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Sammanfattning    

Hjärtinfarkt hör till en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och är lika vanligt 

förekommande bland både män och kvinnor. Att insjukna i hjärtinfarkt är en 

livshotande händelse som ofta sker plötsligt och oförutsett.  En kroppslig förändring 

som hjärtinfarkt innebär leder till en förändring i livet, och orsakar lidande för patienter. 

Genom hälsosammare vanor kan sjukdomen till stor del förebyggas. Kunskap om hur 

patienters liv blir efter en hjärtinfarkt behöver utökas. Därför är syftet med den här 

studien att beskriva patienters upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt, för att 

därmed skapa förståelse för patienter i deras dagliga liv. Studien är en litteraturöversikt 

med utgångspunkt från nio kvalitativa artiklar. Analysen av artiklarna resulterade i ett 

huvudtema- ett förändrat liv, med åtta subteman. Resultatet beskriver patienters 

upplevelser i det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt innebär stora 

förändringar för patienter och berör många delar i deras liv. Subtemana berör dessa 

delar och är: själsliga förändringar, kroppsliga förändringar, förändrade relationer, 

livsstilsförändringar, vilja veta och uppleva stöd i det förändrade livet, viljan att återgå 

till livet innan hjärtinfarkten, hitta förklaring till hjärtinfarkten och positiva 

konsekvenser i det dagliga livet. Diskussionen behandlar några av de områden som 

utgör stor del av patienters upplevelser och som sjukvården behöver uppmärksamma 

mer. Framförallt bör sjukvården bli bättre på att erbjuda information till patienter. 

Slutligen ges förslag på praktiska implikationer som sjuksköterskan kan ha nytta av i sin 

yrkesutövning.  
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INLEDNING 

Hjärtsjukdom är den vanligaste folksjukdomen i Sverige och den sjukdom som flest 

människor dör av. I Sverige vårdas varje år ca 26 000 personer för akut hjärtinfarkt (Hjärt- 

Lungfonden, 2008). Under de senaste tjugo åren har dödligheten i hjärtinfarkt halverats och 

fler överlever idag en hjärtinfarkt jämfört med tidigare (Socialstyrelsen, 2009). Patienter kan 

uppleva vardagen efter en infarkt påfrestande. Aktiviteter som tidigare inte utgjort problem 

kan nu upplevas tunga. Det tar tid att anpassa sig till sin nya livssituation. Känslor, som oro av 

att drabbas av en ny infarkt och nedstämdhet över att inte ha samma ork som tidigare är 

vanliga (Hjärt- Lungfonden, 2008). 

 

Många av de patienter sjuksköterskan möter, oavsett verksamhetsområde, har tidigare haft 

hjärtinfarkt. Hur livet påverkas och fortgår efter en hjärtinfarkt, där patienters egna 

upplevelser står i centrum, är kunskap som är av betydelse vid sjuksköterskans omvårdnad. 

Därför är fokus i den här studien att ur ett patientperspektiv beskriva det dagliga livet efter att 

ha drabbats av hjärtinfarkt.  

 

 

BAKGRUND 

Den svåra tiden efter en hjärtinfarkt  

Genom kroppen lever människan sitt liv. Kroppen ger tillgång till världen och andra 

människor (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Wiklund, 2006). Vår 

identitet, våra känslor och upplevelser kommer ifrån kroppen. En kroppslig förändring, som 

vid hjärtinfarkt kan göra att människan blir mer medveten om sin kropp men också mer 

främmande för den. Det innebär att upplevelsen av oss själva och kroppen kan bli annorlunda. 

En förändring i kroppen kan leda till en förändring i livet och i tillgången till världen 

(Dahlberg et al., 2003). Enligt East och Brown (2004) upplevs de livsförändringar patienter 

oftast genomgår efter en hjärtinfarkt begränsande i deras dagliga liv. Det känns svårt att inte 

kunna leva som tidigare och att inte kunna göra allt de gjorde före infarkten. Begränsningar i 

form av fysiska symtom, som andnöd och bröstsmärtor, upplever patienter ofta svårt att leva 

med. Symtomen gör att vissa aktiviteter kan bli svåra att utföra.  

 

Patienter kan uppleva lidande på grund av begränsningarna i livet. Enligt Wiklund (2006) kan 

hälsa och lidande beskrivas som en del av livet, där lidandet utgör en förlust av människans 

själv och känsla av att förlora kontrollen. Sjukdomslidande är en form av lidande relaterat till 

de symtom och begränsningar som följer efter att ha drabbats av sjukdom, medan livslidandet 

berör hela människans existens. Lidandet blir till ett livslidande när människans livsvärld 

hotar att falla samman (Wiklund, 2006).  

 

Livsvärlden är den verklighet människan lever i, så som den upplevs genom våra kroppar. 

Varje människa har en egen och unik livsvärld (Bengtsson, 2005). Att insjukna i hjärtinfarkt 

är en livshotande händelse som ofta sker plötsligt och oförutsett. Ångest och rädsla upplever 

många patienter inte enbart i den akuta fasen utan också under lång tid efter hjärtinfarkten. 

Kanske upplever de ångest och rädsla resten av livet. Insjuknandet väcker ofta tankar hos 

patienten om hur skört livet är, och kan frambringa en känsla av sårbarhet och osäkerhet inför 
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framtiden. För patienten kan dessa tankar och känslor orsaka ett livslidande. 

Sammanfattningsvis påverkar hjärtinfarkten patientens välbefinnande såväl psykiskt som 

fysiskt (Bennett & Connell, 1999; Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009).  

 

Enligt Wiklund (2006) är hälsa och vad som definieras som hälsa individuellt och kan variera 

för människan vid olika tidpunkter. Hälsa behöver inte betyda frånvaro av sjukdom. En 

människa kan vara sjuk men ändå uppleva viss grad av hälsa. Att lindra patienters lidande och 

ge stöd till att kunna uppleva hälsa är ett av målen med vårdandet. De flesta patienter som har 

haft hjärtinfarkt genomför livsstilsförändringar för att få en bättre hälsa och för att förhindra 

uppkomsten av en ny infarkt (East & Brown, 2004; Gregory, Bostock & Backett-Milburn, 

2006). I studien av East och Brown (2004) anser merparten av de 20 patienter som deltar i 

studien att sluta röka och äta mer hälsosamt är lättare att genomföra än att öka sin fysiska 

aktivitet. Det beror på att de inte vet hur mycket de kan anstränga sig utan att det är farligt för 

dem. Patienter är samtidigt medvetna om att en ökad fysisk aktivitet kan förhindra att en ny 

infarkt uppstår. Att uppleva hälsa eller förbättra nuvarande hälsa är ofta viktigt för patienter, 

därför tar de oftast livsstilsförändringar på stort allvar.                                                                                      

 

Sjukdomen hjärtinfarkt 

Fördelning och riskfaktorer 

Hjärtinfarkt är lika vanligt förekommande hos män som hos kvinnor, men kvinnor insjuknar i 

regel ca tio år senare än män. Riskfaktorer för att drabbas av hjärtinfarkt är stigande ålder, 

ärftlighet, förhöjda blodfetter, rökning, hypertoni, diabetes mellitus, övervikt, stress och 

inaktivitet (Vasko, 2007). Genom hälsosammare levnadsvanor kan hjärtinfarkt i stort sett 

förebyggas. Sjukvården har en stor roll i att uppmärksamma patienter om dessa risker och 

erbjuda förebyggande åtgärder för att förhindra insjuknande (Socialstyrelsen, 2008).  

Etiologi 

Hjärtat är en ständigt arbetande muskel som pumpar ut syresatt blod till kroppens celler och 

vävnader. För att hjärtat ska kunna arbeta behövs tillförsel av syrerikt blod från kranskärlen, 

som är hjärtats egna kärl. I blodkärlens kärlväggar sker en successiv inlagring av plack, som 

består av kolesterol och bindväv. Efterhand bildar placket en förträngning i blodkärlet, vilket 

gör det svårare för blodet att passera. Det kallas för åderförkalkning, eller ateroskleros. I 

placket kan sprickor uppstå och för att täcka dessa sprickor ansamlas blodplättar och bildar en 

växande klump av koagulerat blod, en blodpropp uppstår (Haugland, Hansen & Areklett, 

2002; Vasko, 2007). En hjärtinfarkt uppstår när en blodpropp täpper till ett av hjärtats 

kranskärl och gör så att blodet inte kan passera till hjärtat. Det område i hjärtat som det 

igentäppta kärlet försörjer med blod drabbas av syrebrist och kan inte längre medverka i 

hjärtats arbete. Skadorna på hjärtat blir större ju längre syrebristen fortgår och efter 20-30 

minuters syrebrist börjar hjärtmuskelceller förstöras. De skadade hjärtmuskelcellerna går inte 

att reparera, det döda området ersätts istället med ärrvävnad (Haugland et al., 2002; 

Socialstyrelsen, 2008; Vasko, 2007). 

Symtom 

Det vanligaste symtomet vid debuterande hjärtinfarkt är ihållande bröstsmärta, som pågår 

under minst 15 minuter (Vasko, 2007). Andra typiska tecken kan vara andnöd, illamående, 

kallsvett, yrsel och ångest. Symtomen kan också visa sig mer diffust som värk i en eller båda 

armarna och värk i käkarna. Även buksmärtor och stark trötthet förekommer. Kvinnor 
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drabbas oftare av de diffusa symtomen. En del infarkter kan vara så kallade tysta, där 

patienten inte upplever någon smärta eller andra symtom. Det är mer vanligt hos diabetiker, 

kvinnor och äldre (Pavo Hedner, 2007).  

Diagnos och behandling 

Diagnosen hjärtinfarkt ställs med hjälp av EKG, som övervakar hjärtats aktivitet, och 

blodprov.  Behandling går ut på att så snart som möjligt återupprätta blodflödet till hjärtat 

genom att öppna det igentäppta kärlet. Det finns olika tillvägagångssätt för detta. Trombolys 

är blodproppsupplösande behandling, PCI (ballongsprängning) vidgar det tilltäppta kärlet och 

bypass-operation leder blodet förbi förträngningen. Behandling innefattar även olika 

läkemedel, både i den akuta fasen och på längre sikt för att förhindra att nya proppar uppstår 

(Vasko, 2007). En viktig del i den långsiktiga behandlingen utgörs av livsstilsförändringar för 

att förhindra återinsjuknande och komplikationer. Att främja hälsa och förebygga ohälsa är en 

del av sjuksköterskans kompetensområde, och därför är det viktigt att stödja patienter till 

hälsosammare levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2005). Förändringarna handlar om rökstopp, 

förbättrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet, viktnedgång och stresshantering. Om 

levnadsvanor ändras kan behovet av läkemedel minskas, och hälsosammare livsstil har oftast 

bättre effekt på riskfaktorer än läkemedel (Socialstyrelsen, 2008).   

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtinfarkt hör till en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Denna patientgrupp kommer 

allmänsjuksköterskan att möta oavsett arbetsområde, och i olika skeden av sjukdomen. Många 

patienter som vårdas på sjukhus, vårdcentraler och inom hemsjukvård har tidigare haft 

hjärtinfarkt. Kunskap om hur deras liv blir efter hjärtinfarkten behöver utökas. Genom 

kunskap om patienters dagliga liv efter en hjärtinfarkt får sjuksköterskan ökad förståelse för 

deras livssituation. Därmed kan sjuksköterskans ansvar att ge stöd och god omvårdnad 

underlättas, och en vård som tar hänsyn till hela patienten och dennes livssituation kan 

utformas.    

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt, för att därmed 

skapa förståelse för dessa människor i deras dagliga liv.  

 

METOD 

Datainsamling 

Metoden är utformad som en litteraturöversikt utifrån modellen ”Att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning” av Friberg (2006). En 

kvalitetsgranskningsmall har använts vid kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar (C. 

Wallengren, personlig kommunikation, 26 januari, 2010, bilaga I). Med hjälp av 

granskningsfrågor ges artiklarna olika poäng som sedan summeras och avgör den 

vetenskapliga kvaliteten. De olika kategorierna är låg, mellan och hög vetenskaplig kvalitet.  
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Söktermer som användes under litteratursökningsprocessen översattes till engelska ämnesord 

i Swedish MeSh. I databasen Cinahl gjordes sökningen på söktermer, som identifierats via 

funktionen ”headings” (Bilaga II). Utgångspunkten har varit nio kvalitativa artiklar, baserade 

på intervjuer av män och kvinnor som har haft en hjärtinfarkt. De valda artiklarna presenteras 

i en litteraturöversikt (Bilaga III). Sammantaget har 241 patienter, mellan 28 – 90 år, 

intervjuats i de nio artiklarna. Inklusionskriterier för använda artiklar var att de skulle vara 

publicerade mellan år 2000 – 2010, vara kvalitativa, europeiska och handla om både kvinnor 

och män. Databasen som i första hand användes var Cinahl eftersom den innehåller mycket 

vårdvetenskaplig forskning och är den databas som används mest i utbildningen. I Cinahl 

hittades 14 artiklar. Efter kvalitetsgranskning och bortval av kvantitativa artiklar, återstod åtta 

användbara artiklar med hög vetenskaplig kvalitet. Sökningar gjordes även i databaserna 

Medline och Academic Search Premier. Det resulterade i en artikel som sedan valdes bort då 

den inte höll kvalitetsgranskningen. Kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt av båda 

författarna för att säkerställa att granskningen blev likvärdig. Utöver sökning i databaser 

hittades en artikel av Bergman och Berterö (2003) via manuell sökning i en av de bortvalda 

artiklarna. Artikeln av Hildingh, Fridlund och Lidell (2006) fanns inte i fulltext, kontakt togs 

då med en av författarna och författaren skickade artikeln till oss. Totalt hittades nio artiklar 

som överensstämde med vårt syfte. I samband med kvalitetsgranskningen lästes artiklarna i 

sin helhet igenom flera gånger.  

 

Dataanalys 

Analysen av valda artiklar har genomförts utifrån en modell av Evans (2003, s. 25). Denna 

modell nämns övergripligt i Friberg (2006, s. 110-112) ”Att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning”. Valet gjordes att använda 

originalartikeln av Evans (2003). Analysgången börjar med att artiklarnas resultat läses 

igenom flera gånger. Därefter väljs nyckelkomponenter ut som överensstämmer med studiens 

syfte. Först läste båda författarna enskilt igenom artiklarnas resultat ett antal gånger och tog ut 

nyckelkomponenter var för sig. Sedan gjordes en jämförelse mellan författarna. Inga 

skillnader i nyckelfynden kunde påvisas mellan författarna. Nästa steg i analysen var att 

gemensamt identifiera likheter och skillnader i nyckelfynden. Därefter reflekterades över 

likheterna för att bilda teman och subteman. Utifrån de nio valda artiklarna framkom ett 

huvudtema – ett förändrat liv, med åtta subteman. För att styrka resultatets trovärdighet har 

citat använts.  
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RESULTAT 

Analysen av artiklarna resulterade i ett huvudtema; Ett förändrat liv- med åtta teman:  

 

Tabell 1. Beskrivning av huvudteman och teman.  

Ett förändrat liv → 
 

Själsliga förändringar 

Kroppsliga förändringar 

Förändrade relationer 

Livsstilsförändringar 

Att vilja veta och uppleva stöd  

Viljan att återgå till livet innan 

hjärtinfarkten 

Hitta förklaring till hjärtinfarkten 

Positiva konsekvenser i det dagliga livet 

 

Ett förändrat liv  

 

Your own personality, you seem to lose it don’t you? 

 

I think you look at life different (Tod, 2008, s.38). 

 

Efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt upplever patienter att deras liv har förändrats. De är 

påverkade och märkta av att ha genomgått en hjärtinfarkt (Bergman & Berterö, 2003). 

Förändringarna berör både kroppen, själen, livsstil och relationer. Under 

återhämtningsprocessen lär de sig leva med förändringen (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2008; Tod, 2008). Patienter känner sig annorlunda som person jämfört med hur de 

var innan hjärtinfarkten (Tod, 2008) De ser sig själva och andra på ett nytt sätt (Hildingh, 

Fridlund & Lidell, 2006). Många upplever även en osäker livssituation (Jensen & Petersson, 

2003). 

 

Själsliga förändringar 

För många patienter förändras känslor och nya uppstår efter att ha drabbats av hjärtinfarkt 

(Bergman & Berterö, 2003; Brink, 2009; Hildingh et al., 2006; Jensen & Petersson, 2003; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Kristofferzon et al., 2008; Roebuck, Furze & 

Thompsson, 2001; Tod, 2008).  Patienter upplever att deras identitet och personlighet har 

förändrats då de inte längre känner igen sig själva (Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et 

al., 2007; Tod, 2008). De förändrade känslorna tror många patienter beror på att deras dagliga 

aktiviteter inte går att utföra på samma sätt som innan infarkten, och för att de känner oro 

inför en ny infarkt (Kristofferzon et al., 2008). Ilska, irritation, ångest och depression är några 

av de känslor som patienter upplever (Bergman & Berterö, 2003; Jensen & Petersson, 2003; 

Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Roebuck et al., 2001). Även skuld och 

skam för att tidigare livsstil har utgjort bakgrund till infarkten, eller för att vara en börda för 

sin familj är något patienter känner (Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2007). 
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My wife says I’m very short tempered. You know, she’s says something and I jump at her, like. 

…she’s says I have changed a lot in that respect (Tod, 2008, s. 39).  

 

…it feels burdensome inside me… all desire disappeared… I’m not happy about anything… I 

feel a little bit dead… (Bergman & Berterö, 2003, s. 306).  

 

Hopplöshet är en känsla många patienter uttrycker. Det tjänar ingenting till att kämpa då livet 

ändå aldrig blir sig likt (Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 2007). De saknar lust 

att leva och upplever tomhet (Kristofferzon et al., 2007). Några patienter upplever problem 

med minnet och koncentrationen efter hjärtinfarkten (Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon 

et al., 2007). 

 

I loose concentration, I don’t remember what I am reading. I have never been like this before, 

I don’t know why (Jensen & Petersson, 2003, s. 127).  

 

Att lära sig leva med de förändrade känslorna är en del av återhämtningen. En tid efter 

hjärtinfarkten upplever en del patienter mer kontroll över sig själva och sin kropp. De kan 

hantera ångest bättre och är mer uppmärksamma på kroppen (Tod, 2008). Det finns även de 

patienter som känner sig som en sämre människa efter hjärtinfarkten, för att de har sämre ork 

nu jämfört med tidigare. Studier av Kristofferzon et al. (2008) och Tod (2008) visar att vissa 

patienter uttrycker ilska över detta.  

 

De flesta artiklar tar upp att patienter upplever känslor som rädsla, oro och osäkerhet efter 

hjärtinfarkten (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; Jensen & Petersson, 2003; 

Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Tod, 2008). Det är också vanligt att 

patienter uttrycker rädsla över att få en ny infarkt, vilket gör dem mer vaksamma och 

försiktiga i livet (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; Jensen & Petersson, 2003; 

Kristofferzon et al., 2007; Tod, 2008). Denna rädsla är ofta relaterad till fysisk aktivitet och 

att aktivitet ska orsaka smärta, vilket ger en känsla av illabefinnande (Bergman & Berterö, 

2003; Tod, 2008). Patienterna i Hildinghs (2006) och Kristofferzons et al. (2007) studier vet 

inte vad de klarar av och livet präglas av osäkerhet och rädsla för att överanstränga sig, vilket 

begränsar deras dagliga liv. Oro över om de kan återgå till arbetet och över att inte ha 

tillräckligt med kunskap om sjukdomen är också något patienter beskriver (Kristofferzon et 

al., 2007). Tod (2008) framhåller att många är rädda för att vara ensamma, därför de tror att 

något ska hända dem. 

 

I think there’s always that worry at the back of your mind that you might have another (a.a. s. 

39). 

 

Efter hjärtinfarkten har patienter fått en ökad medvetenhet om sin dödlighet (Tod, 2008). 

Tankar på att drabbas av en ny infarkt orsakar osäkerhet och rädsla inför framtiden, hur länge 

de kommer leva, och en rädsla för att dö (Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 

2007; Roebuck et al., 2001). Rädslan, oron och osäkerheten minskar med tiden (Kristofferzon 

et al., 2007). Rädslan över att dö har nästan försvunnit fyra till sex månader efter 

hjärtinfarkten för en del patienter (Kristofferzon et al., 2008). Patienter anpassar sig efter hand 

till oron och osäkerheten eftersom de inser att den inte går över. Återhämtningen präglas av 

att lära sig leva med osäkerheten och att hantera den (Tod, 2008). 
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Många patienter ser fram emot framtiden. De gör upp planer och har hopp. De reflekterar om 

meningen med livet och vad som är viktigt för dem i deras liv (Bergman & Berterö, 2003). 

Många hoppas att få leva tillräckligt länge för att se sina barn och barnbarn växa upp 

(Kristofferzon et al., 2008).  

 

Kroppsliga förändringar 

Vanliga fysiska symtom som patienter upplever efter hjärtinfarkt och som påverkar deras 

dagliga liv är bröstsmärta, trötthet och andfåddhet (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et 

al., 2008; Roebuck et al., 2001). Enligt Roebuck, et al. (2001) upplevs symtomen som det 

mest påfrestande i patienters livssituation och det är fysiska symtom som har mest negativ 

effekt på deras liv. Symtomen begränsar deras dagliga liv (Brink, 2009). Men med tiden lär 

sig patienter hantera symtomen och de blir därmed mindre påtagliga (Kristofferzon et al., 

2008).  

 

Det symtom som ger mest negativ inverkan är andfåddhet, eftersom det ger en känsla av att 

kvävas och att döden är överhängande. Andfåddhet stör sömnen och gör patienter trötta under 

dagen. Tröttheten påverkar dagliga aktiviteter för att de behöver vila mycket relaterat till en 

ökad trötthet (Kristofferzon et al., 2008; Roebuck et al., 2001). Det symtom som orsakar mest 

oro är bröstsmärta, eftersom det utlöser tankar och rädsla över att få en ny hjärtinfarkt 

(Roebuck et al., 2001; Tod, 2008). Bröstsmärta kan orsakas av fysiska och emotionella 

händelser (Jensen & Petersson, 2003). En del patienter tycker att fysisk ansträngning utlöser 

bröstsmärta, samtidigt som några säger att oro och ilska utlöser bröstsmärtor (Kristofferzon et 

al., 2007). Patienterna i Hildinghs et al. (2006) studie beskriver hur smärta påverkar det 

dagliga livet gällande aktiviteter vilket ger patienter sämre förhoppningar om framtiden.  

 

The chest pain stopped me all the time, I couldn’t make any effort at all (a.a. s. 65). 

 

I get breathless so easily and I feel like I am choking, so I don’t do things. It’s getting so I can 

do less and less (Roebuck et al., 2001, s. 790). 

 

Många patienter upplever begränsad fysisk kapacitet efter en hjärtinfarkt. De flesta accepterar 

begränsningen och tar det lugnare, andra vill inte anpassa sig utan forsätter som innan (Brink, 

2009; Kristofferzon et al., 2007). Det finns patienter som uppger att de har fått ökad fysisk 

kapacitet jämfört med innan hjärtinfarkten och andra upplever att deras hälsa har förvärrats. I 

Kristofferzons et al. (2008) studie framgår att några patienter helt förtränger sina fysiska 

symtom, medan vissa ser sina hälsoproblem som en naturlig del av åldrandet (Kristofferzon et 

al., 2008).  

 

…got worse and worse, so now I’m not up to anything…  hit bottom (a.a. s. 369). 

 

It’s the way it is, I have to accept things as they are… I take it easier… (Brink, 2009, s. 127).  

 

Förändrade relationer 

De förändrade känslorna påverkar ofta patienters relationer till partner, familj och vänner 

negativt (Condon & McCarthy, 2006; Roebuck et al., 2001; Tod, 2008). Relationer är viktiga, 

men många patienter vill att det ska ske på deras villkor (Kristofferzon et al., 2008). Många 
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patienter upplever att familj, vänner och kollegor överbeskyddar dem. Därför tenderar 

relationer att bli spända (Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Jensen & 

Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2008; Roebuck et al., 2001). De närståendes osäkerhet 

över hur mycket patienter orkar, och rädslan för att de ska drabbas av en ny infarkt leder till 

att patienter känner sig osäkra (Jensen & Petersson, 2003; Roebuck et al., 2001 Tod, 2008). 

Att inte tillåtas utföra aktiviteter medför frustration och konflikter i relationerna (Bergman & 

Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Jensen & Petersson, 2003; Roebuck et al., 2001). 

En del patienter upplever att detta förstärker känslan av att vara sjuk (Bergman & Berterö, 

2003; Condon & McCarthy, 2006). Patienter beskiver det som att vara låst i en sjukroll 

(Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2008). Viljan till att bli oberoende av andra 

och känna sig behövd gör att patienter försöker överbevisa för sina anhöriga hur mycket de 

klarar av. Det kan medföra att de pressar sig själva för hårt (Condon & McCarthy, 2006). 

 

My wife, my daughter and my son are a great support but they are a bit overprotective and I 

have a tendency to run away from it you know my reply to them when they are being 

overprotective and all this is; look I am not an invalid…I can walk (a.a. s. 41). 

 

Trots känslan av att känna sig överbeskyddad, är stöd och bekräftelse från partner och familj 

viktigt under återhämtningen (Hildingh et al., 2006; Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon 

et al., 2007). Stöd från vänner, kollegor och medpatienter är också viktigt (Hildingh et al., 

2006; Jensen & Petersson, 2003). Att kunna dela upplevelser och jämföra sig med andra 

patienter som haft hjärtinfarkt upplevs positivt, då de upplever att familjen inte alltid förstår 

deras situation (Hildingh et al., 2006).  Upplevelsen av stöd och förståelse från arbetskollegor 

gör det lättare för patienter att återgå till arbetet (Bergman & Berterö, 2003).  

 

…the kids, my old man and everything, they all support me, just fantastic. I didn’t think we 

had such a care. You can’t complain (Kristofferzon et al., 2007, s. 396). 

 

…I have a boss…he supports me to 100% wherever I am…well, that person is 

unbelievable…well, his support covers both leisure time and work… (Bergman & Berterö, 

2003, s. 308). 

 

Enligt Roebuck et al. (2001) känner sig ensamstående patienter mer ensamma och har inte 

samma sociala liv som innan infarkten, eftersom de är tröttare och har mindre ork till sociala 

aktiviteter. 

 

Livsstilsförändringar 

Hjärtinfarkt ses som en varning till att göra livsstilsförändringar (Jensen & Petersson, 2003). 

De flesta av de patienter som intervjuades i studierna har motivation att göra 

livsstilsförändringar gällande rökstopp, bättre kost, aktivera sig mer och stressa mindre 

(Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Hildingh et al., 2006; Jensen & 

Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2008). De förstår att tidigare livsstil med rökning, stress 

och osunda kostvanor är av central betydelse för att de drabbats av hjärtinfarkt (Condon & 

McCarthy, 2006). 
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For some reason I was not surprised (of the diagnosis) 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 (a.a. s. 39).  

 

Det krävs motivation till att genomföra livsstilsförändringar. Lusten till att fortsätta leva, att 

ha överlevt en hjärtinfarkt, eller att ha fått en andra chans i livet utgör den främsta 

motivationskällan för patienter. Det får många patienter att ändra sin livsstil till en mer 

hälsosam (Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Jensen & Petersson, 2003; 

Roebuck et al., 2001). Rädsla för att dö eller drabbas av ny infarkt gör att patienter tar ansvar 

och kontroll över sitt liv och sin framtid, för att undvika återfall (Bergman & Berterö, 2003; 

Brink, 2009; Condon & McCarthy, 2006; Jensen & Petersson, 2003). Genom att hitta metoder 

till att hantera livet på ett bättre sätt, sätta upp mål relaterat till hur mycket kroppen orkar och 

utmana sig själva upplever patienter en bättre hälsa (Brink, 2009; Condon & McCarthy, 2006; 

Jensen & Petersson, 2003). Många patienter får en förändrad och bättre livsstil. Nya insikter 

gör att de numera vet hur de ska göra för att må bra. De äter hälsosammare kost, aktiverar sig 

mer än innan hjärtinfarkten och har slutat röka (Bergman & Berterö, 2003; Condon & 

McCarthy, 2006; Hildingh et al., 2006; Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2007; 

Tod, 2008).   

 

Enligt Bergman & Berterö (2003) och Kristofferzon (2007) ger de genomförda 

livsstilsförändringarna ett ökat välbefinnande. Patienter är mer uppmärksamma och lyssnar 

mer till sin kropp, stressar inte upp sig lika lätt, prioriterar sig själva mer och tar egna beslut. 

De patienter som har utvecklat strategier för att lära sig hantera stressen, upplever ett ökat 

välbefinnande. Välbefinnandet påverkas negativt då patienter upplever att de inte har 

tillräckligt med kunskap, får för lite stöd från familjen till att genomföra livsstilsförändringar, 

eller när de får kämpa mot exempelvis röksug (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 

2008).   

 

Att genomföra livsstilsförändringar och bevara dem upplevs svårt och tar tid. Det kräver inte 

enbart tålamod och inre styrka från patienten, utan stöd från familj, vänner, kollegor och 

sjukvård är också viktigt (Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Jensen & 

Petersson, 2003).  För många patienter är det svårare än de föreställt sig att genomföra 

livsstilsförändringar. Många patienter försöker ändra flera levnadsvanor samtidigt, men de 

inser snart att det är för krävande. Livsstilsförändringarna kan också påverka det sociala livet 

negativt. Att inte kunna aktivera sig på samma vis som tidigare och ändra mat- och 

dryckesvanor kan resultera i att patienter känner sig ledsna och ensamma, vilket gör det lättare 

att falla tillbaka i dåliga vanor (Condon & McCarthy, 2006). 

 

Det tar olika lång tid för patienter att lära sig leva med förändring och acceptera sin nya 

situation. Många jämför sig ofta med andra i samma situation för att förändra sin attityd och 

sitt beteende (Kristofferzon et al., 2007). Några patienter berättar att hjärtinfarkten kommit 

som en chock, på grund av otillräcklig eller felaktig kunskap. De hade inte förstått att dåliga 

levnadsvanor kunde orsaka en infarkt, därför hade många låtit bli att ändra dem. En del 

patienter trodde att de kunde vänta med att leva hälsosammare till ett senare skede i livet. 

Somliga hade väntat sig något symtom som förvarning innan infarkten. Hjärtinfarkt var en 

sjukdom som äldre personer omkring 70 års ålder drabbades av. Många trodde att infarkt 

betydde ögonblicklig död (Condon & McCarthy, 2006). Patienter som levt hälsosamt under 

hela sitt liv, uttrycker ilska över att ha fått en hjärtinfarkt (Jensen & Petersson, 2003; Roebuck 
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et al., 2001). En del patienter ignorerar sjukdomen och vill inte ta ansvar och kontroll över sin 

livssituation, och genomför därför inga livsstilsförändringar (Brink, 2009).  

 

What surprises me is that I did not get some small warning or something like that am ahh like 

a slight pain in my chest two, three or five years ago which would have made me 

change…(Condon & McCarthy, 2006, s. 39). 

 

Att vilja veta och uppleva stöd  

Patienter söker information om sin sjukdom för att få bättre förståelse för sjukdomen och dess 

konsekvenser (Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 2007). De vill ha kunskap om 

olika hälsoåtgärder för att kunna leva hälsosammare, symtom de kan uppleva och 

livsstilsförändringar som de kan genomföra (Brink, 2009; Kristofferzon et al., 2007; 

Kristofferzon et al., 2008). Information hämtas från olika källor, som från medpatienter, 

sjukvården, litteratur, familj och vänner (Kristofferzon et al., 2007).  

 

Det är viktigt att sjukvården erbjuder information till patienter (Jensen & Petersson, 2003; 

Kristofferzon et al., 2007). Många patienter är nöjda med stöd och information de får ifrån 

vården (Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Hildingh et al., 2006). 

Sjukvårdens kunskap och kompetens upplevs viktig. Patienter känner sig trygga när de tas 

omhand på ett bra sätt, när de upplever att sjukvården vet vad de gör (Bergman & Berterö, 

2003; Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon et al., 2007). De upplever att de kan ta 

kontakt med sjukvården via telefon när som helst, och stödet ger dem trygghet. Enligt Condon 

& McCarthy (2006) har patienter inga förväntningar på eftervård och rehabilitering. 

Sjukvården ses som en källa till information, men inte som stöd till livsstilsförändringar. 

Patienter tycker det är viktigt att få både muntlig och skriftlig information (Kristofferzon et 

al., 2007).  

 

I am happy with the support and I asked a lot of questions while I was in the hospital and got 

literature and feel happy enough and educated enough… I feel I could ring up the hospital if I 

needed to know anything (Condon & McCarthy, 2006, s. 41).  

 

Det finns patienter som är missnöjda med information de får. Patienter uttrycker behov av mer 

information, stöd och råd från sjukvården efter utskrivning.  De vill veta vad som händer efter 

infarkten och vilka problem de kan komma att möta (Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon 

et al., 2007; Roebuck et al., 2001). Mer information om hjärtstatus, prognos, behandling och 

rehabilitering efterfrågas (Kristofferzon et al., 2008). Patienter vill veta vad de ska göra för att 

förhindra ny infarkt (Jensen & Petersson, 2003).  I Kristofferzons et al. (2007) studie har 

några patienter svårt att veta vad de ska ställa för frågor och vet inte vart de ska vända sig med 

sina funderingar. Otrevlig sjukvårdspersonal leder till att patienter upplever ångest och 

osäkerhet (Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006).  Otillräcklig kunskap 

ligger till grund för att patienter har svårt att acceptera sin sjukdom (Brink, 2009).  

 

But the most important of all is to get information about what you have to do, in order to 

avoid another coronary (Jensen & Petersson, 2003, s. 129).  

 

I wanted to get some more information from my doctors. I was hoping they would tell me 

things, but you know, it was the same thing again:”Here you are, a repeat prescription, just 
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call and pop your prescription in when you next need it”. I was expecting them to check my 

blood pressure or something, but it was nothing. I wanted to know what I could do to help 

myself but they weren’t interested, they were all too busy (Roebuck et al., 2001, s.791).  

 

De flesta patienter tycker att sjuksköterskan är en viktig person (Jensen & Petersson, 2003; 

Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al, 2008). Hon bidrar med praktisk hjälp och 

kontinuitet, och upplevs empatisk. Många tycker att det är lättare att prata med sjuksköterskan 

än med läkaren (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al, 2008). Sjuksköterskan ses som 

ett bra stöd, hon är lätt att kontakta och har kompetens (Hilding et al., 2006). En del patienter 

upplever problem med information från läkarna. De tycker att läkarna är stressade och inte tar 

dem på allvar. Det finns ingen kontinuitet och informationen upplevs irrelevant, att den inte 

överensstämmer med deras situation (Kristofferzon et al., 2007). 

 

It was so easy to get in contact with the nurse; she always had time for me and I felt welcome 

to visit her whenever (Hildingh et al., 2006, s. 65).  

 

Patienter upplever oftast bra stöd ifrån sin familj och omgivning (Kristofferzon et al., 2007; 

Kristofferzon et al., 2008). De får mycket praktisk hjälp i hemmet från familj, grannar och 

vänner (Kristofferzon et al., 2007; Jensen & Petersson, 2003). Fast en del patienter tycker att 

omgivningen ibland ställer krav på dem, och att de inte förstår att de inte har samma ork som 

tidigare (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008).  

 

Många patienter tycker det är bra att tala med andra medpatienter. Det får dem att må bättre 

då de inte känner att de är ensamma om sjukdomen, att det finns andra som också drabbats 

och som går igenom samma sak (Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 2007). En 

del säger att sjukvården bara har teoretiska kunskaper och därför ingen erfarenhet av hur det 

kan kännas att drabbas av hjärtinfarkt. Därför är det lättare att prata med medpatienter 

(Bergman & Berterö, 2003). Patienter som deltar i rehabiliteringsgrupper tycker att det är bra. 

De upplever stöd, känner sig trygga och blir uppmuntrade till att bevara livsstilsförändringar. 

Det ger dem styrkan att gå vidare, att hantera mediciner och symtom (Jensen & Petersson, 

2003; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al, 2008).  

 

When I met people in the rehabilitation group I could compare…You can get depressed, it is 

not easy to understand what it’s like to suffer an MI. It helped me a lot to sit down and talk 

about it and listen to other people’s experiences (Hildingh et al., 2006, s. 65). 

 

Enligt Roebuck, et al (2001) är patienter oroliga över sin medicinering. Patienter har dålig 

kunskap om hur medicinen påverkar dem, och de vill veta mer. Det finns en allmän 

uppfattning om att äta mediciner inte är bra. De upplever biverkningar som påverkar dem 

negativt. Patienter vill ha kunskap om sin medicinering, dess effekter och hur länge de ska ta 

dem (Jensen & Petersson, 2003; Roebuck et al., 2001). 

 

Viljan att återgå till livet innan hjärtinfarkten 

Många patienter vill lägga hjärtinfarkten bakom sig och återfå det liv de hade tidigare, vilket 

gör det svårt att acceptera sjukdomen (Brink, 2009; Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon 

et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008). De vill inte att sjukdomen ska ta kontrollen över deras 

liv. Sjukdomen ses som en fiende och därför kämpar de mot den, för att återfå samma 
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kapacitet som innan infarkten. Många har svårt att acceptera ett långsammare tempo och 

forsätter därför ha samma tempo som de hade tidigare. Att snabbt återgå till sitt arbete 

upplevs som en del i att återgå till det dagliga liv de känner igen (Brink, 2009; Kristofferzon 

et al., 2008). Viljan att återgå till det som anses normalt utgör ibland motivation (Condon & 

McCarthy, 2006).  

 

I do things just like normal, there’s no difference. I’ll be damned if that heart attack is going 

to take away my self-confidence…I’m just like I’ve always been (Brink, 2009, s. 130). 

 

…working half-time, then you get stuck…will try (to work) as usual…if it works, it works, 

can’t get stuck into being sick either…drive you mad in the end (Kristofferzon et al., 2008, s. 

371). 

 

Hitta förklaring till hjärtinfarkten  

En del patienter skyller hjärtinfarkten på sig själva, att det är deras eget fel att de fått en 

hjärtinfarkt, orsakad av tidigare livsstil (Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 

2006; Jensen & Petersson, 2003).  

 

I think it was my own fault too- so I have a little feeling of guilt towards myself (Jensen & 

Petersson, 2003, s. 127).  

 

Många patienter ser stress som den mest avgörande faktorn till varför de drabbats av 

hjärtinfarkt. En dålig livsstil med exempelvis rökning ses som orsak till dålig hälsa och 

därmed till infarkten. En del uttrycker att de har haft otillräcklig kunskap om vad som orsakar 

hjärtinfarkt (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon et al., 2007). Några patienter skyller 

hjärtinfarkten på sitt arbete, att det har varit för stressigt (Bergman & Berterö, 2003; Jensen & 

Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2007). Andra orsaker till infarkten som patienter nämner 

kan vara en spänd relation till sin partner, miljön, ålder och ödet (Bergman & Berterö, 2003; 

Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2007). Några patienter tror att enbart 

ärftligheten har orsakat infarkten, därför spelar det ingen roll ifall de gör livsstilsförändringar 

eller inte. Ärftligheten är något de inte kan påverka i alla fall (Jensen & Petersson, 2003). 

 

One night my father died from a heart attack. Now one knows that it depends on 

inheritance… (a.a. s. 128). 

 

It is probably a combination of stress and cigarettes… (Condon & McCarthy, 2006, s. 40). 

 

Positiva konsekvenser i det dagliga livet 

Att ha drabbats av hjärtinfarkt och överlevt ser patienter som att ha fått en andra chans i livet 

(Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon et al., 2008). Livet tas inte längre för givet, utan 

livet är något att kämpa för. Det handlar om att lära sig ta en dag i taget och leva här och nu 

(Bergman & Berterö, 2003). Genom att acceptera sjukdomen och hitta balans har 

hjärtinfarkten successivt integrerats i deras liv (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 

2006). Patienter berättar att hjärtinfarkten har gett dem nya värderingar; de uppskattar livet 

mer och ägnar tid åt sådant de tycker är roligt (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 

2006; Kristofferzon et al., 2008; Tod, 2008). Patienter ser livet på ett nytt, mer positivt sätt, 
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prioriterar sig själva och gör bättre val gällande sitt liv och sin framtid och har lärt sig sätta 

gränser (Hildingh et al., 2006; Tod, 2008). Många har fått en bättre, hälsosammare livsstil och 

uppskattar sin familj och sina vänner mer (Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 

2007; Kristofferzon et al., 2008). Arbetet är inte längre det mest väsentliga, utan fritiden 

värderas högre (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2008). 

Till slut upplevs en bättre livskvalitet (Bergman & Berterö, 2003). 

 

…I appreciate my health in a completely different way today because of going throw this…I 

think at least twice when it comes to things having to do with health matters (Kristofferzon et 

al., 2008, s. 370). 

 

…Summarize a little more… what’s essential and what’s not essential in life… (Kristofferzon 

et al., 2008, s. 372).  

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Utgångspunkten för resultatet har varit nio kvalitativa artiklar. Modellerna ”Att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning” av Friberg (2006) och 

”Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of processed data” av 

Evans (2003, s. 25) har använts. De valda modellerna har varit passande för vårt arbete, och 

de har varit lätta att följa och arbeta efter.  

  

De valda artiklarna speglar vårt syfte, att beskriva patienters upplevelser av att drabbas av 

hjärtinfarkt. Vid litteratursökningen sattes tidsgränsen vid år 2000, för att ha med den senaste 

forskningen och för att begränsa antalet sökträffar. Intervjuerna i artiklarna är gjorda från sex 

veckor till två år efter att patienter drabbats av hjärtinfarkt. Därmed har ett brett tidsintervall 

fåtts med, som speglar patienters upplevelser både i tidig och sen återhämtning. Av de nio 

artiklarna var fem från Sverige, två från Storbritannien, en från Danmark och en från Irland. 

Inga skillnader i artiklarnas resultat hittades beroende på land. Det kanske beror på att alla är 

från Europa och att det inte finns stora skillnader i patienters upplevelser. Kanske hade större 

skillnader kunnat påvisas om artiklarna hade representerat en större del av världen. Men 

eftersom vårt yrkesliv troligtvis kommer att bedrivas i Sverige valdes dessa. Här hade kanske 

enbart analys av svenska artiklar kunnat göras, men då det inte fanns tillräckligt många 

artiklar från Sverige som passade vårt syfte, valdes även några europeiska artiklar.  

 

Analysgången har varit tidskrävande. Kanske inkluderades för många artiklar med tanke på 

den korta tidsperiod som arbetet görs under. Samtidigt var det svårt att exludera någon artikel 

eftersom de alla passade vårt syfte och höll en hög vetenskaplig kvalitet. Att hitta lämpliga 

teman var svårt, då materialet var omfattande och det fanns många likheter att ta upp. Temat 

om själsliga förändringar var svårt att sammanställa. Det utgör en stor del i artiklarna och det 

uttrycks på många sätt. Därför var det svårt att foga samman alla upplevda känslor till en 

sammanhängande text utan upprepningar, som samtidigt tog upp alla patienters upplevelser. 

Däremot huvudtemat, ett förändrat liv, framgick tydligt när analysen var klar. Övriga teman 

fick bli teman eftersom de passade in under ett förändrat liv. Det var lätt att hitta likheter 
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mellan artiklarna. Däremot kunde inga större skillnader påvisas, förutom att inte alla artiklar 

har belyst alla våra teman. 

 

Generellt finns det lite forskning om patienters upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt, 

som inte gör skillnad på män och kvinnor. I nuläget verkar fokus i hjärtforskning ligga på 

kvinnors upplevelser. Troligtvis beror det på att kvinnor tidigare blivit förbisedda i 

forskningen och män har prioriterats. Få artiklar tar upp patienters upplevelser vilket har varit 

en begränsning och försvårat litteratursökningsprocessen. Valet att ha med patienters 

upplevelser, utan hänsyn till könstillhörighet, kändes självklart eftersom sjuksköterskan i sitt 

vårdande möter både kvinnor och män och därför i första hand behöver ha kunskap om 

patienter som grupp. En artikel av Kristofferzon, et al. (2008) gör en jämförelse mellan män 

och kvinnors upplevelser efter hjärtinfarkt. I resultatet görs dock ingen skillnad på om det är 

män eller kvinnors upplevelser. De benämns som patienter eftersom det visat sig att 

skillnaderna mellan dem inte var stora. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de förändringar patienter genomgår efter en hjärtinfarkt är omfattande och 

berör många delar av livet. Förändringarna är ofta bestående, och det handlar om att lära sig 

leva med sitt förändrade liv och acceptera sjukdomen och dess begränsningar. Först då kan 

många patienter åter uppleva ett välbefinnande. 

 

I vårt resultat visas att livet efter infarkten präglas av osäkerhet. Rädsla och oro över att dö 

eller att drabbas av en ny infarkt är ständigt närvarande och begränsar patienters dagliga liv. 

Många är osäkra på vad de klarar av i vardagen, och osäkra på sin kropp och sin hälsa. 

Vetskapen om att livet aldrig mer blir sig likt, att de aldrig kommer få tillbaka sin förlorade 

livsvärld, gör att de känner sig ledsna och deprimerade. Några patienter upplever även 

hopplöshet, tomhet och saknar lust att leva. Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam 

på de patienter som ger uttryck av att må psykiskt dåligt, så att de kan erbjudas extra stöd och 

eventuellt få ytterligare behandling. Enligt Kristofferzon et al. (2007) minskar oron över att få 

en ny infarkt med tiden.  Troligtvis minskar den för att de har lärt sig hantera oron och 

anpassar sig efter den. 

 

Många patienter uttrycker ett behov av mer information, eller är missnöjda med den 

information de har fått. Genom att patienter ges mer information, undervisning och stöd från 

sjukvården kan kanske mycket av deras oro och rädsla förebyggas. Vården av patienter berör 

inte enbart den akuta fasen av en sjukdom, utan även att få patienter att återgå till det dagliga 

livet är sjukvårdens uppgift. I resultatet framgår att rädsla, oro och osäkerhet är något som 

präglar många patienters liv en lång tid efter en hjärtinfarkt. Det är något sjuksköterskan bör 

ha i åtanke och samtala med patienter om. Pedagogik bör vara en integrerad del i vårdandet, 

och patientundervisning är en viktig del i sjuksköterskans yrkesutövning (Socialstyrelsen, 

2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Det är viktigt att undervisningen utgår från ett 

patientperspektiv och anpassas efter den enskilde patientens behov, då inte alla patienter har 

samma kunskapsbehov. Även de patienter som inte ger uttryck av att vilja ha information, bör 

erbjudas undervisning (Socialstyrelsen, 2005). Samtalsstöd bör även erbjudas patienter, då 

många har behov av att prata med någon.   

 



 15  

 

Trots god kunskap och förståelse kan inte sjuksköterskan, om hon själv inte varit drabbad, 

veta hur det känns att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Rehabiliteringsgrupper, där patienter kan 

mötas och träffa andra i samma situation upplevs av många patienter som positivt och gör att 

återhämtningen går lättare. Sjukvårdens ansvar för eftervård och rehabilitering är viktigt, så 

att patienter får hjälp att hantera sitt förändrade liv. Dagens nedskärningar inom vården leder 

ibland till att rehabilitering ges minskat utrymme. I slutändan blir patienter lidande och det 

blir en ökad kostnad för vården genom att fler riskerar att återinsjukna.  

 

Vårt resultat visar att de känslomässiga förändringarna som patienter drabbas av efter en 

hjärtinfarkt ibland leder till att de har svårt att känna igen sig själva och att deras personlighet 

har förändrats. Deras livsvärld har omkullkastas då den värld som de tidigare tagit för given 

inte längre finns, vilket kan göra att de inte kan känna sig riktigt säkra över sin situation. 

Osäkerhet över vad som kan hända och hur deras framtid kommer att bli speglar deras vardag. 

Resultatet visar även att många patienter upplever besvärande fysiska symtom efter 

hjärtinfarkten, vilket begränsar deras dagliga liv och den fysiska kapaciteten. Patienters 

förhållningsätt till sin kropp förändras då de inte längre känner igen och kan lita på sin kropp. 

Det framgår även att de begränsningar som sjukdomen medför leder till att patienter upplever 

lidande. Dels ett livslidande när de inser att livet aldrig kommer bli som tidigare, men även ett 

sjukdomslidande på grund av de fysiska och psykiska förändringar som uppstår. Enligt 

Roebuck, et al. (2001) har fysiska symtom mest negativ effekt på patienters liv.  Att patienter 

upplever de fysiska symtomen som värst, kan bero på att studien är gjord endast sex veckor 

efter att de haft en infarkt. De befinner sig i början av sin återhämtning och därför har kanske 

de andra känslorna inte hunnit träda fram ännu.  

 

Vårt resultat visar att samtidigt som patienter genomgår en förändring, förändras även 

relationer till andra människor. Att känna sig överbeskyddad av närstående är vanligt 

förekommande och det förstärker känslan av att vara sjuk. Patienter tillåts inte utföra vissa 

sysslor, vilket utlöser frustration. Att erbjuda närstående information och integrera dem i 

patienters rehabilitering kanske kan öka deras förståelse för vad patienter går igenom efter en 

hjärtinfarkt. Genom att påvisa för närstående att patienter ofta känner sig överbeskyddade kan 

det kanske bli mindre påtagligt. Patienter vill känna sig behövda, och visa att de klarar av 

saker. De behöver stöd och uppmuntran från sina närstående för att hantera sitt dagliga liv.                                                                            

 

Vårt resultat beskriver också att de flesta patienter är motiverade till att genomföra 

livsstilförändringar efter hjärtinfarkten och det har gjort att många har fått en bättre livsstil. 

Att ha överlevt infarkten och ha fått en andra chans i livet utgör motivation för många 

patienter. Trots att motivation finns är det svårt att genomföra livsstilsförändringar och 

framförallt tar det tid. Att uppleva hälsa och leva ett hälsosamt liv tycks vara viktigt för 

patienter. Därför genomför många patienter livsstilsförändringar så att de kan uppleva en 

bättre hälsa och ett större välbefinnande. Ett mål med sjuksköterskans vårdande kan vara att 

patienter ska se positivt på tillvaron och uppleva välbefinnande i nuet. 

 

Eftersom livsstilsförändringar är en stor del i återhämtningen och tar mycket tid och tankar 

hos patienter, bör sjukvården ge mer stöd och hjälp till att genomföra dessa förändringar. 

Även information och undervisning om hur de ska gå tillväga för att genomföra förändringar 

är viktigt. Att som sjuksköterska möta patienten på dennes motivationsnivå är viktigt. Om inte 

patienten själv har vilja till förändring kommer heller ingen förändring ske. I början handlar 

det om att väcka en tanke till förändring hos patienten och vid ett senare skede när patienten 
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själv insett att den vill förändras kan sjuksköterskan mer aktivt gå in och hjälpa. Det är viktigt 

att integrera närstående så att de förstår att patienter behöver ges stöd och uppmuntran. Om 

patienter genomför förändringar tillsammans med sina familjemedlemmar blir det lättare att 

hålla fast vid dem. Även genom stöd från andra patienter som befinner sig i samma situation 

kan livsstilsförändringar underlättas. Det är viktigt att påpeka för patienter att det kan vara 

lättare att genomföra en förändring i taget, istället för att ta tag i många på en gång. Det hör 

till sjuksköterskans yrkesutövning att förebygga ohälsa och främja hälsa (Socialstyrelsen, 

2005). Därför är livsstilförändringar något som sjukvården borde uppmärksamma tidigare, 

innan patienter drabbas av en infarkt.  Sjukvården borde arbeta mer förebyggande med 

livsstilsförändringar, för att förhindra en första hjärtinfarkt eller ett återinsjuknande. Det vore 

även gynnsamt ur en ekonomisk synvinkel. Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 har 

insjuknandet i hjärtinfarkt minskat. Det kan bero på att människor blivit mer medvetna om att 

en dålig livsstil kan orsaka sjukdom och generellt lever mer hälsosamt. 

 

Upplevelser hos patienter som har drabbats av en hjärtinfarkt beskrivs i artiklarna på ett 

likvärdigt sätt. De olika temana som tas upp i vårt resultat ges mer eller mindre utrymme i alla 

artiklar. Det tyder på att många patienter faktiskt upplever det dagliga livet efter hjärtinfarkten 

på det sätt som beskrivs, och att många patienter delar samma upplevelser. Trots att många 

patienter delar samma upplevelser är det viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till den enskilde 

patientens upplevelser, eftersom vården alltid bör vara individanpassad. Utifrån vårt resultat 

kan en ökad förståelse för patienter och deras dagliga liv uppnås, men sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på att individuella skillnader kan förekomma. Därför går resultatet till fullo inte 

att generalisera.   

 

 

Praktiska implikationer för sjuksköterskans vårdande 

 Erbjuda patienten mer undervisning, information och stöd.  

Patienten vill veta hur det dagliga livet kan bli efter en hjärtinfarkt, genom kunskap 

om vanliga känslor kan många förebyggas. Sjukvården bör erbjuda mer hjälp till 

livsstilsförändringar.    

 

 Individanpassad vård. 

Vården bör alltid utformas utifrån den enskilda patientens behov och patienten bör 

mötas på det stadiet i återhämtningen hon/han befinner sig i. 

 

 Integrera närstående i patientens vård. 

Erbjuda närstående information för att öka deras förståelse för patienten så att de kan 

ge stöd och uppmuntran. Uppmuntra närstående till att göra livsstilförändringar 

tillsammans med patienten. 

 

 Rehabiliterande vård. 

Sjukvården bör hjälpa patienten att återgå till sitt dagliga liv. Rehabiliteringsgrupper 

underlättar återhämtningen och upplevs positivt. 

 

 Förebyggande och hälsofrämjande vård. 

Att tidigt uppmärksamma livsstilsförändringar för att förhindra insjuknande.  
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 Målet för omvårdnaden. 

Att vid omvårdnaden ta hänsyn till att patienten genomgår stora förändringar efter en 

hjärtinfarkt. Förändringarna gäller kroppen och själen, livsstil och relationer.  
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BILAGA I 

C. Wallengren, Personlig kommunikation, 27 januari, 2010. 

 

Förslag till granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008; 

Friberg, 2006; Nordström & Wilde, 2005; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 
 

Instruktion 

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? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

 

Frågeområde B. Metod 

 

2. Redogörs för vilken kvalitativ metod som har använts? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

3. Är designen av studien relevant för att besvara   

frågeställningen? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

 

Frågeområde C. Urval 

 

4. Är urvalskriteriet för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 
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5. Beskrivs var undersökningen genomfördes? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

  

6. Beskrivs var undersökningsgruppen kontaktades? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

7. Beskrivs när undersökningsgruppen kontaktades? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

8. Beskrivs hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

  

9. Beskrivs vilken urvalsmetod som användes  

(ex. strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval)? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

10. Beskrivs den inkluderade undersökningsgruppen 

på ett tydligt sätt (ex. ålder, kön, utbildning)? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

  

11. Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 
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Frågeområde D. Datainsamling  

 

12. Beskrivs vem som utförde datainsamlingen  

(fältarbetet)?    

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

  

13. Beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som  

använts på ett tydligt sätt (vilken typ av frågor  

som användes)?   

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

  

14. Är data systematiskt samlade  

(finns formulerade frågeområden, intervjuguide)? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

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)?  

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

  

16. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

  

17. Är resultaten trovärdiga? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 
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Kommentar___________________________________________________________ 

   

 

18. Är resultaten pålitliga?  

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

  

19. Finns stabilitet och överensstämmelse? 

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

 

Frågeområde F. Etiska frågor 

 

20. Finns det tillräckligt beskrivet hur deltagarna  

informerats? (muntligt, skriftlig, frivillighet,  

konfidentialitet)   

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

21. Finns det beskrivet om forskarna har inhämtat informerat samtycke? 

  

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 3 2 1 0 

22. Har etisk kommitté godkänt studien  

(eller diskuteras detta)?    

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

 

Frågeområde G. Diskussion 

 

23. Är de tolkningar som presenteras baserat  

på insamlad data?    

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 
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Kommentar___________________________________________________________ 

 

 

 

 

24. Går det att återkoppla resultaten till  

den ursprungliga forskningsfrågan?   

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

25. Har resultaten klinisk relevans?   

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

26. Diskuteras metodologiska brister och risk för  

bias?      

Ja Delvis Nej Vet ej 

3 2 1 0 

 

Kommentar___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Sammanvägd poängbedömning 
 

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras och divideras med 7 

(totalt antal frågeområden). Hösta poäng är 21 och lästa 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)  
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BILAGA II 

Beskrivning av sökprocess 
 

 

Databas: Cinahl 

 

Sökord Antal träffar Valda artiklar Använda artiklar 

Myocardial 

infarction (heading) 

AND patients 

(heading) AND 

experience* 

103 6 4 

Myocardial 

infarction (heading) 

AND life 

experiences 

(heading) 

27 2 2 

Myocardial 

infarction (heading) 

AND coping 

(heading) 

61 3 0 

Myocardial 

infarction (heading) 

AND experiences 

124 2 1 

Myocardial 

infarction (heading) 

AND quality of life 

(heading) AND 

patients (heading) 

33 1 1 

 

 

Databas: Medline + Academic Search Premier 

 

Sökord Antal träffar Valda artiklar Använda artiklar 

Myocardial 

infarction (heading) 

AND patients 

(heading) AND 

experience* 

165 1 0 
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BILAGA III 

Litteraturöversikt.  
 

Artikel Metod Urval Syfte Resultat Kvalitet 
Titel: ”Grasp 

life again”. A 

qualitative study 

of the motive 

power in 

myocardial 

infarction 

patients. 

Författare: 
Bergman, E. & 

Berterö, C. 

Tidskrift: 
European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing.  

Årtal: 2003.  

Land: Sverige.  

         

Kvalitativ 

metod. 

Grounded 

theory. 

Intervjuer. 12-

24 månader 

efter 

hjärtinfarkten.  

13 patienter, 

sex kvinnor 

och sju 

män, mellan 

39-72 år.  

Att få ökad 

kunskap och 

förståelse om 

patienters 

motivation till 

rehabilitering 

och 

återvändande 

till det dagliga 

livet.  

Lusten till att leva 

utgjorde 

motivationens 

mening. 

Återvändandet till 

dagliga livet 

handlar om att 

inhämta kunskap 

om sin sjukdom, ta 

eget ansvar för 

livsstils-

förändringar, att 

inte längre ta livet 

för givet utan 

försöka leva här 

och nu. Rädslan för 

att drabbas av en 

ny infarkt finns 

ständigt där.  

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  

Titel: Adaption 

positions and 

behavior among 

post-myocardial 

infarction 

patients. 

Författare: 

Brink, E. 

Tidskrift: 

Clinical Nursing 

Research.  

Årtal: 2009. 

Land: Sverige.  

Kvalitativ 

metod. 

Grounded 

theory. 

Intervjuer, 12 

månader efter 

hjärtinfarkten.  

19 patienter, 

tio kvinnor 

och nio 

män. 

Medelålder 

63 år.  

Att undersöka 

hjärtinfarkts-

patienters 

upplevelser av 

anpassning till 

sjukdomen och 

dess 

konsekvenser, 

ett år efter 

insjuknande.  

Två huvudteman 

kom fram; Hantera 

sjukdomens 

konsekvenser - 

genom att 

acceptera dem och 

att försöka leva 

utifrån det. Det 

andra huvudtemat 

var; 

självmedverkan, 

genom att försöka 

ta kontroll över 

sina hälsoproblem 

eller att kämpa 

emot sjukdomen 

genom att förneka 

att det har hänt och 

leva precis som 

innan infarkten. 

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  
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Titel: Lifestyle 

changes 

following acute 

myocardial 

infarction: 

Patients 

perspectives. 

Författare: 

Condon, C. & 

McCarthy, G. 

Tidskrift: 

European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing.  

Årtal: 2006. 

Land: Irland.  

Kvalitativ 

metod. 

Innehålls-

analys. 

Intervjuer, sex 

veckor efter 

hjärtinfarkten.  

10 patienter, 

9 män och 

en kvinna. 

Mellan 28 

och 75 år, 

medelålder 

53 år.  

Att utifrån ett 

patient-

perspektiv 

undersöka 

livsstils-

förändringar 

efter en 

hjärtinfarkt.  

Patienter såg dåliga 

levnadsvanor som 

en orsak till deras 

infarkt. De har 

förväntat sig någon 

form av 

varningstecken 

innan de fick en 

infarkt. Att ha 

överlevt infarkten 

fick patienter att 

motivera sig till att 

ändra sina 

levnadsvanor, t. ex 

genom att stressa 

mindre och 

motionera mer.  

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  

Titel: Access to 

the world after 

myocardial 

infarction: 

experiences of 

the recovery 

process. 

Författare: 

Hildingh, C., 

Fridlund, B. & 

Lidell, E. 

Tidskrift: 

Rehabilitation 

Nursing.  

Årtal: 2006. 

Land: Sverige.  

Kvalitativ 

metod. 

Innehålls-

analys. 

Intervjuer, 

åtta-nio 

månader efter 

hjärtinfarkten.  

16 patienter. 

Mellan 45-

77 år.  

Att klargöra 

återhämtnings-

mönstret efter 

en hjärtinfarkt, 

med hänsyn 

till patienters 

upplevelser.  

Ens egen förmåga 

till återhämtning 

efter en infarkt med 

stöd ifrån familj 

och sjukvård är 

betydelsefull. 

Begränsningar i 

form av rädsla för 

att vara ensam och 

smärta är saker 

som påverkar 

patienters vardag 

negativt. Patienter 

uttrycker också att 

de fått ett nytt 

livsvärlds-

perspektiv efter 

infarkten i form av 

nya värderingar 

och livsstils-

förändringar.  

Hög 

vetenskapllig 

kvalitet.  
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Titel: Striving 

for balance in 

daily life: 

experiences of 

Swedish women 

and men shortly 

after a 

myocardial 

infarction. 

Författare: 

Kristofferzon, 

M-L., Löfmark, 

R., & Carlsson, 

M. 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical Nursing. 

Årtal: 2007. 

Land: Sverige.   

Kvalitativ 

metod. 

Innehålls-

analys. 

Intervjuer, 

fyra- sex 

månader efter 

hjärtinfarkten.  

39 patienter, 

20 kvinnor 

och 19 män. 

Mellan 47-

90 år, 

medelålder 

65 år.  

Att beskriva 

upplevelser i 

det dagliga 

livet hos män 

och kvinnor de 

första fyra till 

sex månaderna 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Med fokus på 

att hantera 

problem och 

stödet från 

familj, vänner 

och sjukvård.  

Resultatet utgörs av 

tre teman: ett 

förändrat liv, i form 

av fysiska symtom, 

nya känslor och 

livsstils-

förändringar. Att 

kämpa för att ha 

kontroll över sig 

själv och sitt liv, 

genom att motivera 

sig, försöka förstå 

och acceptera sin 

situation. Stöd ifrån 

familj, vänner och 

sjukvård, patienter 

känner stöd ifrån 

omgivningen, men 

känner sig 

samtidigt 

överbeskyddade 

och upplever ibland 

kommunikations-

problem.  

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  

Titel: Managing 

consequences 

and finding 

hope- 

experiences of 

Swedish women 

and men 4-6 

months after 

myocardial 

infarction. 

Författare: 

Kristofferzon, 

M-L., Löfmark, 

R. & Carlsson, 

M.  

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Science. 

Årtal: 2008. 

Land: Sverige.  

Kvalitativ 

metod. 

Innehålls-

analys. 

Intervjuer, 

fyra- sex 

månader efter 

hjärtinfarkten.  

39 patienter, 

20 kvinnor 

och 19 män. 

Mellan 47-

90 år, 

medelålder 

65.  

Att beskriva 

det dagliga 

livet hos män 

och kvinnor, 

fyra till sex 

månader efter 

en hjärtinfarkt, 

och vad 

patienter har 

för 

förväntningar 

på framtiden.  

Resultatet har 

delats in i två 

teman: att hantera 

konsekvenserna av 

en hjärtinfarkt, och 

att hitta en mening 

i det som har hänt. 

Många patienter 

har inte återfått en 

stabil hälsa, men 

fysiska symtom 

och den 

känslomässiga 

stressen har 

minskat med tiden. 

Många fann 

positiva 

konsekvenser med 

vad de gått igenom, 

med nya livs-

värderingar och 

hopp för framtiden.  

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  
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Titel: The illness 

experiences of 

patients after a 

first time 

myocardial 

infarction. 

Författare:  
Jensen, B. O. & 

Petersson, K. 

Tidskrift: 

Patient 

Education and 

Counseling. 

Årtal: 2003. 

Land: Danmark.  

Kvalitativ 

metod. 

Innehålls-

analys. 

Intervjuer, två 

tillfällen, första 

inom tre dagar 

efter 

hjärtinfarkten, 

den andra 17 

veckor efter 

hjärtinfarkten.  

30 patienter, 

8 kvinnor 

och 22 män. 

Mellan 40-

89 år.  

Att undersöka 

sjukdoms-

upplevelsen 

hos patienter 

som fått en 

hjärtinfarkt för 

första gången. 

Med fokus på 

återhämtning 

och sin 

livssituation 

över tid.  

Artikeln 

resulterade i ett 

huvudtema: En 

osäker livs-

situation. Fysiska 

och psykiska 

symtom, skam 

rädsla, hopp, 

osäkerhet och 

behov av stöd utgör 

sjukdoms-

upplevelsen.  

 

 

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  

Titel: Health- 

related quality of 

life after a 

myocardial 

infarction: an 

interview study. 

Författare: 

Roebuck, A., 

Furze, G. & 

Thompson, D. 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing.  

Årtal: 2001. 

Land: 

Storbritannien.  

Kvalitativ 

metod. 

Innehålls-

analys. 

Intervjuer, sex 

veckor efter 

hjärtinfarkten.  

31 patienter, 

2/3 män och 

1/3 kvinnor. 

Mellan 28- 

68 år, 

medelålder 

63 år.  

Att utforska 

och få insikt i 

vilka effekter 

en hjärtinfarkt 

får på den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten.  

Resultatet utgörs av 

sju kategorier: 

Fysisk aktivitet/ 

symtom, osäkerhet, 

känsloreaktioner, 

beroende -

självständighet, 

livsstils-

förändringar, oro 

för mediciner och 

dess biverkningar. 

Andfåddhet, 

osäkerhet och 

känsla av att vara 

överbeskyddad 

upplevs 

problematiskt, och 

påverkar 

livskvaliteten, 

liksom att de är 

missnöjda med 

information och 

stöd.  

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  
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Titel: Exploring 

the meaning of 

recovery 

following 

myocardial 

infarction. 

Författare: 

 Tod, A.  

Tidskrift: 

Nursing 

Standard.  

Årtal: 2008. 

Land: 

Storbritannien.  

Kvalitativ 

metod. 

Grounded 

theory. 

Intervjuer, 

både 

individuella 

och i grupp, 

sex-nio 

månader efter 

hjärtinfarkten.  

25 patienter, 

15 patienter 

intervjuades 

i grupp och 

10 

individuellt. 

Mellan 43- 

75 år. 

Att utforska 

återhämtnings

processen hos 

patienter som 

har drabbats av 

en hjärtinfarkt.  

Patienter känner sig 

annorlunda, både 

känslomässigt och 

levnadsmässigt mot 

före hjärtinfarkten. 

Återhämtningen är 

en pågående 

process där de lär 

sig leva med 

förändringen av sig 

själv.  

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  

 


