberg och 
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Saveman (2009, s. 68) upp antaganden för familjefokuserad omvårdnad. Författarna 

skriver där bland annat att varje situation kan ses samt tolkas ur olika perspektiv och 

synsätt, vilket kan leda till ökade förutsättningar till att erhålla nya lösningsalternativ till 

omvårdnaden. Förutsättningar för att förstå varandra ökar om personer kan dela 

varandras perspektiv. Även reflektion är viktig i den familjefokuserade omvårdnaden då 

det är en förutsättning för utveckling. Sjuksköterskan bör ge närstående utrymme att 

kunna reflektera över sina upplevelser. Detta är även ett tillfälle för sjuksköterskan att få 

ta del av närståendes erfarenheter och kunskaper.  

 

Sjuksköterskans ansvar gentemot närstående 

 

I sjuksköterskans ansvarsområden ingår att erbjuda vård till individen, familjen och 

allmänheten (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 2007, s. 3). I Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (2005, s. 11) står det att arbetet ska ske utifrån en 

helhetssyn och etiskt förhållningssätt. I detta ingår även att ta till vara på närståendes 

erfarenheter och kunskaper, visa öppenhet och respekt. Vidare står det att 

sjuksökterskan ska ha förmåga att kommunicera med närstående på ett respektfullt, 

empatiskt och lyhört sätt, samt kunna ge stöd och vägledning för att göra en optimal 

delaktighet i vård och behandling möjlig. Det är även viktigt att sjuksköterskan förvissar 

sig om att given undervisning och information har förståtts av den anhöriga.  

 

Socialstyrelsen (2009) beskriver genom Socialtjänstlagen 5 kap 10§ att 

förhållningssättet till och bemötandet av anhöriga inom socialtjänsten samt hälso- och 

sjukvården ska utvecklas. I värdegrunden för Svensk sjuksköterskeförening (2010, s. 6) 

beskrivs att en målsättning i omvårdnadsrelationen är att balansera maktförhållandet så 

att bland annat närstående känner delaktighet, trygghet och upplever respekt. Vidare står 

det i Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund (2010, s. 13) att läsa om omvårdnadens 

centrala värden, dess innehåll och betydelse för bl.a. närståendes upplevelse av god 

hälsa och omvårdnad. Denna omvårdnadsvärdegrund innebär att alltid uppmärksamma 

närstående i mötet samt att vara öppen för den utsatthet det innebär för en person att 

vara beroende av vård. Ett ansvarsområde för sjuksköterskan är att förmedla 

information och undervisa närstående gällande den drabbades sjukdom. 

 

Vårdandets didaktik 

 

Ekebergh (2009, ss. 21-22) förklarar ordet didaktik som konsten att stödja ett lärande. 

Det handlar om hur lärandet kan stödjas och inbegriper både lärande och undervisning. 

Vidare skriver Ekebergh (2009, s. 30) att didaktiken inom vårdvetenskapen beskrivs 

som en konst att undervisa inom det vårdande fält eller kunskapsfält som finns inom 

vårdvetenskapen. Utgångspunkten är att se utifrån erfarenheter och förståelse den 

lärande besitter.  

 

Bergh (2003, s. 57) skriver att närstående blir mer aktivt involverade i vården och är 

därför i stort behov av kunskap. Detta medför ett ansvar för undervisning som åligger 

sjuksköterskan i hennes yrkesroll. Bergh anser även (2003, s. 61) att kartläggning är en 

viktig del i sjuksköterskans planering av de pedagogiska insatserna för att kunna 

tillgodose kunskapsbehovet. Utifrån mängden kunskap, kunskapsinnehåll och beroende 

på mottagarens förkunskaper styrs samtalet utifrån didaktiska frågor. Detta innebär att 
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sjuksköterskan under samtalet reflekterar över vad hon/han ska välja att fokusera 

innehållet på, hur förmedlingen av kunskap ska ges, varför informationen ska ges, vad 

är informationen bra för och för vem? Om kunskapsbehovet tillgodoses kan detta 

förhindra eller mildra en eventuell kris hos närstående. 

 

Kris 

 

Ordet kris betyder avgörande vändpunkt eller plötslig förändring. Kris är ett vanligt 

tillstånd som kan uppstå p.g.a. en omskakande och oväntad händelse sett ur en anhörigs 

perspektiv. Vid en traumatisk händelse hamnar den närstående i en situation som han/ 

hon inte kan bemästra med sina tidigare erfarenheter och förmågor. I mötet med 

närstående i kris är det av vikt att ta reda på var i krisen han eller hon befinner sig för att 

bäst kunna ge den hjälpinsats som är av störst värde. Fyndet i var den närstående 

befinner sig i sin kris kan ligga till grund för en situations- och individanpassat stöd. 

Kriser som har bearbetats väl kan i framtiden leda till bättre självkännedom och 

beredskap inför framtida krissituationer, men vanligt är också att kris kan leda till 

lidande (Johansson 2007, ss. 82-85).  

 

Lidande 

 

Arman och Rehnsfeldt (2006, s. 26) skriver att fenomenet lidande innebär att människan 

upplever något ont, oönskat eller oundvikligt som stör balansen i hans eller hennes liv. 

Eriksson (1994, ss. 82-99) menar att lidande kan vara en plötslig oförutsedd förändring i 

människans liv som strider mot det naturliga, människan behöver då tid att finna en ny 

mening samt ett nytt sammanhang. Vidare anser Eriksson (1994, s. 21) att lidandet är en 

kamp, något människan under livet utsätts för och måste leva med, det kan även betyda 

att försonas. Eriksson (1994, s. 30) skriver även att en människa som lider kan ha 

ångest, men ångest är inte likabetydande med lidande.  

 

Katie Eriksson (1944, ss 82-99) har skapat en vårdvetenskaplig teori där hon beskriver 

tre olika lidanden, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är 

lidande som framträder i samband med sjukdom eller behandling. Vårdlidande 

framträder i samband med vårdandet, exempelvis kränkning av vårdtagarens värdighet 

eller maktutövning. Livslidande är ett lidande som innefattar allt vad det innebär att vara 

människa i samhället, hela livssituationen. I föreliggande examensarbete är det 

livslidandet som framträder. I ett lidande finns ofta tankar kring den egna och den 

drabbades existens. 

 

Existentiella tankar 

 

Arman och Rehnsfeldt (2012, s. 95) skriver i sin bok om bl.a. existens. Ordet existens 

definierar de som verklighet, liv samt tillvaro. Det existentiella rör frågor som är 

avgörande för vår totala tillvaro och existens. Vidare tar Arman och Rehnsfeldt (2012, 

ss. 8-9) upp ordet existens vilket är en del av ett begrepp som innefattar att 

sjukvårdspersonalen kan förstå mer av människors verklighet. Därefter skriver 

författarna att existentiella tankar som kan uppstå berör livsfrågor om livets innehåll, 

värden, prioriteringar, förhållande mellan människor, även hälsans, lidandets och 

kärlekens betydelse.  
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Arman och Rehnsfeldt (2006, ss. 24-25) skriver att existensen utgör en bro mellan själ 

och ande samt även livsförståelse, den existentiella verkligheten och personens aktuella 

livssituation. Det existentiella är en del av den upplevda erfarenheten. Vidare skriver 

Arman och Rehnsfeldt (2006, ss. 12-13) att inom vårdvetenskapen är syftet att 

förebygga samt stödja naturliga förlopp och hälsa. Denna ansats ger en teoretisk bas på 

ett långsiktigt existentiellt vårdande. I samband med sjukdom dyker många funderingar 

och tankar upp hos den/de närstående som finns runt den drabbade. Det är inte alls 

ovanligt att dessa funderingar rör det existentiella och även individens livsvärld som 

plötsligt förändrats. 

 

Livsvärld 

 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) beskriver livsvärlden enligt följande.  Det är 

världen så som den erfars, dvs. hur personen ser sig själv, alla andra och hur individens 

värld upplevs. Även hur personen förstår sig själv och världen runtomkring. Vidare 

skriver författarna att livsvärlden är en unik och högst personlig värld för var och en, 

samtidigt som den delas med andra individer. Ekebergh (2009, s. 31) skriver om 

livsvärlden som grund för lärandet. Hur människor lär sig är beroende på erfarenheter, 

förståelse och synsättet på det som ska läras in, detta utgör vår livsvärld. Sammantaget 

betyder det att grunden för allt lärande är vår livsvärld.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Det är av vikt att sjuksköterskan har en förståelse för vilka fysiska och psykiska 

påfrestningar närstående till hjärtinfarktspatienter utsätts för. Anhörigas upplevelser bör 

uppmärksammas för att kunna stödja och hjälpa dem och den drabbade till en trygg och 

god vård.  

 

I sjuksköterskeutbildningen har största fokus legat på patienten, därför fokuserar 

författarna på att öka kunskapen om närstående och deras upplevelser i deras förändrade 

livssituation. Är inte kunskapen förankrad hos sjukvårdspersonalen om hur 

omhändertagandet av närstående fungerar, kan det resultera i att anhöriga inte orkar 

medverka och stötta den drabbade. Det är därför av stor vikt att tidigare forskning vävs 

samman för att skapa en ökad förståelse för hur närstående upplever sin roll i vården, 

även att öka sjuksköterskans medvetenhet när det kommer till att möta dem. Med ökad 

medvetenhet skulle sjuksköterskan kunna finna det lättare att möta anhöriga. Vad är 

anhörigas upplevelse under tiden på sjukhuset? Får de den plats de behöver för att förstå 

och kunna ta till sig allt som hänt, händer och kommer att hända med deras make/maka? 

Får närstående egen tid och hjälp att bearbeta sina känslor? 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa närståendes upplevelser efter att maken/makan drabbats av 

hjärtinfarkt. 
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METOD 

 

Uppsatsen är en litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 203-220) där syftet med en 

litteraturstudie är att sammanställa forskning som finns inom ett specifikt område, den 

kan även utgöra bakgrunden för en empirisk studie. När litteraturstudie utförs utvecklar 

författaren sin förmåga att söka ny kunskap, värdera kunskapen de finner, men också att 

sammanställa kunskapen på ett adekvat vis. Kunskaperna är grunden för att kunna 

utveckla den egna professionen, men även den verksamhet författaren är, alternativt 

kommer att vara en del av.  

 

Axelsson (2012, ss. 203-204) beskriver två olika sorters litteraturstudier, den allmänna 

och systematiska litteraturstudien. I den allmänna litteraturstudien finns det inga krav på 

att beskriva sökprocessen eller varför de valda artiklarna har inkluderats. I den 

systematiska litteraturstudien godkänns enbart primärkällor, sökprocessen skall vara väl 

beskriven, samt anledning till varför artiklar inkluderats eller exkluderats. Artiklarna 

skall kvalitetsgranskas enligt protokoll. Den systematiska litteraturstudien skall 

innehålla en tydlig frågeställning. För att tydliggöra de olika perspektiven på det valda 

området har författarna inkluderat både kvalitativa och kvantitativa artiklar i 

examensarbetet. Vi har i detta arbete eftersträvat att göra en systematisk litteraturstudie 

då vi varit mycket noggranna i vår datasamling och presentation av den. Vi har även 

endast använt oss av primärkällor och noggrant givit anledning till artiklarnas 

inklusions- samt exklusionskriterier.  

 

Inklusionskriterier 

 

De artiklar som inkluderats i studien är både kvalitativa och kvantitativa från år 2000-

2013. Kriterierna var att de skulle vara Peer-reviewed, skrivna på engelska, finnas i 

fulltext, ha ett anhörigperspektiv och omfatta män och kvinnor över 18 år.  

 

Exklusionskriterier 

 

Artiklar med patient- eller sjuksköterskeperspektiv, och studier där informanterna var 

under 18 år exkluderades.  I vissa av artiklarna fanns dock både patient- och närstående 

perspektiv, där använde sig författarna då endast av de delar som behandlade 

närståendeperspektivet. 

 

Datainsamling 

 

Författarna utförde en inledande sökning för att få en översikt på hur forskningen såg ut 

på det valda området. Författarna tittade även på sökord som fanns angivna i artiklarna. 

För att identifiera de korrekta termerna för respektive databas användes MESH-Terms 

och Cinahl-Headings. Även manuella sökningar och kedjesökningar gjordes. Under 

sökprocessens gång har sökorden dokumenterats. De databaser som använts är: Scopus 

och Cinahl. Sökorden som använts är: heartattack, infarction, spouses´, experiences, 

family, relatives, significant others och partner, se tabell 1. I Cinahl begränsades 

sökningen till Abstract/English/ Peer-reviewed, samt artiklar publicerade mellan 2000-

2013. I Scopus begränsades sökningen till Abstract/Article title/Keywords samt artiklar 

publicerade mellan 2000-2013.  Sedan lästes abstrakt i de artiklar som verkade vara av 
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betydelse för det valda området. Flertalet av artiklarna återkom vid flera av de olika 

sökningarna i både Cinahl och Scopus. De flesta artiklarna återfanns i båda databaserna. 

18 artiklar valdes ut för en inledande analys, åtta av dessa exkluderades då de ej svarade 

mot syftet eller visade sig vara utförda inom specialistsjuksköterskans område.  

 

Tabell 1 Sökhistorik 

Databas Sökord Sökord Sökord Antal träffar 

Cinahl Infarction Spouses´ Experiences 6 

Cinahl Infarction Family Experiences 16 

Cinahl Infarction Partner  29 

Cinahl Heartattack Family  32 

Cinahl Infarction Signifficant others  10 

Cinahl Relatives Infarction  35 

Scopus Infarction Spouses´experience  53 

Scopus Infarction Family Experiences 293 

Scopus Infarction Partner  Experiences 55 

Scopus Relatives Infarction Experiences 329 

Scopus Spouses´ Infarction  307 

 

             

Urval 

 

Diskussioner har förts mellan författarna angående två artiklar som inkluderats även om 

dessa är utgivna innan år 2000. Då båda studierna refererats till många gånger i nyare 

studier ansågs det att de skulle inkluderas i detta examensarbete. Författarna ville även 

använda sig av primärkällor för att slippa referera i andra hand. Studien av Theobald 

(1997, ss. 595-601) beskriver närståendes upplevelser efter att partnern fått en 

hjärtinfarkt. Denna studie har använts i ett stort antal andra studier. Artikeln är refererad 

till 30 studier i databasen Cinahl varav 25 gånger i studier från 2000-talet. Kettunen, 

Solovieva, Laamanen och Santavirta (1999, ss. 479-488) beskriver närståendes rädslor 

och symptom de får efter att partnern drabbas av en hjärtinfarkt. Även denna studie har 

använts i ett stort antal studier och är refererad till 24 gånger i databasen Cinahl varav 

alla är från 2000-talet. Författarna anser att resultaten i dessa två artiklar är giltiga än 

idag.  

 

Dataanalys 

 

Den inledande analysen av den valda litteraturen har bearbetats enligt Axelssons modell 

av litteraturstudie (2012, ss. 212-214). Tio artiklar kvalitetsgranskades enligt Critical 

appraisal skills programme (CASP) för att ge information om artiklarnas kvalité, men 

även för att se att de var lämpliga för det valda området. De granskade artiklarna 
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presenteras i bilaga 1. Båda författarna läste igenom alla artiklarna flera gånger, där 

anteckningar fördes samt överstryknings penna användes för att tydliggöra teman för att 

se om studierna svarade mot syftet i denna uppsats.  Därefter delades de tio artiklarna 

upp mellan författarna som mera ingående granskade fem stycken vardera, ansvarade 

för att sammanfatta dem och anteckna förslag till huvudteman respektive underteman. 

Efter att vi sammanfattat artiklarna gick vi tillsammans igenom alla tio och läste igenom 

allihop ytterligare en gång för att se om något missats. Där efter sammanställdes alla 

artiklar och sammanfattningar för att plocka ut de viktigaste teman i författarnas 

anteckningar för att därpå presentera dem i resultatet.  

 

RESULTAT 

 
Resultatet presenteras utifrån fyra huvudteman och tio underteman. Huvudtemana är: 

Att känna rädsla, Behov av stöd, Behov av information och Att uppleva stress. 

 

Tabell 2. Huvudteman och Underteman 

Huvudteman Underteman 

Att känna rädsla Sjukdomsrädsla                                             

Personlig rädsla  

Oro för den drabbade 

Behov av stöd Socialt stöd                                                            

Stöd från sjukvårdspersonal 

Behov av information Om livsstilsförändringar                                        

Om sjukdomen                                                        

Att uppleva stress Kris                                         

Sömnsvårigheter                                      

Depression 

 

Att känna rädsla 
 

Att känna rädsla är ett tema som återkommer i de utvalda artiklarna. Temat presenteras i 

tre underteman: Sjukdoms rädsla, Personlig rädsla och Oro för den drabbade. 

 

Sjukdomsrädsla 

 

I studien gjord av Kettunen et al. (1999, ss. 479-488) fick 57 närstående fylla i ett 

strukturerat frågeformulär avseende deras känslor och upplevelser efter att en 

familjemedlem drabbats av en hjärtinfarkt. Ämnena som frågorna berörde var, rädslor 

(ny hjärtinfarkt, problem under återhämtningen, överbeskyddande, förlora den egna 

styrkan m.m.) symptom hos den närstående (trötthet, ångest, sömlöshet m.m.) och stöd 

från sjukvårdspersonal.  Många av de närstående rapporterade ett stort antal olika 

rädslor när det gällde sjukdomen. Den största rädslan var återhämtnings problem (93 % 

n=53), efterföljande var rädslan för en ny hjärtinfarkt (88 % n= 50). Även rädsla för den 

drabbades fritidsaktiviteter visade sig vara utbredd hos informanterna (86 % n=49), 

detta för att de var oroliga att den fysiska aktiviteten skulle utlösa en ny hjärtinfarkt. Det 

framkom att den mest framträdande och intensiva rädslan var just den 
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sjukdomsrelaterade rädslan. Det föreföll inte finnas något signifikant samband mellan 

ålder hos de närstående och hur de upplevde sjukdomsrädsla.  

 

Theobald (1997, ss. 595-601) gjorde en studie där hon utgick från en fenomenologisk 

utgångspunkt och intervjuade tre närstående om deras levda erfarenheter av att vara 

anhörig till en person som drabbats av sin första hjärtinfart. I denna studie framkom 

liknande rädslor som i studien av Kettunen et al. (1999, ss. 483-485). Rädslan för att 

maken/makan skulle få en ny hjärtinfarkt var stark hos alla de intervjuade deltagarna, 

även att det skulle ske komplikationer under återhämtningsfasen eller att de inte skulle 

överleva.  En deltagare rapporterade att hon var noga med att hålla sina rädslor för sig 

själv för att inte oroa sin make/maka och riskera att denne får en ny infarkt. Att dölja 

sina egna känslor för att skydda den drabbade framkom i flera studier (Theobald 1997, 

ss. 597-598; Svedlund & Danielson, 2004, ss. 441-443; Stewart, Davidsson, Meade, 

Hirth & Markrides, 2000, ss. 1354-1356). 

 

Svedlund och Danielson (2004, ss. 438-446) använde i sin studie en narrativ intervju 

metod för att belysa den levda erfarenheten i det dagliga livet för den drabbade och den 

närstående efter en hjärtinfarkt. I denna studie berättar några av de anhöriga att de inte 

ville att maken/makan skulle göra för mycket hushållsarbete då de var rädda att den 

drabbade skulle få bröstsmärta eller en ny hjärtinfarkt. De rapporterade även att när 

maken/makan inte lyssnade till dem så blev de arga för att inte den drabbade tog deras 

rädsla på allvar. I studien av Kazimiera-Andersson, Borglin, Sjöström-Strand och 

Willman (in press) berättar närstående att den största rädslan de hade var att den 

drabbade skulle få en ny hjärtinfarkt. De kontrollerade sin rädsla genom att ständigt vara 

på sin vakt och ligga steget före den drabbade, detta ledde i sin tur till att de närstående 

blev överbeskyddande av maken/makan. 

 

Personlig rädsla 

 

Kazimiera-Andersson et al. (in press) gjorde en studie där de ville belysa upplevelser 

hos närstående som befann sig mitt i livet när deras make/maka fick en hjärtinfarkt. De 

använde en fenomenologisk hermeneutisk metod för att tolka de intervjuer som gjordes. 

13 närstående till hjärtinfarkts patienter inkluderades i studien. Resultatet visade att det 

fanns en stor rädsla och oro inför framtiden samt även hur framtiden skulle komma att 

bli både för den drabbade likaså för hela familjen. De som hade minderåriga barn var 

rädda för att inte räcka till för barnen och kunna prata med dem om händelsen samt att 

inte kunna lindra deras oro tillräckligt.  

 

I studien av Kettunen et al. (1999, ss. 479-488) visade frågeformulären som behandlade 

känslor och upplevelser efter att en familjemedlems hjärtinfarkt att det även fanns flera 

olika personliga rädslor hos de tillfrågade. Bl.a. rapporterades det av 70 % (n=40) att det 

fanns en rädsla för att de skulle bli överbeskyddande av den drabbade efter 

hjärtinfarkten. 86 % (n=49) uppgav en rädsla för makens/makans fritidsaktiviteter. 40 % 

(n=23) var rädda för hur de privata finanserna skulle gå ihop.  

 

I motsats till studien av Kazimiera-Andersson et al. (in press) som visade på att det 

fanns en stor oro inför framtiden, så visar studien av Svedlund och Danielson (2004, s. 

443) att den närstående till en drabbad gärna ville planera för framtiden. Det visade att 
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de såg på framtiden med tillförsikt och en strävan efter att normalisera sin vardag, de 

trodde att allt skulle bli bättre i framtiden.  

 

Oro för den drabbade 

 

I studien av Svedlund och Danielson (2004, s. 442) framgår det att den närstående hade 

svårt att lämna den drabbade hemma själv på grund av oro för att han/hon skulle få 

bröstsmärtor och i värsta fall en ny hjärtinfarkt. Det fanns även en oro från närstående 

att maken/makan överansträngde sig, vilket därmed skulle kunna utlösa bröstsmärta.  I 

tre av studierna rapporterar närstående att de hade svårt att komma till ro då det fanns en 

ständig oro för att komplikationer skulle kunna uppstå. Detta resulterade i att de blev 

överbeskyddande av sin partner, vilket i sin tur framkallade spänningar i förhållandet 

(Svedlund & Danielson 2004, ss. 442-443; Kazimiera-Andersson et al. in press; Stewart 

et al. 2000, s. 1355). 

 

I studien av Broadbent, Ellis, Thomas Gamble och Petrie (2009, ss. 11-15) deltog 57 

närstående där författarna ville se om det fanns skillnad mellan olika grupper. Den ena 

gruppen (interventionsgruppen) fick tillgång till trettio minuters samtal tre gånger under 

tiden deras make/maka var inneliggande på sjukhus, den andra gruppen fick inte 

tillgång till detta. Efter studien fick de anhöriga fylla i frågeformulär om deras 

förväntningar på den drabbades tillfrisknande samt hur deras oro angående sjukdomen 

och maken/makan visade sig. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan kön och 

ålder i grupperna. Resultatet visade att de närstående i interventionsgruppen upplevde 

sig mindre oroade av den drabbades symptom. De hade en högre känsla av 

sammanhang, samt en lägre grad av oro både för att maken/makan skulle få en ny 

hjärtinfarkt samt dess fysiska aktivitet.  

 

Behov av stöd 

 
Behov av stöd är ett tema som framkommer tydligt i artiklarna. Temat presenteras med 

hjälp av två underteman: Socialt stöd och Stöd från sjukvårdspersonal.  

 

Socialt stöd 

 

Det framgår i studien av Theobald (1997, s. 598) att socialt stöd från familj och vänner 

är mycket viktigt för att den närstående skall orka fungera i den krissituation de plötsligt 

befinner sig i efter makes/makas hjärtinfarkt. Alla deltagare i studien sökte socialt stöd 

på olika sätt. En av deltagarna uppgav att han fick mycket hjälp och stöd av parets 

dotter men också av en nära vän som kom hem till honom och erbjöd sitt stöd genom 

samtal. En annan av deltagarna uppgav att hon sökte stöd i sin tro på Gud, men även 

från den nära familjen och en god vän. Dessa två deltagare i studien kände att det hade 

ett gott stöd från personer i sin närhet i motsats till en deltagare som kände att hon trots 

stöd och uppmuntran av en nära vän fortfarande upplevde sig övergiven och ensam. 

Hon uppgav att hon vid något tillfälle kände sig så desperat att hon kontaktade en 

rådgivningstjänst för att få stöd och empati. 

 

I en studie gjord av Santavirta, Kettunen och Solovieva (2001, ss. 34-46) lät forskarna 

57 närstående till patienter som drabbats av sin första hjärtinfarkt svara på strukturerade 
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frågeformulär gällande sina tankar och känslor angående rädslor, fysisk och psykisk 

påfrestning samt copingstrategier. Resultatet visar att det fanns signifikanta skillnader 

mellan hur kvinnor och män valde copingstrategier. Kvinnor visade sig vara mera 

benägna att söka socialt stöd än män. Resultatet visade att det inte fanns några 

skillnader mellan ålder och sökandet av socialt stöd. Enligt studien av Stewart et al. 

(2000, ss. 1354-1356) var kommunikation, aktivt engagemang samt gemensam 

problemlösning med den drabbade väldigt viktig för att orka i den ändrade 

livssituationen. 

 

Stöd från sjukvårdspersonal 

 

Kettunen et al. (1999, ss. 483-484) undersökte hur närstående upplevde stödet från 

sjukvårdspersonal. Det forskarna frågade var bl.a. hur sjukvårdspersonal gav 

uppmuntran, visade intresse för den närstående, ingav dem hopp samt stöd i praktiska 

ärenden. Resultatet av studien visar att upplevelsen av stöd från sjukvårdspersonalen var 

väldigt varierande. Deltagarna rapporterade sjukvårdspersonalens förmåga att inge 

hopp, där ansåg 23 % (n=13) att det var totalt otillräckligt, 40 % (n=23) att det var 

tillfredställande och 28 % (n=16) att det var tillräckligt. Vid frågan om 

sjukvårdspersonalen visade intresse för den närstående svarade 30 % (n=17) att det var 

totalt otillräckligt, 37 % (n=21) att det var tillfredställande och 24 % (n=14) att det var 

tillräckligt.  

 

Broadbent et al. (2009, s. 13) visade med sin studie att när närstående fick samtala med 

en psykolog under vårdtiden minskade oron för den drabbade. Detta resultat visar att 

genom erbjudande av stöd och samtal till anhöriga går det att minska deras oro och göra 

tiden efter en hjärtinfarkt lite lättare att handskas med. I studien av Kazimiera-

Andersson (in press) upplever deltagarna att sjukvårdspersonalen helt bortser från dem i 

vårdandet av deras nära och kära samt att de inte tog hänsyn till hur de mådde eller 

deras behov. De fick en känsla av att sjukvårdspersonalen inte såg dem, de rapporterar 

även att de kände sig utanför. De närstående rapporterade också att de ofta kände sig 

ovälkomna och inte tagna på allvar när de befann sig på sjukhuset. Liknande resultat 

hittas även i studien av Stewart et al. (2000).   

 

Tarkka, Paavilainen, Lehti och Åstedt-Kurki (2003, ss. 736-743) beskriver i sin studie 

hur stödet från sjuksköterskor ser ut till familjer där en medlem har hjärtproblem. 157 

närstående deltog i studien.  Resultatet visar att 40 % av de 157 deltagarna inte var 

nöjda med stödet när det gäller praktiska göromål från sjuksköterskorna och 30 % av de 

157 deltagarna var missnöjda med det känslomässiga stödet. I denna studie visade sig 

dock att en större andel (46 %) av deltagarna var rätt så- eller nöjda med 

sjuksköterskans förmåga att ge positiv feedback. I studien av Kettunen et al. (1999, s. 

484) tyckte 28 % av de närstående att sjuksköterskan var duktiga på att inge hopp och 

ge positiv feedback.  

 

Kärner, Abrandt Dahlgren och Bergdahl (2004, ss. 207-208) har i sin studie undersökt 

närståendes upplevelser under rehabiliteringsfasen efter makens/makans hjärtinfarkt 

samt hur de ser på sitt stöd till den drabbade. Studiens resultat visade att närstående 

upplevde att de hade olika förmågor i att stödja den drabbade, både bra samt mindre bra. 

En av förmågorna var den medverkande rollen där anhöriga ansträngde sig för att stödja 
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och föreslog livsstilsförändringar i nära samarbete med sin make/maka. Närstående gav 

här den dabbade en positiv attityd till att förändra sin livsstil samt gjorde ansträngningar 

för att maken/makan skulle klara av sitt liv efter hjärtinfarkten. En annan roll närstående 

kan inta är den reglerande rollen som karaktäriseras av att den anhöriga vill ha kontroll 

över den drabbade. Här fann författarna att ca 60 % av deltagarna intog en 

kontrollerande roll. En närstående berättar att hon hela tiden ligger ett steg före sin 

make för att se att han inte mår dåligt. De närstående som antog den reglerande rollen 

uppgav även att de inte upplevde att de fått tillräckligt stöd från sjukvårdspersonalen.  

 

Behov av information 

 

Behovet av information är något som ofta återkommer i artiklarnas resultat. Temat 

presenteras genom två underteman: Om livsstilsförändringar och Om sjukdomen. 

 

Om livsstilsförändringar 

 

I studien av Svedlund och Danielson (2004, ss. 441-443) framgår det att närstående har 

en stor roll i patientens återhämtande och rehabilitering. Alla parter som finns runt den 

drabbade stöter på problem som relateras till sjukdomen och återhämtandet efter en 

hjärtinfarkt, speciell omställning blir det för den som står den drabbade närmast i det 

dagliga livet. I studien har de närstående som intervjuats berättat om 

livsstilsförändringar de behövt göra. De anhöriga upplever att balansen i deras dagliga 

liv rubbas, men att de jobbar med att försöka leva ett så normalt liv det går efter 

omständigheterna. Närstående vill inte diskutera sjukdomen med den drabbade för att 

inte påminna honom/henne och orsaka onödiga emotionella känslor. De anhöriga 

upplever sig vara mer ansvarstagande i deras dagliga liv då de tog ett större ansvar för 

hushållsbestyren, barnuppfostran samt finanserna. 

 

I studien av Kazimiera-Andersson et al. (in press) skriver forskarna att en hjärtinfarkt 

inte bara påverkar den drabbade. Även de som är känslomässigt nära den drabbade 

påverkas. Detta framgår tydligt i studien där ett av temana handlar om att den 

närstående skjuter upp sitt liv för att ständigt kunna vara närvarande för sin make/maka. 

Den anhörige ignorerar sina egna känslor och behov för att ge mer utrymme till den 

drabbade. I detta ingår att finna en bra balans mellan arbete och familjeansvar. I vissa 

fall kunde detta även leda till att den närstående som skulle vara den starka själv kunde 

drabbas av sjukdom. Trots att den anhörige själv blev sjuk och var i behov av sjukvård 

upphörde inte han/hon att fokusera på den drabbade, utan fortsatte att vara stark och inte 

ge upp. Den närstående insåg då hur skört livet kan vara och fick genom egna upplevda 

erfarenheter av sin sjukdom en ändrad syn på livet samt försökte efter detta lära sig se 

möjligheter i situationen istället för hinder. 

 

I studien skriven av Stewart et al. (2000, ss. 1355-1356) får anhöriga lära sig specifikt 

om stöd och hjälp vid stressfyllda situationer. Forskarna har i studien tittat på 

livsstilsförändringar ur de närståendes perspektiv. De fann då ett stort behov av 

information angående livsstilsförändringar bland de som står den drabbade närmast i det 

dagliga livet. De anhöriga kände inte till lämpliga källor för att göra justeringar i 

livsstilen och uttryckte ett behov att få hjälp med detta.  Ett av fynden forskarna fann 

var behovet av hjälp vid matinköp för att laga bra och nyttig mat till den drabbade.  
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I studien av Tarkka et al. (2003, s. 740) rapporterade 52 % av de 159 tillfrågade att de 

var ganska- eller nöjda med informationen när det gällde diet. De närstående kände även 

att de hade brister i kunskapen om den drabbades medicinering och aktivitetsnivå. 

Forskarna upplevde i sin studie att drabbade och anhörigas delade sociala aktiviteter, 

och förhållande till vänner förändrades dramatiskt, detta p.g.a. den drabbades 

hjärtinfarkt. Vidare skriver forskarna att infarkten också har en betydande inverkan på 

den fysiska relationen, som också det ger en livsstilsförändring. Informationen om 

återupptagande av sexuell aktivitet finner de närstående vara bristfällig. För en del 

makar hade infarkten en betydande inverkan på den fysiska relationen, vilket visar sig i 

en av de anhörigas berättelse där hon tar upp sin rädsla för att orsaka en ny infarkt vid 

samlag, därför undviker hon denna fysiska aktivitet.   

 

Om sjukdomen 
 

I studien av Kazimiera-Andersson et al. (in press) uppger de anhöriga att de fick lite 

eller ingen information alls om den drabbades aktuella status, om vad som hänt eller hur 

framtiden skulle kunna bli. Forskarna kunde i sin studie även utläsa att en del 

närstående kände sig försummade, obekräftade och att de inte togs på allvar. 

 

McLean och Timmins (2007, ss. 141-150) har gjort en studie där 15 närstående 

intervjuades angående vilka deras erfarenheter är efter att erhållit information då 

maken/makan drabbats av akut hjärtinfarkt. Forskarna har i sin studie funnit att 

närstående ser många fördelar med att få information om vad som hänt, kommer att 

hända och vad de ska tänka på. En närstående berättar att mycket information är bra för 

att hon ska ha vetskap om vad hennes make ska undvika i framtiden. Annars är risken 

att han fortsätter sitt liv som vanligt när han blir bättre utan att göra de förändringar som 

är nödvändiga.  

 

Studien av McLean och Timmins (2007, ss. 145-146) visar att det skilde sig hur de 

närstående ville ha information. En del närstående som gavs information upplevde att de 

fick för mycket vid samma tillfälle samt att endast en del av informationen var relevant. 

Andra närstående ville hellre ha skräddarsydd information till sin make/maka och vissa 

upplevde att de inte fick information alls. Det framgår också att anhöriga vid 

utskrivning vill ha telefonnummer till en sjuksköterska dit de kan vända sig om det är 

något de undrar över, som en extra trygghet. Även i studierna av Kazimiera-Andersson 

et al. (in press); Stewart et al. (2000, ss. 1354-1356) och Theobald (1997, s. 598) visar 

resultatet att närstående upplever en känsla av utanförskap då de inte erhåller 

information från personalen.  

 

Alla närstående uttrycker ett behov av att bli kontinuerligt informerade om den 

drabbades framsteg skriver Theobald (1997, s. 598) i sin studie. En av deltagarna 

berättar att han inte visste vad som skulle hända p.g.a. av att språket som 

sjukvårdspersonalen använde när de förmedlade informationen var krångligt och svårt 

att förstå. Vidare säger han att det var tur att deras dotter var med på sjukhuset eftersom 

hon förstod det språk som sjukvårdspersonalen använde. Han kunde då få all 

information genom henne på ett sätt som han förstod. 
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Även i studien av Stewart et al. (2000, s. 1354) upplevde många närstående svårigheter 

att få tillgång till information om sjukdomen på ett bra och förståeligt sätt i vanliga 

termer. En av de närstående i studien berättar att hon gärna hade tagit emot information 

om hjärtinfarkt och vad hon ska tänka på den dagen hon satt i väntrummet då hennes 

man drabbats av en hjärtinfarkt. Hon fortsätter och säger att det är då informationen 

behövs och då finns den inte där. Fler av de andra i studien berättar att de inte var nöjda 

med sjukhusvistelsen, på grund av för lite information. De hade en känsla av maktlöshet 

då de inget visste och inte heller fick någon information. Vissa upplevde även att blev 

utestängda av sjukvårdspersonalen. Liknande fynd visar sig i McLean och Timmins 

(2007, s. 144); Kazimiera-Andersson et al. (in press) och Tarkka et al. (2003, ss. 740-

741). 

 

Att uppleva stress 

 
Stress är något som upplevs av den som drabbas av en hjärtinfarkt, men även de som 

finns runt personen kan uppleva detta på olika sätt. Temat presenteras med hjälp av tre 

underteman: Kris, Sömnsvårigheter och Depression. 
 

Kris 

 

Kettunen et al. (1999, ss. 483-485) behandlar i denna studie den psykosociala krisen för 

familjen, speciellt för de närstående. Resultatet visar på att 88 % (n=50) av de anhöriga 

känner stor oro för att förlora sin make/maka p.g.a. en ny hjärtinfarkt, denna oro 

förstärker krisreaktionen. 93 % (n=53) har stor oro inför bakslag under återhämtningen. 

Vidare skriver forskarna att den anhöriga har en stor roll i den drabbades återhämtning 

och allt runt omkring som rör familjen, det medför att även den närståendes krisreaktion 

är viktigt att se till.   

 

Närstående upplever ilska, frustration och förbittring under det tidiga stadiet av den 

drabbades rehabilitering skriver Stewart et al (2000, s. 1355). Anhöriga berättar att 

denna tid är en jobbig fas där en del närstående i många fall får sluta arbeta och att livet 

känns som en berg o dalbana. Dessa känslor är något som hör krisreaktionen till. 

 

Sömnsvårigheter 

 

I studien skriven av Kettunen et al. (1999, s. 484) visar fynden på att 80 % (n=46) 

upplever sömnsvårigheter. Även artikeln skriven av Theobald (1997, s. 598) visar på att 

de närstående upplever sömnsvårigheter efter makes/makas hjärtinfarkt.  

 

Depression 

 

Depression är väldokumenterat bland patienter som drabbats av hjärtinfarkt, men 

mindre uppmärksammat bland de som står den drabbade närmast. Broadbent et al. 

(2009, ss. 11-15) skriver att det blir allt mer känt att depression även drabbar anhöriga, 

till och med att närstående ibland kan lida av depression och ångest som är större än den 

drabbades. I studien beforskades området depression hos närstående, då forskarna ville 

de se om det var skillnad mellan interventions och kontroll grupperna. Resultatet i 

studien visar på att den grupp som fick ta del av samtal (interventionsgruppen) kände 
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sig mer trygga och hade mindre frågor samt funderingar än kontrollgruppen, det 

resulterade i att risken för depression hos den närstående minskade.  

 

Stewart et al. (2000, ss. 1351-1360) har i sin studie ett syfte att bl.a. beskriva 

närståendes stress när maken/makan drabbas av hjärtinfarkt. En infarkt kan påverka 

anhöriga på många sätt vilket kan leda till att han/hon upplever ångest och depression. I 

studien fann forskarna även en känsla av finansiell stress från de anhöriga. Några 

närstående kände ett ansvar att se till att det fanns en inkomst för att kompensera den 

drabbades tidigare anställning. Denna påfrestning kunde i sin tur leda till att den 

närstående drabbades av depression (Stewart et al. 2000, ss. 1353-1356).  

 

Likväl som den drabbade efter en hjärtinfarkt kan närstående vara i riskzonen för 

psykisk ohälsa. Detta har Santavirta, Kettunen och Solovieva (2001, ss. 38-42) 

uppmärksammat i sin studie där forskarna tittat på hur närstående hanterar 

återhämtningen i ett tidigt skede efter dess make/maka drabbats av hjärtinfarkt. 

Resultatet visar att närstående behöver hjälp och stöd för att kunna hantera olika stress 

situationer som uppstår. Det är därmed viktigt att anhöriga får hjälp med 

hanteringsstrategier när livet känns stressigt för att förhindra depression.  

 

DISKUSSION 

 
Resultatdiskussion  

 
Vid en hjärtinfarkt framkommer det i resultatet att den som står den drabbade närmast 

upplever en stor rädsla efter hjärtinfarkten men även stor stress i situationen och att 

behovet av information är stort. Resultatet i detta arbete visar att dessa behov och 

känslor inte alltid uppmärksammas eller tillgodoses, därav har vi valt att bygga vår 

resultatdiskussion på dessa tre områden. 

 

Att känna rädsla 

 

Rädsla framkommer tydligt i resultatet både för sjukdomen, anhörigas personliga 

rädslor inför framtiden och vardagen. När närstående i de olika studierna kände rädsla 

sammanföll detta ofta med att de inte fick tillräckligt med information. Osäkerheten den 

anhörige då kände ökade på känslan av rädsla. Våra reflektioner kring detta är att 

mycket av de funna resultaten hänger ihop med varandra. Vi reflekterade över om det 

fanns möjligheter att minska osäkerheten och därmed rädslan hos närstående. Att 

medvetandegöra sjuksköterskor om närståendes upplevelser kan kanske resultera i att 

sjuksköterskorna uppmärksammar de anhöriga och ger dem det utrymme samt stöd de 

behöver för att förebygga de rädslor resultatet visar.  

 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 119-121) skriver att närstående ej bör uteslutas i 

vårdandet av patienten, tvärt om bör deras perspektiv inkluderas. Vidare skriver 

författarna att det är av stor vikt att de närstående uppmärksammas som viktiga personer 

vid sjukdom. Detta leder till att anhöriga kan vara en avgörande faktor vid sjukdom för 

att öka patientens möjligheter till bevarande och återvinnande av hälsa, samt upplevelse 
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av välbefinnande. Författarna menar att det ofta kan vara befogat med ett 

familjeperspektiv i vårdandet.  

 

Benzein, Hagberg och Saveman (2009, s. 70) skriver att när sjuksköterskan involverar 

närstående i omvårdnaden genom dialog kallas detta för familjecentrerad omvårdnad. 

Vidare skriver författarna att patienten och dennes närstående ses som en helhet för 

omvårdnaden och kommunikationen mellan sjuksköterskan och närstående utmärker sig 

genom att vara icke-hierarkisk. Denna definition finner vi ha en relevant funktion i 

arbetet då det är viktigt att poängtera vikten av att involvera familjen runt patienten. För 

att sjuksköterskan i sitt arbete ska kunna hjälpa, stödja och minimera de närståendes 

rädsla, det är då av vikt att både sjuksköterskan och de anhöriga kan ha en rak och 

öppen kommunikation på samma nivå. 

 

I en studie av Benzein, Johansson, Franzén-Årestedt och Saveman (2008, ss. 169-172) 

som är gjord på svenska sjuksköterskor, visar resultatet att majoriteten av 

sjuksköterskorna hade en positiv attityd till att involvera närstående i omvårdnaden av 

familjemedlemmar. Dock visar även resultatet att de sjuksköterskor som var minst 

positiva till att involvera anhöriga var nyutexaminerade sjuksköterskor, i vissa fall 

berodde detta på brist på erfarenhet inom vårdandet. Detta resultat visar att det är viktigt 

att erfarna sjuksköterskor delar med sig av sina erfarenheter till nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Vi hoppas med detta arbete kunna hjälpa till att uppmärksamma 

vårdpersonal på detta, så att närstående får ett bättre bemötande och stöd, vilket i sin tur 

kan leda till att minska de rädslor vi identifierat i detta arbete.  

 

Vi diskuterade kring att anhöriga som upplevde stor rädsla inte verkade ha fått fakta och 

information från första början rörande sjukdomen av vårdpersonalen. Vidare 

reflektioner över vad som kunde tänkas vara bristfälligt mellan sjuksköterskan och 

närstående kretsade kring möjligheten att sjuksköterskan inte tog sig tid att lyssna till 

dem. Han/hon tog inte heller alltid reda på den närståendes behov och önskningar, 

därmed upplevde närstående att de inte inkluderades i vårdandet.   

 

I studien av Attree (2001, ss. 459-460) definierar deltagarna god vård genom att 

sjuksköterskan var genuint intresserad av dem, visade dem respekt, värdighet och att de 

kände sig inkluderade i vården. Vidare rapporterade de att en tvåvägs kommunikation 

var väldigt viktig, deltagarna uppskattade även när sköterskan var glad och positiv. 

Resultatet i denna studie som är gjord på närståendes egna känslor och tankar skulle 

kunna ge sjuksköterskor en vägledning i vad som är viktigt att tänka på i relationen till 

närstående. I motsats till Attree (2001, ss. 459-460) visar resultatet i Turtons studie 

(1998, s. 775) att sjuksköterskorna finner det viktigt att närstående får prata om känslor, 

rädslor och tankar. Detta upplevde inte de anhöriga i studien som lika relevant. 

 

Ovanstående två studier visar på olika resultat och det vi som sjuksköterskor skulle 

kunna ta med oss från dem är att varje närstående är unik. Det är därför viktigt att 

individ anpassa vårdandet så att närstående känner sig inkluderade. En möjlighet till att 

skapa en bra grund till familjecentrerad vård skulle kunna vara att sjuksköterskan tar sig 

tid att samtala med de närstående, lyssna till dem för att lära känna dem. Detta för att på 

så sätt skapa ett förtroende.  Vi hoppas att kunna ta med oss denna kunskap för att på ett 
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så bra sätt som möjligt kunna ge närstående den trygghet och kunskap de behöver i den 

främmande och livsförändrande situation de befinner sig i.  

  

Behov av information  

 

Resultatet som framkommit visar på att brister i informationen till närstående kan störa 

det dagliga livet och även relationen mellan parterna. Gedda (2003, s. 82) menar att 

syftet med information är att vidarebefordra alternativt förmedla ett budskap och 

förvissa lyssnaren om att det som förmedlas är tillförlitligt och reliabelt. I en studie av 

Luttik, Blaauwbroek, Dijker och Jaarsma (2007, s. 135) kände de närstående sig inte 

alltid involverade av vårdpersonalen i den drabbades vård. Vidare står det att den 

anhöriga ofta inte var med på möten, men när han/hon väl var det kände sig den 

närstående inte välkommen. Denna känsla nämner flertalet närstående i studier vi 

funnit, vilket i sin tur leder till att informationen ej ges direkt utan i andra hand till den 

anhöriga. Detta kan då eventuellt medföra att inte all viktig information den drabbade 

får förmedlas vidare till den närstående.  

 

Våra reflektioner och tankar har under arbetet kretsat kring bland annat brister i 

informationen till närstående, hur de ska kunna få mer information och i större 

omfattning känna sig delaktiga i den drabbades vård efter en hjärtinfarkt. Då anhöriga är 

de som känner den drabbade bäst är de i många fall en viktig informationskälla för 

vårdpersonalen. Denna information kan komma att bli viktig under vårdtiden. Vi anser 

även att anhöriga kan utgöra en trygghet för den drabbade i en omvälvande och 

främmande situation i sjukhusmiljön bland obekanta människor. Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 121) skriver att anhöriga kan vara en väsentlig faktor för den drabbades 

möjligheter att återvinna eller bevara hälsa och känna välbefinnande, men författarna 

skriver också att närstående även kan ha en ogynnsam effekt på situationen. 

 

I resultatet fann vi att närstående ofta inte medverkade i hjärtskolor under 

rehabiliteringen. För att undersöka hjärtskolornas upplägg sökte vi efter information 

angående dessa. Hjärt- och lungsjukas riksförbund (2012) skriver att dessa skolor ska 

erbjuda olika delar, bland annat utbildning av riskfaktorer och hjälp till sunda matvanor.  

Detta framgår även i de riktlinjer som det nationella kvalitetsregistret SEPHIA 

(sekundärprevention efter hjärtinfarkt) tagit fram och där går även att läsa hur 

utformningen på dessa skolor ska se ut. Grunden i hjärtskolorna ska byggas på 

interaktivitet och syfta till både patienters och närståendes deltagande.  Vi anser att 

närstående i större utsträckning bör motiveras till att medverka vid hjärtskolor. Detta 

skulle kunna leda till att anhöriga upplever sig inkluderade. En vinst med detta är att 

anhöriga får samma information som sin partner vilket minskar känslan av 

informationsbrist. Detta tas också upp i Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (2005, s. 11) där det skrivs att sjuksköterskor skall ge vägledning och stöd 

för att göra en optimal delaktighet i behandling och vård möjlig. 

 

Resultatet i vårt arbete visade på att närstående upplevde att de inte fick ordentlig 

information angående sexuell funktion och samexistens efter infrakten. I en studie av 

Ivarsson, Fridlund och Sjöberg (2009, s. 331) uppger merparten av patienterna att de 

sällan eller bara ibland fick rutinmässig information innan de blev utskrivna. Det 

framgår också i studien att majoriteten av personalen som arbetar med hjärtinfarkts 
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patienter inte känner att de har tillräcklig kompetens eller tillgång till material som rör 

sexuell funktion och samlevnad. De flesta sjukhus har inga rutiner för samarbete med 

experter inom sex och samlevnads området. Detta gör behovet än större för 

vårdpersonalen att få tillräcklig utbildning inom området för att kunna ge patienterna 

och deras närstående relevant och rätt information innan utskrivning. Ovanstående 

stärker vårt resultat vilket visar på att det finns brister hos sjuksköterskor när det gäller 

förmedling av information rörande samlivet efter en hjärtinfarkt. Ett sätt att närma sig 

problemet kan tänkas vara att etablera en kontakt och påbörja samarbete med expertis 

samt erbjuda sjuksköterskor utbildning inom området.  Vilket kan leda till att 

sjuksköterskorna stärks i sin kunskap om sex- och samlevnad för att bättre kunna hjälpa 

hjärtinfarktspatienter och deras närstående. Dock måste vi som sjuksköterskor vara 

lyhörda inför de närstående då det finns dem som faktiskt inte är intresserade av och 

mottagliga för informationen. 

 

Att uppleva stress 

 

Resultatet visar att närstående lever under stor stress när maken/makan drabbas av 

hjärtinfarkt, detta kan i sin tur leda till att den närstående hamnar i en kris. I en studie 

gjord av Stayt (2007, s. 626) visar resultatet att sjuksköterskor finner det svårt och 

utmanande att möta närstående i kris. De upplevde att de saknade självförtroende och 

var ständigt rädda för att säga fel saker till anhöriga. Vidare beskriver deltagarna i 

studien att de upplevde praktiska begränsningar så som tidsbrist, otillräckliga resurser 

men även otillräcklig träning. Likt vårt resultat pekar denna studie på att det finns 

brister hos sjuksköterskor när det kommer till att möta närstående. Det finns behov av 

att stödja sjuksköterskorna när det kommer till mötet med de närstående, så att 

anhörigas behov tillgodoses på bästa sätt.  

 

För att kunna möta och se närståendes behov på ett tillfredställande sätt är det 

nödvändigt för sjuksköterskan att uppmärksamma de närståendes livsvärld. Dalberg och 

Segesten (2010, s 128) skriver att livsvärlden är det sätt genom vilken vi förstår oss 

själva, andra runt omkring oss och allt annat i världen, den kan förstås som världen så 

som den erfars, och den är personlig för var och en. Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg (2003, s. 24) skriver att uppmärksamma de närståendes livsvärld 

innebär att se, förstå och beskriva och även analysera världen, eller delar av den så som 

den upplevs av människan. Vi diskuterade att om sjuksköterskor i större omfattning tar 

del av kvalitativ forskning där närstående beskriver sina upplevelser och sin livsvärld 

skulle det kunna resultera i att osäkerheten i mötet med närstående minskar. 

 

Författarnas reflektioner under arbetet har kommit att kretsa kring att det kanske kan 

underlätta för sjuksköterskor om de riktlinjer som finns utvecklades ytterligare och 

omfattar bemötandet av närstående. Dessa direktiv skulle kunna innefatta information 

till sjuksköterskor om hur de bemöter anhöriga i kris. Riktlinjerna skulle kunna vara 

grundade i forskning som finns kring närstående och vad de anser viktigt i mötet med 

sjuksköterskan. Vi anser även att direktiven skulle behöva vara lokalt anpassade, då alla 

sjukhus respektive vårdenheter arbetar på olika vis. Utvecklig av riktlinjer som omfattar 

bemötandet av närstående skulle kunna resultera i att hjälpa sjuksköterskor att bli mer 

säkra i sin roll i mötet med närstående. Detta skulle kunna utmynna i att de närstående 

lättare får sina behov tillgodosedda.  
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Resultatet visar att närståendes stress ofta leder till att de får en depression. Det 

framkommer även att om närstående till hjärtinfarktspatienter får stöd och 

hanteringsstrategier efter hjärtinfarkten minskar risken för att de utvecklar en depression 

(Broadbent et al. 2009, s. 13; Stewart et al. 2000, ss. 1354-1356). I studien av Jones, 

Skirrow, Griffiths, Humphris, Ingleby, Eddleston, Waldmann, och Gager (2004, s. 458) 

beskriver forskarna att det finns en stor risk att närstående som har depression eller 

ångest också löper stor risk att drabbas av Posttraumatiskt Stress Syndrom (PTSD). 

Detta resultat bekräftar att det är viktigt för sjukvårdspersonal att fånga upp och ge 

närstående stöd samt hanteringsstrategier så att de kan hantera sin stress och därmed 

inte hamna i en depression. 

 

Det är av vikt att de närstående och deras behov inte glöms bort. Vi hoppas med detta 

arbete kunna uppmärksamma personal inom vård och omsorg så att de tänker på att 

involvera och uppmärksamma de närstående, lyssna till dem och ta till sig deras 

livsvärld för att kunna hjälpa och stötta dem. Under sjuksköterskeutbildningen har inte 

närståendeperspektivet tydliggjorts så mycket, största fokus har legat på 

patientperspektivet. Vi anser att det skulle kunna vara ett steg mot att göra de anhörigas 

upplevelser tydligare om det läggs in fler föreläsningar om närstående under 

utbildningen. Ett upplägg kan tänkas vara att bjuda in en person som varit närstående i 

vården, att få dela den personens upplevelser och tankar. Detta skulle kunna resultera i 

att när vi efter utbildningen skall arbeta som sjuksköterskor upplever en större tillförsikt 

och trygghet när vi möter närstående.  

 

Metoddiskussion 
 

Vi har valt att göra en litteraturstudie då vi ansåg att detta var den metod som lämpade 

sig bäst för detta examensarbete. Litteraturen nedan beskriver litteraturstudiens positiva 

och negativa egenskaper enligt följande, syftet med en allmän litteraturstudie kan vara 

lite olika, dels kan det vara ett sätt att få en överblick i hur forskningen ser ut inom ett 

visst område. Det kan också vara bakgrund som motiverar till en empirisk studie. 

Allmänna litteraturöversikter kan vara intressant läsning, det kan dock medföra en del 

problem då de kan ha svagheter så som att urvalet exempelvis kan bli selektivt om 

författaren väljer studier som stödjer den egna åsikten. Författarens tillgång till relevant 

forskning kan ha varit begränsad, det krävs heller inte att de utvalda artiklarna 

analyseras på ett systematiskt vis. Det finns därmed en risk om kvalitetsbedömningar 

saknas av artiklarna och att felaktiga slutsatser dras (Forsberg & Wengström 2012, ss. 

25-26). Författarna till detta arbete har strävat efter att vara så objektiva som möjligt, vi 

är medvetna om att vi har en förförståelse om hur närstående upplever en partners 

plötsliga sjukdom. Vi har under sökning av litteratur strävat efter att välja de artiklar 

som svarade mot vårt syfte. 

 

Whittemore (2005, s. 548) skriver i sin studie att en väl organiserad litteratursökning är 

viktigt när en litteraturstudie skall genomföras, en bristfällig litteratursökning kan leda 

till felaktigt resultat. Vidare skriver författaren att databaser är effektiva, dock så finns 

här begränsningar, det är upp till forskaren att hitta rätt söktermer. Misslyckas han/hon 

med detta kan det leda till att närmare 50 % av tillförlitliga studier missas och 

litteraturstudiens resultat blir då inte tillförlitligt. Detta resultat visar att det är en känslig 

process att göra en litteraturstudie och att det kräver en stor noggrannhet. Vi har till vår 
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hjälp haft MESH-Terms och Cinahl Headings för att finna rätt söktermer och minimera 

risken att missa viktiga och relevanta sökord.  

 

Polit och Beck (2004, ss. 88-89) skriver även att en litteraturöversikt kan användas för 

att identifiera vilken forskningsmetod som passar för en studie, samt att hjälpa till att 

tolka fynd i en studie och utveckla implikationer och rekommendationer och ge nya 

idéer om forsknings studier. De inkluderade artiklarna bör vara primärkällor samt 

nyligen utförda. Vidare skriver författarna att litteraturöversikter är bra för 

sjuksköterskestudenter för att öva skickligheten i att söka vetenskaplig relevant 

information, detta bekräftas även i Axelssons kapitel (2012, s. 205). Kritik kan riktas 

mot detta arbete då vi valt att inkludera två studier som är gjorda på 90-talet. Dessa 

artiklar valdes in i arbetet av två anledningar. Författarna till detta examensarbete ville 

endast använda sig av primärkällor. Vi anser även att resultaten i dessa två studier 

fortfarande är relevanta och skiljer sig inte nämnvärt från de nyare studierna i vårt 

arbete. Det visade sig även att dessa studier utgör material i flera av de nyare studier vi 

inkluderat, detta kan ses som en styrka i arbetet. Att resultaten i de äldre studierna inte 

skiljer sig nämnvärt från de nyare visar att trots forskning har utvecklingen och 

omhändertagandet av närstående inte gått framåt. Detta skulle kunna ses som en 

indikation på att mer och nyare forskning på området behövs.  

 

Axelsson (2012, ss. 212-213) skriver att en litteraturstudie skall sammanfatta de 

inkluderade artiklarnas resultat, jämföra och kritiskt granska de resultaten som 

framkommit. Huruvida vi har varit tillräckligt kritiska i detta arbete kan diskuteras. Då 

detta är vårt första större vetenskapliga arbete saknar vi erfarenhet av detta, därav finns 

det möjlighet att vi ej varit tillräckligt kritiska.  Det mesta av resultatet är upplagt som 

en presentation av studierna då vi funnit att resultaten är lika varandra och vi inte 

identifierat så många skillnader mellan studierna. Där skillnader identifierats finns de 

presenterade.  

 

Vårt resultat valde vi att presentera i huvudteman och underteman, denna indelning 

anser vi underlättar för läsaren att förstå de känslor och upplevelser närstående har. 

Något vi upptäckte under arbetets gång är att många av temana gick in i varandra och 

ibland var det svårt att skilja dem åt eftersom exempelvis bristen på information ledde 

till ökad rädsla, den ökade rädslan gav i sin tur en ökad stress. Då det var svårt att skilja 

teman och underteman åt genomfördes en utförlig och noggrann dataanalys. Vi kom då 

fram till att indelningen i de teman samt underteman som finns i arbetet var den som 

skulle bli tydligast för läsaren.  

 

De artiklar som inkluderats i arbetet är främst gjorda på kvalitativ forskning då syftet 

var att belysa närståendes upplevelser. Många av artiklarna hade både patient och 

närstående perspektiv, i dessa artiklar har vi endast använt oss av 

närståendeperspektivet. Det visade sig finnas lite forskning enbart på närstående och 

deras upplevelser, detta kan ses som en brist i arbetet och vi anser att området skulle 

behöva ytterligare forskning. Trots att vårt arbete består av till största delen kvalitativa 

artiklar skulle vårt resultat troligen bli mera utförligt om det fanns mer forskning gjord 

på enbart närståendes upplevelser och perspektiv. Största delen av artiklarna är skrivna i 

Europa, tre av studierna är gjorda i Canada, Australien respektive Nya Zeeland. Vi anser 

att vården i dessa länder inte skiljer sig på ett sådant sätt att resultatet i dessa artiklar 
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inte är överförbart till den svenska vården. Vi finner även genom att inkludera dessa 

studier från tidigare nämnda länder skänker detta uppsatsen ett bredare perspektiv.  

 

Ett område som ofta nämndes i artiklarnas resultat var att de närstående kände ansvar 

för att vårda den drabbade efter utskrivning till hemmet. En möjlig brist i uppsatsen kan 

vara att författarna varit tvungna att begränsa urvalet och inte inkludera artiklar med 

närstående som anhörigvårdare, då detta inte var det vi ämnat studera. Detta kan ses 

som en brist i vårt arbete då rollen som anhörigvårdare är en stor bit i de närståendes 

upplevelser. Området hade kunnat vara ett komplement till de fynd vi funnit till vårt 

resultat i arbetet, det är ett fynd som skulle kunna vara ett ämne för ytterligare studier.   

 

SLUTSATSER 

När en person drabbas av en hjärtinfarkt förändras livet på många vis för både den 

drabbade, familjen runtomkring och inte minst för den som står den drabbade närmast. 

Majoriteten av närstående vill vara delaktiga i vårdandet av den drabbade. 

Sjuksköterskan måste dock vara lyhörd för de närstående som inte önskar vara en aktiv 

del i vårdandet. Resultatet i examensarbetet visar på att det finns ett missnöje med 

informationen från sjuksköterskan och trots önskan om att vara delaktig blev de inte 

inkluderade i vården. Att sjuksköterskan engagerar sig personligen, lyssnar till den 

närstående och visar empati är små handlingar som skulle kunna utgöra stor betydelse 

för närståendes upplevelser. Det kan även handla om att sjuksköterskan upprätthåller en 

god kommunikation och utvecklar sin förmåga att ta till sig närståendes tankar och 

upplevelser. Att medvetandegöra sjuksköterskan om dessa upplevda brister från 

närstående är relativt enkla åtgärder som inte kräver några ekonomiska bidrag.  

 

Relevans för omvårdnaden 

 
Nedanstående förslag till utvecklingsarbeten skulle kunna leda till att sjuksköterskor 

upplever sig säkrare när de möter närstående i vården. Troligtvis skulle detta kunna 

bidra till att närstående får en bättre upplevelse i mötet med sjuksköterskor.  

 

 Ge flera föreläsningar under sjuksköterskeutbildningen om hur det är att vara 

närstående i vården 

 Ge större utrymme för föreläsningar och övningar i samtalsmetodik under 

sjuksköterskeutbildningen 

 Öka vårdpersonalens kunskaper i att söka och läsa vetenskapliga artiklar och 

tidskrifter, även se till att det finns möjligheter att under arbetstid läsa ny 

forskning inom det aktuella området 

 Utveckling av avdelnings anpassade riktlinjer när det kommer till bemötandet 

av närstående i kris 
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                                                                                                   Bilaga 1 

 
 

Författare, Årtal, 

Titel och 

Tidskrift 

 

Problem och Syfte 

 

Metod 

 

 

Urval 

 

Resultat 

Författare: 

Stewart M., 

Davidsson K., 

Meade D., Hirth 

A. och Markrides 

L. 

Årtal: 2000 

Titel: Myocardial 

infarction: 

survivors and 

spousés stress, 

coping, and 

support. 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Problem: Trots att 

forskning visar att 

makar spelar en 

stor roll för 

återhämtningen 

efter hjärtinfarkt 

har inte relevanta 

psykosociala 

faktorer undersökts 

utifrån par 

perspektivet.  

Syfte: Att beskriva 

makars och 

överlevares 

upplevelser när det 

kommer till stress, 

coping, strategier 

och socialt stöd. 

Kvalitativ 

studie ur både 

patient och 

närstående 

perspektiv. 

Personer som 

drabbats av en 

första 

hjärtinfarkt 

och deras 

makar. 

Deltagarna 

ingick i en 

stödgrupp 

under 12 

veckor och 

deltagarna 

förde dagbok 

under tiden. 

  

Personer som 

fått sin första 

hjärtinfarkt 

och deras 

makar. Både 

män och 

kvinnor var 

överlevare. 

 

Både den 

drabbade och 

makarna visade 

på liknande 

stressfaktorer 

efter 

hjärtinfarkten. 

Dock användes 

lite olika 

strategier för att 

hantera stressen. 

Båda parter 

påpekade det 

otillräckliga 

stödet från 

sjukvårds-

personal. 

 

 

Författare: 

Kärner A.M., 

Abrandt 

Dahlgren M. och 

Bergdahl B.  

Årtal: 2004 

Titel:  

Rehabilitation 

after coronary 

heart disease: 

spouses views of 

support 

Tidskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing  

 

 

 

 

Problem: 

Kunskapen kring 

hur makar ser på 

sin stödjande roll är 

otillräcklig och det 

behövs mer 

forskning på 

området. 

Syfte: Att 

undersöka makars 

upplevelser under 

rehabilitering fasen 

efter partnerns 

hjärtinfarkt för att 

få deras åsikter hur 

det är att stödja den 

drabbade i 

livsstilsförändring. 

 

 

Kvalitativ 

studie ur ett 

närstående 

perspektiv med 

fenomeno-

grafisk design. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

uppföljnings 

frågor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar som 

var < 70 år 

när 

hjärtinfarkten 

inträffade, 

som var 

inskrivna på 

antingen 

Norrköpings 

eller 

Jönköpings 

sjukhus. De 

skulle leva 

ihop med den 

drabbade.  

 

 

 

 

 

Fem olika roller 

framträdde: 

1. den 

medverkande 

rollen,  

2. den reglerande 

rollen,  

3. den 

observerande 

rollen, 

4. den oförmögna 

rollen och  

5. den 

dissosiativa 

rollen.  
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Författare, Årtal, 

Titel och 

Tidskrift 

 

Problem och Syfte 

 

 

Metod 

 

Urval 

 

Resultat 

Författare: 

McLean S. och 

Timmins F. 

Årtal: 2007 

Titel: An 

exploration of the 

information 

needs of 

spouse/partner 

following acute 

myocardial 

infarction using 

focus group 

methodology 

Tidskrift: 

Nursing in 

Critical Care 

  

 

 

Problem: 

Informationsbrist 

till närstående efter 

partners infarkt är 

ett problem. Detta 

behov är stort och 

inte ordentligt 

studerat bland 

närstående.  

Syfte: Att 

undersöka 

närståendes 

erfarenheter av 

mottagen 

information och 

vad som krävs efter 

en akut hjärtinfarkt. 

En kvalitativ 

beskrivande 

design. 

Intervjuer i 

grupp gjordes 

som därefter 

blev 

transkriberade. 

Icke-verbal 

kommunika-

tion användes 

då 

anteckningar 

togs. Tre 

teman togs 

fram. 

15 par deltog. 

De 

närstående 

hade deltagit 

i ett  

hjärtrehab-

iliterings 

program 

under 5 

månader. 

Kunna 

kommunicera 

på engelska, 

patienten ska 

ha genomgått 

trombolys-

behandling.   

Denna visar på en 

isolering bland 

närstående och att 

ytterligare stöd är 

viktigt. 

Föreslagen hjälp 

till dem är att föra 

in dem mer i 

hjärt-

rehabiliteringen 

och vården, 

självhjälps-

grupper och 

telefonstöd. 

Författare: 

Santavirta N., 

Kettunen S och 

Solovieva S. 

Årtal: 2001 

Titel: Coping in 

spouses of 

patients with 

acute myocardial 

infarction in the 

early phase of 

recovery 

Tidskrift: The 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 

 

Problem: Tidigare 

forskning indikerar 

att makar till 

hjärtinfarkts 

patienter riskerar 

att drabbas av 

psykiska problem, 

detta är ett område 

som det behöver 

beforskas vidare 

på.  

Syfte: Att fastställa 

coping strategier 

bland makar till 

hjärtinfarkts 

patienter i den 

tidiga krisen efter 

hjärtinfarkt. Samt 

jämföra om det 

fanns skillnader 

mellan ålder, kön, 

hälsouppfattning. 

 

Kvantitativ 

studie med 

strukturerade 

frågeformulär 

som postades 

till deltagarnas 

hem ca 2 

veckor till 4 

månader efter 

partnerns 

hjärtinfarkt.  

Bio Medical 

Data 

processing 

Statistical 

Software, V 

7.1 (1994) 

användes för 

att analysera 

data. 

Makar till 

hjärtinfarkts 

patienter från 

två olika 

sjukhus i 

Helsingfors.  

Forskarna fann 

att ålder, negativa 

händelser under 

de senaste12 mån 

efter 

hjärtinfarkten 

samt makarnas 

olika rädslor 

påverkade vilka 

coping strategier 

de använde. Det 

visade att stöd 

från sjukvårds-

personal var 

mycket viktigt i 

den tidiga krisen.  
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Författare, Årtal, 

Titel och 

Tidskrift 

 

Problem och Syfte  

 

Metod 

 

Urval  

 

Resultat 

Författare: 
Theobald K. 

Årtal: 1997 

Titel: The 

experience of 

spouses whose 

partners have 

suffered a 

myocardial 

infarction: a 

phenomeno-

logical study 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

 

Problem: 

Begränsad mängd 

forskning finns när 

det gäller känslor i 

samband med 

partners 

hjärtinfarkt och den 

forskning som 

finns är kvantitativ. 

Syfte: Att beskriva 

den levda 

erfarenheten hos 

makar vars partner 

har fått sin första 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

studie med en 

fenomeno-

logisk design, 

där 

intervjuerna 

gjordes ca 1 

månad efter 

partnerns 

hjärtinfarkt. 

Intervjuerna 

gjordes i 

makarnas hem.   

Tre deltagare 

två kvinnor 

och en man 

vars partner 

upplevt sin 

första 

hjärtinfarkt.  

Fem teman 

framkom:  

1. krossande 

osäkerhet, 

2. överväldigande 

emotionellt 

tumult,  

3. behovet av 

stöd, 

4.bristen på 

information 

ökade ångesten 

och  

5. accepterandet 

av livsstils-

förändringar.   

Författare: 
Kettunen S., 

Solovieva S., 

Laamanen R och 

Santavirta N. 

Årtal: 1999 

Titel: Myocardial 

infarction, 

spouses´ 

reactions and 

their need of 

support 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Problem: Vidare 

forskning behövs 

angående makars 

upplevelser efter en 

anhörigs 

hjärtinfarkt. 

Syfte: Att 

undersöka hur 

makar påverkas 

efter att anhörig 

överlevt en 

hjärtinfarkt och att 

utvärdera påverkan 

av stöd från 

sjukvårdspersonal.  

Kvantitativ 

studie med 

strukturerade 

frågeformulär 

som 

besvarades 

mellan 2 

veckor till 4 

månader efter 

partnerns 

hjärtinfarkt. 

Bio Medical 

Data 

processing 

Statistical 

Software,  

V 7.1 (1994) 

användes för 

att analysera 

data. 

Män och 

kvinnor vars 

make/maka 

återhämtat 

sig från sin 

första 

hjärtinfarkt 

och varit 

inskrivna på 

något av två 

sjukhus i 

Helsingfors.  

Fokuserade 

huvudsakligen på 

sambandet 

mellan partnerns 

rädslor, 

upplevelsen om 

tillräckligt stöd 

från sjukvårds-

personal och hur 

partnern 

hanterade att en 

anhörig fått 

hjärtinfarkt. De 

upplevde stor 

emotionell kris 

och stödet från 

sjuksköterskor 

otillräckligt. 
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Författare, Årtal, 

Titel och 

Tidskrift 

 

Problem och Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

 

Resultat 

Författare: 

Broadbent E., 

Ellis CJ., Thomas 

J., Gamble G. och 

Petrie KJ. 

Årtal: 2009 

Titel: Can an 

illness perception 

reduce illness 

anxiety in 

spouses of 

myocardial 

infarction 

patients? A 

randomized 

controlled trial 

Tidskrift: 
Journal of 

Psychosomatic 

Research 

 

Problem: 
Depression är väl 

dokumenterat i 

patientgrupper, 

men inte lika väl 

dokumenterat 

utifrån närstående 

rörande partnerns 

hjärtinfarkt. 

Syfte: Att 

undersöka om en 

kort sjukhusvistelse 

och intervention 

med hjälp av 

samtal kan ändra 

makars uppfattning 

av sjukdomen och 

minska deras oro 

efter partnerns 

hjärtinfarkt. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie där 57 

makar deltog i 

två grupper en 

interventions-

grupp och en 

kontrollgrupp. 

 

103 patienter, 

< 70 år, 

engelsk-

talande, ej ha 

någon 

allvarlig 

psykiatrisk 

eller annan 

sjukdom. 

Patienter med 

första gångs 

och flera 

gångs infarkt 

inkluderades. 

Även 

närstående 

inkluderades. 

Studien visar på 

att samtal kan 

hjälpa den 

närstående att bli 

mer trygg i 

partnerns 

sjukdom, lägre 

oro, mindre 

frågor. De 

upplevde positiva 

förväntningar för 

partnerns 

återhämtning. 

Makar i 

interventions-

gruppen ansågs 

mindre oroliga 

efter 3 månader. 

Författare: 

Kazimiera-

Andersson E., 

Borglin G., 

Sjöström-Strand 

A och Willman 

A. 

Årtal: Article in 

press 

Titel: Standing 

alone when life 

takes an 

unexpected turn: 

being a midlife 

next of kin of a 

relative who has 

suffered a 

myocardial 

infarction. 

Tidskrift: 
Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Problem: En 

hjärtinfarkt 

påverkar inte bara 

den drabbade utan 

även den som står 

personen närmast. 

Stöd från 

närstående är 

viktigt efter ett 

livshotande 

tillstånd.  

Syfte: Att belysa 

upplevelsen av att 

vara en nära 

medelålders 

anhörig till en 

släkting som 

genomgått en 

hjärtinfarkt. 

 

 

 

 

En fenomeno-

logisk, 

hermeneutisk 

metod för att 

tolka 

intervjuer. 

Övergripande 

frågor 

användes. 

Intervjuerna 

skedde mellan 

juni 2010 och 

januari 2011 i 

deltagarnas 

hem förutom 

vid två 

tillfällen.  

 

 

 

 

 

 

9 kvinnor och 

4 män deltog. 

Medelåldern 

var 41,8 år. 

Fem av dem 

hade minst 

två små barn 

boendes 

hemma hos 

dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De närstående 

kände sig 

ensamma och 

utanför av vård-

personalen. Som 

sjuksköterska bör 

det vara av vikt 

att ha kunskap i 

hur viktig en 

närstående är för 

den som är sjuk. 

Kunskapen kan 

underlätta 

planering och på 

samma gång 

involvera 

närstående i 

vården och rehab-

iliteringen. 
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Författare, Årtal, 

Titel och 

Tidskrift 

Problem och Syfte Metod Urval Resultat 

Författare: 

Svedlund M. och 

Danielson E.  

Årtal: 2004 

Titel: Myocardial 

infarction: 

narrations by 

afflicted women 

and their partners 

of lived 

experiences in 

daily life 

following an 

acute myocardial 

infarction 

Tidskrift: 
Journal of 

Clinical Nursing  

 

 

Problem: Känslor 

av ångest är vanligt 

hos den drabbade 

och familjen efter 

en infarkt. Viktigt 

att visa hur 

sjukdomen 

påverkar relationen 

i vardagen när de 

flesta närstående är 

män.  

Syfte: Att belysa 

levda erfarenheter i 

det dagliga livet 

efter en akut 

hjärtinfarkt sett 

utifrån drabbade 

kvinnor och deras 

partner.  

En fenomeno-

logisk, 

hermeneutisk 

metod. 

Intervjuer hölls 

i parens hem 

eller i ett 

enskilt rum på 

universitetet 

vid utskrivning 

respektive 

efter 3 samt 12 

månader. 

Texten 

transkriberades 

och delades in 

i en 

kondenserande 

del och en 

abstraherande 

del.  

9 kvinnor 

mellan 47-57 

år samt deras 

partners 

inkluderades. 

För 8 kvinnor 

var det första 

hjärtinfarkten 

resp. för 1 

var det andra 

infarkten. 

Kriterier: 

anställd 

kvinna under 

60 år, boende 

med partner, 

EKG-

förändringar, 

mår bra 

fysiskt resp. 

psykiskt.  

Visar att paren 

lever i en 

förändrad 

livssituation som 

är lite i obalans, 

vilket kan leda 

till ensamhet 

p.g.a. att de inte 

delar känslor om 

händelsen och 

situationen som 

uppstått. Brist på 

verbal 

kommunikation 

fanns.  

Författare: 

Tarkka M-T., 

Paavilainen E., 

Lehti K och 

Åstedt-Kurki P. 

Årtal: 2003 

Titel: In-hospital 

social support for 

families of heart 

patients. 

Tidskrift: 
Journal of 

Clinical Nursing  

 

 

Problem: 

Forskning har visat 

på positiva resultat 

rörande socialt stöd 

vid bl.a. 

hjärtsjukdom. Det 

betyder att det är 

viktigt för 

sjuksköterskan att 

ge både patient och 

närstående stöd. 

Syfte: Att beskriva 

socialt stöd på 

sjukhus från 

sjuksköterskan till 

familjer med 

hjärtpatienter och 

utvärderande av 

faktorer relaterat 

till mottaget socialt 

stöd. 

  

Kvantitativ 

metod studie. 

Frågeformulär 

skickades ut 

till familje-

medlemmar till 

hjärtpatienter. 

Skalor 

användes. 

Beskrivande 

statistik 

användes för 

att undersöka 

demografiska 

data. 

167 frivilliga 

besvarade 

fråge-

formulären, 

sex av dem 

kunde ej 

användas och 

uteslöts. Kvar 

var 161 

frivilliga, 

mestadels 

kvinnor. 

Åldrar mellan 

18-81 år.  

Här visar det på 

att närstående 

inte var nöjda 

med det sociala 

stödet från 

sjuksköterskor. 

Det visar även på 

att det behövs 

utveckling i att 

kunna ge socialt 

stöd till 

närstående.  


