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Sammanfattning    

På några sekunder förändras livet när någon i ens närhet drabbas av hjärtinfarkt. 

Sjuksköterskor möter i sitt arbete närstående till drabbade. Studier visar att 

sjuksköterskor upplever svårigheter att möta närstående och det saknas kunskap om 

deras upplevelser, vilka behov de har och vilket bemötande de önskar få. Syftet är att 

beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person som drabbats av hjärtinfarkt. 

Metoden är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Sju vårdvetenskapliga artiklar 

analyserades efter Evans analysmodell (2003). Resultatet presenteras i fem teman 

Kroppslig och emotionell påverkan, Att ha behov av stöd och information, Förändrad 

parrelation, Förändrad vardag och Framtidssyn. Två av temana presenteras även 

utifrån totalt fem subteman. Emotionell storm handlar om olika känslor som närstående 

upplever efter att ens partner drabbats av hjärtinfarkt. I temat Behov av stöd och 

information beskrivs hur närstående upplevde att de fick för lite information på 

sjukhuset, och saknade vidare stöd efteråt. Förändrad parrelation handlar om att 

komma varandra närmare, att distansera sig och att ständigt kontrollera sin partner. 

Temat Förändrad vardag beskriver att vara begränsad och att ändra livsstil. Det femte 

temat benämns Framtidssyn och beskriver närståendes tankar och förhoppningar om 

framtiden. Diskussionen tar upp att närstående kan känna ilska över att behöva anpassa 

sig och ge upp sitt liv för en annans skull. För att hjälpa patienten och dennes närstående 

att återgå till livet efter en hjärtinfarkt är det viktigt att undervisningen och 

informationen individanpassas. 
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INLEDNING 

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är akut hjärtinfarkt, hos såväl kvinnor som män. 

Trots detta överlever två tredjedelar av alla drabbade (Socialstyrelsen, 2008). Omkring 

26 000 människor i Sverige vårdas varje år på sjukhus på grund av hjärtinfarkt. Detta 

innebär att sjuksköterskan även kommer i kontakt med närstående till 

hjärtinfarktdrabbade patienter i sitt omvårdnadsarbete. Under verksamhetsförlagd 

utbildning på en akutmottagning väcktes intresset för närstående till patienter drabbade 

av hjärtinfarkt då livet på några sekunder vänds upp och ner. I denna studie studeras 

närståendes upplevelser av att leva tillsammans med någon som drabbats av hjärtinfarkt.  

 

BAKGRUND 

Närstående 

Almås (2006) definierar närstående som de personer patienten ser som sina närmaste. I 

den engelska litteraturen används bland annat uttrycket ”significant others” vilket 

översätts med ”betydelsefulla andra”. I Svenska Akademins ordlista (2008) definieras 

anhörig med ”släktskap förenad med någon genom blodsband”. Vanligt är att 

närstående utgörs av familjen, till exempel man, hustru, sambo, barn eller syskon. 

Närstående kan emellertid även vara vän eller väninna (Almås, 2006). 

 

Sjukdomar och olyckor drabbar enligt Almås (2006) hela familjen och inte bara den 

sjuke. Ett viktigt stöd för patienten är dess närstående, och det är med dessa som den 

drabbade delar sina upplevelser. Hjärtinfarkt innebär en plötslig förändrad livssituation, 

en kamp mot livshotande sjukdom samt en osäker framtid. En sådan händelse kan väcka 

känslor av sårbarhet hos patienten och dess närstående (Lidell, Fridlund & Segesten, 

1998). Att acceptera att någon i ens närhet drabbats av sjukdom kan vara mycket svårt 

och smärtsamt. Känslor av orättvisa dyker ofta upp, och frågor som vad har vi gjort för 

att förtjänat detta? Hur närstående hanterar lidandet är av stor betydelse för hur de orkar 

gå vidare och klara av vardagslivet. Förutom den sjuke kan även närstående behöva stöd 

och hjälp (Almås, 2006). När en familj drabbas av sjukdom beskriver de situationen 

som en dramatisk händelse vilken kan förändra deras liv avsevärt. Att drabbas av 

sjukdom påverkar meningen och innehållet i livet (Almås, 2006). Den verklighet som vi 

dagligen lever i benämner Wiklund (2003) som livsvärld. När en person drabbas av 

sjukdom innebär det enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 

en förändrad livsvärld för de närstående och den sjuke. Livsvärlden är unik för varje 

människa och erfars olika. För att skapa sig en uppfattning om hur närstående till 

hjärtinfarktspatienter upplever situationen behöver sjuksköterskan ha ett 

livsvärldsperspektiv. Det innebär att uppmärksamma närståendes vardagsliv och den 

dagliga tillvaron och försöka se och förstå världen så som den erfars av dem. För att 

lyckas med detta krävs det att sjuksköterska är lyhörd och ställer öppna frågor så att den 

närstående vill och kan beskriva sina erfarenheter (Dahlberg et al., 2003).  

 

Att drabbas av kris 

Svedlund och Danielson (2004) skriver att hjärtinfarkt påverkar livskvalitén för 

patienten och närstående samt innebär en livskris för alla inblandade. Johansson (2007) 
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skriver att ordet kris betyder en plötslig förändring och är ett psykiskt tillstånd som kan 

utlösas då man hamnar i en situation man inte kan bemästra. Det drabbar många 

människor förr eller senare och kan uppkomma helt utan förvarning. Krisreaktion kan 

enligt Johansson (2007) till exempelvis utlösas av sjukdom, skilsmässa, kränkning eller 

död. Vissa personer klarar av att ta sig ur krisen på egen hand medan andra behöver 

hjälp. När sjuksköterskan möter närstående till en patient är det vanligt att de närstående 

befinner sig i kris. Detta präglar sättet närstående agerar och tänker. För att kunna hjälpa 

närstående måste sjuksköterskan först förstå var i krisen hon eller han befinner sig. 

Detta för att skapa ett individ och situationsanpassat stöd för den närstående (Johansson, 

2007).  

 

Hjärtinfarkts uppkomst, symtom och behandling 

Den största folksjukdomen i Sverige är hjärt kärlsjukdomar. Varje år vårdas cirka 26 

000 människor på sjukhus för hjärtinfarkt. Även i framtiden kommer hjärt 

kärlsjukdomar att vara en stor sjukdom och dödsorsak (Hjärt- Lungfonden, 2008). En 

hjärtinfarkt uppkommer då hjärtmuskelcellerna inte får tillräckligt med syre (Grefberg 

& Johansson, 2007). De kärl som förser hjärtat med blod kallas för kranskärl. Med åren 

kan det lagras fett, kolesterol, i dessa kärlväggar vilket leder till inflammation i kärlet. 

Inflammationen i sin tur bygger upp en förhårdnad av fett och kalk, vilket kallas för 

plack. Dessa aterosklerotiska plack kan lossna och bilda blodproppar (Grefberg & 

Johansson, 2007).  När en blodpropp fastnar och täpper till ett kranskärl stryps 

syretillförseln till en del av hjärtmuskeln som därmed dör och en hjärtinfarkt uppstår 

(Almås, 2006). De vanligaste symtomen vid hjärtinfarkt är bröstsmärtor. Symtomen 

beskrivs ofta som tryckande, kramande eller brännande smärta, eller likt en tyngdkänsla 

över bröstet. Smärtan är centralt belägen i bröstet men kan även stråla upp mot hals, 

käke och ut i armarna. Tillhörande symtom som illamående, andnöd, hjärtklappning, 

yrsel samt ångest är även vanligt vid ischemisk bröstsmärta (Grefberg & Johansson, 

2007). Behandlingen vid hjärtinfarkt går ut på att försöka begränsa skadan i hjärtat, det 

gör man genom att försöka återställa hjärtats blodcirkulation. Därigenom minska 

hjärtats syrebehov, och samtidigt öka syretillförseln till hjärtat (Almås, 2006). Det är 

viktigt att så fort som möjligt försöka lösa upp proppen som täppt till kärlet, detta kallas 

för trombolys och är en av flera behandlingar för hjärtinfarkt (Grefberg & Johansson, 

2007). 

 

Närståendes reaktion på symtom 

Tidigare studier visar att närstående kan se på den drabbade att något är fel, utan att 

personen säger någonting. De närstående iakttog andnöd, förändrad ansiktsfärg, yrsel 

och såg hur den drabbade tryckte handen mot bröstet (Johansson, Swahn & Strömberg, 

2008; Henriksson, Lindahl & Larsson, 2007). Vissa närstående beskrev hur de upplevde 

situationen skrämmande, de kände oro, medan andra upplevde att de inte fanns någon 

tid till att bli rädd. Några närstående beskrev även att de kände sig arga på den 

drabbade, då det visade sig att han eller hon haft liknande symtom tidigare utan att 

nämna det (Henriksson et al., 2007). 
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Riskfaktorer 

Risken för hjärt kärlsjukdomar ökar ifall en nära anhörig haft symtom i tidig ålder. Det 

är inte bara det genetiska arvet som påverkar utan även anammade levnadsvanor och 

livsstil (Grefberg & Johansson, 2007). För personer med ärftlighet för hjärt 

kärlsjukdomar är det av särskild stor vikt att de har en hälsosam livsstil för att på så vis 

minska riskfaktorerna. En hälsosam livsstil innebär bland annat motion, sunda 

matvanor, avstå från rökning och undvika stress (Almås, 2006). En studie visar på att 

närstående kan se samband mellan partners livsstil och dess riskfaktorer vid hjärtinfarkt, 

såväl som stress, rökning och övervikt (Johansson et al., 2008). Goldsmith, Lindholm 

och Bute (2006) menar att då den drabbade och dess partner diskuterar 

livsstilsförändringar kan känsliga problem och dilemman uppstå. Närstående kan 

uppleva sig som tjatiga när de pratar om livsstilsförändring med sin partner, trots att det 

grundar sig i välmening och omtanke. Omvänt visar studien på att ifall par inte 

diskuterar livsstil såsom matvanor och fysisk aktivitet, upplever den 

hjärtinfarktdrabbade det som brist på omsorg och omtanke (Goldsmith et al., 2006). 

Rökning är den mest betydelsefulla riskfaktorn gällande hjärt- och kärlsjukdomar. 

(Grefberg & Johansson, 2007). En studie visar på att många patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt kan ångra sin tidigare livsstil. Tillsammans med oron för en ytterligare 

hjärtinfarkt kan detta bidra till en förändrad livsstil och likaså en förändrad livskvalitet 

(Svedlund & Axelsson, 2000). 

 

Sjuksköterskans roll 

Almås (2006) beskriver att när en patient drabbas av sjukdom förändras livssituationen 

även för de närstående. Det är då viktigt att som sjuksköterska bemöta närstående på ett 

professionellt och empatiskt sätt. Ett sätt är att se den närstående som en egen individ 

för att kunna tillgodose deras behov och önskemål samt att lindra lidande. Dahlberg et 

al., (2003) skriver att målet med vårdandet är att lindra eller förhindra lidande samt att 

skapa möjligheter till välbefinnande. För att minska lidande skriver Dahlberg et al., 

(2003) att sjuksköterskan behöver veta hur människor erfar sitt lidande eller 

välbefinnande. Då dessa erfarenheter inte går att mäta med några instrument är det 

genom samtal som sjuksköterskan får information om hur den närstående och/eller 

patientens välbefinnande kan öka. Detta samtal är centralt i vad Wiklund (2003) 

benämner som vårdrelationen. I den relationen ges människan utrymme att uttrycka sina 

önskningar och behov, och det är här som vårdandet tar sin form. Den vårdande 

relationen bygger på en ömsesidig respekt och tillit (Wiklund, 2003). I en studie av 

Svedlund, Danielsson & Norberg (1999) beskriver sjuksköterskor att tidsbrist försvårar 

möjligheten att bygga upp en god vårdrelation med patienten vilket också kan leda till 

svårigheter att bemöta patientens närstående. Sjuksköterskor önskar kunna ge 

närstående och patienter den tid och utrymme som de behöver, allt för en god 

individanpassad vård (Svedlund et al., 1999). Det lidande som uppkommer på grund av 

ofullkomligheter och brister inom vården benämner Eriksson (1994) som vårdlidande. 

Eriksson (1994) skriver vidare hur vårdlidande hos närstående och patienter många 

gånger uppstår omedvetet av vårdpersonalen. Det kan skapas utav att vårdpersonalen 

inte reflekterar över vad de gör, på vilket sätt de gör det och varför.  

 

Enligt Almås (2006) menar Joyce Travelbee att sjuksköterskan inte kan skilja den sjuke 

från sina närstående. När hon gör något för den närstående hjälper sjuksköterskan 
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indirekt den sjuke. Sättet sjuksköterskor bemöter närstående på varierar men det finns 

de vars inställning och syn till närstående är negativ. De kan se dem som besvärliga och 

ett nödvändigt ont. I stället för att se närstående som människor med problem ser de 

dem som problem (Almås, 2006; Svedlund et al., 1999). Med denna inställning hos 

sjuksköterskor går god omvårdnad inte att utföra. Det är viktigt att visa närstående 

omtanke och intresse. Almås (2006) hänvisar till Travelbee som menar att det kan vara 

enkla handlingar som inte är tidskrävande men som betyder oerhört mycket för den 

närstående. Att bli vänligt bemött är något de bär med sig och inte glömmer. Att vara 

närstående till en allvarligt sjuk person kan vara både psykiskt och fysiskt utmattande. 

Här har sjuksköterskan en viktig roll som består i att berätta och visa för de närstående 

vad betydelsefullt det är för den sjuke att de finns där och stöttar dem (Almås, 2006). 

Engström och Söderberg (2007) menar att sjuksköterskan kan ta hjälp av närstående för 

att få patienter mer motiverade till rehabilitering. Deras attityd påverkar patientens 

reaktion, bearbetningen av sjukdomen och återhämtandet (Svedlund & Axelsson, 2000; 

Engström & Söderberg, 2007). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Omkring 26 000 människor i Sverige vårdas varje år på sjukhus på grund av 

hjärtinfarkt. Egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning talar för att 

sjuksköterskor inte bara kommer i kontakt med patienter utan även ofta med närstående. 

Tidigare studier och egna erfarenheter visar på att sjuksköterskor kan uppleva 

svårigheter och problematik i att bemöta närstående. Om sjuksköterskan har kunskap 

om hur närstående upplever situationen ökar möjligheten att tillgodose deras och 

patientens behov. Detta arbete ska tillföra ökad kunskap i vad närstående går igenom, 

hur de vill bli bemötta och vilket stöd de kan tänkas behöva. Därav fokuserar detta 

arbetet på hur man som närstående upplever att leva tillsammans med en person som 

drabbats av hjärtinfarkt. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person som har 

drabbats av hjärtinfarkt.  

 

 

METOD 

För att kunna beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person som drabbats 

av hjärtinfarkt genomfördes en litteraturstudie med kvalitativ metod. Friberg (2006) 

skriver att målet för kvalitativa studier är att uppnå ökad förståelse för människans 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov. Den kvalitativa kunskapssynen 

lägger fokus på vilken mening ett fenomen har för människor, och hur det erfars och 

upplevs. 

Datainsamling 

Sökningar i databaserna Cinahl och ScienceDirect gjordes för att hitta relevanta artiklar 

för syftet. Sökorden: myocardial infarction, spouses, relatives, daily life, partner, 

feeling och experiences. Sökordet myocardial infarction upptäcktes genom Cinahl 
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Headings. Resterande sökord uppmärksammades efter att ha läst ett antal artiklars 

abstracts. Sökorden kombinerades i flera varianter. Sökning gjordes även på en 

författares efternamn, Svedlund, då hon skrivit flera artiklar inom området. Efter att ha 

läst flertalet abstracts valdes totalt 13 artiklar ut då de ansågs lämpliga. Av dessa valdes 

sedan sex artiklar bort på grund av att de innehöll en kvantitativ ansats eller inte svarade 

an till uppsatsens syfte. Inklusionskriterier var peer reviewed, artiklar skrivna på 

svenska eller engelska, kvalitativ ansats, inte skrivna tidigare än 1997 och artiklar som 

beskrev närståendes upplevelser tidigast en månad efter partnerns insjuknande. 

Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar och artiklar som ej svarade an till syftet. 

Totalt återstod sju artiklar som användes till resultatet. Dessa artiklar 

kvalitetsgranskades sedan utifrån granskningsprotokoll och betygsattes efter skalan låg, 

medel eller hög vetenskaplig kvalitet (C. Wallengren, personlig kommunikation, 26 

januari, 2010). Samtliga artiklar hamnade inom medel eller hög och inkluderades därför. 

Sökresultatet presenteras i tabell 2 (bilaga 1). 

 

Dataanalys 

För att analysera de valda kvalitativa artiklarna användes Evans (2003) analysmodell. 

Grunden i denna modell är att gå från helhet till delar och sedan till helhet igen. De 

olika stegen i analysmodellen är följande: 

1. Läs studiernas resultat om och om igen, för att skapa en övergripande bild av vad 

studien handlar om. 

2. Identifiera huvudfynden i artiklarnas resultat. 

3. Sammanfatta de olika artiklarnas resultat. 

4. Jämför studiernas resultat med varandra och urskilj likheter och skillnader för att 

skapa nya teman samt eventuella underteman. 

5. Presentera resultatet utifrån de nya temana.  

Först lästes valda artiklar av båda författarna var för sig. Därefter lästes artiklarnas 

resultatdel upprepade gånger för att skapa en överblick av innehållet. Med studiens syfte 

i fokus plockade författarna var för sig ut nyckelfynden i artiklarnas resultat och skrev 

över dessa på anteckningsblad. Varje enskild artikels nyckelfynd fick ett blad. Därefter 

började författarna jämföra nyckelfynden med varandra. Färgpennor användes för att 

urskilja skillnader och likheter mellan resultatens nyckelfynd. De nyckelfynd som 

markerades med samma färg skrevs över till nya ark och författarna resonerade kring 

lämpliga benämningar på dessa nyckelfynd. Detta resulterande i en helhet med fem 

teman och fem underteman.  

 

RESULTAT 

Efter analysarbetet utkristalliserades fem teman och totalt fem underteman. Temana 

svarar an till syftet att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person som 

drabbats av hjärtinfarkt. Temana presenteras nedan i tabell 1 och dess innehåll i löpande 

text förstärkt med citat. 
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Tabell 1-Teman och underteman  

Tema Undertema 

Kroppslig och emotionell påverkan   

Att ha behov av stöd och information  

Förändrad parrelation 

 

Att komma varandra närmre 

Att distansera sig 

Att ständigt kontrollera sin partner 

Förändrad vardag Att vara begränsad 

Att ändra livsstil 

Framtidssyn  

 

Kroppslig och emotionell påverkan 

Känslor som de närstående upplevde efter partnerns hjärtinfarkt var bland annat 

rädsla för en ny hjärtinfarkt och att partnern inte skulle överleva den (Daly, Jackson, 

Davidson, Wade, Chin & Brimelow, 1998; Stewart, Davidson, Meade, Hirth & 

Makrides, 2000; Svedlund & Danielson, 2004; Theobald 1997). 

 

 I was fearful of spouse taking another heart attack and that he might not 

survive it. Everything he did, like, I was scared (Stewart et al., 2000, s. 1355). 

 

Flera närstående beskrev hur de drabbades av både fysiska som såväl psykiska symtom i 

samband med deras partners hjärtinfarkt (Daly et al., 1998; Eriksson, Asplund & 

Svedlund, 2009; Stewart et al., 2000; Theobald, 1997). Den smärta som hjärtinfarkten 

orsakade närstående ledde i vissa fall till utmattning och depression. (Daly et al., 1998). 

Några närstående uttryckte ökad oro över den drabbade och beskrev situationen som 

stressande. De berättade hur de fått sömnsvårigheter på grund av oron (Daly et al., 

1998; Theobald, 1997). Stewart et al., (2000) skriver om närstående som upplevt ilska 

och frustration över att behöva ge upp sitt jobb och äta sådan mat som den drabbade 

äter, trots att den upplevs smaklös. Daly et al., (1998) skriver om några närstående som 

även fått fysiska symtom som magproblem, till följd av sina makars hjärtinfarkt. 

Magproblemen ledde i sin tur till att de inte orkade gå ut och de kände sig isolerade 

(Daly et al., 1998). Flera närstående beskrev att de kände skuld för det som hänt den 

drabbade, och anklagade sig själva för att bidragit till en ohälsosam livsstil (Daly et al., 

1998; Theobald, 1997). I artikeln skriven av Daly et al., (1998) beskrivs hur kvinnor 

födda i Libanon upplevde att omgivningen skuldbelagde dem för makens hjärtinfarkt. 

Närstående beskrev att de kände stress och oro över den ekonomiska situationen 

eftersom den drabbade kanske inte kunde fortsätta arbeta efter hjärtinfarkten (Stewart et 

al., 2000; Theobald, 1997). 
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I feel I am on an emotional roller coaster… (Stewart et al., 2000, s. 1355).  

 

Att ha behov av stöd och information 

Flertalet av de närstående beskrev hur de upplevde att de fick otillräcklig information 

från sjukvårdspersonalen angående hjärtinfarkten, partnerns tillstånd och vad som skulle 

komma. Det var även svårt att förstå medicinska termer och fackord (Daly et al., 1998; 

Stewart et al., 2000; Theobald, 1997).  

 

I wasn´t satisfied with that, with the hospitalization. There wasn´t enough 

information. It wasn´t quik enough. It takes too much time before… We felt a 

little powerless. We knew nothing. We had no information (Stewart et al., 

2000, s. 1354). 

 

Stöd var något närstående upplevde saknades. De förklarade att de behövde detaljerad 

information angående fysisk aktivitet, diet och tillvägagångssätt för att hantera 

situationen samt emotionellt stöd (Stewart et al., 2000). Theobald (1997) skriver att de 

närstående gjorde aktiva försök att söka stöd. Främst hos vänner, familj, professionell 

hjälp och Gud. Några närstående önskade information för att veta hur de på bästa sätt 

kunde hjälpa sin partner. Andra sökte hjälp för att lära sig stresshantering eller få 

medicinsk hjälp för sin depression (Daly et al., 1998; Kärner, Dahlgren & Bergdahl, 

2004; Theobald, 1997).  

 

…Who am I going to talk to? Who is going to help me not to worry so much? I 

need to talk to someone, otherwise I´ll blow up (Daly et al., 1998, s. 1203).  

 

Förändrad parrelation 

Studier visar att relationen mellan den drabbade och dess partner förändrades i samband 

med hjärtinfarkten. Vissa par kom varandra närmare medan andra gled ifrån varandra ( 

Daly et al., 1998; Kärner et al., 2004; Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielson, 2004; 

Theobald, 1997). 

 

Att komma varandra närmre 

En studie visar att närstående och den drabbade kom varandra närmre efter 

hjärtinfarkten. De närstående tog mer ansvar och stöttade den drabbade i vardagen 

(Svedlund & Danielson, 2004). Flera kvinnliga närstående förklarade hur de upplevde 

att förändrade levnadsvanor som uppkom efter hjärtinfarkten hade positiv inverkan på 

parrelationen. De beskrev hur deras partner, efter infarkten, tog mer tid till att umgås 

och göra saker tillsammans (Daly et al., 1998). Även Kärner et al., (2004) skriver att 

närstående var positivt inställda till förändrade levnadsvanor då det ledde till att de 

ägnade mer tid åt fysisk aktivitet tillsammans.  

 

I felt like I was in heaven, because I had always wanted him to walk with me 

in the park (Daly et al., 1998, s. 1204).  
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Att distansera sig 

Närstående uttryckte att de inte diskuterade sina känslor angående hjärtinfarkten med 

sin partner då de inte ville påminna om sjukdomen. Detta ledde till en distansering i 

förhållandet med en känsla av att leva “sida vid sida” (Svedlund & Danielson, 2004; 

Theobald, 1997). Flera närstående upplevde att de inte blev involverad i sin partners 

rehabilitering och återhämtning. De beskrev hur de kände sig ensamma i sitt förhållande 

(Svedlund & Danielson, 2004). Närstående berättade även att de upplevde svårigheter 

att hantera den drabbades humörförändringar (Stewart et al., 2000). Några närstående 

upplevde det stressande och skrämmande att ha samlag efter hjärtinfarkten då det fanns 

en rädsla att något kunde hända. Detta ledde till att de i många fall avstod från att ha 

samlag (Stewart et al., 2000).  

 

Att ständigt kontrollera sin partner 

Närståendes behov av att kontrollera partnern återkom i flera studier. Flera beskrev hur 

de ofta ringde hem från arbetet för att kolla hur den drabbade mådde. De närstående 

ville hela tiden vara tillgängliga för sin partner och förberedda ifall något skulle hända 

(Eriksson et al., 2009; Svedlund & Danielson, 2004). Närstående uttryckte hur de 

ständigt kontrollerade sin partner för att se att de åt rätt kost och inte överansträngde sig. 

Oro över att något skulle hända på natten ledde till att de närstående hade svårt att sova. 

De höll sig vakna för att lyssna och se att partnern fortfarande andades (Daly et al., 

1998; Eriksson et al., 2009; Svedlund & Danielson, 2004). Övervakning av partnerns 

dagliga liv blev till slut en naturlig del av vardagen (Daly et al., 1998).  

 

…instinctively I keep an eye on her to check how she´s feeling and waken 

during the night to listen and check on her… (Svedlund & Danielson, 2004, s. 

442). 

 

Förändrad vardag 

I studierna framkommer att hjärtinfarkten ledde till en förändrad vardag som innebar 

begränsningar och livsstilsförändringar (Daly et al., 1998; Kärner et al., 2004; Stewart 

et al., 2000; Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2004; Theobald, 

1997). 

 

Att vara begränsad 

Hjärtinfarkt påverkade inte bara den drabbade, utan hela familjen. Återkommande 

upplevelser i studierna var att de närstående kände sig begränsade i sitt dagliga liv på 

grund av hjärtinfarkten. Närstående vågade inte lämna den drabbade ensam hemma, och 

kände sig därmed låsta till hemmet (Stewart et al., 2000; Svedlund & Axelsson, 2000). 

En känsla av att från en stund till en annan inte veta vad som kommer att hända bidrog 

till att närstående inte vågade lämna den drabbade ensam. Detta fick dem att känna sig 

tyngda (Stewart et al., 2000). Vissa närstående upplevde livet som monotomt då de 

tillbringade mycket tid hemma (Svedlund & Axelsson, 2000).  
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… when he´s not feeling very well I can´t go anywhere. I can´t get out of the 

house. I never know from one moment to the next what´s going to happen… It 

really ties me down (Stewart et al. 2000, s. 1355). 

 

Flera av de närstående beskrev en förändring i deras sociala aktiviteter och relationer.  

De kunde inte göra samma saker som tidigare, då vissa aktiviteter var för ansträngande 

för den drabbade. Då de tidigare umgåtts med sina vänner i samband med aktiviteter 

förändrades dessa relationer då de inte längre kunde delta i träffarna (Stewart et al., 

2000). Närstående berättade även hur de upplevde att de inte besökte vänner i samma 

utsträckning som tidigare då den drabbade inte hade samma lust som tidigare (Svedlund 

& Axelsson, 2000). Sammanfattningsvis visar studier på att närstående gav upp 

åtaganden och aktiviteter för att tillbringa tiden med den drabbade. Det resulterade i att 

deras egna behov åsidosattes till förmån för den drabbades (Daly et al., 1998; Theobald, 

1997).  

 

Att ändra livsstil 

Samtliga studier tar upp närståendes upplevelser av livsstilsförändringar. Theobald 

(1997) beskriver hur flera närstående upplevde svårigheter med att förändra 

livsstilen och få till en normalt fungerande vardag efter hjärtinfarkten. Moment som 

att köpa ”rätt” mat och laga måltider som passar alla i familjen upplevde många 

närstående som stressande (Stewart et al., 2000).  

 

I was feeling very frustrated because every one was telling me that my 

husband should be on a low fat, low cholesterol (diet), but they were sort of 

leaving it at that. I wanted to go further.  I wanted to know what ingredients 

what actually low fat and what ingredients were actually low cholesterol  

(a.a. s. 1354). 

 

Vissa närstående separerade sin egen livsstil från den drabbades och var inte med och 

stöttade till förändring. Kärner et al., (2004) menar att den negativa inställningen 

grundar sig i för liten kunskap om fördelar med livsstilsförändringar. De flesta 

närstående i studierna var dock positivt inställda till förändring och stöttande gentemot 

den drabbade (Daly et al., 1998; Kärner et al., 2004; Theobald, 1997). Ett exempel på 

stöttning är då närstående själva slutade att röka för att uppmuntra och stötta den 

drabbade i dess avvänjning av rökning (Stewart et al., 2000). Det beskrivs hur flera av 

de närstående accepterat att den drabbade inte kommer återfå samma styrka som 

tidigare, likaså att hjärtinfarkten bidrar till ett mer stillsamt liv framöver (Svedlund & 

Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2004). En närstående upplevde att inga större 

förändringar i det dagliga livet var aktuellt då den drabbade inte påverkats av 

hjärtinfarkten avsevärt (Svedlund & Axelsson, 2000). Flera närstående beskrev även hur 

de tog på sig mer hushållsarbeten i hemmet än tidigare för att avlasta för den drabbade. 

Det var i samtliga fall drabbade kvinnor som upplevde ett större stöd i hushållsarbetet 

av sina män (Svedlund & Danielson, 2004; Theobald, 1997).  
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Framtidssyn 

Enligt Eriksson et al., (2009) längtade närstående efter ett normalt liv. Många var 

hoppfulla och optimistiska till en ljus framtid (Daly et al., 1998; Eriksson et al., 2009; 

Svedlund & Danielson, 2004). De längtade efter att kunna återgå till arbetet, sina 

dagliga rutiner och få en god natts sömn. Detta blev ett mål för de närstående att sträva 

efter (Eriksson et al., 2009).  

 

One cannot keep thinking of illness all the time and we try to live as close to 

normally as possible (a.a. s. 271). 

 

Att känna oro och rädsla inför framtiden och vad den har att erbjuda, var något som 

beskrevs av de närstående. Däribland rädsla över vad som kan hända med partnern och 

dess hälsotillstånd (Theobald, 1997). Några beskrev en osäkerhet och maktlöshet över 

att inte veta hur partnern kommer att må de kommande dagarna och månaderna. Vissa 

försökte förneka osäkerheten inför framtiden på grund av att situationen tycktes svår att 

acceptera (Svedlund & Danielson, 2004).  

 

DISKUSSION 

Diskussionen nedan behandlas i två delar; metoddiskussion och resultatdiskussion.  

 

Metoddiskussion 

Vi har valt att analysera sju vetenskapliga artiklar. Då syftet är att beskriva närståendes 

upplevelser ansågs den kvalitativa ansatsen lämplig, då den strävar efter att beskriva 

erfarenheter och upplevelser. Antalet vetenskapliga artiklar som berör detta område är 

till synes begränsat därav få exklusionskriterier. Trots detta fann vi sju relevanta artiklar 

som besvarade vårt syfte. Antalet var tillräckligt för att få en inblick i närståendes 

livsvärld. Några av våra artiklar är äldre än tio år. Detta är emellertid inte något vi ser 

som ett problem då kunskap fortfarande är aktuell tills motsatsen är bevisad.  

 

Trots att artiklarna kommer från olika länder, Sverige, Kanada och Australien sågs 

likheter i partnernas upplevelser av att leva med en person som drabbats av hjärtinfarkt. 

Detta anser vi ger validitet till studien. Fyra av artiklarna beskrev både närstående och 

den drabbades upplevelser av hjärtinfarkt. Då deltagarnas upplevelser är tydligt 

beskrivna var för sig i resultatet användes dessa artiklar. Likaså valdes en artikel som 

behandlade flera olika hjärtsjukdomar och närståendes upplevelser av dessa eftersom 

det i resultatet tydligt kunde urskiljas vad som berörde hjärtinfarkt och andra 

hjärtsjukdomar. Anledningen till att vi valde termen närstående är att det är ett vidare 

begrepp än anhörig och sätter färre begränsningar i litteratursökningen. Samtidigt 

beskrivs då de personer som patienten ser som sina närmsta istället för de som på 

pappret bör vara de närmsta. Trots att syftet är att beskriva närståendes upplevelser 

gjordes de flesta artikelsökningar på partners upplevelser då vi tidigt upptäckte att det 

var parrelationen tidigare forskning främst behandlade. Då partner är en form av 

närstående valde vi ändå att behålla syftet i sin ursprungsform.  
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För att analysera valda artiklar användes Evans analysmodell (2003) eftersom den 

tydligt beskriver tillvägagångssättet för en kvalitativ litteraturanalys. Efter att vi läst 

artiklarnas resultat upprepade gånger sågs tydliga likheter och skillnader mellan 

artiklarnas resultat, och nyckelfynden kunde på så sätt identifieras. Att sedan sortera 

nyckelfynden i olika teman var till viss del problematiskt då många nyckelfynd gick 

hand i hand men ändå skilde sig åt. För att få en tydlig bild av resultatet är 

benämningarna på temana viktiga. Att komma fram till dessa namn krävde tid och det 

var komplicerat att hitta namn på temana som förklarade den rätta innebörden. Många 

överväganden gjordes författarna emellan innan det rätta resultatet bestämdes. För att 

öka resultatets validitet förstärks texten med citat. Vi behöll originalspråket på citaten 

eftersom det är svårt att behålla och förmedla känslan om det översätts. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelse av att leva med en person som drabbats av 

hjärtinfarkt. Efter sammanställning av artiklarnas resultat uppkom fem teman som 

tillsammans besvarar syftet. Vårt resultat ger kunskap om att närståendes livsvärld 

påverkas och förändras när någon nära drabbas av hjärtinfarkt. Helt plötsligt står man 

inför en ny vardag fylld med nya rutiner, emotionellt tumult och en ständig oro för sin 

partners hälsa.  

 

Det framkommer i resultatet att närstående upplever många olika känslor efter partnerns 

insjuknande, Kroppslig och emotionell påverkan. Tydligt är att närstående upplever 

både rädsla och oro, rädsla över att partnern ska drabbas av en ny infarkt. Rädsla är 

något som leder till ett livslidande vilket innebär påverkan av hela inställningen till 

livet. Det begränsar och berövar närstående dess frihet. En skillnad vi uppmärksammat 

och finner intressant/annorlunda är att några kvinnor födda i Libanon kände skam och 

skuldbelagde sig själva för makens hjärtinfarkt (Daly et al., 1998). Det som beskrevs i 

denna studie i jämförelse med de övriga studierna var att kvinnorna födda i Libanon 

blev beskyllda av människor i deras omgivning för det inträffade (Daly et al., 1998).  

Resultat visar att närstående kände ilska över att behöva anpassa sig och ge upp sitt eget 

liv för en annans skull. Det är lätt att utgå från att de känslor närstående upplever endast 

utgörs av sorg och ledsamhet. Vi anser att sjukvårdspersonal inte ska ta för givet att den 

närstående är beredd att stötta den drabbade fullt ut. Vi vet inte hur deras relation ser ut 

och det ingår inte i sjuksköterskans professionella roll att döma de beslut de väljer att ta. 

 

Temat Behov av stöd och information visar tydligt på att närstående önskar mera av 

detta inom många områden. Till exempel på områden gällande partnerns 

sjukdomstillstånd och livsstilsförändringar. Att det finns ett behov av mer detaljerad och 

individanpassad information påvisas i flera studier (McLean & Timmins, 2007; 

Thompson, Ersser & Webster, 1995). Brist på information kan leda till ett lidande för de 

närstående. Detta lidande anser vi är ett vårdlidande och kan förhindras om 

vårdpersonalen arbetar utifrån vad Dahlberg et al., (2003) kallar ett livsvärldsperspektiv. 

Det innebär att vårdaren uppmärksammar närståendes upplevelse av situationen. Denna 

insikt är betydelsefull i sjuksköterskans arbete då det ger henne möjlighet att se 

närståendes behov och genom det försöka tillgodose dem och därmed minska lidande. 

Stewart et al., (2000) fann hur närstående hade behov av tydlig och konkret information 

gällande livsstilsförändringar, såsom fysisk aktivitet och ändrade kostvanor. Här menar 



 12 

vi att sjuksköterskan har en viktig roll, kunskap och möjlighet att genom samtal med 

den närstående ge relevant och behövlig information. Vi anser att sjuksköterskan ska 

använda sin pedagogiska kompetens och arbeta mer med undervisning än information. I 

artiklarna används endast ordet information, och inte undervisning. Märkligt tycker vi 

då information för oss anses oftast vara en envägskommunikation. 

Envägskommunikation sker då sjuksköterskan informerar närstående eller patienter utan 

att förvissa sig om att informanten har förstått det som sagts, och ingen möjlighet ges 

till att ställa frågor (Johansson & Skärgren, 2003). 

Undervisning/tvåvägskommunikation däremot ger rum för långsiktigt lärande som i 

detta fall skulle kunna hjälpa närstående. I en tvåvägskommunikation samtalar man med 

varandra och frågor kan ställas samt besvaras (Johannson & Skärgren, 2003). 

Närstående beskriver även hur de sökte professionell och medicinsk hjälp för att själva 

kunna hantera den stressande situationen (Daly et al., 1998; Kärner et al., 2004; 

Theobald, 1997). Detta menar vi talar för att sjuksköterskan i större mån bör reflektera 

över huruvida hon vårdar hela familjen, och inte bara patienten. I vårt resultat har vi 

funnit problem gällande hur informationen till de närstående ges på sjukhuset. 

Medicinska termer och obegripliga fackord används flitigt och får närstående att känna 

sig dumma och obekväma i situationen. Vi är av uppfattningen att i en situation som är 

skrämmande och ny är det lätt att känna sig liten och hjälplös. Att då inte få adekvat och 

förstålig information ökar ytterligare oron och känslan av hjälplöshet och kan leda till 

att vidare frågor inte törs ställas. Vårdpersonalen har ofta genom sin kunskap övertaget i 

mötet med närstående. Det är av oerhörd stor vikt att personalen förvaltar kunskapen 

rätt för att undvika kränkning av den närstående. Genom en god vårdrelation kan man 

förhindra att situationer likt dessa uppstår då det innebär en ömsesidig respekt och 

förtroende, vilket skapar utrymme för den närstående att våga synas (Wiklund, 2003). 

 

Den påverkan hjärtinfarkten har på familjesituationen innebär allt från små till stora 

förändringar. Triviala sysslor som matlagning påverkas då förändringar av kosten kan 

vara nödvändiga. De stora förändringar som vi noterat utifrån resultatet kan röra sig om 

att behöva ge upp sitt arbete och sociala aktiviteter. Dessa förändringar leder till en 

förändrad vardag. Den nya vardagen för med sig blandade känslor. Vissa känner sig 

begränsade och inlåsta samtidigt som andra inte påverkades betydligt av situationen då 

inga förändringar var nödvändiga för att klara av vardagen.  Förändringarna som de 

närstående och den drabbade kan behöva göra beror till stor del på hur deras liv såg ut 

innan hjärtinfarkten. Vissa närstående kanske redan har en hälsosam livsstil och är 

medvetna om eventuella åtgärder, samtidigt finns det andra som är oerfarna på området. 

Därför anser vi det nödvändigt att vårdpersonalen ser på varje familj som unik och får 

en bild av deras nuvarande livsstil och behov. Genom detta tillvägagångssätt kan 

sjuksköterskan individanpassa nivån och innehållet på undervisningen, informationen 

och stödbehovet. Detta styrks av Socialstyrelsen (2005) som i Kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska förklarar att stöttning och undervisning för de närstående 

skall individanpassas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Kärner et al., (2004) 

påstår att bristande intresse för livsstilsförändringar hos de närstående kan bero på 

okunskap om nyttan med förändringarna. Detta styrker det vi ovan diskuterat gällande 

vikten av god undervisning och information. Då grunden till fysisk hälsa baseras på en 

sund livsstil anser vi att sjukvården bör erbjuda stöttning till både närstående och den 

drabbade. Ett exempel på detta är rökavvänjning. Kärner et al., (2004) skriver om 

drabbade som vill sluta röka och önskar få med sig partnern i beslutet, partnern å andra 
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sidan är inte beredd att sluta. Vi menar på att vården bör försöka motivera båda parter 

till livsstilsförändringar då det kan vara svårt att på egen hand genomföra långsiktiga 

förändringar. Ett sätt att motivera är att visa på de fördelar en ändrad livsstil kan föra 

med sig.  

 

Förslag på vidare forskning 

Då detta arbete behandlar närståendes upplevelser cirka en månad efter partnerns 

insjuknande vore det intressant att göra en ny studie på närståendes upplevelser i den 

akuta fasen. Intressant vore även att studera hur barn till hjärtinfarkts drabbade patienter 

upplever situationen. Likaså om upplevelserna hos kvinnliga och manliga närstående 

skiljer sig. Ytterligare en tanke som väckts är hur sjuksköterskor upplever mötet med 

närstående. Slutligen, då många närstående upplever brist på information skulle det vara 

välkomnande att forska vidare om hur deras undervisnings- och informationsbehov är.  

 

Praktiska implikationer 

Råd och implikationer utifrån resultatet är att sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete ska 

uttrycka sig på ett sådant sätt att närstående och icke sjukvårdskunniga kan ta till sig den 

information och undervisning som ges. Vidare anser vi att sjuksköterskan ska se de 

närstående som unika och genom detta uppmärksamma vilka behov och typ av stöd de 

behöver. Sjuksköterskan bör även motivera närstående till livsstilsförändringar och en 

mer hälsosam livsstil är viktigt för att få dem mer delaktiga i den drabbades vård och 

återhämtning.  

 

Konklusion 

Studiens slutsats är att närstående till drabbade av hjärtinfarkt behöver stöd och 

information. De påverkas kroppsligt och emotionellt och bär bland annat på en konstant 

rädsla över att partnern ska drabbas av en ny hjärtinfarkt. Det framkom även att 

parrelationen i vissa fall förändras. Några kommer varandra närmre medan andra 

distanserar sig från varandra. En förändring i förhållandet är att de närstående har ett 

behov att regelbundet kontrollera att partnern inte utsätter sig för faror. Det visar sig att 

närståendes vardag förändras och begränsas. De deltar inte i aktiviteter i samma 

utsträckning som tidigare vilket även påverkar relationen till vännerna. Studierna visar 

på blandade känslor hos närstående inför framtiden. Några beskriver en optimism och 

hoppfullhet inför framtiden medan andra känner rädsla och oro. 
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                          Bilaga I  

Tabell 2. Databaser, sökord, antal träffar och valda artiklar. 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl Myocardial 

infaction AND 

relatives AND 

daily life  

2 1 

Cinahl Myocardial 

infarction AND 

partner AND 

feeling  

2, varav 1 redan 

vald. 

0 

Cinahl Myocardial 

infarction AND 

spouses 

28, varav 1 redan 

vald. 

 

4 

Cinahl Myocardial 

infarction AND 

spouses AND 

experiences 

7, varav 4 redan 

valda. 

0 

ScienceDirekt Svedlund 22 2 
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                        Bilaga II 

 

Tabell 2. Titel, perspektiv, syfte, metod, resultat och kvalitet.                          

 
Titel Perspektiv Syfte  Metod Resultat Kvalitet 

Mycardial 

infarction: 

survivors´ 

and spouses´ 

stress, 

coping, and 

support. 

 

Författare: 

Stewart, 

Davidson, 

Meade, Hirth 

and Makrides 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 2000 

 

Vårdvetenskapligt 

Patienter och 

partner 

 

Upplevel-

ser av 

stress, 

strategier 

och socialt 

stöd hos 

överlev-

ande och 

partner 

Psykosoci

ala  

faktorer 

 

28 personer 

deltog 

Stödgruppsträffar, 

emotionellt, 

informellt stöd 

osv Gruppledaren 

tog anteckningar 

och deltagarna 

förde 

dagboksantecknin

gar under 12 

veckor 

Anteckningarna 

och dagböcker 

lästes igenom och 

sammanställdes  

Teman och 

underteman 

skapades 

 

Fyra huvudteman 

"Monitoring and 

managing lifestyle 

changes" 

"Dealing with 

emotional and 

behavioural 

reactions of the MI 

survivor" 

"Interacting with 

the health care 

system" 

"Constancy or 

vigilance 

associated with 

caregiving"-  

 

 

Medelhög 

Myocardial 

infarction: 

narrations by 

afflicted 

women and 

their partners 

of lived 

experiences 

in daily life 

following an 

acute 

myocardial 

infarction. 

 

Författare: 

Svedlund, 

Danielson 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 2004 

 

Vårdvetenskapligt 

Patient och  

partner 

Erfaren-

heterna av 

det 

dagliga 

livet efter 

hjärt-

infarkt  

 

Fenomenologisk 

Hermeneutisk 

Intervjuer med 9 

drabbade kvinnor 

och deras partner 

3-6 månader efter 

utskrivning 

De ljudinspelades 

och fördes sedan 

över till skrift. 

Intervjuerna lästes 

igenom flera 

gånger och teman 

och subteman 

uppkom. 

 

Två teman med fyra 

underteman  

”Living in a 

changed life 

situation”  

”Looking to the 

future” 

Medelhög 

The 

experience of 

spouses 

whose 

partners have 

Vårdvetenskapligt 

Partner 

Erfaren-

heten av 

individer 

vars 

partner har 

Fenomenologisk 

Tre närstående 

intervjuades 1 

månad efter sin 

partners 

Fem teman 

”Crushing 

uncertainty” 

”Overwhelming 

emotional turmoi” 

Medelhög 
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suffered a 

myocardial 

infarction: a 

phenomenolo

gical study. 

 

Författare: 

Theobald 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 1997 

drabbats 

av hjärt-

infarkt 

insjuknande 

Intervjuerna 

ljudinspelades 

och analyserades 

Teman skapades 

”The need for 

support” 

”The lack of 

information 

heightened anxiety” 

The 

experiences 

of female 

spouses of 

survivors of 

acute 

myocardial 

infarction: a 

pilot study of 

Lebanese-

born women 

in south-

western 

Sydney, 

Australia. 

 

Författare: 

Daly, 

Jackson, 

Davidson, 

Wade, Chin 

and 

Brimelow 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 1998 

Vårdvetenskapligt 

Partner 

Hur akut 

hjärt-

infarkt hos 

drabbade 

påverkar 

kvinnliga 

partners 

födda i 

Libanon, 

bosatta i 

sydvästra 

Sydney 

Beskriva 

den 

process av 

anpass-

ning som 

pågår hos 

närstående 

Identifiera 

möjliga 

behov hos 

partnern 

till den 

drabbade 

Kvalitativ 

förberedande- 

beskrivande 

design 

Intervjuer med 7 

kvinnor 

Ljudinspelades 

Analyserades  

Fyra teman 

uppkom 

Fyra teman 

”Struggle to 

resolve distress” 

”Intensive 

monitoring of the 

AMI survivor” 

”Searching for 

avenues of 

support” 

”Reflecting on the 

future” 

Medelhög 

Rehab-

ilitation after 

coronary 

heart disease. 

 

Författare: 

Kärner, 

Abrandt 

Dahlgren and 

Bergdahl  

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Vårdvetenskapligt 

Partner 

Partners 

upp-

levelser av 

den 

drabbades 

rehab-

ilitering 

och hur 

man kan 

stötta den 

till 

livsstilsför

ändringar 

Fenomenologisk 

Kvalitativ 

intervjustudie 

8 manliga och 17 

kvinnliga partner  

18 av dessa hade 

upplevelser från 

hjärtinfarkt  

5 teman 

”The participate 

role” 

”The regulative 

role” 

”The observational 

role” 

”The incapacitated 

role” 

”The dissociative 

role” 

 

 

Hög 
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Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 2003 

  

 

  

Acute 

myocardial 

infarction in 

middle-aged 

women: 

narrations 

from the 

patients and 

their partners 

during 

rehabilitation. 

 

Författare: 

Svedlund and 

Axelsson. 

 

Tidsskrift: 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

 

Årtal: 2000 

Vårdvetenskapligt 

Patient och partner 

Upplevel-

ser efter 

hjärt-

infarkt och 

hur det är 

att vara 

partner till 

en 

drabbad 

kvinna 

Kvalitativ 

intervjustudie 

9 kvinnor  och 

deras partner  

2 teman och 7 

subteman 

”Rehabilitation 

needed” 

”Loss of freedom” 

  

Medelhög 

The patients’ 

and their 

partners’ 

experience of 

returning 

home after 

hospital 

discharge 

following 

acute 

myocardial 

infarction 

 

Författare: 

Eriksson, 

Asplund and 

Svedlund 

 

Tidsskrift: 

European 

Journal of 

Cardiovascul

ar Nursing 

 

Årtal: 2009 

Vårdvetenskapligt 

Patient och partner 

Patienter 

och deras 

partners 

upplevel-

ser av 

hjärt-

infarkt 

efter 

utskrivn-

ing 

Kvalitativ 

intervjustudie 

15 par 

3 teman och 10 

subteman 

”At home in once 

own home” 

”At home within 

oneself” 

”Having normality 

insight” 

 

 

Hög 
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                          Bilaga III 

 

Tabell 3 
 

Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet ej). Den erhållna 

poängen inom varje frågeområde summeras och den erhållna summan divideras med antalet besvarade 

delfrågor. Varje frågeområde kan på så sätt få mellan 1 och 3 poäng. Erhålles t.ex. 2.5 poäng, höjs denna 

siffra till 3. För varje ska du ringa in det alternativ (Ja, Delvis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina 

poäng.     

 

Frågeområde A. Syfte  

1. Är syftet med studien tydligt beskrivet?  3 2 1 0  

Kommentar:____________________________________________________________ 

 

Frågeområde B. Metod  

2. Redogörs för vilken kvalitativ metod som har använts? 3 2 1 0  

3. Är designen av studien relevant för att besvara  frågeställningen? 3 2 1 0  

Kommentar:____________________________________________________________ 

 

Frågeområde C. Urval  

4. Är urvalskriteriet för  undersökningsgruppen tydligt  

 beskrivna?  3 2 1 0  

5. Beskrivs var undersökningen genomfördes?  3 2 1 0  

6. Beskrivs var undersökningsgruppen kontaktades? 3 2 1 0  

7. Beskrivs när undersöknings-gruppen kontaktades? 3 2 1 0  

8. Beskrivs hur undersöknings-gruppen kontaktades? 3 2 1 0  

9.  Beskrivs vilken urvalsmetod som användes (ex. strategiskt  urval, snöbollsurval, teoretiskt   

urval)?  3 2 1 0  

10.  Beskrivs den inkluderade undersökningsgruppen på ett tydligt sätt (ex. ålder, kön,   

utbildning)?  3 2 1 0  

11.  Är undersökningsgruppen lämplig?  3 2 1 0  

Kommentar:____________________________________________________________ 

 

Frågeområde D. Datainsamling   

12.  Beskrivs vem som utförde datainsamlingen ?  3 2 1 0  

13. Beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som använts på ett  tydligt sätt (vilken typ av frågor   

som användes)?  3 2 1 0  

14. Är data systematiskt samlade (finns formulerade frågeområden, intervjuguide)?  3 2 1 0  

Kommentar:____________________________________________________________ 

 

Frågeområde E. Dataanalys  

15. Beskrivs hur begrepp, teman och kategorier är utvecklade och tolkade på ett tydligt sätt ?  

 

(ex. Finns beskrivning/tabell över hur kondensering och abstraktion skett,, citat som stärker)   

3 2 1 0  

16. Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  3 2 1 0  

17. Är resultaten trovärdiga? 3 2 1 0  

18.  Är resultaten pålitliga? 3 2 1 0  

19. Finns stabilitet och överensstämmelse?  3 2 1 0  

Kommentar:____________________________________________________________ 

 

Frågeområde F. Etiska frågor  

20. Finns det tillräckligt beskrivet hur deltagarna informerats? 

(muntligt, skriftlig, frivillighet, konfidentialitet)  3 2 1 0  

21. Finns det beskrivet om forskarna har inhämtat informerat samtycke?  3 2 1 0  

22. Har etisk kommitté godkänt  studien (eller diskuteras detta)? 3 2 1 0  

Kommentar:____________________________________________________________ 
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Frågeområde G. Diskussion  

23. Är de tolkningar som presenteras baserat på insamlad data? 3 2 1 0  

24. Går det att återkoppla resultaten till den ursprungliga forskningsfrågan?  3 2 1 0  

25. Har resultaten klinisk relevans?  3 2 1 0  

26. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 3 2 1 0  

Kommentar:____________________________________________________________ 

 

Sammanvägd poängbedömning  

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras. Hösta poäng är 21 och lägsta 

poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg ringas in.  

  

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)   

  

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)   

  

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p) 

 


