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Sammanfattning    
Hjärtinfarkt är en av de sjukdomar som har högst mortalitet i Sverige. Tack vare bättre 
akutvård överlever idag fler patienter än för bara tio år sedan, men antalet som dör är 
fortfarande stort. Att återhämta och rehabilitera sig efter en hjärtinfarkt tar tid och 
många blir aldrig helt återställda vare sig fysiskt eller psykiskt, dels för att det är många 
äldre multisjuka som drabbas, och dels på grund av psykiska besvär såsom rädsla kan 
finnas kvar i flera år. Dessutom kan oro för den drabbade påverka närstående i hög grad.  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva upplevelser som patienter erfar i sitt dagliga liv en 
kort tid efter att ha fått en hjärtinfarkt. Sju vårdvetenskapliga artiklar har analyserats 
enligt Evans kvalitativa metod för att besvara syftet. I resultatet framkom det skilda 
upplevelser av vardagen och rehabiliteringen efter hjärtinfarkt. Patienternas skilda 
synsätt på hur de förhöll sig till hjärtinfarkten gjorde att en del var motiverade och 
klarade att anpassa sig till en hälsosammare livsstil, medan andra patienter hade svårare 
med anpassningen eller inte tog sig tid till förändringar överhuvudtaget. Många 
patienter kände sig överbeskyddade av sina närstående och att de var en börda för sin 
omgivning. De närstående gjorde bara vad de trodde var bäst för den drabbade. I 
diskussionen behandlas könsskillnader mellan kvinnor och män samt depression. 
Dessutom diskuteras sjuksköterskans ansvar och vikten av rätt och tydlig information i 
kliniska implikationer. 
 
Nyckelord: hjärtinfarkt, upplevelser, ändra livsstil, närstående, livskvalitet 
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INLEDNING 

Vi tänkte tidigt i arbetsgången att vi ville arbeta med ett stort ämne som vi kommer att 
ha nytta av när vi är utbildade sjuksköterskor. Ämnet skulle behandla en bred 
patientkategori som man kan träffa på var som helst inom vården. Vi har märkt under 
vår utbildning att även när vi har praktiserat på ortopedavdelningar så har hjärtpatienter 
varit en stor patientgrupp. Valet föll därför på patienter som har haft hjärtinfarkt och 
deras upplevelser efter denna när de försöker gå vidare i sina liv. Med detta arbete vill 
vi belysa att patienterna inte är friska när de lämnar sjukhuset och att det ofta är då som 
en ännu svårare period börjar. Vi tror att de som arbetar inom vården behöver bli mer 
uppmärksamma på hur ansträngande det kan vara för hjärtinfarktpatienter, även under 
rehabiliteringsfasen. 
 
BAKGRUND 

Historik 
Hjärtinfarkt är ett stort problem världen över, men speciellt i västvärlden. Hjärtinfarkt 
drabbar mest äldre människor, men innan 60 års ålder drabbas främst män. Sedan 1987 
har Socialstyrelsen samlat in statistik på alla kända hjärtinfarkter i Sverige. Statistiken 
visar att ungefär 587 000 personer drabbades av hjärtinfarkt under perioden 1987 – 
2005. Av dessa personer avled 289 000 i samband med hjärtinfarkten och år 2005 hade 
419 000 av dessa avlidit. Hjärt- kärlsjukdomar (inklusive hjärtinfarkt) är i särklass den 
vanligaste dödsorsaken i Sverige, hela 42 procent av alla dödsfall i Sverige under varje 
år har detta som underliggande orsak. Statistiken från Socialstyrelsen visar att 
dödligheten i hjärtinfarkt har sjunkit med tio procent under det senaste decenniet för 
både kvinnor och män (Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2008; Hjärt- lungfonden, 
2004).  
 

Orsaker 
De största riskfaktorerna för att få en hjärtinfarkt är följande: Rökning, hög ålder, arv 
(genetiskt och levnadsvanor), manligt kön, hypertoni, höga blodfetter, psykosociala 
problem, övervikt, fysisk inaktivitet och diabetes. Även om en person har många 
riskfaktorer behöver denne inte drabbas, men det föreligger en ökad risk. Att inte ha 
några riskfaktorer garanterar heller inte att en person inte kommer att drabbas av en 
hjärtinfarkt. 
 
Att få en hjärtinfarkt innebär att blodtillförseln från kranskärlen till hjärtmuskulaturen 
har upphävts, oftast på grund av en trombos. Detta leder till akut syrebrist och celldöd i 
det drabbade området. Det börjar med ateroskleros, det vill säga att kärlväggen i hjärtats 
kranskärl lagrar in lipider och inflammatoriska celler som bildar plack. Detta är ofta en 
process som tar åratal och förekomsten av detta ökar med fler riskfaktorer. Ibland kan 
plötsliga blödningar uppstå i placken, i ett av hjärtats kranskärl, och det kan skapa en 
total tilltäppning genom att en trombos bildas och sätter sig längre ner i kranskärlet. 
Detta leder till ischemi i den delen av hjärtmuskeln som förses av det tilltäppta kärlet. 
Om inte trombosen löses upp uppstår nekros och då går det inte att rädda det drabbade 
området, som senare blir ärrvävnad istället för muskelvävnad. 
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Det vanligaste symtomet vid hjärtinfarkt är bröstsmärta, speciellt bakom bröstbenet. 
Detta kan också kännas som ett band runt bröstkorgen. Många upplever även att det 
strålar ut i vänster arm. En del kan istället för bröstsmärta känna att det smärtar i 
käkarna och ut i båda armarna, medan andra upplever diffusa magsmärtor med 
illamående och kräkningar. Vissa patienter upplever ingen smärta alls och dessa 
infarkter kan lätt missas eftersom patienterna inte uppsöker sjukvård. Förutom dessa 
symtom tillkommer ofta andnöd, oro och ångest. En stark dödsångest kan upplevas i 
samband med smärtorna och andningssvårigheterna. Det är bland annat dessa symtom 
som patienter oroar sig för efter hjärtinfarkten (Almås, 2002; Grefberg & Johansson, 
2007). 
 

Rehabilitering 
De senaste åren har hjärtinfarktspatienter inte varit inlagda på sjukhus mer än cirka 5-7 
dagar vid en hjärtinfarkt och de flesta som inte har haft tyngre arbeten har kunnat återgå 
till dem inom tre månader. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 
(2004) indelas rehabiliteringen efter hjärtinfarkt i tre etapper. Den första etappen avser 
en tidig mobilisering då det är viktigt att komma tillbaka till arbete och normala 
aktiviteter samt att komma underfund med vilka nya förändringar som påverkar ens 
dagliga liv. Den andra etappen som räknas mellan tre och sex månader efter 
hjärtinfarkten lägger stor vikt på den fysiska träningen, att lägga om kostvanor, att sluta 
röka och psykosocialt stöd. Fysisk träning är den viktigaste faktorn i 
hjärtrehabiliteringen eftersom personen som haft en hjärtinfarkt måste bygga upp hjärtat 
långsamt igen. Under den här tiden är det viktigt att de nya livsstilsförändringarna som 
patienterna började med i etapp ett består och blir den nya vardagen för patienterna så 
att inte en regression sker. Etapp tre delas inte in i någon tidsplanering utan avser resten 
av livet och innebär kontroller och behandling för riskfaktorer, samt att hålla kvar den 
fysiska aktiviteten. (Almås, 2002; Socialstyrelsen, 2004).  
 

Följder av hjärtinfarkt 
Vad en patient har eller har haft för arbete, hur stor hjärtinfarkten var och hur 
hjärtinfarkten hanteras känslomässigt, påverkar till stor del hur konsekvenserna blir för 
en patient efter en hjärtinfarkt. Reaktionerna beror till viss del på kön, kultur, arv, 
livserfarenhet och miljö. Depression och oro förekommer väldigt ofta hos patienter som 
har drabbats av hjärtinfarkt. Depressionen i sig ökar dödligheten, vilken redan är ökad 
efter hjärtinfarkten. Detta tillsammans med oro kan sänka livskvalitén avsevärt. Det kan 
konstateras att människor som har haft en hjärtinfarkt överlag har en sämre livskvalité 
än övriga populationen, dessutom får många sämre självförtroende (Conn, Taylor & 
Abele, 1991; Almås, 2002; Brink, Karlson & Hallberg, 2002; White & Groh, 2007). 
 
Fysiskt sett är trötthet mycket vanligt efter att ha haft en hjärtinfarkt. Patienterna känner 
också ofta en oro för sin kropp vilket gör att många patienter ofta minskar ner på både 
sociala och fysiska aktiviteter för att skydda sitt hjärta. Detta kan skapa en ond cirkel 
hos de redan konditionsnedsatta patienterna, vilket leder till ännu sämre kondition och 
mer inaktivitet. Detta skapar ännu mer trötthet hos patienterna (Bagheri, Memarian & 
Alhani, 2007). Vidare skriver Conn, et al., (1991) att cirka 80 procent av alla 
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hjärtinfarktspatienter inte orkar ändra sin livsstil, relaterat till rökning, kost och fysisk 
aktivitet, utan återvänder till samma livsstilsmönster som de hade förut.  
 
Socialt stöd har visat sig vara en reducerande faktor för risken att få en ny hjärtinfarkt. 
Motsatsen, det vill säga brist på socialt stöd, ökar dödligheten för hjärtinfarktspatienter. 
Detta är en viktig faktor då hjärtinfarkten ofta påverkar patienten resten av livet (Conn, 
et al., 1991; Bagheri, 2007; White & Groh, 2007).  
 
Det förekommer skillnader mellan män och kvinnor gällande livskvalitén efter en 
hjärtinfarkt. Kvinnor har lättare än män för att drabbas av psykiska besvär såsom 
depression. De upplever ofta en sämre livskvalité jämfört med männen efter en 
hjärtinfarkt. Kvinnor har högre dödlighet än män och återvänder mer sällan till sitt 
arbete efteråt. En del av detta beror på att kvinnorna är äldre än männen när de drabbas 
av hjärtinfarkt, eftersom de länge skyddas av sitt östrogen, dessutom lever kvinnor i 
högre grad ensamma än männen vid hög ålder. Att inte kunna gå tillbaka till ett jobb 
och att leva själv minskar livskvaliteten och ökar risken för depression (Conn, et al., 
1991; Brink, et al., 2002; White & Groth, 2007).  
 

Sjukdomslidande 
Med sjukdomslidande menas ett lidande som uppstår på grund av symtom från sjukdom 
och ohälsa. Det kan till exempel vara smärta, trötthet eller illamående som orsakar 
lidandet. Sjukdomslidande kan också vara upplevelsen av att inte kunna göra som förut 
i sitt dagliga liv.  
Wiklund (2003, s. 102) beskriver ett sjukdomslidande för en hjärtpatient såhär:  
 

”De symtom och de problem som följer i sjukdomens spår kan leda till det lidande 
som Eriksson (1993, 1994) talar om som sjukdomslidande. Hit hör de fysiska 
symtom som hör samman med hjärtsjukdomen, som smärta och tryck över bröstet, 
men även de konsekvenser dessa för med sig i form av en upplevelse av att vara 
begränsad.”  

 
När en person känner sig begränsad av sjukdomen och vill undvika sjukdomslidandet är 
det vanligast att antingen sänka kraven på till exempel fysiska aktiviteter, och göra 
något mindre ansträngande istället, eller att medicineringen ökas för att uppnå de 
ursprungliga kraven. Begränsningen kan slå hårt mot självkänsla och identitet, speciellt 
för en tidigare högpresterande individ som känner att han eller hon inte längre kan 
prestera som förut. Sjukdomslidandet kan sänka livskvalitén för en individ, som blir 
bärande på känslor av skuld, hopplöshet och saknad av sitt tidigare liv. Det känns ofta 
ensamt att bära på dessa känslor då man inte kan dela dem med någon annan. Det är 
även vanligt att inte längre känna igen sin kropp och att därför inte riktigt kunna lita på 
den längre. Detta gör att individens känslor hela tiden växlar mellan hopp och 
förtvivlan, vilket kan vara oerhört påfrestande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 
& Fagerberg, 2003; Wiklund, 2003). 
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Trygghet 
Trygghet är ett mångfasetterat begrepp som inte kan definieras på ett enkelt sätt. 
Personer som blivit tillfrågade om begreppet har beskrivit en rad olika känslor som en 
bra barndom eller yttre faktorer som god miljö och kontroll över sin tillvaro. Trygghet 
är en bra känsla.  Otrygghet däremot är starkt kopplat till hot. En hjärtinfarkt är något 
som stör människans upplevda trygghetskänsla och kan skapa otrygghet. Sjukdom kan 
hota patienternas annars trygga vardag vilket gör att de vill fly från hotet och återställa 
sin vardag. Genom att till exempel bota sjukdomen kan man undanröja hotet. Alla 
sjukdomar går inte att bota, hjärtinfarkt är kroniskt men patienterna kan ändå få tillbaka 
en del av sin trygghetskänsla om de känner att de har kontroll över sitt liv. Patienten kan 
få en känsla av kontroll om de vet vad det är för sjukdom de har och hur man behandlar 
den för att bli bättre och orka med mer i vardagen. Begreppen trygghet, otrygghet och 
lidande går ofta hand i hand. En patient som upplever ett livslidande känner sig i många 
fall otrygg, men om vårdpersonalen ger bättre information och förklarar vilka 
behandlingar de utför kan det minska otryggheten och lidandet (Segesten, 1994; 
Dahlberg, et al., 2003). 
 

Den subjektiva kroppen 
Dahlberg, et al., (2003) och Wiklund (2003) skriver människan är sin kropp, inte att 
människan har sin kropp. Detta gör att kroppen är subjektiv och den kan delas in i flera 
dimensioner såsom fysisk, psykisk och andlig. Vi är alla delarna, alltid. Det är genom 
kroppen som vi får tillgång till världen runtomkring oss. Om kroppen förändras på 
grund av en skada eller sjukdom ändras även upplevelsen av världen eftersom vi 
upplever världen genom kroppen. Vi upplever också oss själva annorlunda när vi är 
sjuka. Detta kan leda till identitetsproblem och att andra behandlar individen annorlunda 
än förr.  
 
Eftersom sjukdomen gör så att den drabbade får en begränsad tillgång till världen leder 
detta till ett lidande eftersom han eller hon fortfarande vill, men inte kan, göra som 
förut. Situationer som skapar lidande kan sitta i länge, eftersom människan kopplar 
samman fysiska reaktioner med tidigare tankar och minnen. Detta påverkar till stor del 
vårt agerande i nuet. Som vårdare kan det vara nyttigt att själv ha upplevt och reflekterat 
över känslor av att bara kunna nå en begränsad del av världen. Detta kan öka förståelsen 
för patienten och dennes situation (Dahlberg, et al., 2003; Wiklund, 2003). 
 

Undervisning och följsamhet 
Det är viktigt att sjuksköterskan har rätt kunskap och tillräckligt med kompetens inom 
området när patienten ska undervisas om sin sjukdom. Patienten behöver stöttning, 
uppmuntran och vägledning för att klara av den nya vardagen efter utskrivningen. Det 
kan vara svårt att ta in all information direkt efter en hjärtinfarkt. Därför är det viktigt 
att informationen upprepas både muntligt och skriftligt och att även närstående 
informeras. Det får inte bli för mycket på en gång för patienten och undervisningen 
måste ske efter dennes förutsättningar. Patientens förväntningar på rehabiliteringen 
måste stämma överens med vad som är möjligt och med de mål som har satts upp. 
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Sjuksköterskan har ett ansvar i att se till att patienten har förstått informationen och inte 
har fler frågor som måste besvaras (Almås, 2002). 
 
Det är viktigt att patienten får prata ut om problemen som uppstår efter hjärtinfarkten. 
Undervisning i grupp kan därför vara bra för att få byta tankar och upplevelser med 
andra patienter. Detta kan också verka motiverande för patienten, vilket kan öka 
följsamheten. Sjuksköterskan måste informera om att det finns gruppundervisning, så 
kallade hjärtskolor, att vända sig till. Uppföljning med medicinska kontroller bör ske 
regelbundet. Patienten behöver också stöd för att kunna ändra sin livsstil och eventuellt 
psykologiskt stöd för att undvika depression (Almås, 2002; Fridlund & Hildingh, 2001). 
 
Med följsamhet menas att patienten fullföljer sina åtaganden i avseende av behandling. 
För att avsedd behandling ska fungera på bästa sätt behöver patienten vara följsam. 
Faktorer som påverkar följsamheten är bland annat hur lång behandlingstiden är, hur 
många och hur svåra biverkningarna är. Patienten måste ha accepterat behandlingen och 
behöver vara motiverad för att följa den. Om patienten är motiverad och har fått insikt i 
sin sjukdom är han eller hon i högre grad följsam och förstår vad som är meningen med 
behandlingen. Om patienten däremot inte förstår vad till exempel medicinen är bra för 
är det inte säkert patienten intar den (Bergman & Berterö, 2001).  
 
PROBLEMFORMULERING 

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är relaterat till hjärtsjukdom, varav hjärtinfarkt är 
en stor del. De största riskfaktorerna för hjärtinfarkt är rökning och fysisk inaktivitet. 
Hjärtinfarkt drabbar främst äldre, men även människor i medelåldern. Det stora antalet 
hjärtinfarkter gör att detta är en av de största patientkategorierna, och på grund av detta 
är det viktigt för sjuksköterskor att vara insatta i hur en patient påverkas av hjärtinfarkt. 
Detta gäller inte bara i akutfasen utan under en längre tid i de olika 
rehabiliteringsstegen.  
 
Att inte kunna fungera i vardagen som förut med depression och oro som följd är något 
som är vanligt förekommande bland hjärtinfarktspatienter, och detta är något som 
sjuksköterskor måste uppmärksamma mer för att minska sjukdomslidandet hos 
patienten. Kvinnor drabbas mest frekvent av depression. Ett annat problem hos 
patienterna är att många har svårt för att ändra sin livsstil och bibehålla den.  
 
Frågeställningar: 
 
• Vilka livsstilsproblem upplever hjärtinfarktpatienter till följd av infarkten? 
 
• Är det skillnad på hur män och kvinnor påverkas i det dagliga livet efter en 

hjärtinfarkt? 
 
SYFTE 

Att beskriva upplevelser som patienter erfar i sitt dagliga liv en kort tid efter att ha fått 
en hjärtinfarkt. 
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METOD 

Litteratursökning 
De inklusionskriterier som använts var att vetenskapliga artiklar med kvalitativa 
intervjustudier skulle användas eftersom berättande upplevelser från patienterna själva 
skulle vara med. Artiklarna fick inte vara publicerade tidigare än år 2000, för att 
forskningen skulle vara tillräckligt aktuell. Intervjuerna skulle ha genomförts mindre än 
6 månader efter att patienterna hade haft en hjärtinfarkt, för att se hur de tidiga 
förändringarna i det dagliga livet upplevdes. Detta krav uppfylldes av alla artiklar. 
Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Blackwell Synergy. Sökorden: 
myorcardial infarction, quality of life, interview, qualitative, lifestyle, experience, 
coronary heart disease, stress och coping har använts i olika former och kombinationer 
för att få fram resultatet. Totalt granskades cirka 50 abstract och 20 artiklar. Den äldsta 
artikeln var från år 2001. Sju av de granskade artiklarna valdes ut till resultatet, eftersom 
de svarade bra mot arbetets syfte och uppfyllde alla kriterier. 
 

Analys 
Först lästes alla artiklarna flera gånger av båda författarna för att få en förståelse för 
dem. Bärande delar togs ut ur varje artikel och skrevs ner separat. De uttagna delarna 
genomsöktes för att hitta likheter och skillnader mellan artiklarna. Dessa sorterades in i 
olika områden efter hur de passade ihop. Av områdena bildades subteman för att 
förklara fenomenen som hittats. Subtemana sattes ihop till teman. Analysgenomförandet 
är enligt Evans (2002). 
 
Från artiklarna har följande teman och subteman tagits ut. Vägen tillbaka, med 
subteman: Upplevelsen av att vara tillbakahållen, Att våga ta kontrollen själv och Att få 
information som beskriver patienternas upplevelser av att försöka ta sig tillbaka till ett 
normalt liv och problemen som de upplever på vägen dit. Emotionella problem, med 
subteman: Att acceptera sina förluster, Känslor av att vara en börda och Att känna 
skuld och ilska. Dessa teman belyser patienternas turbulenta inre med de tunga känslor 
som de tvingas stå ut med efter hjärtinfarkten och hur de måste acceptera den nya 
vardagen. Ett nytt liv, med subteman: Insikt, Att ändra livsstil och rädsla för framtiden, 
vilka visar hur patienterna kämpar med sina nya livsstilar och vad de ser i framtiden. 
Under varje tema har citat från intervjustudierna använts för att förstärka meningen med 
texten. Citaten är på originalspråk för att innebörden inte ska gå förlorad vid en 
översättning. 
 
RESULTAT 

Huvudteman: Vägen tillbaka Emotionella problem Ett nytt liv 
Subteman: Upplevelsen av att 

vara tillbakahållen 
Att acceptera sina 
förluster 

Insikt 

 Att våga ta 
kontrollen själv 

Känslor av att vara en 
börda 

Att ändra livsstil 

 Att få information Att känna skuld och 
ilska 

Rädsla för 
framtiden 
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Vägen tillbaka 
Upplevelsen av att vara tillbakahållen 
Vad den drabbade fick eller inte fick göra skapade osäkerhet i den drabbades familj och 
hindrade patienten från att hålla sig aktiv. Detta innebar en vardag med inaktivitet och 
mer stillasittande. Vissa patienter beskrev att de knappt fick göra någonting i hemmet 
för att deras anhöriga hindrade dem. Många patienter kände sig överbeskyddade av sina 
närstående vilket inte hjälpte dem i deras rehabilitering, då de ofta upplevde frustration 
på grund av detta. En del patienter trodde att orsaken till att de närstående var så 
överbeskyddande var för att de inte visste någonting om sjukdomen. De berättade att 
närstående var rädda då de trodde att minsta lilla stress eller minsta lilla ansträngning 
kunde ge en ny hjärtinfarkt. Detta fick en del patienter att rikta kritiska tankar mot deras 
läkare som inte hade delgivit deras anhöriga någon information om vad som var 
förbjudet eller tillåtet att göra (Roebuck, Furze & Thompson, 2001; Kristofferzon, 
Löfmark & Carlsson, 2005; Alsén, Brink & Persson, 2007).  
 

“(P) They have accepted it because they won’t let me do anything. They’ve been 
marvellous you know. They keep on saying you do this, we’ll do that, and I’ll say I’ll 
do that, but I know I can’t because they won’t let me.” (Roebuck, et al., 2001). 

 
En del patienter berättade att deras kollegor på arbetet verkade en aning rädda för att 
den drabbade skulle dö helt plötsligt, utan någon förvarning. Patienterna var besvärade 
av de känslor som detta frambringade (Roebuck, et al., 2001). En del närstående såg 
patienterna som sjuka och det var anledningen till att de var överbeskyddande och inte 
lät dem göra saker. Däremot ansåg sig patienterna själva att de befann sig i en 
rehabiliteringsfas och ville göra så mycket som möjligt inom ramen för sina egna 
begränsningar (Condon & McCarthy, 2005).  
 
En del patienter gjorde vissa sysslor i smyg trots att de blivit tillsagda att inte göra något 
ansträngande. De var rebelliska mot restriktionerna de fick och gjorde ofta för mycket, 
vilket ibland kunde straffa sig. De ville själva ta hand om sysslor som de hade utfört 
tidigare, dels för att de tyckte att de gjorde ett bättre arbete än partnern som inte visste 
hur det skulle göras och dels på grund av att partnern inte var lika van (Roebuck, et al., 
2001; Svedlund & Danielson, 2003; Condon & McCarthy, 2005).  
 
Trots svårigheter med restriktioner upplevde flera patienter att de kom närmare sin 
partner efter hjärtinfarkten. Det skapades en större förståelse emellan dem, eftersom de 
fick göra den andres sysslor. De var tvungna att hjälpa varandra för att det skulle 
fungera i hemmet. Många berättade att de inte var beredda på den omtanken de fick, och 
en del patienter upplevde inte att de var tillbakahållna av att deras närstående hjälpte 
dem med det mesta. De kände istället att de fick mer tid för sig själva att hitta sitt nya 
jag. Patienterna blev mer tålmodiga och lyssnade mer på kroppen ju längre tiden gick 
efter hjärtinfarkten. De flesta patienterna accepterade sina nya fysiska begränsningar när 
de hade fått tillräckligt lång tid att förstå sig själva (Svedlund & Danielson, 2003; 
Kristofferzon, et al., 2005). 
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”...feel like I’m not exactly in shape, generally, so you have to accept it then... the 
signals that you maybe should take it a little easier. (Man, aged 76)” (Kristofferzon, 
et al., 2005). 

 

Att våga ta kontrollen själv 
Flera patienter tillämpade egna strategier för att bemästra sin osäkerhet. Om de inte 
kände sig säkra eller saknade kontroll visade de svårigheter för livsstilsförändringar. 
När patienterna hade kontroll över sin situation minskade deras oro och välmåendet 
ökade (Kärner, Tingström, Abrandt-Dalhgren & Bergdal, 2005; Brink, et al., 2005). 
Patienterna med större kontrollbehov litade inte riktigt på läkarna och uttryckte frågor 
om huruvida deras hjärtmedicin verkligen fungerade eller om den gjorde så att de kände 
sig sjukare med mera andningsproblem som följd (Roebuck, et al., 2001).  
 
En del män litade inte på läkarnas rekommendationer utan tog istället egna initiativ och 
litade mer på sina egna kunskaper och erfarenheter gällande sin kropp. De vägrade inse 
sanningen i läkarens ord när läkaren förklarade varför de fått en hjärtinfarkt och vad den 
innebar för det dagliga livet. De män som inte tog till sig läkarens ord kände sig friskare 
än vad läkaren sa och tyckte att hans redskap för att bestämma deras fysiska nivå inte 
stämde med vad de själva kände. En del kvinnor litade heller inte riktigt på läkarnas 
rekommendationer och försökte likaså gå sina egna vägar. Både kvinnor och män kände 
att det var deras eget ansvar att hitta den behandlingen som fungerade bäst för dem 
(Kristofferzon, et al., 2005; Kärner, et al., 2005). 
 

”...I haven’t any great trust in... ordinary doctors... so you have to get yourself your 
own opinion or understanding. (Man, aged 60)” (Kristofferzon, et al., 2005). 

 
Patienterna som litade på läkarna och medicinerna pratade inte så mycket om det. En 
man sa att han kände sig säker med sina mediciner och att så länge han kunde ta dem 
när han kände sig dålig så oroade han sig inte (Brink, et al., 2005). Flera patienter sa att 
sjukvården överträffade deras förväntningar och de blev positivt överraskade över hur 
många personer som brydde sig. De kände sig säkra och trygga med att de hade 
möjlighet att kontakta sjukvården när som helst (Condon & McCarthy, 2005). 
 

Att få information 
Kvinnor tog främst emot information från sjuksköterskor, läkare, sin egen 
umgängeskrets och andra patienter som haft en hjärtinfarkt. De ville ha informationen 
upprepad både skriftligt och muntligt. Både kvinnor och män upplevde att kontakten 
och dialogen var bättre med sjuksköterskan än med läkaren. Läkaren ville att 
patienterna skulle fråga saker men patienterna visste inte vad de skulle fråga om. En 
öppen dialog med sjuksköterskan gav mer information och kunskap. Speciellt män 
uppfattade läkarna som stressade och okänsliga samt att de inte gav någon information 
som var anpassad till de personliga förutsättningarna (Kristofferzon, et al., 2005).  
 

”She (nurse) was so good at explaining... he (physician) wanted me to ask – I didn’t 
know what.... She told me things and then she asked me and then I asked her 
(questions)... very good. (Woman, aged 67)” (Kristofferzon, et al., 2005). 
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Patienterna tyckte att informationen de fick på sjukhuset fram till utskrivningen var 
bra men det framkom i intervjuerna att patienterna inte tyckte att sjukvården hade 
något långsiktigt ansvar med att se till att kunskapen hade uppfattats på rätt sätt 
(Condon & McCarthy, 2005).  

 
 

Emotionella problem 
Att acceptera sina förluster 
I början var det svårt för många patienter att acceptera sitt nya, mindre aktiva jag. De 
ville gärna utföra aktiviteter på samma sätt som tidigare, eller ändra tillvägagångssättet 
något för att ändå kunde fortsätta med det. Symtom som bröstsmärta, trötthet och 
andfåddhet var vanligast och det som oftast stoppade dem från deras tidigare 
levnadssätt. Att gå tillbaka till jobbet var en av de saker som de saknade mest. Speciellt 
män var fokuserade på att gå tillbaka till sina jobb så fort som möjligt, medan kvinnorna 
föredrog att vänta en längre tid eller att anpassa jobbet till sina nya förutsättningar. 
Kvinnorna kände även mer ansvar för hushållsarbetet i hemmet än vad de gjorde för 
jobbet (Brink, Karlson & Hallberg, 2005). 
 
De män som hade gått i pension var mer angelägna att återvända till den aktivitetsnivån 
de hade innan hjärtinfarkten medan de pensionerade kvinnorna ofta drog ner på tempot. 
En kvinna sa: ”Instead of baking eight loaves of bread I bake four” (Brink, et al., 
2005). Mellan symtomen, när de inte kände något, försökte många leva så normalt som 
möjligt. Patienterna accepterade ofta sin nya tillvaro efter en tid när de märkte att de inte 
kunde göra som förut (Brink, et al., 2005; Condon & McCarthy, 2005; Alsén, et al., 
2007). 
 
Patienter som inte kunde acceptera den nya livssituationen upplevde det jobbigt att inte 
kunde utföra tidigare viktiga livssysslor. Detta gjorde att de fick sämre självförtroende. 
Dessa patienter kände sig också deprimerade och mindre toleranta mot omgivningen. 
Patienter som bodde ensamma upplevde ofta ensamhet och isolering på grund av 
trötthet som snabbt kom och ledde till att de inte orkade gå utanför hemmet för att 
handla eller träffa närstående. De fick även sämre möjligheter till socialt umgänge och 
mindre hjälp med vardagssysslor efter hjärtinfarkten än de som inte bodde själva 
(Roebuck, et al., 2001; Kärner, et al., 2005). Flera patienter uppgav förutom depression 
att de också upplevde känslor av tomhet, värdelöshet, irritation och ilska. En del hade 
också lättare för att gråta än förut och kände att de saknade den riktiga livsgnistan 
(Kristofferzon, et al., 2005).  
 

”I want to make it work, get back to normal, and get on with my life (P1).” (Condon 
& McCarthy, 2005). 

 

Känslor av att vara en börda 
Speciellt kvinnor, men även många män, kände sig som en börda för sin omgivning 
efter hjärtinfarkten. En anledning till detta var att de inte kunde hjälpa till och utföra 
sysslor i hemmet lika bra som förut. Dessa patienter blev lätt irriterade, hade 
skuldkänslor och var ofta arga. Arbetssysslorna fick istället deras partner utföra åt dem. 
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Kvinnorna försökte i många fall förminska sina symtom efter hjärtinfarkten och inte 
visa dem för omgivningen. De ville inte störa eller oroa familj och vänner i onödan. 
Kvinnorna väntade längre innan de sökte hjälp, för de trodde att deras symtom skulle 
försvinna. Männen försökte istället ignorera sina symtom. De använde sig också mer av 
självhjälp än kvinnorna. (Svedlund & Danielson, 2003; Brink, et al., 2005; 
Kristofferzon, et al., 2005).  
 
Kvinnorna försökte vara omtänksamma gentemot sina partners och pratade inte om hur 
de upplevde sin vardag med smärtor och rädsla. De gjorde detta för att inte oroa dem 
men också för att de inte ville bli sedda som en person som klagade hela tiden 
(Svedlund & Danielson, 2003). Vissa patienter kunde på grund av tröttheten inte gå en 
hel dag utan att vila och dessa patienter kände sig beroende av bilen för att kunna ta sig 
till ställen1. Detta ledde till att patienterna ofta blev beroende av sina närstående som 
fick skjutsa runt dem under den här tiden (Roebuck, et al., 2001).  
 

Att känna skuld och ilska 
Patienterna reflekterade en hel del efteråt hur de hade känt sig i anslutning till 
hjärtinfarkten. Kristofferzon, et al. (2005) skriver att kvinnor hade svårt att tolka sina 
symtom och de trodde det var någonting annat än hjärtinfarkt när de fick sina första 
symtom, men en stor del av de män som ingått i studien visste ganska omgående att det 
var en hjärtinfarkt.  
 

”...for me it was totally inconveivable that I should have a heart attack. I never 
thought... I thought it was the gall bladder. (Woman, aged 72)” (Kristofferzon, et 
al., 2005). 

 
Redan innan hjärtinfarkten fanns det en vetskap hos patienterna om riskfaktorers verkan 
som till exempel dåliga vanor såsom rökning, fet mat och stress, men även sociala 
problem med jobb och partner. Men en del patienter hade hjärtsjukdomar i släkten och 
deras tankar gick istället snabbt till de genetiska faktorerna (Kristofferzon, et al., 2005; 
Alsén, et al., 2007). De trodde dock inte att de kunde drabbas av hjärtinfarkt förrän de 
var i sextio- eller sjuttioårsåldern. Vidare uttryckte flera patienter att även om de hade 
tänkt på de bakomliggande orsakerna förut och att de visste att de var i riskzonen hade 
de inte tänkt på att ändra sin livsstil. De trodde inte att de skulle drabbas av en 
hjärtinfarkt. Flera patienter trodde att de skulle få bröstsmärtor eller andra symtom som 
en förvarning innan hjärtinfarkten, vilket de inte fick. Detta skulle ha hjälpt dem att ta 
ett livsstilsändrande beslut (Condon & McCarthy, 2005).  
 

”For some reason I was not that surprised (of the diagnosis) (pause) because of my 
lifestyle am am I knew I would walk into it some day... I knew I was in trouble with 
the cigarettes. I knew what I was doing was absolutely stupid (P4)” (Condon & 
McCarthy, 2005). 

 
En del patienter visste inte vad de hade gjort för fel och kunde inte placera sig i 
riskzonen för en hjärtinfarkt. Dessa patienter var förvånade och kände i vissa fall ilska 

                                                 
1 Dessa patienter kom från England, där de efter en hjärtinfarkt får ett tillfälligt körförbud. 
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över att de hade blivit drabbade fast de även tidigare hade levt hälsosamt med 
regelbunden motion och fettsnål mat. Deras ändrade humör gjorde att de upplevde fler 
konflikter i familjen efter hjärtinfarkten, vilket fick dem att må sämre (Roebuck, et al., 
2001). 
 

Ett nytt liv 
Att nå insikt 
Patienterna hade olika tankar om hjärtinfarkten. De kunde delas in i två grupper efter 
hur de hanterade den. Det fanns patienter som var väldigt intresserade av de 
bakomliggande orsakerna till hjärtinfarkten. De ville ha en djupare förståelse om 
hjärtinfarkten och veta så mycket som möjligt om bakomliggande orsaker, sin 
rehabiliteringsträning, sina mediciner och olika sätt undvika hjärtinfarkt igen. Dessa 
patienter förstod att de hade möjligheten att påverka sjukdomen mest själva. De sög i 
sig så mycket kunskap de kunde få från vårdgivarna. För frågor som uppkom senare och 
som de inte hade fått svar på från sjukvården använde de sig av Internet och letade 
själva (Brink, et al., 2005; Alsén, et al., 2007). 
 
Det framkom att den här patientgruppen hade mer negativa tankar än den andra gruppen 
och det var kopplat till deras syn på sjukdomen som de såg som en kronisk sjukdom. De 
förstod att hjärtinfarkten inte bara gick över för att man kommit hem från sjukhuset utan 
var något man måste vara vaksam på under en lång tid (Brink, et al., 2005; Alsén, et al., 
2007). 
 

” ... I have many questions; why did I get this? .... So I can understand how to 
change my life so I don’t have to have one again. (male, 47)” (Alsén, et al., 2007). 

 
”You go around and think about things you really shouldn’t think about, I think ... 
it’s in your head all the time ... CONSTANTLY in your head. I don’t understand 
people who can go through this without thinking about it. (female, 59)” (Alsén, et 
al., 2007). 

 
Till skillnad från första gruppen, ville de andra inte veta för mycket om sjukdomen. De 
betraktade hjärtinfarkten som en enstaka händelse som de inte kunde göra någonting åt 
och om de fick hjärtinfarkt igen litade de tillräckligt på läkarna och trodde att de skulle 
bli räddade igen. Dessa patienter ville inte lägga ner någon tid på att ta reda på orsaker 
eller tänka på sjukdomen på en djupare nivå, för de kände att de inte kunde påverka 
sjukdomen lika mycket själva. Dessa patienter hade lättare för att stänga av jobbiga 
tankar. De kände också att de var botade och var mer optimistiska än den första 
gruppen. Detta var kopplat till deras synsätt på sjukdomen som de såg som en akut 
engångshändelse. (Brink, et al., 2005; Alsén, et al., 2007).  
 

”They had a video film about how the operation would go ... they wanted me to 
watch it and I didn’t want to watch it. I said ’I’m not interested in it’ but they 
thought .... I think you SHOULD watch it. ... I really wish I hadn’t watched it, ... I 
don’t think they should show it. (male, 64)” (Alsén, et al., 2007). 
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Att välja livsstilsförändringar 
Patienterna behövde bli motiverade för att göra förändringar av sin livsstil. För vissa var 
rökningen någonting de trodde skulle bli det svåraste att förändra men en del patienter 
nämnde inte ens rökstopp som någonting de funderade över. Hjärtinfarkten var en 
tillräcklig motivering till att sluta med cigaretterna (Roebuck, et al., 2001). En av de 
största motivationsfaktorerna till att göra livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten var att 
patienterna hade en vilja att överleva. Viljan att överleva gav dem en riktig anledning 
till förändring och en insikt till att det var allvarligt. Många patienter försökte göra flera 
stora förändringar samtidigt. Detta kunde på lång sikt leda till att patienterna slutade 
med sina nya liv om de fick en enda motgång. Det var bättre att göra en förändring i 
taget och ta det långsamt (Condon & McCarthy, 2005).  
 
Kvinnor framhöll att de hade det svårt med livsstilsförändringar om de inte fick hjälp 
från sin familj. De visste inte heller hur de praktiskt skulle följa den av läkaren 
rekommenderade livsstilen i sin hemmiljö. En kvinna beskrev hur svårt det var att ändra 
matvanor när familjen hela tiden var hungrig och krävde mat på olika tider. Hon fann 
inget stöd hos familjen vilket resulterade i att det blev svårt för henne själv att ändra sig. 
Männen uttryckte mer besvär av allmänt låg motivation och att suget efter alkohol eller 
cigaretter var det som var svårast när det gällde att hålla en livsstilsförändring 
(Kristofferzon, et al., 2005).  
 

”I’ve smoked for over 50 years... I enjoy it... that’s what’s the most difficult after the 
heart attack, that I’m stopping smoking... anxious, restless.... (Man, aged 65)” 
(Kristofferzon, et al., 2005). 

 
En del patienter gjorde ingenting själva utan litade mest på andra, till exempel att 
partnern skulle ändra kosthållningen i huset genom att använda mindre grädde och feta 
såser i maten. För en del patienter blev livsstilsförändringen svårare för att den också 
påverkade hela den sociala aspekten. En man berättade att han under perioder inte 
vågade gå ner till sin lokala bar längre för han visste att när han var där skulle han inte 
kunna motstå suget efter cigaretterna. Han saknade krogen och vännerna han brukade 
prata med där. Den här mannen bodde själv och kunde inte få någon hjälp från en 
partner (Roebuck, et al., 2001; Condon & McCarthy, 2005; Alsén, et al., 2007). Flera 
patienter var oroliga för att börja motionera för mycket, ifall det skulle sätta igång en ny 
hjärtinfarkt. De var också rädda för att antingen göra för mycket eller för lite (Kärner, et 
al., 2005).  
 

”The one time I am in trouble is when I would be drinking I would be craving for a 
cigarette... I haven’t gone down (to the pub) in the last few nights because I was 
under severe pressure cigarette wise...but is mainly for the company that I go (P4).” 
(Condon & McCarthy, 2005) 

 

Rädsla för framtiden 
Nästan alla patienter uttryckte rädsla för att få en ny hjärtinfarkt, och oavsett om de 
följde alla läkarens rekommendationer fanns fortfarande en risk att få nya hjärtinfarkter. 
Känslan av att löpa en större risk för ett förkortat liv oroade dem. Bröstsmärtor och 
andnöd var det symtom som orsakade mest oro och rädsla för både patienterna och 



 13

deras närstående, speciellt när symtomen kom under natten. Patienterna var då antingen 
rädda att det rörde sig om en ny hjärtinfarkt eller rädda för det obehag som skapades av 
andnöden, vilket kunde upplevas som drunkningskänslor. Om patienten hade någon i 
närheten att prata med när symtomen kom kändes det oftast bättre. Då kunde de lugna 
sig och tillslut försvann ängslan eller oron (Roebuck, et al., 2001; Kärner, et al., 2005).  
 
Framtiden hade en del begränsningar vilket patienterna bekymrade sig över. En del 
kände sig isolerade i sina hem, vilket ledde till ökad ångest. Patienterna kände att 
skillnaden från dag till dag var stor. Ena dagen kunde patienten känna sig lika stark som 
före hjärtinfarkten, medan de nästa dag kunde vara helt slut och tvingades ta det lugnt. 
Denna ”berg- och dalbana” var för patienterna jobbig då de inte visste vad de skulle 
förvänta sig. En del kvinnor levde med en konstant rädsla för att dö och deras partners 
hade hittat dem i tårar för att de inte visste vad som skulle hända i framtiden. Att 
patienterna inte kunde planera för framtiden skapade en ovisshet i vardagen (Roebuck, 
et al., 2001; Svedlund & Danielson, 2003).  
 

”(P) I feel so slowed down, some days I just get up and sit in my chair [participant 
was on the lowest possible dose of beta blockers], while on other days I can walk for 
miles. You just don’t know!” (Roebuck, et al., 2001). 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vårt syfte var att beskriva patienters upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt 
och vi har då valt att använda oss av kvalitativa artiklar för att inte drunkna i statistik 
och tabeller. De kvalitativa artiklarna har varit intressanta att arbeta med då de med 
patienternas egna ord framhävde sin innebörd. Vidare är artiklarna gjorda efter år 2000 
och således aktuella för vår forskning och intervjuerna är gjorda inom ett halvår efter 
patienternas hjärtinfarkter. För två av artiklarna gjordes även en andra intervju ett år 
efter hjärtinfarkten, men vi ser inte detta som ett problem för vår forskning. De artiklar 
som valdes bort vid datainsamlingen svarade inte på vårt syfte.  
 
Vi har arbetat efter en metod som är utformad av Evans (2002) och den har gjort att vårt 
resultat har blivit noggrant genomarbetat. Vi har vid våra sökningar fått fram sju artiklar 
som går in i vårt syfte och tillsammans visar de på en helhet inom vårt område. Med 
hjälp av metoden fick vi bra struktur i vårt resultat och vi kunde tillgodogöra oss 
artiklarna ordentligt. Vi tyckte att Evans metod var bra för den tvingade oss att gå 
igenom varje artikel grundligt innan vi kunde utforma våra teman.  
 
Under arbetets gång har vi när vi har skrivit de olika delarna haft hjälp med 
tankeprocessens faser och examensarbetets struktur genom kapitlet: Att utforma ett 
examensarbete från Friberg (2006).  
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Resultatdiskussion 
Könsskillnader mellan män och kvinnor efter en hjärtinfarkt 
Det har gjorts mest studier på män och symtom innan en hjärtinfarkt vilket gör 
kvinnorna en otjänst när de kommer in till sjukvården och ibland blir felbedömda. Att 
mäns symtom innan och under en hjärtinfarkt har blivit så välutforskade har tagits upp 
frekvent i tidskrifter och TV. När vi började med vårt arbete hade vi detta i bakhuvudet 
och antog att det skulle vara likadant med forskningen efter hjärtinfarkten, att 
forskningen hade fokuserat mer på männen och att deras livskvalitet var mer studerad 
än kvinnornas. Så var inte fallet som vi har upplevt det. Vi har hittat flera studier som 
fokuserar på livskvaliteten och upplevelser för kvinnor efter en hjärtinfarkt, men studier 
som tar upp enbart männen har varit svårare att hitta.  
 
Vårt resultat visar ett sjukdomslidande som är olika för varje patient efter hjärtinfarkten. 
Det finns inget typiskt sätt att klara av tiden efter en hjärtinfarkt utan det beror på de 
resurser man har hemma med socialt nätverk, vad man har för mål, synsätt, ålder, arbete 
med mera. Kvinnor är oftare äldre, har sämre ekonomiska resurser och bor oftare 
ensamma jämfört med männen när de får en hjärtinfarkt. Dessa faktorer sätter sina spår 
för rehabiliteringen då kvinnorna inte har samma resurser som männen.  
 
En studie från Garavalia, Decker, Reid, Lichtman, Parashar, Vaccarino, et al. (2007) 
visar att kvinnor och män rökte lika mycket och det var heller ingen skillnad i avseende 
på BMI när de fick hjärtinfarkten. Kvinnors livskvalitet är däremot sämre än männens 
när man jämför dem en månad efter hjärtinfarkten. De fysiska skillnaderna är inte 
signifikanta men kvinnorna mår psykiskt sämre jämfört med männen och är i högre grad 
deprimerade. 
 

Depression 
Våra artiklar har fokuserat på livsstilsförändringar och upplevelser i det dagliga livet 
efter att ha haft en hjärtinfarkt. De allra flesta artiklarna vi har läst har tagit upp att 
depression är mer vanligt för patienter som har haft en hjärtinfarkt än för människor 
som inte har haft det. Då ingen av artiklarna som har använts i resultatet har gått in på 
ämnet på ett djupare plan har vi heller inte kunnat göra detta, men det ska tydliggöras att 
depression efter hjärtinfarkt är vanligt förekommande. 
 
Vi förstår att den psykiska påfrestningen efter en hjärtinfarkt är stor och att stora 
framtidsplaner kan slås i bitar när patienten inte kan fortsätta med sitt vanliga liv. 
Förutom att vara borta från arbetet kan relationen till familjen bli ansträngd och nya 
mönster och rutiner i vardagen måste skapas. Att inte kunna göra som förut plus att 
patienten måste ändra livsstil med mer motion och mindre rökning gör att patienterna i 
många fall inte känner sig som sig själva. Om man inte ser ljuset i tunnelns slut, då man 
är frisk och mår bra igen, kan det lätt bli en nedåtgående spiral med mörka tankar. Man 
tvivlar på om man kommer klara av sitt nya liv och kanske en vilja att faktiskt gå 
tillbaka till sitt gamla liv eftersom man hade det bekvämare då. Ett år efter 
hjärtinfarkten är kvinnor mer deprimerade än männen (Norris, Hegadoren & Pilote, 
2006). Vi tycker det tyder på att det är svårt att acceptera ett nytt påtvingat liv och att 
patienterna ett år efter hjärtinfarkten inte har blivit tillräckligt rehabiliterade. Hur lång 
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tid en person behöver för att bli återställd kan man inte säga eftersom varje individ är 
unik. En del patienter behöver komma i kontakt och prata med professionell personal 
som en psykolog, men de söker sig oftast inte dit själva och vi tror att det kan vara för 
att det fortfarande är ett tabu över att må dåligt psykiskt i vårt samhälle. 
 
Vi har under uppsatsens gång uppmärksammat att hjärtinfarktspatienter har lika 
psykiska problem som patienter med andra kroniska sjukdomar. Vi tror att symtom som 
depression, ångest, oro och sämre självförtroende drabbar de flesta som råkar ut för 
något som gör att livet begränsas. Kan man då säga att en sjukdom som ändrar livet, 
som gör att patienten måste ändra på sig själv, gör människan mer deprimerad?  
 
Vi tror att även om resultatet (när patienten har blivit rökfri, fått bättre kondition och 
äter en bra kost) är för patientens bästa passar inte detta alla patienter. Eftersom många 
patienter inte kommer hela vägen och går tillbaka till sitt gamla liv upplever de kanske 
tiden då de försökte ändra sig som bortkastad. 
 

Information 
När patienten är på sjukhuset efter en hjärtinfarkt ansvarar sjuksköterskan (tillsammans 
med läkaren) för att informationen som ges blir förstådd och att det inte saknas något i 
informationen. Vi tycker att det är mycket viktigt att vara noga med detta, eftersom 
patientens framtida rehabilitering med medicinering och eventuell livsstilsförändring 
påverkas till stor del av denna information. Enbart en missförståelse hos patienten eller 
en brist på förklaring från sjuksköterskan kan göra att patienten till exempel inte rör på 
sig så mycket som han eller hon borde göra eller att inte kostrekommendationer följs.  
 
Att stödja och informera närstående får inte glömmas bort. De kan också må dåligt av 
att se sin partner lida efter hjärtinfarkten. Det är därför viktigt att även ge dem 
information om vad som händer med den drabbade samt förklara hur viktigt det sociala 
stödet är för patienten. Om de närstående får samma information som de drabbade 
kommer kanske det som patienterna upplever som överbeskyddande att minska och 
patienten kommer inte att känna sig hindrad i samma grad. Socialstyrelsen har ett 
dokument som styrker delarna som vi har beskrivit, ”Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (2005)”, där tas även andra delar upp av sjuksköterskans 
ansvar och kompetenskrav.  
 
Eftersom vi i vårt resultat sett att många patienter tycker att informationen har varit 
otillräcklig, så måste sjuksköterskan bli ännu bättre på att ge information och framförallt 
att se till så patienten har uppfattat informationen på ett korrekt sätt. Vi tror att 
sjuksköterskan är bra på att ge information men sämre på att se till att patienten 
verkligen uppfattat allting. När man ligger på sjukhus är man inte alltid helt klar i 
huvudet av olika anledningar, vilket också kan vara en orsak till att information inte 
uppfattas. Många patienter som ligger inne på sjukhus uppger att de har fått bra 
information från vårdpersonalen, ändå har de flera frågetecken om vad de får eller inte 
får göra, vilket tyder på att de skulle behöva mer information och kanske även på andra 
sätt, skriftligt till exempel. 
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Kliniska implikationer 
Efter vad vi har erfarit från studierna i vårt resultat tror vi att det efter utskrivning från 
sjukhuset kan brista i ansvar från sjukvårdens sida. Det faktum att många patienter faller 
tillbaka i sina tidigare livsstilsmönster gör att vi tror att det skulle behövas en enhet som 
noggrannare följer upp hjärtinfarktspatienterna när de har kommit tillbaka till vardagen. 
Detta skulle förhoppningsvis öka motivationen och följsamhet hos patienterna. Det kan 
också kännas lättare att inte vara ensam i sina livsförändringar, utan att det är någon mer 
som bryr sig. När sjuksköterskorna i den här enheten möter dessa patienter kan man 
kanske också enklare uppmärksamma depressioner, oro och annat som sänker 
livskvalitén hos patienterna.  
 
Det kan vara en god idé att sjukvården tar för vana att erbjuda alla hjärtinfarktspatienter 
psykiatrisk hjälp i stödjande syfte, eftersom vi nu vet vilket stort problem detta är. Allra 
minst ska sjukvården informera patienterna om hur vanligt det är med depression vid 
hjärtinfarkt och att det går att få hjälp. 
 
Vi tycker dessutom att man som sjuksköterska borde sätta sig in mer i hur 
hjärtinfarktspatienter, men även andra hjärtpatienter, upplever sitt dagliga liv efter att ha 
drabbats av sjukdom. Då hjärtpatienter är den klart största patientkategorin borde vi ha 
mer kunskap om dessa, eftersom vi träffar på dem var vi än jobbar. Att kvinnors 
situation innan och under hjärtinfarkt är underrepresenterad i forskningen är allmänt 
känt. Att mäns situation efter att ha haft en hjärtinfarkt är lika underrepresenterad i 
forskningen kanske inte är lika uppmärksammat, men detta är något som vi tycker har 
upptäckt i vår forskning. Detta kan bero på att det finns en norm för män att det inte är 
accepterat att visa för mycket känslor eller att de inte vågar detta. Framtida forskning 
tycker vi borde fokuseras på kvinnors situation innan och under hjärtinfarkten, men 
också mäns situation efter en hjärtinfarkt. 
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Bilaga 1 

 
Titel; Författare; 
TIdskrift; Årtal 

Perspektiv Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Roebuck, A., 
Furze, G., & 
Thompson, D. 
(2001 15). 
Health-related 
quality of life 
after myocardial 
infarction: an 
interview study. 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 34(6), 
787-794. 

Patient-
perspektiv  

Studien ingår i 
ett större projekt 
vars uppgift är 
att ta fram ett 
instrument som 
kan mäta 
livskvalitet för 
patienter efter en 
hjärtinfarkt. 
Syftet med 
studien var att 
utforska och få 
insikt i 
effekterna av en 
hjärtinfarkts 
påverkan av 
livskvalitet. 

31 patienter från 
norra England 
intervjuades sex 
veckor efter 
hjärtinfarkten. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
och analyserades 
för att få fram 
teman. 

Sju stora 
kategorier 
hittades efter 
analysen. 
Studien kom 
fram till att 
patienterna hade 
stora problem 
med andnöd, 
osäkerhet och 
känsla av att 
vara 
överbeskyddade 
samt att de 
visade missnöje 
med information 
och stöd. 

Svedlund, M., 
& Danielson, E. 
(2004, May). 
Myocardial 
infarction: 
narrations by 
afflicted women 
and their 
partners of lived 
experiences in 
daily life 
following an 
acute 
myocardial 
infarction. 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 13(4), 
438-446. 

Patient- och 
närstående 
perspektiv  

Efter en 
hjärtinfarkt 
drabbas hela 
familjen och 
många mår 
dåligt, det är 
viktigt att visa 
hur en 
hjärtinfarkt 
påverkar ett 
förhållande. 
Syftet med 
studien är att 
visa på levda 
upplevelser i det 
dagliga livet 
efter en 
hjärtinfarkt, 
berättat av 
drabbade 
kvinnor och 
deras partners. 

Nio kvinnor och 
deras partners 
berättade om 
deras 
upplevelser vid 
två tillfället. Tre 
månader och 
tolv månader 
efter 
hjärtinfarkten. 
Intervjuerna blev 
sedan 
analyserade med 
en 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod inspirerad 
av filosifoen 
Ricoeur. 

Resultatet blev 
två huvudteman 
och åtta 
subteman. 
Studien visar att 
paren levde i en 
annorlunda 
situation jämfört 
med före 
hjärtinfarkten. 
Paren pratade 
inte mycket med 
varandra om 
hjärtinfarkten 
men visste hur 
partnern kände 
utan verbal 
kommunikation. 

Brink, E., 
Karlson, B., & 
Hallberg, L. 
(2006, February 

Patient-
perspektiv 

Att komma 
tillbaka efter den 
första 
hjärtinfarkten är 

21 personer blev 
intervjuade fem 
månader efter att 
de hade fått sin 

Resultatet 
fokuserar på hur 
patienterna såg 
på sig själva och 



 21

15). 
Readjustment 5 
months after a 
first-time 
myocardial 
infarction: 
reorienting the 
active self. 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 53(4), 
403-411. 

ett område som 
behöver mer 
forskning. 
Hjärtinfarkten 
ändrar en person 
både fysiskt och 
psykiskt. Syftet 
med studien är 
att utforska hur 
patienterna har 
gått tillväga för 
att komma 
tillbaka efter en 
första 
hjärtinfarkt.  

första 
hjärtinfarkt. 
Under 
intervjuerna 
ställdes frågor 
som fokuserade 
på patientens 
tankar, känslor 
och beteende. 
När inga nya 
tankar uttrycktes 
avbröts 
intervjuerna.  

hur 
hjärtinfarkten 
hindrade dem att 
göra som de 
hade gjort förut. 
Studien 
fokuserar också 
på vad för 
strategier 
patienterna 
använde för att 
hantera att de 
inte kunde göra 
som förut. 

Kärner, A., 
Tingström, P., 
Abrandt-
Dahlgren, M., & 
Bergdahl, B. 
(2005, August). 
Incentives for 
lifestyle 
changes in 
patients with 
coronary heart 
disease. Journal 
of Advanced 
Nursing, 51(3), 
261-275. 

Patient-
perspektiv 

I rehabiliteringen 
efter en 
hjärtinfarkt är 
livsstils 
förändringar 
svåra. Studien 
utforskar hur 
patienterna 
upplever 
hindrande 
faktorer från 
hjärtinfarkten i 
förhållande till 
livsstils 
förändringar.  

113 patienter 
blev intervjuade 
inom sex veckor 
efter 
hjärtinfarkten, 
och igen efter ett 
år. Intervjuerna 
bandades och 
analyserades 
med en 
fenomenologisk 
metod. 

Fyra 
huvudteman har 
använts för att få 
med alla vinklar 
av patienternas 
upplevelser. 
Resultatet visar 
livsstilsfaktorer 
som antingen 
underlättar eller 
hindrar en 
livsstils-
förändring. 
Upplevelserna 
var i hög grad 
individuella. 

Condon, C., & 
McCarthy, G. 
(2006, March). 
Lifestyle 
changes 
following acute 
myocardial 
infarction: 
patients 
perspectives. 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 5(1), 
37-44. 

Patient-
perspektiv 

Att anpassa sig 
för att leva med 
en kronisk 
sjukdom kräver 
mycket och kan 
förändra 
livskvaliteten 
hos patienter. 
Syftet med 
studien var att se 
från patientens 
perspektiv hur 
det är att göra 
förändringar av 
livsstilen efter en 
hjärtinfark.  

Tio patienter 
blev intervjuade 
sex veckor efter 
utskrivningen 
från sjukhuset. 
De fick berätta 
om deras 
upplevelser och 
datan 
analyserades för 
att få fram 
teman. 

Fyra teman 
hittades vilka 
ger en insikt i 
hur patienterna 
har upplevt sin 
tid efter 
hjärtinfarkten. 
Studien har 
belyst 
svårigheter som 
patienterna har 
känt med 
livstils-
förändringar och 
hur de har 
upplevt stödet 
från sjukvården. 
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Kristofferzon, 
M., Löfmark, 
R., & Carlsson, 
M. (2007, 
February). 
Striving for 
balance in daily 
life: experiences 
of Swedish 
women and men 
shortly after a 
myocardial 
infarction. 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 16(2), 
391-401. 

Patient-
perspektiv 

En hjärtinfarkt är 
en traumatisk 
upplevelse som 
kan påverka 
patienten under 
en lång tid. 
Målet med 
studien är att 
beskriva 
upplevelser i det 
dagliga livet av 
kvinnor och män 
fyra till sex 
månader efter en 
hjärtinfarkt. 

En 
halvstrukturerad 
intervju 
användes som 
gick igenom 
patienternas 
situation med 
familj, jobb och 
rehabilitering. 
Deras problem 
med behandling 
och vilka 
strategier de 
hade för att 
hantera dessa 
problem. Totalt 
39 patienter 
intervjuades för 
studien.  

Resultatet blev 
tre huvudteman 
som visar på 
patienternas 
upplevelser. 
Studien visar att 
fysiska och 
emotionella 
symtom var 
jobbigast under 
den första 
månaden. 
Studien visar 
också att 
patienterna 
hanterade deras 
problem genom 
att förhandla 
med sig själva, 
ändra sitt 
beteende och 
genom att ta 
egna beslut. 

Alsén, P., Brink, 
E., & Persson, 
L-O. (2007, 
June). Patients’ 
illness 
perception four 
months after a 
amyocardial 
infarction. 
Journal of 
Nursing and 
Healthcare of 
Chronic Illness 
in Association 
with Journal of 
Clinical 
Nursing, 17(5a), 
25-33. 

Patient-
perspektiv 

För att en patient 
ska följa råd och 
göra 
livsstilsändringar 
måste patienten 
förstå allvaret 
bakom 
sjukdomen och 
vad patienten 
kan göra för att 
hindra en ny 
hjärtinfarkt 
Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
patienter 
uppfattar sin 
sjukdom fyra 
månader efter en 
hjärtinfarkt. 

25 patienter har 
intervjuats fyra 
månader efter en 
hjärtinfarkt. 
Öppna frågor 
användes i 
intervjun så 
patienterna 
kunde uttrycka 
sig fritt. 
Datainsamlingen 
och analysen 
gjordes samtidigt 
enligt den metod 
som användes. 

Resultatet visar 
att de patienter 
som såg sin 
hjärtinfarkt som 
en kronisk 
sjukdom 
använde mer tid 
för att ta reda på 
bakomliggande 
orsaker och vad 
de kan göra för 
att inte få en till 
hjärtinfarkt. De 
patienter som 
inte såg sin 
sjukdom som 
kronisk försökte 
att inte tänka på 
händelsen utan 
försökte istället 
lägga den bakom 
sig. 

 
 


