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Sammanfattning    

Hjärtinfarkt ingår i begreppet hjärt- och kärlsjukdom, och är en av de vanligaste 

dödsorsakerna i Sverige och den övriga världen. Vid en hjärtinfarkt bildas en blodpropp 

som täpper till något av hjärtats kranskärl vilket leder till akut syrebrist och symtom 

som till exempel bröstsmärta, andnöd, illamående med mera uppkommer. Då 

hjärtinfarkt är en vanlig diagnos kommer sjuksköterskan möta dessa patienter var hon 

än arbetar. Kunskap kring individens upplevelser den närmsta tiden efter en hjärtinfarkt 

är betydelsefull för att kunna ge bästa möjliga vård. Syftet med uppsatsen är att beskriva 

yrkesverksamma personers livssituation den närmsta tiden efter en hjärtinfarkt. Arbetet 

är en systematisk litteraturstudie involverande 12 vetenskapliga kvalitativa och 

kvantitativa artiklar, som har granskats och genererat ett resultat med fyra huvudteman 

och nio subteman. Resultatet presenteras i följande huvudteman; Kroppen sviktar, 

Svårigheten att ta del av relevant information och få ett bra stöd, Livssituationen 

förändras med risk för känslor av skuld och skam och Förhållningssätt gentemot 

framtiden. I diskussionen tas resultatets huvudfynd upp och för- och nackdelar 

diskuteras. Diskussion kring känslor efter en hjärtinfarkt tas också upp, det kan handla 

om rädsla inför döden, maktlöshet, sårbarhet, avsaknad av tillit gentemot den egna 

kroppen med mera. Fokus ligger på hur information kring hjärtinfarkt ges på sjukhuset, 

att den är generell och svår att förstå, informationen behöver individanpassas. Annat 

som är centralt är att en hjärtinfarkt inte drabbar enbart den enskilda människan utan 

familj och närstående påverkas också. 

 

 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, upplevelser, information, rehabilitering, livskvalité, 

livsförändringar, rädsla, existentiella frågor.  
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INLEDNING 

Vi har valt att skriva om hjärtinfarkt även kallat myokardiell infarkt (MI), hos personer i 

yrkesverksam ålder, då hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i 

övriga världen. Hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom och i nuläget läggs mycket resurser 

på att förhindra ett återsjuknande. Eftersom orsakerna till hjärtinfarkt är välkända så bör 

sjukvården arbeta förebyggande, vilket kan innebära rökavvänjning, hjälp till sundare 

livsstil och levnadsvanor så som ökad motion och bättre kost (Socialstyrelsen 2008, ss. 

6-10).  

 

Både kvinnor och män drabbas och den största andelen män som drabbas är i åldrarna 

under 60 år (Hjärt- Lungfonden 2012). Därför är det viktigt att ha kunskap om vad 

yrkesverksamma personer kan uppleva efter en MI. Som sjuksköterska så är personer 

med hjärtinfarkt en vanlig patientgrupp, som vi alltid kommer att möta, oavsett var vi 

arbetar. För att kunna möta individer som har erfarit en MI och skapa bästa möjliga 

förutsättningar för deras rehabilitering och framtid är det av stor vikt att ha en god 

kunskap kring deras upplevelser.  

 

 



BAKGRUND 

Hjärtinfarkt i världen  

Den vanligaste dödsorsaken i Europa är hjärt- och kärlsjukdom, varje år dör cirka fyra 

miljoner Européer i hjärt- och kärlsjukdomar (Hjärtrapporten 2013, s. 9-10). Även i 

USA är hjärt- och kärlsjukdom ett stort problem, år 2007 orsakades cirka 1,5 miljoner 

dödsfall av hjärt- och kärlsjukdom (World Health Organization 2011, s. 7).  

Hjärtinfarkt ingår under begreppet hjärt- och kärlsjukdom och år 2008 dog cirka 7.3 

miljoner människor i världen av hjärtinfarkt (Mendis, Puska & Norrving 2011).  

 

Prevalensen av hjärt- och kärlsjukdom i Sverige är cirka 12 %. Forskning har påvisat att 

den enskilt största dödsorsaken är hjärtinfarkt, 16 % av mäns dödsorsaker respektive 11 

% hos kvinnor utgörs av hjärtinfarkt i Sverige (RiksHIA 2007, s.7). År 2011 drabbades 

cirka 30 500 personer av hjärtinfarkt (Hjärtrapporten 2013, s. 6).  

 

Patofysiologi 

Ateroskleros (åderförkalkning) är en bakomliggande orsak till stabila och instabila 

plack, vilket är en vanlig anledning till hjärtinfarkt. Det innebär att kolesterol fastnar på 

kärlväggen och skapar en inflammationsprocess som minskar blodflödets utrymme i 

kärlet (Haugland, Hansen & Areklett 2001, s. 420). Det finns både instabilt och stabilt 

plack, stabilt plack har inte samma tendens till att brista som instabilt plack. När det 

instabila placket brister uppstår en plackruptur, och en koagulationsprocess startar, 

vilket leder till blodproppar bildas (Vasko 2013, ss.85-88). När en blodpropp bildas och 

täpper till blodflödet i något av hjärtats kranskärl avbryts blodgenomströmningen och 

syrebrist uppstår. Ju längre tid det tar innan den drabbade delen av hjärtat får syre igen, 

ju större och allvarligare skador uppkommer. Det är det som kallas för hjärtinfarkt 

(Hjärt-lungfonden 2012). Hjärtmuskelvävnad som har fått en allvarlig syrebrist kan inte 

återbildas och ärr av bindväv ersätter hjärtmuskelns gamla vävnad. Det drabbade 

muskelpartiet kan fortfarande få blodförsörjning tack vare flera angränsande kärl. Det 

tar cirka sex veckor för hjärtmuskulaturen att läka efter en hjärtinfarkt (Hjärt-

lungfonden 2012). 

 

Både kvinnor och män drabbas av hjärt-kärlsjukdom och det är den enskilt vanligaste 

dödsorsaken hos båda könen (Hjärt-lungfonden 2012). De vanligaste riskfaktorerna för 

att drabbas av hjärtinfarkt är rökning, hypertoni, diabetes, hyperlipidemi, stress, 

inaktivitet samt bukfetma (Hambraeus 2012). 

 

Symtom 

De vanligaste fysiska symtomen vid MI är stark ihållande bröstsmärta som strålar ut i 

vänster arm samt en obehagskänsla från bröstet som strålar ut mot hals, käke och 

skulderblad. Andra typiska kännetecken är illamående, andnöd, kallsvettning, rädsla/ 

ångest (Hambraeus 2012). Orkeslöshet, andnöd, stark trötthet, yrsel, ont i magen eller 

tryck över bröstet kan också vara symtom som förekommer vid hjärtinfarkt (Hjärt-

lungfonden 2012).  



Symtom vid en MI kan variera från olika individer. Huvudsymtomet hos båda könen är 

bröstsmärta och resterande symtom kan variera. En svensk studie visar att kvinnor 

förutom bröstsmärta, oftare rapporterar ångest, kräkningar, smärta i nacke/käke/rygg, 

trötthet och svaghet än män (Thuresson, Jarlöv, Lindahl, Svensson, Zedigh & Herlitz 

2005, s. 237).   

 

I det akuta skedet är behovet av att sjukvårdspersonalen berättar händelseförloppet stort, 

då det i sig kan skapa en osäkerhet och rädsla av att inte veta vad som händer. Att 

drabbas av en hjärtinfarkt är en otrygg situation och för att öka den drabbades samt 

anhörigas trygghet är det av stor vikt att personal berättar vad som pågår. Smärtorna 

som orsakas av infarkten är förknippade med rädsla och ångest, då de kan skapa 

dödsångest, när den drabbade inte vet om hon ska överleva eller inte. Dödsångest är en 

vanlig upplevelse i samband med infarktens smärtor, då den drabbade inte är säker på 

om hon ska överleva (Haugland, Hansen & Areklett 2001, s. 429).  

 

Bakomliggande orsaker  

Ålder och kön 

Det är välkänt att risken att drabbas av MI ökar med stigande ålder.  Kvinnor drabbas 

oftast 10 år senare än män vilket troligen beror på att kvinnors östrogenproduktion som 

ger en skyddande effekt. Dock försvinner den skyddande effekten efter klimakteriet 

(Hambraeus 2012).  

 

Ärftlighet 

Arvet har stor betydelse när det handlar om att drabbas av MI.  En individ med 

ärftlighet för hjärtsjukdom drabbas lättare av diabetes typ 1, hypertoni och 

hyperlipidemi (Hjärt- Lungfonden 2012). 

 

Diabetes 

En person med diabetes löper cirka två till tre gånger större risk att drabbas av MI än 

andra som ej har diabetes. Diabetes leder till skadliga förändringar i blodkärlen samt 

utveckling av åderförkalkning som i sin tur ökar risken att drabbas av MI 

(Hjärtrapporten 2013, ss. 48-49).  Därför är det av stor vikt att göra regelbundna 

blodsockerkontroller och att blodsockret hålls inom normala nivåer med hjälp av fysisk 

aktivitet, sund kost och läkemedel (Hambraeus 2012). 

 

Rökning och tobaksbruk 

Den viktigaste riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom är rökning och tobak. Skadliga ämnen 

frisätts från rökning och tobak som påverkar kroppen negativt, till exempel röda 

blodkropparna blockeras av kolmonoxiden, negativ påverkan på blodkärlen, blodtrycket 

och pulsen höjs, kärlens elasticitet försämras och utveckling av åderförkalkning sker 

(Hjärtrapporten 2013, s. 48). En person som röker löper större risk att drabbas av MI än 

en person som inte röker (Hjärt- Lungfonden 2012).  

 

Hyperlipidemi  

Nivåerna av blodfetter har stor betydelse och höga nivåer av farligt kolesterol (LDL) 

ökar risken för åderförkalkning som i sin tur leder till en ökad risk att drabbas av MI. 

Halterna i kroppen påverkas av vår kost och arvsanlaget (Hjärt- Lungfonden 2012). 



 

Hypertoni 

Högt blodtryck påverkar hjärtats pumparbete negativt och förändringar i hjärtmuskeln 

sker. Ett förhöjt blodtryck ökar risken att drabbas av åderförkalkning som kan leda till 

en ökad risk att drabbas av MI (Hjärt- Lungfonden 2012).  

 

Bukfetma 

En annan riskfaktor som ger en ökad risk att dö och insjukna i hjärtinfarkt är övervikt 

eller fetma (Hjärt- Lungfonden 2012). Vid bukfetma sitter visceralt fett runt kroppens 

organ som innehåller fettceller som ger en negativ påverkan på lever, blodkärl, 

insulinfrisättning samt blodtrycket (Hjärtrapporten 2013, s. 48).  

 

Stress 

Stress är en riskfaktor som kan medföra nedstämdhet, dålig sömn eller försämrad 

livssituation på arbetet eller i hemmet. Stress kan medföra att personen får en försämrad 

livsstil som dålig kosthållning och fysisk inaktivitet vilket ökar risken att drabbas av MI 

(Hjärt- Lungfonden 2012).  

 

Stillasittande 

Flera sjukdomar är kopplade till fysisk inaktivitet. För att förebygga risken att drabbas 

av MI så är det viktigt att vara fysisk aktiv dagligen (Hjärtrapporten 2013, s. 49). 

Ovanstående faktorer, som bukfetma, hypertoni samt blodfettsrubbningar kan vara 

orsakade av stillasittande (Hambraeus 2012). 

 

Friskfaktorer  

Fysisk aktivitet 

För att minska risken att drabbas av MI är det viktigt att vara fysisk aktiv regelbundet. 

Balansen av blodfetter stabiliseras och blodtrycket sänks. En rekommendation är en 

promenad på 30 minuter dagligen, för att minska risken att drabbas (Hambraeus 2012).  

 

Sunda kostvanor 

Risken för ett återinsjuknande av MI minskas vid sunda kostvanor (Vasko 2007, s. 101). 

Enligt livsmedelsverket (2013) så bör en normal vuxen person äta cirka 500 g frukt och 

grönsaker per dag. Fullkorn i bröd, flingor, pasta med mera, fisk ett par gånger per 

vecka, nyckelhålsmärkta livsmedel samt olja eller margarin till matlagning är också råd 

som kan vara bra att följa. Det kan vara positivt att äta regelbundet, med frukost, lunch 

och kvällsmat samt ett par mellanmål där emellan för att hålla blodsockret på en normal 

nivå och lyckas undvika sötsaker. En frisk person rekommenderas att äta utifrån 

tallriksmodellen. Den innehåller tre delar, en proteindel, en kolhydratsdel samt en del 

med frukt och grönt.  

 

Rökstopp 

Vid ett rökstopp minskas risken att drabbas av MI radikalt och att sluta röka är den mest 

effektiva och ekonomiska åtgärden för att minska risken för insjuknande (Vasko 2013, 

s. 101). 



 

Undersökning för diagnostisering 

Diagnos hjärtinfarkt ställs grundat på anamnes och symtom, EKG-förändringar samt 

blodprover. I det akuta skedet bör alla drabbade personer få EKG-övervakning samt 

smärtlindrande läkemedel, redan innan ankomst till sjukhus (Vasko 2013, ss. 88-89). 

 

När den drabbade inkommer till sjukhuset tas blodprover för att avgöra hur stor skada 

som skett i hjärtmuskeln. Hjärtinfarktens omfattning avgörs via en 

ultraljudsundersökning av hjärtat och vid behov genomgår patienten en 

kranskärlsröntgen (Riksförbundet HjärtLung 2013). Vid en kranskärlsröntgen används 

en kateter, det är en tunn slang som förs in via ljumskartären eller armartären på 

handleden, går via kroppspulsådern och vidare till hjärtat. Kontrastmedel sprutas in 

samtidigt som fördelningen av kontrastmedlet filmas, röntgenbilderna visar om det finns 

förträngningar eller inte (Hjärt-lungfonden 2010). 

 

Behandling  

Vid en MI blockeras ett blodkärl av en blodpropp, det skapar syrebrist och skada i 

hjärtmuskeln. För att minska syrebristen och återställa blodflödet är det viktigt med 

snabb behandling genom att vidga blodkärlet och ta bort förträngningen (Hambraeus 

2012). Vid behandling av MI brukar en ballongvidgning (Percutan Coronar 

Intervention- PCI) utföras. En uppskattning är att år 2007 gjordes PCI på 62 % av fallen 

med akut hjärtinfarkt och det är den vanligaste metoden för att öppna stängda kärl, om 

det finns möjlighet att utföra det inom 90 min från insjuknandet (RiksHia, Sephia & 

Scaar 2008, s. 22).  

 

En PCI innebär att en slang, en sorts kateter, förs in i kärlet i samband med 

kranskärlsröntgen. Slangen har en ballong som är ouppblåst i ena änden 

(ballongkateter). Ballongen placeras där förträngningen är och sen fylls den upp med 

kontrastvätska, vilket leder till att förträngningen vidgas och passagen av blod 

underlättas. För att förhindra att nya förträngningar skall uppstå placeras ett så kallat 

stent, ett speciellt metallnät över den tidigare förträngningen, det förhindrar att kärlet 

faller ihop (Hjärt-lungfonden 2010).  

 

By-Passoperation (kranskärlsoperation) utförs om den drabbade har flera förträngningar 

i kranskärlen. En extra passage skapas vid ett sådant ingrepp och leder blodet förbi 

förträngningarna i kranskärlet. När denna extra passage skapas, så används ytliga vener 

från stora bröstmuskelkärlet eller ytliga vener i benen (Hjärt-lungfonden 2010). Vilken 

behandlingsmetod som väljs beror helt på vad blodprovet visar, vilka symtom som 

föreligger och EKG förändringarna (Hjärt-lungfonden 2010). Om tiden överstiger 90 

minuter innan behandling eller ankomst till sjukhuset kan eventuellt trombolys ges, 

vilket är blodproppslösande läkemedel (RiksHia, Sephia & Scaar 2008, ss. 22, 25). Vid 

en akut hjärtinfarkt ökar kroppens utsöndring av stresshormoner som ger ett förhöjt 

blodtryck och hjärtrytm, vilket ökar den farliga syrebristen i hjärtat. Lugnt 

omhändertagande i kombination med läkemedel är grunden för en bra behandling 

(Hambraeus 2012).  
 



Omvårdnad och Rehabilitering 

Efter en hjärtinfarkt är den vanligaste vårdtiden tre till fem dagar på sjukhus. Den 

närmaste tiden efter en MI blir personen sjukskriven och längden på sjukskrivningen 

beror på infarktens storlek, eventuella komplikationer och om det finns andra sjukdomar 

i grunden (Hambraeus 2012). På sjukhusen erbjuds hjärtrehabilitering där flera 

yrkesgrupper är inkopplade, till exempel läkare, dietister, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster. Det stora målet med rehabilitering är att 

den drabbade skall kunna återgå till sitt normala liv, forskning har visat att sjukdomen 

medför begränsningar och att ändra sin livsstil är ett faktum för att förhindra ett återfall. 

Det är viktigt att rehabiliteringen individanpassas så att god livskvalité kan uppfyllas 

(Hambraeus 2012). 

 

Eikeland, Haugland & Stubberud (2011, ss. 219-221) menar att om individen är mycket 

dålig eller har blåstömningsbesvär i samband med infarkten, kan hon behöva få en 

blåskateter. Dock ska det vara så kort behandlingstid som möjligt och om den sjuke kan 

komma upp till toaletten ska detta behov tillgodoses. När det handlar om 

näringsbehovet så är det av stor vikt att den drabbade äter saltfattig kost, då saltet kan 

göra att kroppen sparar på vätska och hjärtat får en högre arbetsbelastning. Av samma 

anledning bör vätskeintaget registreras. Mobilisering sker idag snabbt efter en 

hjärtinfarkt, den bör individanpassas och ske så snart personen är smärtfri. Den 

drabbade behöver uppmuntran och stöd, handledning samt information för att klara av 

omställningen av att nu vara allvarligt sjuk. Aktiviteter bör kräva minsta möjliga 

ansträngning, de första dagarna efter en hjärtinfarkt. Det kan innebära att vattenglaset 

eller fjärrkontrollen till tv:n finns inom räckhåll (Eikeland, Haugland & Stubberud 

2011, ss. 219-221).  

 

För att avlasta hjärtat och för att starta rehabiliteringen så snart som möjligt är det 

viktigt med en balans mellan aktivitet och vila. Att erbjuda den drabbade att sitta i 

hjärtläge, med höjd huvudända, böjda knän och sänkta ben kan underlätta hjärtats 

arbete. Då det är viktigt att den drabbade får god sömn, för att optimera återhämtningen, 

bör hänsyn tas gentemot sovvanor och sjuksköterskan bör se till så att kontroller är 

gjorda, läkemedel är givna och så vidare, så att patienten slipper bli väckt i onödan. 

Anhöriga kan vara en resurs och bör uppmuntras att ta del i sin närståendes vård. Som 

skrivits i kommande text, är information och undervisning viktigt i denna situation. Men 

när det handlar om en kris- eller stressituation har människan svårt att ta in all relevant 

information. Därför är det av stor vikt att den drabbade får information på olika sätt, 

dels skriftlig och muntlig men studier har även visat att om informationen först ges 

individuellt och sedan i grupp är det lättare att komma ihåg (Eikeland, Haugland & 

Stubberud 2011, ss. 219-221, 228).  

 

Vårdvetenskapliga begrepp  

Trygghet 

Ordet trygghet är av stor vikt och relevans när det handlar om en person som har 

drabbats av en MI. Fokus läggs på trygghet i relation till att kunna lita på sin kropp och 

att omgivningen stöttar och eventuellt hjälper till när eller om en ny infarkt skulle 

inträffa. Trygghet som begrepp har inte en enkel förklaring, det grundar sig i en känsla 



av säkerhet bland annat. Det kan handla om en positiv och bra barndom, likväl som 

goda materiella förutsättningar, lugna stabila relationer, en inre mognad, kontroll och 

kunskap. För att enklare förstå begreppet trygghet kan ordet otrygghet förklaras såsom 

att det har ett nära samband med hot, som till exempel vid sjukdom (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, s. 40). 

 

Trygghet kan också beskrivas som att en tro på livet och framtiden finns, att det finns en 

partner eller familj i närheten som kan stötta och ge hjälp när det behövs. Samt att det 

finns en tillförlitlighet och kontroll över sin kropp, och en tro på sjukvården och dess 

behandlingar när en sjukdom drabbar en (Dahlberg & Segesten 2010, s. 86). När en 

person drabbas av en MI sätts tryggheten i obalans och det kan vara en kamp för att 

kunna bygga upp en tillförlitlighet gentemot kroppen igen, eftersom livet har varit hotat. 

 

Subjektiv kropp/Levd kropp 

Dahlberg et. al (2003, s. 41) skriver att utan vår kropp så har vi inte tillgång till världen 

eller livet. Lever vi så gör vi det genom vår kropp och allting kretsar kring kroppen 

liksom att det är kroppen som håller oss i världsligheten. När vi drabbas av en 

förändring i vår kropp, som till exempel när vi råkar ut för av en MI så förändras också 

livet och tillgången till detta samt världen. Denna förändring kan på både gott och ont 

bidra till en ny syn på livet och en ny syn på sig själv som en levande varelse. 

Vårdvetenskapen ser kroppen som både en subjektiv och levd kropp. Vår subjektiva 

kropp är fysisk, existentiell, andlig och psykisk. Men likväl så är vi en levd kropp, då 

det är igenom vår kropp som vi upplever livet (Dahlberg et. al. 2003, ss. 41-42). Den 

levda kroppen innefattar minnen, erfarenheter, visdom, känslor samt skapar mening för 

existensen. (Dahlberg & Segesten 2010, s. 131).  

 

Livsvärld & lidande 

Begreppet livsvärld kan beskrivas enligt följande, livsvärlden är så som vi upplever 

världen. Det är genom livsvärlden vi kan närma oss och förstå andra likväl som oss 

själva. Dock är livsvärlden enskild, unik och personlig för var och en av oss levande 

människor. Livsvärlden har ingen egen existens utan är starkt kopplad till den unika 

människan men präglas starkt av både rum och tid. Ordet livsvärld involverar 

föregående tid liksom tiden som föreligger samt ”nutiden” (Dahlberg & Segesten 2010, 

ss. 126-131). 

 

Att lida kan innebära att kämpa och att utstå, likväl som att det kan handla om 

försoning. Lidandet sägs även vara en kamp, en strävan mellan det goda och det onda 

(Eriksson 1994, s. 21). Människan har en rädsla och oro inför lidandet. När en människa 

sliter med lidandet, så kämpar hon även emot känslor av förnedring, skam och skuld. 

Det är enkelt att uppleva sitt lidande som hopplöst och det är när människan är som 

djupast i sitt lidande som hon inte har förmåga att uttrycka sitt lidande, hon håller det 

alltså för sig själv (Eriksson 1994, ss. 30-32). Kampen som människan går igenom 

handlar om en strid mot friheten. När hon inte är fri läggs grunden för lidandet, till 

exempel om hon blir sjuk och därmed begränsas i sin vardag, vilket är vanligt 

förekommande efter en hjärtinfarkt. Denna frihetskamp kan ses som en strävan mellan 



ansvar och skuld. Ansvaret befriar människan samtidigt som skulden fångar in henne 

(Eriksson 1994, s. 33).  

 

Det finns ett begrepp som kallas för sjukdomslidande. Sjukdomslidande kan delas in i 

två grupper; kroppslig smärta samt själsligt och andligt lidande. Båda är förekommande 

när det handlar om hjärtinfarkt men den kroppsliga smärtan går över efter ovanstående 

behandlingar. Den själsliga och andliga smärtan är mer central, den orsakas av de 

känslor av förnedring, skam och skuld som kan uppkomma efter en infarkt (Eriksson 

1994, ss. 83-84). 

 

Även begreppet livslidande är i fokus när det handlar om att en människa har drabbats 

av en hjärtinfarkt. När sjukdom drabbar en individ så rubbas hela hennes livssituation, 

rutiner och liknande tas plötsligt ifrån en. Livslidande kan också innebära att det finns 

ett påtagligt hot mot hennes existens, till exempel när en person drabbas av en 

hjärtinfarkt. Människan vet att hon ska dö men inte när, detta kan skapa ett enormt 

lidande (Eriksson 1994, ss. 93-94). Hela livssituationen är tvungen att förändras och det 

kan vara en kamp mellan viljan att fortsätta livet som tidigare och viljan att förändra sitt 

liv för att undvika en ny infarkt.  

 

Existentiella tankar 

När en omvälvande livshändelse sker, som exempel en hjärtinfarkt i ung ålder, är det 

lätt att tankar och en känsla av meningslöshet uppkommer, ”Varför drabbas just jag?”. 

Dessa känslor berör hela människan eftersom hela livet och existensen står på spel. 

Människans fria val och ansvar är starkt förknippad med hennes frihet och när hon inte 

längre kan få välja om hon ska vara sjuk eller frisk så kan det leda till en existentiell 

kris. Framför allt då det är lätt att skjuta upp saker som ska göras till morgondagen. 

Människan gör likväl dåliga val för att hon tror att det finns en morgondag. När 

sjukdom då drabbar människan kan dessa dåliga val leda till skuldkänslor, vilket kan 

göra att krisen blir djupare (Sand & Strang 2013, ss. 16-17). Här spelar sjuksköterskan 

en stor roll, att som drabbad få stöd redan på sjukhuset kan göra skillnad. 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan bör följa International Council of Nurses (ICN):s etiska kod i sitt 

yrkesutövande. Enligt ICN finns det fyra grundläggande ansvarsområden; att främja 

hälsa, att återupprätta hälsa, att lindra lidande samt att förebygga sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening 2005, s. 3). 

 

Människan är en unik individ som har en förmåga att ta ansvar, att göra val och hon ska 

ses som en generell men även en enskild person. Sjuksköterskan måste visa respekt för 

den enskilda människans sårbarhet, värdighet, självbestämmande och integritet. Om det 

finns utrymme för detta så ges en möjlighet för patienten att uppleva tillit, mening och 

hopp, vilket kan leda till ett lindrat lidande. Sårbarhet karaktäriseras av att individen är 

känslig, ömtålig och utsatt för lidande. Sårbarheten uttrycks framför allt i omtumlande 

livssituationer, som till exempel när människan drabbas av en hjärtinfarkt i yngre ålder 

(Svensk sjuksköterskeförening 2010, ss. 6-8). 

 



Sjuksköterskan arbetar efter en humanistisk människosyn och ska ha kunskap kring 

människan och hennes hälsa, välbefinnande, lidande och ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2009, s. 2). 

 

Sjuksköterskan är förpliktigad att följa hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i sitt vårdande.  

I HSL beskrivs målet för hälso- och sjukvård, vilket ska vara att vård ges på lika villkor 

för alla människor. Respekt ska visas för den enskilda människans värdighet samt att 

vårdpersonal ska visa respekt för alla människors lika värde, oavsett religion, kultur, 

nationalitet och så vidare. Dessutom ställs krav på vården, den ska utföras så att den har 

god hygienisk standard, vara lättillgänglig, främja en bra kontakt mellan patient och 

vårdpersonal, se till kontinuitet och säkerhet. Därutöver ska vården ges med respekt för 

patientens integritet och självbestämmande samt se till den sjukes behov av trygghet.  

Hälso- och sjukvårdslagen beskriver även hur information ska ges till den drabbade 

personen. Informationen ska vara individuellt anpassad och bland annat handla om 

individens hälsotillstånd samt vilka undersökningar och behandlingar som finns (SFS 

2013:629).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. Cirka 30 500 personer 

drabbas varje år. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar både kvinnor och män, och är 

lika allvarlig för båda könen. Forskning visar att hjärt- och kärlsjukdomar, även i 

framtiden, kommer vara en av de vanligaste dödsorsakerna. Efter en hjärtinfarkt 

genomgår människan stora förändringar i sitt liv som påverkar hemsituationen, familjen 

samt arbetslivet. För att kunna öka individens välbefinnande i vården efter hjärtinfarkt, 

är det viktigt att som sjuksköterska vara medveten om dennes behov och problem. Det 

är av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om människans upplevelser av den 

närmaste tiden efter en hjärtinfarkt i yrkesverksam ålder. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva yrkesverksamma personers livssituation upp till 10 månader efter 

en hjärtinfarkt.  

 

METOD 

En litteraturstudie ansågs lämpa sig bäst för studiens syfte. Det finns två olika typer, 

allmän och systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie innehåller 

primärkällor av vetenskapliga artiklar och rapporter. Här görs valet av artiklarna 

systematiskt och urvalsmetoden definieras. Litteraturstudien ska innehålla en tydlig 

frågeställning och beskriva inklusions- samt exklusionskriterier, och sökstrategi. Sista 

kravet är att en kritisk analys av artiklarnas resultat ska ha gjorts (Axelsson 2012, ss. 

203-204). Det är också denna metod som använts för genomförandet av studien.  

 

Inklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades är både kvantitativa och kvalitativa artiklar, mellan år 2000-



2013. Kriterierna var att artiklarna skulle handla om antingen män eller kvinnor eller 

dessa båda ihop, huvudsaken var att det blev en bra spridning mellan våra artikelval. 

Andra kriterier var att artiklarna skulle omfatta åldrar under 70 år, vara peer-reviewed, 

skrivna på engelska samt finnas i fulltext.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som innefattade deltagare över 70 år uteslöts.  Dessutom avlägsnades artiklar 

med sjuksköterskans perspektiv.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen börjades med att en litteratursökning gjordes för att ta reda på hur 

forskningsläget ser ut i dagsläget. Sökord valdes utifrån andra artiklars huvudord samt 

formades efter vad som skulle stämma in på syftet för litteraturstudien. Databaser som 

har använts är Cinahl och Pubmed. Sökord har dokumenterats under sökningens gång 

och de ord som har använts är ”myocardial infarction”, ”family”, ”middle age”, ”quality 

of life”, ”fear”, ”life change events”, ”life experience”, ”rehabilitation”, ”physical 

activity”, ”patient” och ”experience” i olika kombinationer. Både manuella sökningar 

och kedjesökningar har gjorts. I Cinahl markerades orden Peer-reviewed samt år 2000-

2013. I PubMed markerades english, full text avalible, 10 years och Adult 19-44 years. 

Därefter lästes abstrakt i de artiklar som verkade intressanta. Flertalet artiklar återkom i 

båda databaser. Initialt valdes 19 artiklar, varav sex artiklar plockades ut till resultatet. 

Resterande ansågs inte stämma överens med inklusionskriterier samt syftet för 

undersökningen. Sedan gjordes flera sekundärsökningar, vilket resulterade i ytterligare 

fem artiklar. En artikel, “the meaning of well-being and participation in the process of 

health and care - women´s experience following a myocardial infarction”, har hittats i 

referenslistan på en av de valda artiklarna. Den aktuella sökmatrisen ses i bilaga 1.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen av de valda artiklarna har gjorts enligt Axelssons metod för 

litteraturstudier (2012, ss. 203-220). Artikelgranskningen har gjorts enligt Critical 

Appraisal Skills Programme (CASP), för att kunna värdera artiklarnas kvalité och för att 

kunna avgöra om de var relevanta för vår studie. Artiklarna har lästs igenom ett flertal 

gånger för att kunna få en bra överblick och en djupare förståelse om deras innehåll. 

Artiklarna har delats upp mellan författarna och strukits över med överstrykningspenna. 

Därefter har artiklarna bytts mellan författarna så att båda ska veta vad artiklarna 

handlar om. Under artikelläsningen skrevs koder i texternas ytterkant, därefter lästes 

artiklarna återigen för att se så att ingenting missats. Artiklarna sammanställdes och 

med hjälp av koderna har gemensamma teman med subteman skapats. Artiklarna har 

sammanställts i en artikelöversikt, se bilaga 2.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra olika teman med nio subteman. Dessa syns nedan i en tabell 

för att lättare kunna skapa en översikt över kommande text.  

 



Huvudtema Subtema 

Kroppen sviktar Existentiella frågor 

Svårigheten att ta del av relevant 

information och få ett bra stöd 

Påverkan från sjukhusmiljö 

Avsaknad av professionellt stöd efter 

hemkomst 

Behov av uppföljning 

Livssituationen förändras med risk för 

känslor av skuld och skam 

Livsstilsförändringar – en ständig kamp 

Risk för överbeskyddande familj 

Rädsla för begränsningar i arbetslivet 

Förhållningssätt gentemot framtiden Aktivt förhållningssätt 

Ett ”wait-and-see”-förhållningssätt. 

 

Kroppen sviktar 

Efter en MI upplever drabbade en fysisk förändring, ofta mot det negativa hållet. En 

studie från år 2012 visar att kvinnor upplever att kroppen inte är densamma, ökad 

trötthet och orkeslöshet är välkända faktorer. En lägre energinivå till följd av en lång 

rehabilitering bidrar till att de inte längre känner igen sin kropp (Stevens och Thomas 

2012, s. 1101).  

 

I en ny studie, publicerad 2013, beskrivs detta som vanligt förekommande hos individer 

som har överlevt en MI. Deltagarna upplever ofta begränsningar i sitt dagliga liv, då de 

har en reducerad fysisk och mental energinivå, som leder till en minskning av aktiviteter 

samt att de utförs i ett långsammare tempo, i jämförelse med tidigare. Att hälsan spelar 

en stor roll när det handlar om ett kroppsligt välbefinnande är allmänt känt. Personer 

som har överlevt en MI kan känna sig begränsade, då deras hälsa styr vilken 

aktivitetsnivå de orkar med samt vilka aktiviteter som de orkar genomföra (Kazimiera 

Andersson, Borglin & Willman 2013, s. 765)   

 

Existentiella frågor  

När en person drabbas av en MI så uppkommer ofta känslor som rör det mentala 

välbefinnandet. Känslor som rädsla inför döden, övergivenhet, maktlöshet, frustration, 

”varför jag?”, osäkerhet samt ångest är vanligt förekommande. En rädsla inför döden 

handlar om en ökad medvetenhet om att livet är sårbart, att döden är något som kommer 

drabba alla. Drabbade personer i en studie publicerad 2013, beskriver en fruktan för att 

lämna sina barn, att inte få se deras uppväxt och ta del av deras liv samt planer 

(Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013, s. 765). Rädsla för döden ger en ny 

respekt för livet och drabbade beskriver det som att ingenting längre kan tas för givet 

(Johansson, Dahlberg & Ekebergh 2003, s. 232). 

 

Personer som har insjuknat i en hjärtinfarkt beskriver att de bär på en ständig osäkerhet, 

dels för framtiden men även i det dagliga livet. Ovissheten inför framtiden gör att 

drabbade inte skapar nya planer eller mål i livet, utan tar dagen som den kommer 

(Eriksson, Asplund & Svedlund 2010, s. 3489). En annan studie talar om att kvinnorna 



uttrycker en maktlöshet och känsla av övergivenhet för sin kropp. Dessa kvinnor 

beskriver det som att kroppen är utanför deras kontroll, att de inte längre kan lita på sitt 

hjärta eller att kroppen fungerar som den ska. Ovetskapen om eller när de drabbas av en 

ny MI skapar en stor oro och osäkerhet. Förväntningar om livet uppfylls inte och en 

känsla av att livet har svikit dem är central (Johansson, Dahlberg & Ekebergh 2003, s. 

232). En rapport visar på att personer mår bättre efter en MI än innan sjukdomen, men 

detta är ofta förknippat med hälsosammare livsstilsförändringar (Hutton & Perkins 

2008, s. 92). 

 

Svårigheten att ta del av relevant information och få ett bra stöd 

Påverkan från sjukhusmiljö 

Efter en MI får alla patienter information om vad en infarkt är, vad det kan innebära för 

kroppsliga förändringar samt vilka livsstilsförändringar som kan behöva göras för att 

förebygga en ny MI. Behovet av information är individuellt och bör anpassas efter 

individen. Drabbade i en studie menar att informationen är för knapphändig och 

bristfällig medan andra personer påtalar att för mycket information skrämmer dem och 

skapar en rädsla samt ångest (Hanssen, Nordrehaug & Hanestad 2004, s. 40). Johansson 

och Ekebergh (2005, s. 104) talar om att informationen som ofta ges är generell och inte 

individanpassad, informationen kan upplevas som svårtolkad och ogreppbar, samt att 

den fokuserar mot äldre. Detta påvisas även i en studie av Johansson, Dahlberg och 

Ekebergh (2003, s. 233). Allmän information, som inte anpassas efter individen, kan bli 

ett hinder för återhämtningen, i kombination med den osäkerhet som skapas. Drabbade 

kvinnor uttrycker att de får information om hur de ska leva men de kan inte omsätta 

informationen till sin egen situation och därmed går de inte vidare i sin 

rehabiliteringsprocess (Johansson & Ekebergh 2005, s. 105). 

 

Deltagarna i en norsk studie menar att för att få tillräckligt med information måste 

patienten själv ta en aktiv roll och ställa frågor, när hon får information om sin 

hjärtinfarkt och dess konsekvenser. Dock har det påtalats att det kan vara svårt att 

komma på och ställa relevanta frågor under sin korta tid på sjukhuset, när situationen är 

ny. Deltagarna menar också att de är rädda för att ställa ”dumma frågor”, vilket bidrar 

till att de inte ställer frågorna som de behöver få svar på för att få en ökad trygghet 

(Hanssen, Nordrehaug & Hanestad 2004, ss. 39-40). Trots att vårdpersonal ger 

information till de drabbade personerna innan utskrivning, finns det ingen garanti att 

patienterna förstår vad det innebär att ha drabbats av en MI eller hur de ska fortsätta 

leva. En studie pekar på att de deltagande kvinnorna inte är redo för att ta in relevant 

information på sjukhuset innan utskrivning, de har fokus på att förstå vad som har hänt 

och vad en hjärtdiagnos kommer att innebära för framtiden (Johansson & Ekebergh 

2005, s. 105).  

 

Avsaknad av professionellt stöd efter hemkomst  

Trots informationen som ges på sjukhuset innan utskrivning, saknas vetskap om hur det 

kommer bli hemma. Många nya frågor om det dagliga livet och framtiden väcks men 

drabbade kan känna ett stöd i att kunna ringa till sjukhuset för att få svar på dessa, vilket 

skapar trygghet (Stevens & Thomas 2012, s. 1105; Hanssen, Nordrehaug och Hanestad 

2004, s. 40). Avsaknad av professionellt stöd kan skapa en känsla av lidande, osäkerhet 



och rädsla. Professionellt stöd är av stor vikt för att skapa en väg mot försoning med sin 

kropp och sjukdom (Johansson, Dahlberg & Ekebergh 2003, s. 234; Kazimiera 

Andersson, Borglin & Willman 2013, s. 767). I en studie av Stevens och Thomas (2012) 

uttrycker kvinnor att de får information om att livsstilsförändringar ska göras, men inte 

hur de ska göra. Deltagande kvinnor har uttryckt att de har fått information om att de 

bör börja träna men när de kommer hem väcks frågorna om hur mycket de ska träna 

samt hur mycket träning som är tillräckligt/ för mycket (Stevens & Thomas 2012, s. 

1101). 

 

Behov av uppföljning  

Drabbade individer upplever att de kan ringa till sjukhuset om de har en konkret fråga. 

Men det uttrycks att de saknar ett professionellt stöd de gånger de känner en oro eller 

osäkerhet, och vill prata med någon om sina funderingar. Det ges som ett förslag från 

deltagarna i studien att en vårdpersonal från hjärtavdelningen skulle ringa till dem, ett 

tag efter utskrivningen, som en slags uppföljning. Enligt de drabbade skulle detta ge en 

säkerhet och en känsla av att vara sedd, även om det inte finns några bekymmer när de 

ringer. Förslag ges även på en form av stödgrupp, för att skapa en känsla av trygghet 

och gemenskap, att de inte är ensamma om sina känslor utan att det finns andra som 

också är drabbade (Hanssen, Nordrehaug & Hanestad 2004, ss. 40-41).  

 

Livssituationen förändras med risk för känslor av skuld och skam  

När människan drabbas av en MI förändras livet drastiskt. En studie publicerad 2000 av 

Svedlund och Axelsson, visar att det finns svårigheter att klara av sin vardag men att 

drabbade personer finner nya värden i livet istället. Människan blir alltid påmind om att 

hon är sjuk, till exempel genom att hon måste ta mediciner för att förhindra att en ny MI 

uppkommer. Att känna sig svag och sjuk, samt att inte fungera som tidigare, skapar 

känslor av skuld och skam. När styrkan i det vardagliga livet går förlorad och en känsla 

av värdelöshet uppkommer, är det lätt att känna sig som en fånge i en sjuk kropp. 

Deltagare i en studie uttrycker att om de inte är lika starka och om de är tvungna att göra 

stora livsförändringar för att kroppen inte orkar lika mycket som tidigare, ses det som 

ett misslyckande (Svedlund & Axelsson 2000, ss. 260-261). 

 

Livsstilsförändringar – en ständig kamp 

Drabbade personer råds till att göra en eller flera livsstilsförändringar för att minska 

risken för en ny MI. Dock är det vanligt att personer i sådana lägen börjar med att 

förändra allt, som exempel, de slutar röka, börjar träna samt ändrar sin kost på en och 

samma gång. Om de istället får rådet från sjukhuset att börja med en förändring i taget 

så ökar chanserna för att lyckas långsiktigt (Condon & McCarthy 2005, s. 41). 

 

Att lyckas genomföra livsstilsförändringarna, oavsett om det är en eller flera 

förändringar, ökar livskvalitéten, visar en studie (Uysal & Özcan 2012, s. 448). Att 

förändra sitt liv och att genomföra de livsstilsförändringar som behöver göras är en 

ständig kamp (Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013, s. 767). Om den 

drabbade individen får kost- och motionsrådgivning under de första månaderna efter 

infarkten ökar möjligheten för att lyckas fullfölja ändringarna, i jämförelse med de 



personer som får rådet på sjukhuset att livsstilsförändringar bör göras (Kazimiera 

Andersson, Borglin & Willman 2013, s. 767; Uysal & Özcan 2012, ss. 448-449). 

 

Risk för överbeskyddande familj 

Två artiklar visar på att familjen har en stor betydelse för de drabbade. Mycket pekar på 

att den drabbade inte talar om sin rädsla eller sina känslor kring sjukdomen med sin 

familj för att de inte vill skapa en oro hos dem (Stevens & Thomas 2012, s. 1102; 

Svedlund & Danielsson 2003, s. 442). Drabbade personer uttrycker att en av 

anledningarna är att familjen skapar en ”sjuk-roll” för denne, de vill känna sig starka 

inför sin familj för att klara vardagen (Condon & McCarthy 2005, s. 41; Svedlund & 

Danielsson 2003, s. 442). Män och kvinnor uttrycker en frustation över att deras familj 

överbeskyddar dem. De vet om att familjen vill dem väl men det blir lätt påfrestningar i 

relationerna, då de drabbade inte vill vara en börda eller vara beroende av andra 

(Condon & McCarthy 2005, s. 41; Svedlund & Axelsson, 2000, s. 260). En teori för att 

familjen blir överbeskyddande kan vara att familjen saknar information om 

hjärtsjukdomen samt att de känner en rädsla över att förlora en familjemedlem (Condon 

& McCarthy 2005, s. 41; Hanssen, Nordrehaug & Hanestad, 2004. s. 40).  

 

Rädsla för begränsningar i arbetslivet 

Nyligen publicerad forskning har visat att det är vanligt att kvinnor går ner i arbetstid 

eller slutar helt efter en MI. Infarkten störde kvinnornas dagliga liv och deras karriär 

(Stevens & Thomas 2012, s. 1102). Deltagande män i studien publicerad av Hutton och 

Perkins (2008, s. 91), menar att när de har överlevt en MI bör fokus ligga på att leva 

varje dag till max, det kan handla om att sakta ner, fokusera mindre på arbetet och 

minska på sina åtaganden.  

 

Yngre personer som har drabbats av en MI uttrycker en oro och rädsla för att inte kunna 

gå tillbaka till sitt arbete och sina andra åligganden (Hanssen, Nordrehaug & Hanestad 

2004, s. 40). Medverkande menar att de har en uttalad rädsla om att inte kunna utföra 

sitt arbete med samma effektivitet som tidigare (Kazimiera Andersson, Borglin & 

Willman 2013, s. 765). En högre ålder ger en sämre prognos för att kunna gå tillbaka till 

jobbet, men färre somatiska besvär samt en bättre fysisk hälsa ökar chanserna att kunna 

återvända (Brink, Brändström, Cliffordsson, Herlitz & Karlson 2008, s. 591). 

 

Förhållningssätt gentemot framtiden 

När människan drabbas av en MI drabbas inte bara den enskilda individen, utan även 

dess partner och familj blir involverade. I ett förhållande mellan två människor där ena 

parten har blivit diagnostiserad med en hjärtsjukdom, kan dynamiken och funktionen 

mellan dessa två gå förlorad. Eriksson, Asplund och Svedlund (2010, s. 3488) beskriver 

att, som patient väljer man ofta en av två tillvägagångssätt inför framtiden; antingen ett 

aktivt sätt där en tro på deras egna förmåga, tron på framtiden, en tro på livet samt tron 

på en andra chans står i fokus. De talar även om ett tillvägagångssätt som handlar om att 

ta dagen som den kommer, ett ”wait-and-see”-perspektiv, där känslor av osäkerhet, vara 

hindrad samt att ens förväntningar inte uppfylls är centralt (Eriksson, Asplund & 

Svedlund 2010, s. 3489). 



 

Den drabbade och dess partner kan ha olika framtidsplaner gentemot framtiden, där den 

ena personen i förhållandet anpassar sig mot ett aktivt förhållningssätt och den andra 

individen har ett ”wait-and-see”-förhållningssätt. Det kan vara både den drabbade och 

partnern som tar den aktiva inställningen men de kan lika väl anpassa sig efter ”wait-

and-see”-perspektivet (Eriksson, Asplund & Svedlund 2010, s. 3489). 

 

Aktivt förhållningssätt 

Att ha ett aktivt förhållningssätt gentemot framtiden innebär att den drabbade lever upp 

på nytt, att de tycker sig ha fått en andra chans, att det inte finns någon anledning till att 

skjuta upp saker. De önskar få ett långt och gott liv. Tron på sin egna förmåga gör att 

den drabbade upplever att hon inte är begränsad, framsteg skapas och att de har en 

positiv bild av sin rehabilitering och återhämtning. Uttryck såsom att vara positiv, att ha 

tro på sig själv och att hon gör sitt bästa samt en förmåga att kunna anpassa sig efter 

situationen skapar en god och ljus framtid (Eriksson, Asplund & Svedlund 2010, s. 

3488). 

 

Ett ”wait-and-see”-förhållningssätt  

Detta förhållningssätt kännetecknas av att den drabbade tar dagen som den kommer, att 

de inte skapar sig några framtidsplaner eftersom de inte vet hur framtiden kommer att se 

ut. En känsla av osäkerhet genomsyrar deras privatliv, arbetsliv och deras relationer. En 

känsla av ouppfyllda förväntningar rör sig om att den drabbade inte kunde tro att hon 

skulle hamna i denna situation och hon hade andra förhoppningar för framtiden 

(Eriksson, Asplund & Svedlund 2010, s. 3489). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Axelsson (2012, s. 204) menar att det är en fördel att använda sig av både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar i en litteraturöversikt då det skapar ett bredare perspektiv och 

en bättre översyn på forskningsläget. Därför är det artiklar inkluderade av både 

kvalitativ och kvantitativ sort, dock flest kvalitativa studier då de stämde bäst överens 

med syftet. 

 

Åtta stycken av de valda artiklarna är från nordiska skribenter. Detta upplevs som en 

styrka, då det är i Norden flera läsare och författarna kommer att arbeta. Från början 

fanns en tanke om att välja artiklar som speglar både mäns och kvinnors upplevelser om 

livet efter en hjärtinfarkt. Under arbetets gång har det upptäcks att det finns få studier 

som endast visar vad män upplever, och därför bygger litteraturstudien på artiklar som 

mestadels handlar om män och kvinnor blandat, samt enbart kvinnor. Det har ändå 

framkommit en relevant artikel som enbart handlar om mäns erfarenheter.  

 

Försök har gjorts att söka i databasen SweMed, men det ansågs inte finnas några 

intressanta och relevanta artiklar, som inte fanns i de valda databaserna. De sökorden 

som valts, valdes för att de svarade upp gentemot syftet med studien. Sökorden har 

använts i olika kombinationer, det har genererat i ett bra resultat och relevanta artiklar 



som beskriver de drabbades eventuella känslor och upplevelser efter hjärtinfarkt. Det är 

inte orimligt att andra sökord hade kunnat användas och med dessa funnit andra artiklar 

som nyanserat de valda artiklarnas resultat. Avgränsning tillsammans med de vanligast 

förekommande sökorden i samband med hjärt-kärlsjukdom gör att det resultat som 

framkommit känns tryggt och tillförlitligt.  

 

Hjärtrapporten 2013 har använts som referens i examensarbetet. När artikelsökningar 

inför examensarbetet utfördes, så upplevdes en brist på studier kring yngre och deras 

erfarenheter. Författarna till Hjärtrapporten 2013 (s. 15) menar att det görs få studier 

kring äldre och hjärtinfarkt. Under genomförda artikelsökningar upptäcktes det att det 

fanns mycket artiklar om äldre och lite om yngre, vilket motsäger Hjärtrapporten 2013. 

Detta kan bero på att Hjärtrapporten har en medicinsk inriktning, de menar att det finns 

mycket forskning kring yngre människor och inte så mycket forskning kring äldre som 

har det medicinska perspektivet. Denna studie syftar dock till att ta reda på hur 

yrkesverksamma personer upplever tiden efter sin hjärtinfarkt och har ett tydligare 

vårdvetenskapligt perspektiv. Därför anses Hjärtrapporten vara tillförlitlig fast de 

poängterar inte att de har ett medicinskt synsätt, vilket kan skapa förvirring hos läsaren.  

 

Det upplevs att det har varit en svårighet att hitta studier som har stämt överens med 

bestämt ålderspann, ofta har inklusionskriterierna hos artiklar med vårdvetenskapligt 

fokus, involverat personer upp mot 75-80 år. Detta kan bero på att mycket av den 

vårdvetenskapliga forskningen sker i övre åldrar, kanske är den äldre patienten mer 

tillgänglig för forskning och mer öppen kring sin sjukdom?  

 

Resultatdiskussion  

De viktigaste huvudfynden i resultatet är att hela individen drabbas av en MI, tankar och 

känslor kring den egna existensen och hur livet kommer att se ut i framtiden 

uppkommer. Det kan vara av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om att drabbade 

kan ha svårt att ta till sig information direkt efter insjuknandet. Avsaknad av 

professionellt stöd upplevs vara relevant i rehabiliteringssyfte. Rädsla för begränsningar 

i arbetsliv och familjeliv är i fokus samt att det är vanligt att familjen omedvetet skapar 

en ”sjuk-roll” för den drabbade, vilket inte alltid tas emot väl. Drabbade personer knyter 

ofta an till ett av två förhållningssätt, antingen ett där de tar dagen som den kommer 

eller ett ”wait-and-see”-perspektiv.  

 

Kroppen sviktar 

Människans existens hotas när hon insjuknar i en MI. Detta kan väcka känslor som 

trötthet, orkeslöshet, rädsla samt existentiella frågor som handlar om livet. Trötthet, 

smärtor och lägre energinivå, vilket är vanligt förekommande efter en MI, kan påverka 

det dagliga livet och dess göromål. Det beskriver även Roebuck, Furze & Thompson 

(2001, s. 790) i deras studie kring hälsorelaterad livskvalité efter en MI. Att inte kunna 

delta eller utföra sina vardagliga aktiviteter, som till exempel köra bil, handla och så 

vidare kan leda till försämrad livskvalité och ett ökat lidande.  

 

Diskussion har uppkommit kring det faktum att, inte längre ha den kraft och energi som 

behövs för att klara av och ta del av vardagen, är vanligt. Detta kan skapa känslor av 



osäkerhet och i vissa fall kan det leda till depression. Dessa tankar stödjer även Jackson, 

Daly, Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin & Salamonson (2000, s. 1407) samt 

Bergman & Berterö (2003, s. 305). 

  

Kvinnor i en australiensk studie beskriver att de har svårt att lita på sitt hjärta efter 

infarkten (Gallagher, Marshall, Fisher & Elliott 2005, s. 221). Detta kan troligtvis skapa 

ett lidande hos den drabbade personen, då livet och kroppen plötsligt förändras och hon 

inte längre känner igen kroppen som sin egen, vilket påverkar den subjektiva och levda 

kroppen. Sjukvårdspersonal bör vara medveten om dessa känslor och upplevelser hos 

den sjuke. De kan då i ett tidigt skede bemöta individen och berätta att orkeslöshet, 

minskad fysisk och mental energi samt nedstämdhet är vanligt förekommande hos 

personer som har insjuknat i en MI.  Att känslor som rädsla är i fokus hos de personer 

som har överlevt en MI styrker även en studie av Jackson et. al. (2000, s. 1407). Deras 

studie handlar om kvinnor och beskriver rädsla inför framtiden, döden, återfall och 

återhämtning för det dagliga livet.  

 

Rädsla hos personer som har drabbats av en MI är ett stort bekymmer och för att kunna 

möta personen där hon är, i hennes situation där livsvärlden drastiskt har förändrats, är 

det av stor vikt för sjuksköterskan att vara medveten om rädslan som uppstår. Denna 

rädsla som beskrivs kan minskas genom att sjuksköterskan är närvarande, intresserad 

och visar på bred kunskap (Bergman & Berterö, 2003, s. 308).  

 

Svårigheten att ta del av relevant information och få ett bra stöd  

Att behovet av stöd och information har en stor del i återhämtningen, är välkänt. 

Forskning tyder på att den information som ges på sjukhuset innan utskrivning inte är 

individanpassad och därmed svår för den drabbade att omsätta till sig själv och sin 

situation (Johansson, Dahlberg och Ekebergh 2003, s. 233). Detta är ett stort problem, 

då det kan skapa ett lidande och en otrygghet hos den sjuke när hon kommer hem och 

ska fortsätta med sin rehabilitering och återhämtning.  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att sjuksköterskan och annan sjukvårdspersonal är 

skyldiga att ge information anpassad efter individen och dennes tillstånd (SFS 

2013:629). Sjuksköterskan bör reflektera över att informationen är svår och i vissa fall 

ogreppbar. Därför bör informationen som sjuksköterskan ger, vara både skriftlig och 

muntlig, hon borde återkoppla med den drabbade personen vid ett senare tillfälle innan 

utskrivning och få bekräftelse på att patienten har förstått informationen. Sjuksköterskan 

bör se till vilket tillfälle informationen ges så att patienten är redo och mottaglig. Ett 

exempel är att sjuksköterskan ger ett skriftligt informationsblad först och stämmer av 

muntligt med patienten vid ett senare tillfälle, så att eventuella frågor kan ha uppkommit 

och nu kan besvaras, då tid för frågor alltid ska ges.  

 

Forskning från år 2008 har visat att det kan ha betydelse om informationen även ges till 

anhöriga, så som make/maka och familj, så att de anhöriga ska bli medvetna om vad 

sjukdomen innebär och få en bättre förståelse (Astin, Atkin & Darr 2008, ss. 46-47). 

Detta kan vara till hjälp så att en omedveten ”sjuk-roll” för den drabbade inte skapas. 

Deltagare i två studier uttrycker att det kan vara lärorikt och positivt att delta i 

stödgrupper och rehabiliteringsprogram för överlevande efter MI, då de kan ha utbyte 



av varandra och inse att de inte är själva med dessa känslor och upplevelser 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008, s. 371; Bergman & Berterö 2003, s. 307). 

Detta kan medföra en känsla av samhörighet och trygghet, vilket är viktigt för att 

återhämtningen ska bli så bra som möjligt.  

 

Livssituationen förändras med risk för känslor av skuld och skam  

Personer som har insjuknat i en MI får information om att livsstilsförändringar bör 

göras för att förhindra att en ny infarkt uppkommer. Data har visat på att drabbade inte 

vet hur mycket de ska förändra livet för att det ska vara tillräckligt (Stevens & Thomas 

2012, s. 1101). Detta anses vara ett stort problem, då det kan resultera i att 

livsstilsförändringar inte görs, vilket kan leda till en ny MI. Personer som medverkat i 

en studie och har drabbats av en MI upplevde att de lyckades genomföra ett flertal 

livsstilsförändringar men att det resulterade i att de istället lever med restriktioner där de 

inte får röka, måste träna och måste äta nyttig kost (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 

2008, s. 370). För att lyckas genomföra livsstilsförändringar är det betydelsefullt att få 

stöd från olika instanser, så som familj, umgängeskrets, hälso- och sjukvårdpersonal 

samt kollegor. Detta stödjs i artikeln av Bergman och Berterö (2003, s. 308).  

 

Enligt ICN:s etiska kod så är sjuksköterskan belagd med uppgifter som att främja hälsa, 

lindra lidande, förebygga sjukdom och återupprätta hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 

2005, s. 3). Därför spelar sjuksköterskan en viktig roll, då hennes uppgift nu blir att 

motivera, stödja och informera kring hälsa för att lindra det eventuella lidande en ny 

infarkt kan innebära. Den drabbade individen kan också uppleva en form av trygghet då 

hon känner att hon inte är ensam i rehabiliteringsprocessen mot ett hälsosammare liv. 

Data visar att det kan vara lättare att skapa positiva förändringar när det handlar om 

träning, genom att börja gruppträna, till exempel, spinning, aerobics eller liknande 

(Bergman & Berterö 2003, s. 306). Detta kan vara ett bra råd att ge när sjuksköterskan 

ska motivera personer som har insjuknat i MI och behöver förbättra sin fysiska 

kondition samt eventuellt gå ner i vikt.  

 

Familjen kan ha både en positiv och en negativ inverkan på återhämtningen efter en MI. 

Detta grundas på att studier i resultatet menar att en ”sjukroll” för den drabbade 

personen skapas, där hon är ömtålig och sårbar, trots att individen själv känner sig 

någorlunda stark och har ett behov av självständighet. Bergman och Berterö (2003, s. 

307) beskriver att det kan generera känslor som irritation, ilska och ha en negativ 

påverkan på rehabiliteringsprocessen, vilket leder till ett ökat lidande. Det påvisar även 

Ostergaard-Jensen & Petersson (2003, s. 127). 

 

Familjen kan givetvis också ha en positiv effekt på återhämtningsfasen, detta visar 

Bergman och Berterö (2003, s. 307) i sin studie där de menar om familjen är närvarande 

så kan det resultera i en känsla av att vara vid liv och att vara deltagande i livet. De 

positiva effekterna av att familjen är involverad överväger starkt och de borde alltid 

involveras i vården av sin närstående, om denne vill. En känsla av trygghet kan skapas, 

både hos familjen men också hos den drabbade, om familjen involveras i tidigt skede.  

 

Det är vanligt förekommande att gå ner i arbetstid efter att ha drabbats av en MI. 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008, s. 371) bekräftar att drabbade vill komma 



tillbaka till arbetet tidigt efter insjuknande men att det är vanligt att vilja arbeta deltid 

istället för att undvika överbelastning. Att minska sin arbetstid kan vara förknippat med 

förlust och sorg, vilket även stödjs av Jackson et. al. (2000, s. 1407). För att kunna 

återgå till arbetet är det betydelsefullt att få stöd från arbetskollegor och andra anställda, 

samt att de känner sig accepterade på arbetet trots minskad energinivå och 

arbetskapacitet (Bergman och Berterö 2003, s. 308). Det kan vara viktigt att kunna 

komma tillbaka till arbetet för att främja livskvalitén och återgå till sitt normala liv samt 

för att skapa trygghet i en ny situation. Dock är det av betydelse att inte gå tillbaka för 

tidigt, vilket kan vara ganska vanligt. En studie menar att rädslor för ekonomiska frågor 

styr i dessa beslut och för att återhämtningsprocessen ska kunna möjliggöras är det 

viktigt att vara sjukskriven så länge som behovet finns (Gallagher et. al. 2005, s. 421).  

 

Förhållningssätt gentemot framtid 

I resultatet har det framkommit att det är vanligt att personer som har insjuknat i MI 

antar olika förhållningssätt mot framtiden, antingen ett aktivt förhållningssätt där de 

lever för varje dag, anser att de har fått en ny chans i livet och planerar sin framtid. Eller 

så ser de på framtiden med ett ”wait-and-see”-perspektiv, där de istället väntar ut sin 

sjukdom, tar en dag i taget för de vågar inte planera något eftersom de inte vet hur 

framtiden kommer te sig. Om de drabbade personerna antar ett wait-and-see”-perspektiv 

kan det nog skapa ett lidande eftersom de lever i en konstant rädsla för att bli sjuk på 

nytt och de vågar inte leva sitt liv till fullo. Att förhållningssätt som ”wait-and-see” är 

vanligt förekommande bekräftas även av Ostergaard-Jensen och Petersson (2003, s. 

125). De menar att ”wait-and-see”-perspektivet är vanligast i början av 

återhämtningsprocessen, då de drabbade personerna tror att symtomen och andra 

obehag spontant ska försvinna om de inte gör någonting åt dem, de tror att de kan vänta 

ut sjukdomen (Ostergaard-Jensen & Petersson 2003, s. 125).  

  

SLUTSATSER 

När en person drabbas av en MI påverkas hela individen, familjen samt livssituationen. 

Tankar och känslor kring den egna existensen och hur livet kommer att se ut i framtiden 

uppkommer. Livsvärlden och den subjektiva kroppen förändras drastiskt, som kan 

skapa känslor av maktlöshet, opålitlighet gentemot kroppen samt trötthet/ orkeslöshet. 

Att få bra stöd och individanpassad information om sjukdomen och 

grundförutsättningar för att förbygga en ny infarkt är av stor vikt för att den drabbade 

personen ska kunna känna sig trygg i vården.  Informationen bör också involvera 

framtiden och vilka känslor som eventuellt kan uppkomma i hemmiljön. Uppföljning ett 

tag efter insjuknandet är också viktigt för att den drabbade individen ska kunna uppleva 

en trygghet och säkerhet när hon fortsätter med sitt liv, gör livsstilsförändringar och gör 

upp framtidsplaner. Som sjukvårdspersonal är det av betydelse att vara medveten om att 

det är en ny situation för den person som blir sjuk, när hela livet förändras. Det kan 

handla om att behöva gå ner i arbetstid, att hon inte längre orkar vara lika aktiv och att 

familjelivet förändras. Den drabbade personen och deras partner kan knyta an till olika 

förhållningssätt inför framtiden, antingen ett aktivt synsätt där den sjuke har fått en 

”andra chans” och försöker ta tillvara på livet eller ett ”wait-and-see”-perspektiv där den 

drabbade eller partnern tar dagen som den kommer, i rädsla för att insjukna i en ny MI. 
 



 

Implikationer för sjukvården 

 

Det är viktigt att individanpassa informationen till varje enskild individ som drabbats av 

MI.   

 

Det behövs mer forskning kring yngre mäns upplevelser av att drabbas av en MI, för att 

få en ökad förståelse hur denna patientgrupp upplever tiden efter sin infarkt.  

 

Det är viktigt att familjen involveras i sjukdomen och rehabiliteringsprocessen, då det 

kan minska ett lidande och skapa en känsla av trygghet och delaktighet.  

 

En ökad medvetenhet kring de olika förhållningssätten kan vara betydelsefullt, då 

sjuksköterskan ska kunna ge den bästa möjliga vård och motivera till ny livsstil samt 

framtidsplaner.  
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2. Rädsla: en konstant 

följeslagare 

3. Krav: konstant 

närvarande 

4. Hot: en opålitlig kropp 

och sinne 

5. Framtid: livet kommer 

aldrig bli detsamma 



Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Teoretisk 

utgångspun

kt 

Syfte 
Studiedesig

n 
Resultat 

Författare: 

Stevens, S &  

Thomas, S-P 

 

Årtal: 2012 

 

Titel: Recovery 

of Midlife 

Women From 

Myocardial 

Infarction 

 

Tidskrift: Health 

Care for Women 

International 

Kvalitativ 

studie 

 

Existentiell 

fenomenolo

gisk metod 

som 

utvecklats 

av Pollo, 

Henley och 

Thompson 

(1997). 

Vi 

genomför

de denna 

kvalitativ 

studie för 

att få fram 

erfarenhet

er från 

medelålde

rs kvinnor 

som 

överlevt 

MI och 

återvände 

hem för 

återhämtni

ng. 

Fenomenolo

gisk 

forskningsm

etod baserad 

på filosofin 

Merleau- 

Ponty.  

 

Intervjuade  

8 kvinnor 

mellan 45- 

65 år 

 

 

Tre teman: 

1. Störning 

2. Frihet/fångenskap 

3. Veta/ inte veta 

 

Subtema:  

1. Jag kunde aldrig tro att 

jag kunde drabbas av en 

hjärtinfarkt 

2. De berättade aldrig 

något 

3. Att leva i rädsla 

Författare: 

Svedlund, M. & 

Axelsson, I. 

 

Årtal: 2000 

 

Titel: Acute 

myocardial 

infarction in 

middle-aged 

women: narration 

from the patients 

and their partners 

during 

rehabilitation 

 

Tidskrift: 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

 

Fenemenol

ogisk och 

hermeneuti

sk metod 

som 

utvecklats 

av Ricoeurs 

filosofi år 

1991. 

Kvalitativ 

studie.  

Syftet 

med 

denna 

studie var 

att 

undersöka 

betydelsen 

av levda 

erfarenhet

er efter en 

akut 

hjärtinfark

t (AMI) 

och är en 

partner till 

en 

drabbad 

kvinna, 

som det 

berättas 

under 

rehabiliter

ing 

Personliga 

narrativa 

interjuver.  

 

Nio kvinnor 

mellan 

åldrarna 47-

57.  

Två teman med 

respektive fyra subteman 

 

Rehabiliteringsbehov 

1. Anpassas till det 

2. Kämpa mot det 

3. Leva så normalt som 

möjligt 

4. Ha insikt om hur det 

kan bli 

 

Förlorad frihet 

1. Känslor av skuld och 

skam gentemot svaghet 

2. Hålla tillbaka känslor 

3. Känslor av värdelöshet 

4. Känslor av trötthet och 

förlorad styrka 



Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Teoretisk 

utgångspun

kt 

Syfte 
Studiedesig

n 
Resultat 

Författare: 

Svedlund, M. & 

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: 

Department of 

Nursing and 

Health Sciences 

Kvalitativst

udie 

 

Fenomenol

ogisk- 

hermeneuti

sk metod 

utvecklad 

av 

Ricoeur´s 

filosofi.  

Syftet var 

att belysa 

innebörde

n av levda 

erfarenhet

er i det 

dagliga 

livet efter 

en akut 

hjärtinfark

t, som 

berättas av 

drabbade 

kvinnor 

och deras 

partners. 

Personliga 

narrativa 

intervjuer 

(Mishler, 

1986) med 

de drabbade 

kvinnorna 

och för sig 

med sina 

partners 

 

Nio kvinnor 

intervjuades 

mellan 

åldrarna 47 

- 57.  

Två teman:  

Leva i en förändrad 

livssituation 

1.1 visa hänsyn 

1.2 ta ansvar 

1.3 leva sida vid sida 

1.4 Önskan om vad man 

ska göra 

 

Framtidsutsikt 

2.1 känslor av osäkerhet 

2.2 känslor av 

maktlöshet 

2.3 känslor av 

begränsning 

2.4 känslor av hopp  

 



Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Teoretisk 

utgångspun

kt 

Syfte 
Studiedesig

n 
Resultat 

Författare: Uysal, 

H. Och Özcan, S.  

Årtal: 2012 

Titel: The effect 

of induvidual 

training and 

counselling 

programme for 

patients with 

myocardial 

infarction over 

patients´ quality 

of life 

Tidsskrift: 

International 

Journal of 

Nursing Practice 

En 

kvantitativ 

studie där 

90 patienter 

deltog, 45 i 

interventio

nsgruppen 

och 45  i 

kontrollgru

ppen.  

Att 

identifiera 

effekterna 

av 

individuell 

träning 

och 

rådgivning 

till 

patienter 

som har 

haft en 

hjärtinfark

t, för deras 

livskvalité

. 

90 patienter 

i åldrarna 

30-70 år, 

dock 

påvisades 

det ingen 

skillnad i 

resultatet 

mellan 

åldrarna. Ett 

inklusionskr

iterie var att 

det skulle ha 

gått max 3 

mån sen 

utskrivning. 

The 

Myocardial 

Infarction 

Dimensiona

l 

Assessment 

Scale 

(MIDAS) 

användes 

liksom 

Short Form 

36 (SF 36) 

för 

mätningar 

av datan. 

För analys 

användes 

the 

Statistical 

Package for 

Social 

Science 

program 

(SPSS). 

Andelen rökstopp, mer 

fysisk aktivitet samt en 

minskning av 

användandet av 

animalistiskt fett kunde 

ses hos 

interventionsgruppen vid 

återbesöket 3 månader 

efter utskrivning. Men 

det fanns ingen 

signifikant skillnad i 

blodtryck eller puls 

mellan grupperna. Dock 

så minskade midjemåttet 

samt BMI hos 

interventionsgruppen. 


