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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Hjärtsjukdomar är en av de vanligaste sjukdomar som människor drabbas av 

i Sverige. Sjuksköterskor möter därmed patienter med hjärtsjukdom i de 

flesta vårdkontexter. Kronisk hjärtsjukdom kan upplevas som att leva med 

en livshotande sjukdom, som skapar begränsningar i vardagen. 

Sjuksköterskans ansvar blir således betydande gällande att informera och 

handleda patienter med hjärtsjukdom. Livsstilsförändringar är nödvändiga 

att utföra i syfte att förhindra försämring i sjukdomen. Sjuksköterskans 

kunskap och expertis är därför nödvändig för att hjälpa patienterna att 

hantera sjukdomen och utföra livsstilsförändringar.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med hjärtsjukdom. 

Metod: En litteraturöversikt som baseras på Fribergs metod. Översikten innehåller 

elva originalartiklar som har sökts fram via databaserna CINAHL Complete 

och Academic Search Ultimate.  

Resultat: Sex teman identifierats gällande patienters upplevelse av att leva med 

hjärtsjukdom. De upplevelser som framkom beskrivs i följande teman: 

Upplevelser av förändrat liv, Strategier för att hantera hjärtsjukdomen, 

Patienters upplevelse av stöd, Behov av information, Patienters 

livsstilsförändringar och Hjärtsjukdom som motgång i livet.  

Diskussion: Resultatet diskuteras med anknytning till Roys adaptionsmodell och 

konsensusbegreppet människan. Modellen lyfter en förklaring av patienters 

upplevelser och hantering av hjärtsjukdomen genom ett förändrat liv och 

anpassning till den nya livssituationen. Dessa individuella upplevelser möter 

sjuksköterskorna i omvårdnaden av patienter. 

Nyckelord: Hjärtsjukdom, patienter, upplevelser, livsstilsförändringar, stöd, strategier 

 
  



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Heart disease is one of the most common diseases that people in Sweden 

suffers from. Nurses meet these patients in most contexts of caring. Chronic 

heart disease can be experienced as living with a life-threatening disease, 

which create limitations in everyday life. Nurses’ responsibility to inform 

and guide patients with heart disease is therefore important. Lifestyle 

changes are necessary to accomplish in order to prevent worsening of the 

disease. Nurses’ knowledge and expertise is therefore necessary in order to 

help patients manage the disease and make lifestyle changes.  

Aim: The aim of this study was to describe patients’ experience of living with 

heart disease.  

Method: A literature review that is based on Fribergs method. The review is consisted 

of eleven original articles, which have been found through the databases 

CINAHL Complete and Academic Search Ultimate. 

Results: Six main themes was identified regarding patients experiences of living with 

heart disease. The experiences that emerged will be described in the 

following themes: Experiences of changed life, Strategies to manage the 

heart disease, Patients’ experiences of support, Information needs, Patients 

lifestyle changes and Heart disease as a adversity in life.  

Discussion: The results are discussed related to Roys adaption model and the consensus 

concept human. The model highlights an explanation of patients’ 

experiences and management of the heart disease through a changed life and 

adaptation to the new situation. These individual experiences encounter 

nurses in the care of patients. 

Keywords: Heart disease, patients, experiences, lifestyle changes, support, strategies 
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1. Inledning 

Författarna har reflekterat över patienters upplevelser av att få en hjärtsjukdom under 

verksamhetsförlagd utbildning. Sjuksköterskor möter patienter med symptom som sedan 

diagnostiseras, i vissa fall en diagnos som kommer finnas hos dem för resten av deras liv. 

Varje patient reagerar på olika sätt när de fått en diagnos och författarna har i samband med 

detta reflekterat över vården och patienters upplevelser när de drabbas av en hjärtsjukdom. 

 Författarna har under sjuksköterskeutbildningen fått lära sig vad sjuksköterskans roll 

innefattar och hur sjuksköterskan skall gå tillväga samt vilka åtgärder som skall tas, när det 

handlar om att behandla patienter med hjärtsjukdom. Däremot vet författarna inte hur 

patienter upplever den vård som ges när de fått diagnos. Genom att få en djupare kunskap om 

patienters upplevelser avser författarna att bli bättre rustade för att möta dessa patienter. 

Författarna hoppas att denna litteraturöversikt ska kunna bidra till en ökad kunskap om hur 

patienter upplever det att leva med sin hjärtsjukdom i syfte att få en vidare förståelse som 

eventuellt kan förbättra vården. 

 

2. Bakgrund  

I bakgrunden kommer det att redovisas kortfattat om hjärt- och kärlsjukdomar både i akuta 

och kroniska faser. Till följd av detta redovisas riskfaktorer och behandlingsåtgärder, 

sjuksköterskors roll och omvårdnad av patienter med hjärtsjukdom, samt behovet av 

omvårdnad för hjärtpatienter.  

 

2.1. Hjärt- och kärlsjukdomar 

I Sverige har hjärt- och kärlsjukdomar blivit ett omfattande folkhälsoproblem och det är 

kostsamt för samhället (Steen Carlsson & Persson, 2012). År 2015 var en tredjedel av 

dödsfallen i Sverige orsakade av hjärt- och kärlsjukdomar, vilket var fördelat på 16416 

kvinnor och 15583 män (Hörnblad, 2016). Hjärt- och kärlsjukdomar är således de vanligaste 

sjukdomar och dödsorsaker som människor drabbas av i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Sjuksköterskor möter patienter med hjärtsjukdom inom de flesta vårdkontexter och bör 

därför ha den kompetens som krävs gällande hjärtsjukdom för att kunna observera, bedöma 

och identifiera patienters tillstånd (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011).  

Hjärtsjukdomar omfattar förändringar i hjärtats vanliga struktur eller de blodkärl som 

förser hjärtat med blod (Eikeland et al., 2011). Dessa sjukdomar kan vara livshotande för 

patienten som drabbas och patientens tillstånd kan komma att försämras allvarligt och snabbt. 
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     Kranskärlsjukdom omfattar en försämrad blodtillförsel via kranskärlen till hjärtats muskel, 

vilket innebär att hjärtat inte får tillräckligt med syrerikt blod för att kunna arbeta fullständigt 

(Ericson & Ericson, 2012). Denna typ av sjukdom kan yttra sig i olika diagnoser exempelvis 

kärlkramp, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. Den vanligaste orsaken till uppkomst av detta är 

ateroskleros i kranskärlen vilket innebär en förtjockning av insidan i artärerna. 

 Hjärtsjukdomar kan vara akuta eller kroniska och sätter patienter i en situation där de kan 

behöva göra en livsförändring för att förhindra en försämring av sjukdomen (Eikeland et al., 

2011). 

 
2.2. Att drabbas av hjärtsjukdom  

Patienter som drabbas av hjärtsjukdom kan uppleva det traumatiskt (Ericson & Ericson, 

2012). Rädsla och dödsångest kan bli märkbart för patienterna när sjukdomen inträffar 

överraskande och utan förvarning. Detta ställer stora krav på hur sjuksköterskor agerar 

gällande bemötande och information till patienter som drabbats av hjärtsjukdom. En 

krisreaktion är inte helt ovanlig. Stöd och hjälp är därmed av betydelse för att patienterna 

skall ta sig igenom den kommande svåra tiden. 

 
2.2.1. Att drabbas av akut hjärtsjukdom 

Att drabbas av akut hjärtsjukdom är en livsförändring som påverkar både patienter och 

patienters omgivning (Paavilainen, Lehti, Åstedt-Kurki & Tarkka, 2006). I det akuta skedet 

ligger fokus på patienternas fysiologiska funktioner (Brown et al., 1999). För att få en bild av 

patienters tillstånd i det akuta skedet beskriver Björkman Björkelund, Johansson och 

Wihlborg (2012) att undersökningsmetoden ABCDE bör tillämpas. Denna metod syftar till 

struktur i undersökningen och behandlingen.  

Patienters sjukdomshistoria kan vara bidragande information för vårdteamet i syfte till 

huruvida behandlingen skall ges eller möjligtvis avslöja andra bakomliggande orsaker till 

symtom (Björkman Björkelund et al., 2012). Exempelvis är bröstsmärtor specifika symtom 

för hjärtsjukdomar men kan även orsakas av exempelvis blodpropp i lungan. Således är det 

viktigt att sjuksköterskan intervjuar patienter i det akuta skedet samtidigt som en noggrann 

patientundersökning görs.  

I efterdyningen av det akuta skedet påbörjar patienter sin förståelse av innebörden att leva 

med hjärtsjukdom och kan vara i behov av stöd samt information (Thompson & Reobuck, 

2001). Vårdteamets insatser bör därför redan från början av patienters vårdtid skapa en 
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förståelse för de reaktioner och beteenden patienter uttryckt, i syfte att tillämpa vårdinsatser 

därefter (Lidell, 2012). Detta för att främja patienters återhämtningsprocess redan vid ankomst 

till sjukhuset. Patienters reaktioner och beteenden kan uttryckas i exempelvis ångest eller oro. 

Dessa känslor kan vara grundade i olika situationer och ursprung, det vill säga att den akuta 

hjärtsjukdomen inte behöver vara orsaken till de känslor som uppstått. Omgivnings- eller 

genetiska faktorer kan däremot ligga till grund för uppkomsten av dessa känslor. Därav 

betydelsen att vårdteamet redan vid början av vårdtiden får en uppfattning av patienters 

reaktioner och beteenden.  

 
2.2.2. Att leva med kronisk hjärtsjukdom 

Att leva med kronisk hjärtsjukdom kan beskrivas som att leva med en potentiellt livshotande 

sjukdom (Subasic, 2013). Vardagen förändras av fysiska begränsningar, rutinmässiga 

medicinska utvärderingar och behandlingsåtgärder. Identiteten kan upplevas förändrad på 

grund av oförmåga att exempelvis fortsätta med arbetsuppgifter, sämre förståelse av sin egen 

kropp, återkommande rädsla för hjärtsjukdomen och osäkerhet om hur, när och om symtom 

kommer att inträffa. Hjärtsjukdomen kan skapa omedelbara och framtidsrelaterade problem. 

Rädslan att dö ligger i bakgrunden för hur patienten agerar vilket kan komma att påverka 

patientens liv. 

För att patienter ska kunna hantera sjukdomen i vardagen krävs stöd och handledning av 

sjuksköterskan (Eikeland et al., 2011). Sjuksköterskan bör främja egenvården för patienter 

med kronisk hjärtsjukdom, i syfte att patienter då lättare kommer kunna hantera och leva med 

en kronisk sjukdom. Egenvård innebär att patienten själv tar ansvar för omvårdnaden, 

medicinsk behandling och upprätthållande av livsstilsförändringar som faller inom området av 

riskfaktorer av försämring.  

 

2.3. Riskfaktorer och behandlingsåtgärder 

Scott och MacInnes (2006) redogör för sjuksköterskans ansvar att identifiera riskfaktorer hos 

patienter med hjärtsjukdom. Riskfaktorer innefattar genetiska sjukdomar i familjen samt 

patienters livsstil. Genom att mäta patienters riskfaktorer menar Scott och D MacInnes (2006) 

att patienters vårdbehov kan bedömas och hälsa befrämjas. Enligt Johansson och Schlyter 

(2012) så påvisar forskning att levnadsvanor är riskfaktorer för uppkomst av hjärt-

kärlsjukdom. Högt blodtryck och höga blodfetter är kopplat till människors livsstil såsom 

negativa stressfaktorer, kostvanor och fysisk inaktivitet. Detta har påvisats i Yusuf et al. 
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(2004) studie, då de undersökt riskfaktorer för hjärtsjukdom i 52 olika länder runt om i 

världen. Resultatet visade att exempelvis rökning, kost- och alkoholvanor, fysisk inaktivitet, 

högt blodtryck, höga blodfetter eller bukfetma är livsstilsfaktorer som står för de primära 

riskerna att drabbas av hjärtsjukdom. Enligt resultatet var dessa riskfaktorer orsaken till 

uppkomsten av hjärtsjukdom i cirka 90 % av fallen hos den studerade gruppen. I linje med det 

belyser de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård en förändrad livsstil och hälsobeteende i 

förebyggande syfte av hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2015). Medicinska åtgärder 

är således inte den enda åtgärden, rehabilitering och livsstilsförändring är nödvändig för att 

förebygga försämring. Stöd och hjälp är en viktig del för att patienten ska kunna genomföra 

en livsstilsförändring (Johansson & Schlyter, 2012). 

 Att upprätthålla en ny livsstil är inte alltid lätt, många faller tillbaka till sina gamla vanor 

efter rehabilitering som ges på sjukhus menar Johansson och Schlyter (2012). För 

nyinsjuknade patienter med hjärtsjukdom kan en förändrad livsstil vara svår att anamma, till 

exempel förändra och eventuellt helt avstå från tidigare vanor och övergå till en sundare 

livsstil. 

 Ericson och Ericson (2012) beskriver symtom som vårdpersonal bör ta hänsyn till, vilka 

kan vara, nedstämdhet, depression och ångest. Dessa symtom är nödvändiga att försöka 

förhindra i syfte att främja livskvalitén samt minska risken för återinläggning på sjukhus. 

Depression kan även vara en riskfaktor för uppkomst av hjärtinfarkt eller arytmi och ångest 

kan skapa hjärtklappningar. 

 Edward (2013) undersökte depression i samband med kroniska sjukdomar, där ibland 

hjärtsjukdomar. Sannolikheten att drabbas av depression var statistiskt högre för patienter 

med kronisk sjukdom. Patienters förmåga att anpassa sig till hjärtsjukdomen och hantera 

händelser i livet kan bli begränsad när de upplever en situation som de inte kan kontrollera, 

där sjuksköterskans roll kommer in för att främja patienters självkänsla och bistå med nya 

kunskaper. En användning av rutinmässiga metoder såsom interventioner och bedömningar 

för att hjälpa patienter i sin egenvård inom sjuksköterskans yrke behövs som en vägledning 

för vård av patienter med kronisk sjukdom. 

 Den upplevda vårdkvalitén varierar mellan patienter menar Ludt et al. (2012). Patienters 

uppfattning av mottagandet av hälso- och sjukvården återspeglas av erfarenheter att en god 

omvårdnad kan påverka patienters upplevelser och kommande förändringar i en positiv 

riktning.  
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2.4. Sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att god omvårdnad kräver att sjuksköterskor måste 

kunna skapa en förståelse och bedöma patienters livssituation. För att främja hälsa måste 

därför patienters ohälsa identifieras, vilket faller inom sjuksköterskans ansvar (ibid.). Den 

utbildning som sjuksköterskan ger påverkar patienters upplevelse av sjukdom och behandling 

(Gonzáles et al., 2005). Utbildningen syftar till att öka patienters kunskap och förståelse. 

Jahren-Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006) beskriver sjuksköterskors betydelsefulla 

roll när patienter befinner sig i en förändrad livssituation. Det innebär att sjuksköterskor bör 

vägleda och stödja patienter att finna nya handlingsmönster. Sjuksköterskors utmaning är 

därmed att hjälpa patienterna i sin egenvård genom att aktivt fungera som en handledare 

genom deras resa till ökad självständighet (Eikeland et al., 2011). 

Sjuksköterskan ska kunna se och bevara det friska hos patienter samt aktivt leta efter 

hälsorisker i syfte att förebygga och främja ett hälsosammare liv (Willman, 2014). För att 

främja hälsa och förbygga ohälsa, urskiljs och värderas patienters resurser och 

egenvårdsförmåga. Viktigt är även att förmedla kunskaper till patienter och anhöriga. 

Livsförändrande händelser påverkar inte bara patienterna utan även anhöriga (Eriksson, 

Asplund, Hochwälder & Svedlund, 2013). Därför är det viktigt i mötet med patienterna och 

deras anhöriga att beakta hur ett familjecentrerat förhållningssätt kan möjliggöras för att skapa 

de rätta förutsättningarna för patienterna att hantera sjukdomen. I enlighet med det beskriver 

Ski, Munian, Rolley och Thompson (2014) att det är viktigt att sjuksköterskor som arbetar 

med patienter som har drabbats av hjärtsjukdom har rätt utbildningsnivå och är rustade med 

kunskaper och färdigheter. 

 

2.4.1. Behov av omvårdnad vid hjärtsjukdom  

För att hjälpa patienter att anpassa sig till den nya situationen så bör sjuksköterskans 

omvårdnad inte byggas på enkla råd eller följas av protokoll (Wright, Wiles & Moher, 2001). 

Sjuksköterskor bör istället engagera patienters sociala situation och sträva efter patienters 

förståelse av sjukdomen. Wright et al., (2001) beskriver i studien att sjuksköterskorna 

misslyckades att lyfta de frågor och problem som patienterna hade relaterat till 

hjärtsjukdomen. Mötet mellan sjuksköterskan och patienten beskrevs som strukturerat men 

gav ingen ny eller användbar information. Patienterna i studien efterfrågade att sjuksköterskan 

skulle undersöka deras förståelse av medicineringen, livsstilsförändringar och nuvarande 

tillstånd. 
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Wright et al. (2001) beskriver vidare sjuksköterskors genomförande av bedömningar av 

patienters tillstånd med hjärtsjukdom, där de refererar till studier från 1997 och 1998. 

Sjuksköterskor var inte bekväma eller säkra att engagera sig i en diskussion med patienterna 

som drabbats av hjärtsjukdom, gällande att svara på frågor som berör deras hjärtproblem och 

medicinering. Sjuksköterskor gav begränsat med tid för samtal med patienterna om deras 

bekymmer och förståelse av hjärtsjukdomen. Detta beroende på att sjuksköterskor uppfattade 

sig sakna tillräckligt med kunskap. 

 

2.5. Problemformulering 

Hjärt- och kärlsjukdomar är de vanligaste sjukdomar som människor drabbas av i Sverige. År 

2015 var en tredjedel av dödsfallen i Sverige orsakade av hjärt- och kärlsjukdomar. Att leva 

med kronisk hjärtsjukdom kan leda till fysiologiska och psykologiska konsekvenser för 

patienterna. Hjärtsjukdom kan skapa ett lidande och patienters livssituation blir förändrad. 

Sjuksköterskans roll är därmed betydande gällande att informera, stödja och hjälpa 

patienterna anpassa sig till den nya situationen och finna nya handlingsmönster. Utifrån 

bakgrunden framkommer det att det finns ett problem inom detta område, då sjuksköterskorna 

ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap för att kunna ge den vård som patienterna med 

hjärtsjukdom behöver. För att kunna ge den vården som patienterna behöver samt bistå med 

stöd för de nödvändiga livsstilsförändringar behövs förståelse utifrån ett patientperspektiv om 

hur de upplever det att leva med hjärtsjukdom. 

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med hjärtsjukdom. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Roys adaptionsmodell (Roy, 2009) kommer att ligga till grund för diskussionen av resultatet. 

Modellen valdes för att den utgår utifrån ett holistiskt patientperspektiv, det vill säga 

förståelse i relationen mellan del och helhet men att den även tar hänsyn till individen och 

individens handlingsförmåga i ett sammanhang. Teorin går ut på att individens integritet och 

utveckling påverkas konstant av livsförändringar och individens förmåga att flitigt rätta sig 

efter denna anpassning, adaption. Roy (2009) beskriver fyra områden av anpassning. Dessa 

typer av anpassning visar på vilket sätt respons av stimuli från omgivningen uttrycks i 

människors beteende. Det fysiologiska läget innehåller individernas biologiska egenskaper, 
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såsom vitala och kliniska laboratorievärden med fysisk funktion och fysiologiska åtgärder. 

Rollfunktion fokuserar på behov för de grundläggande resurser som behövs för att fungera och 

social funktion. Självuppfattning innehåller individuella känslor om sina kroppar och 

personliga jag. Det ömsesidiga beroendet betonar relationer och ge och ta emot socialt stöd. 

Enligt Roy (2009) är målet med omvårdnaden att understödja anpassning i varje situation och 

på detta sätt bidra till människans hälsa och livskvalité. Genom att hantera situationer, hittar 

patienterna jämnvikt och balans i livet och acceptans av sin sjukdom.  

 Roy (2009) använder sig bland annat av konsensusbegreppet människan och menar att 

människan är ett självorganiserande system där miljön påverkar individen och är en arena för 

utmaningar samt att hälsa är en fråga om adaption till hur livet ser ut just nu. Sjuksköterskans 

roll i omvårdnaden skall sträva efter att underlätta och stödja adaptionen genom att 

möjliggöra mänsklig utveckling och öka välbefinnande för individen. Författarna kommer att 

utgå från konsensusbegreppet människan med hänvisning till denna beskrivning. 

 

5. Metod 

En litteraturöversikt användes för att få en noggrann översikt över ämnet i enlighet med 

Fribergs (2012) metod. Fyra olika databaser nyttjades för att finna de vetenskapliga artiklarna.  
 

5.1. Datainsamling 

En frisökning i databaserna Medline, Pubmed, Academic Search Ultimate och CINAHL 

Complete genomfördes för att få en övergripande bild på hur mycket forskning som fanns 

tillgängligt. En omfattande sökning gjordes för att hitta rätt ämnesord och därmed användes 

Cinahl headings i CINAHL Complete och Medline samt MeSH-termer i Pubmed. AND, OR 

och/eller NOT bestämde relationen mellan sökorden, en boolesk söklogik användes 

(Östlundh, 2012). Använda sökord var följande: coronary heart disease, coronary artery 

disease, cardiac patients, heart disease, patients experiences, attitude to illness, experience, 

lifestyle changes, life experiences, rehabilitation, coping och qualitative. Genom att 

kombinera nämnda sökord i databaserna förvärvades en passande mängd artiklar där samtliga 

rubriker genomlästes. Artiklar relaterat till syftet hittades slutligen i databaserna CINAHL 

Complete och Academic Search Ultimate. 222 sammanfattningar lästes igenom och artiklar 

vars sammanfattning motsvarade översiktens syfte lästes. Totalt lästes 21 artiklar som kritiskt 

analyserades och utvärderades. I relation till syftet valdes elva artiklar ut och användes sedan 

som dataunderlag till arbetet (bilaga 2). Samtliga valda artiklar var kvalitativa, dessa skrevs ut 
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och kvalitetsgranskades enligt Friberg (2012). Granskningen fokuserades på syfte, teoretisk 

utgångspunkt, problemformulering, metod och resultat, vilket innebär att artiklar med god 

kvalitet valdes och användes i översikten. 

 
5.2. Urval 

För att ge svar på syftet har sökord använts som är relevanta till det undersökta området. Inga 

begränsningar gällande årtal har gjorts, då befintlig forskning inom området var begränsad. 

Valda artiklar skulle handla om patienter som har drabbats av hjärtsjukdom i livet, det vill 

säga att de inte har ett medfött hjärtfel. Bedömningsgrunden för artiklarna var; vetenskapliga, 

peer reviewed och skrivna på engelska.  

 
5.3. Analys 

En beskrivande litteraturöversikt användes när de vetenskapliga artiklarna analyserades 

(Friberg, 2012). Genom att analysera de valda artiklarna på detta sätt förvärvades en 

översiktlig bild av det undersökta ämnesområdet. Analysen gick ut på att finna 

meningsbärande element som motsvarade syftet för översikten och genomfördes på följande 

sätt: Först läste författarna valda artiklar var för sig, för att skapa en egen uppfattning av 

artikelns innehåll utan att påverkas av varandra. För att få en djupare förståelse lästes 

artiklarna flera gånger. Därefter fokuserades arbetet på att gemensamt hitta meningsbärande 

element, så kallade nyckelfynd. Varje enskild artikels resultat ordnades efter de nyckelfynd 

som hittats, totalt 56 stycken. De 56 elementen analyserades, likheter och olikheter hittades, 

detta skapade sex nya helheter. Dessa helheter jämfördes, stycken med liknande områden och 

innehåll sorterades ihop och genererade slutligen i sex teman och tre underteman, vilket 

redovisas i resultatdelen. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik enligt Sandman och Kjellström (2013) applicerades så att individers 

människovärde, rättigheter och integritet respekterades. Vid litteraturbaserade studier behövs 

inget godkännande från en etisk kommitté, däremot förflyttas det etiska fokus över till 

datamaterialet. Författarna använde sig av peer reviewed i urvalet. Därefter kontrollerades 

varje artikel var för sig, vilka etiska aspekter som artikelförfattarna hade använd och 

redovisat. Samtliga artiklar förutom en, var det skrivet om etiskt godkännande från en etisk 

kommitté. Efter att samtliga artiklar lästs och granskats av författarna med avseende etik och 
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inkluderade då om någon etisk problematik förekom, ansåg författarna att även den artikeln 

där det inte är skrivet något om etiskt godkännande hade etiskt förhållningsätt gentemot 

deltagarna i studien och därmed kunde godkännas och användas i litteraturstudien. 

 

7. Resultat  

Utifrån analysen av elva originalartiklar har sex teman identifierats gällande patienters 

upplevelse av att vara hjärtsjuk. De upplevelser som framkom kommer beskrivas under 

följande teman: Upplevelser av förändrat liv, Strategier för att hantera hjärtsjukdomen, 

Patienters upplevelse av stöd, Behov av information, Patienters livsstilsförändringar, 

Hjärtsjukdom som motgång i livet. Varje tema kommer att presenteras i den angivna 

ordningen. Tre subteman hittades som kommer presenteras under relaterat tema. 

Hjärthändelse kommer i resultatet att syfta till en försämring i sjukdomen, såsom 

återkommande hjärtinfarkt eller symtom som kräver återinläggning på sjukhus.  

 

7.1. Upplevelser av förändrat liv 

Chocken efter att ha fått sin diagnos beskrivs av patienterna i studien av Pryor et al. (2013) 

som en konstant trötthet. Tröttheten varade i veckor och hindrade dem från att utföra 

vardagliga sysslor och aktiviteter. 

Patienter som drabbats av en hjärtsjukdom upplevde en förlust av sitt tidigare liv (Najafi 

Ghezeljeh, Cadaver Nikravesh & Emami, 2013a; Pryor, Page, Patsamanis & Jolly, 2013). En 

önskan fanns att få komma tillbaka till sitt tidigare liv innan diagnos. Hjärtat är ett organ som 

patienterna såg som livets kraft vilket skapade en association med döden när en störning i 

hjärtats vanliga struktur uppstod (Najafi Ghezeljeh et al., 2013a). 

Förlorad självkontroll upplevdes som ett resultat av sjukdomen (Keaton & Pierce, 2000; 

Moeini, Naseri & Zargham-Boroujeni, 2012). Vilket kunde innebära fysiska funktionshinder, 

beroende av medicinsk behandling, behov av undersökning och sjukvård eller livet i 

framtiden (Moeini et al., 2012). Samtidigt upplevde patienter hur denna chock som följd av 

diagnos fick dem att vakna upp och inse att de bör lägga mer tid på att ta hand om sig själva.  

Efter att ha drabbats av hjärtsjukdom kan olika värden för patienter ha av annan betydelse 

(Najafi Ghezeljeh et al., 2013a; Lukkarinen, 1999). Vänner, familj och betydande människor 

runt omkring värdesattes mer och materiella ting mindre. Patienterna menade på att de 

uppskattade livet mer efter diagnos än vad de gjort tidigare, en del kunde även uppleva sig må 

bättre fysiskt än tidigare (Najafi Ghezeljeh et al., 2013a). 
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Identiteten blev förändrad för patienterna när de fick hjärtsjukdomen, vilket kunde 

upplevas som en utmaning (Najafi Ghezeljeh et al., 2013a). Att gå från att vara en stark och 

självständig individ till att se sig efter sjukdomen som en svag, inaktiv och beroende individ, 

kunde resultera till att patienterna förändrade attityden gentemot livet och de upplevde sig ha 

blivit mer pessimistiska. Drastiska förändringar kunde förekomma för patienter som arbetade 

aktivt, deras tidigare höga status på arbetet var nu identifierad som lägre, som en kroniskt sjuk 

person (Lukkarinen, 1999). 

 Patienterna menar för att kunna hantera hjärtsjukdomen krävs en psykologisk samt fysisk 

anpassning (Pryor, Page, Patsamanis & Jolly, 2013). Från att ha arbetat heltid med större 

ansvar till att gå ner på halvtid kunde ses som en utmaning psykiskt. Även ansvar i familjen 

kunde vara förändrat efter diagnosen, vilket kunde skapa motstridiga känslor. Då livet 

upplevdes vara bra förekom såväl perioder med ångest och upplevelser av att befinna sig på 

botten.  

 

7.1.1. Rädsla för hjärtsjukdomen 

En del patienter upplevde att när hjärtsjukdomen blev verklig för dem så blev de medvetna 

om den egna dödligheten (Keaton & Pierce, 2000). Hjärtsjukdomen skapade en rädsla för 

livet, då patienterna var rädda att sjukdomen eller återkommande hjärthändelse skulle kunna 

orsaka plötslig död (Zhu, Ho & Sit, 2011; Najafi Ghezeljeh et al., 2013a; Kärner, Tingström, 

Adbrandt-Dahlgren & Bergdahl 2005; White, Bissell & Anderson, 2010). Tankar och rädslor 

att ens barn skall ärva sjukdomen uppstod också som följd av diagnosen. (Najafi Ghezeljeh et 

al., 2013a). Vetskapen om att sjukdomen är kronisk var likaså en bidragande faktor till 

upplevd rädsla (Zhu et al., 2011). Patienter i Vosbergen et al. (2013) studie ansåg sig själva 

som maktlösa att hindra försämring av sjukdomen eller återkommande hjärthändelse. 

Anledning till detta kunde vara en bristande sjukdomsbild, då de upplevde sig själva alltid ha 

levt ett hälsosamt liv. Deras upplevelser av insjuknandet karakteriserades som plötslig, 

oväntad och skrämmande. Det målades upp som en explosion inuti kroppen vilket orsakade 

rädslan för en återkommande hjärthändelse.  

För patienter som befann sig i en mer framskriden fas av sjukdomen eller ett senare stadie 

efter diagnos upplevde att rädslan hade minskat med tiden (Vosbergen et al., 2013; White et 

al., 2010). Vid den tidpunkten var de mindre rädda att drabbas av en ny hjärthändelse jämfört 

med rädslan de upplevde efter diagnos.  

Patienterna drog sig tillbaka från fysiska aktiviteter på grund av oro och rädsla att 

ansträngning skulle skapa smärta eller innebära risk för en återkommande hjärthändelse 
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(Kärner et al., 2005; Zhu et al., 2011). Ett behov av förståelse gällande sambandet mellan 

aktivitet, arbete och vila fanns hos patienterna där de behövde ökad kunskap i syfte att minska 

rädslan, för att kunna återgå till det vardagliga livet (Bergman & Berterö, 2001).  

 
7.1.2. Känslor som väckts av hjärtsjukdomen 

Vetskapen om att en ny hjärthändelse kan inträffa skapade känslor som sorg, ånger och 

hopplöshet eller rädsla att vara en börda för andra (Najafi Ghezeljeh et al., 2013a).  

Likaså kunde hjärtsjukdomen skapa skuldkänslor över tidigare livsval som kan ha bidragit till 

sjukdomen (Lukkarinen, 1999). Besvikelse över att inte längre kunna utföra vardagliga 

uppgifter förekom. Patienter kunde uppleva att deras karriär hade tagit slut, vilket medförde 

depression och missnöje. Upplevd brist av förståelse och stöd från anhöriga eller vårdpersonal 

kunde likaså bidra till depression hos patienten (Lukkarinen, 1999; Pryor et al., 2013). Den 

okontrollerbara situationen som hjärtsjukdomen skapat väckte känslor av osäkerhet i vilken 

riktning livet var på väg (Lukkarinen, 1999).  

 

7.2. Strategier för att hantera hjärtsjukdomen  

Patienterna i Najafi Ghezeljeh et al. (2013a) studie använde strategier för att komma till rätta i 

livet, för att anpassa sig till en ny livssituation efter att ha drabbats av hjärtsjukdom. Det 

framkom att de nydiagnostiserade patienterna brottades med att försöka hitta en orsak till 

sjukdomen, vilket gjorde att patienterna ständigt sökte efter information för att förklara dess 

orsak. Reflektioner kring livsval och riskbeteenden kunde leda till att de la skulden på sig 

själva som orsak till sjukdomen. Att acceptera sjukdomen var därmed en viktig aspekt för att 

kunna hantera och genomföra nödvändiga förändringar samt förstå konsekvenser av 

sjukdomen. 

Patienterna använde sig av kognitiva metoder såsom att kommunicera med andra patienter 

som befann sig i en värre eller liknande situation (Najafi Ghezeljeh & Emami, 2013b). 

Patienterna upplevde att det gav dem hopp och styrka samt minimerade deras lidande. Detta 

skapade även en distraktion genom att de jämförde sig själv med andra.  

Distraktioner var betydande för patienterna med hjärtsjukdom, det användes som en 

avledning från bekymmer och oro (Najafi Ghezeljeh & Emami, 2013b). Vosbergen et al. 

(2013) beskriver att patienterna ansåg det viktigt att hålla en positiv inställning för att kunna 

ta sig framåt samt att söka efter distraktioner. Familj och vänner ansågs viktiga för att skapa 

distraktion i vardagen. Patienterna uttryckte en vilja att överleva för familjens skull vilket gav 
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dem motivation till att förändra livsstilen (ibid). Vetskapen om att de inte är den enda i 

världen med denna sjukdom kunde vara ett nyttigt sätt att tänka som motivation för att kunna 

acceptera sin sjukdom (Najafi Ghezeljeh et al., 2013a).  

Patienterna använde sig av en strategi som innebar minskad förväntning på sig själv då 

sjukdomen skapat begränsningar i vardagen (Najafi Ghezeljeh et al. 2013a). Det var likaså 

viktigt att acceptera att de behöver hjälp. Genom att använda sig av dessa strategier och ett 

accepterande, kan sjukdomen bearbetas och en ändrad livsstil kan skapas för att ta sig vidare i 

livet.  

Patienterna prioriterade egenvård och överlevnad, vilket innebar att de utförde förändringar 

genom att modifiera riskfaktorer relaterat till sjukdomen (Najafi Ghezeljeh & Emami, 2013b; 

Kärner et al., 2005). Kunskapen om riskfaktorer kunde på så sätt skapa motivation för en 

förändrad livsstil. Dessa faktorer kunde vara rökavvänjning, hantera stress och undvika 

stressrelaterade faktorer i vardagen samt konsumera en mer hälsosam kost (ibid.). För att 

kunna göra detta möjligt så krävs ett skapande av rutiner som en strategi (Kärner et al., 2005). 

Det underlättade för patienterna att behålla de förändringar som utförts genom att skapa en 

rutin att utföra exempelvis hälsofrämjande aktiviteter i vardagen. Planering, tidsanpassning 

och struktur av regelbundenhet var således viktig. 
  

7.2.1. Betydelse av religion och andlighet 

En del patienter i Keaton och Pierce (2000) studie ansåg att religion eller andlighet var av 

betydelse i samband med hjärtsjukdomen, av den anledningen att det gav dem hopp och 

styrka i det vardagliga livet. Liknande upplevde även patienterna i Najafi Ghezeljeh och 

Emami (2013b) studie. De kunde finna energi, styrka och hopp genom religiösa ritualer och 

sin tro. En styrka som gav dem tolerans gentemot sin sjukdom och situation. Religion och 

andlighet ansågs således för en del patienter vara en viktig del för hanteringen av sin sjukdom. 

Viktig påpekande var att den religiösa tron inte hindrade patienterna att söka vård.  

De patienter som trodde på ödet, ansåg att sjukdomen inte kunde kontrolleras (Zhu et al., 

2011). De menade att det var upp till ödet hur länge livet kommer att vara. De patienter som 

starkt trodde på detta befann sig i en situation där de upplevde att de inte kunde göra något åt 

sjukdomen eller förbättra sitt tillstånd, de nöjde sig med att låta ödet ha sin gång.  
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7.3. Patienters upplevelse av stöd 

Patienterna upplevde att sjukdomen var en gemensam erfarenhet som resulterade i att det 

enade familjen och de kom närmare varandra till skillnad från innan diagnos (Lukkarinen, 

1999). Patienterna ansåg att det sociala nätverket, närstående och vänner var en förutsättning 

för livsstilsförändringar (Kärner et al., 2005). Men för att kunna behålla dessa förändringar 

krävdes ett stöd som bedrevs kontinuerligt (Pryor et al., 2013). En avsaknad av detta skulle 

skapa ett hinder för patienterna att kunna utföra nödvändiga förändringar. Familj och vänner 

kunde därför i detta sammanhang ha stor betydelse för personen med hjärtsjukdom, som stöd 

både psykiskt och fysiskt. Därmed upplevdes familj och vänner vara ett betydelsefullt stöd i 

samband med hanteringen av hjärtsjukdomen (Pryor et al., 2013; Najafi Ghezeljeh & Emami, 

2013b; Bergman & Berterö, 2001; Kärner et al., 2005). Att kommunicera med andra patienter 

kunde vara givande och upplevdes som ett positivt stöd då de delade liknande erfarenheter 

(Najafi Ghezeljeh & Emami, 2013b).  

Stöd kunde i vissa fall upplevas negativt, beroende på hur mottagliga patienterna var och 

de sätt som stödet bedrevs på (Najafi Ghezeljeh & Emami, 2013b). Patienterna kunde uppleva 

att det fanns överbeskyddande tendenser i familjen, vilket då resulterade att stödet uppfattades 

negativt. Stödet kunde även upplevas som att anhöriga hade ett för stort fokus på eventuella 

riskfaktorer som sjukdomen kan skapa snarare än fokus på hur patienters hälsa utvecklats 

(Vosbergen et al., 2013). De upplevde att familjen och vännerna var mer oroliga för dem än 

vad de själv var. Patienter kunde uppleva sig separerad från familjen då de hamnat i en 

oönskad beroendeställning och att arbetskollegorna tvingade in dem i patientrollen som de 

inte ville eller kunde se sig själva i (Lukkarinen, 1999). Patienterna upplevde ett behov av 

uppmärksamhet från anhöriga, som ibland önskades vara mer än vad det var (Moeini et al., 

2012). Ignorans från sina anhöriga kunde skapa sorg hos patienterna. Samtidigt kunde 

uppmärksamheten upplevas för mycket, att det resulterade till begräsningar i livet. En balans 

av stöd och uppmärksamhet ansågs således av patienter vara av betydelse. 

Regelbundna besök till en hjärtspecialist kunde skapa ett lugn för patienterna eftersom de 

då gavs möjligheten att ställa frågor och rehabiliteringsprogram med dess kontrollerade miljö 

fick patienter att känna sig säkra och hade betydelse för att kunna återhämta sig fysiskt 

(Vosbergens et. al, 2013).  
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7.4. Behov av information 

Patienterna upplevde vårdpersonalen som den primära källan till information, men de hade 

även behov av kompletterande skriftlig information (Vosbergen et al., 2013). Patienterna 

upplevde att den tilldelade informationen kunde skapa problem för dem att tillämpa om 

sjuksköterskan inte såg deras individuella situation (Vosbergen et al., 2013; White et al., 

2010). Den erhållna informationen upplevdes ofta vara standardiserad istället för som de 

önskade, individanpassad. Det resulterade till att uppkomna problem i patienters livssituation 

endast kunde lösas delvis och tenderade att kvarstå (White et al., 2010). 

Patienterna sökte i vissa fall själva efter information som ett sätt att hantera sjukdomen då 

de upplevde att de inte erhållit tillräcklig information om sin sjukdom av vårdpersonal (Zhu et 

al., 2011). I och med detta kunde de själva utifrån sin egen mottaglighet erhålla information 

om hjärtrehabilitering, som innebar exempelvis kostvanor och aktivitet utifrån sin egen 

situation (Vosbergen et al., 2013). Patienterna sökte efter information om sjukdomen med 

hjälp av böcker, tidningar, media eller genom att kommunicera med andra patienter 

(Lukkarinen, 1999; Najafi Ghezeljeh & Emami, 2013b). 

 

7.5. Patienters livsstilsförändringar  

Trots sjukdom hade en del patienter kommit till det stadie där de lever livet i så stor 

utsträckning som är möjligt (Lukkarinen, 1999). De upplevde personliga drag som bidrog till 

detta. Det kunde vara egenskaper som ansvarsfull, realistisk, beslutsamhet, optimistisk och att 

de tog autonoma beslut.  

För en del patienter kunde diagnosen att ha drabbats av en hjärtsjukdom upplevas som en 

lättnad, då den präglades av en förklaring till deras tidigare problem gällande hälsan 

(Lukkarinen, 1999). Trots att det är en allvarlig kronisk sjukdom så fick de äntligen en 

förklaring varför de hade haft det jobbigt innan. Motivation att kunna hantera sjukdomen och 

förändra livsstilen baserades på acceptans och förståelse av sjukdomen (Lukkarinen, 1999; 

Najafi Ghezeljeh et al., 2013a). Om de hade arbeten som inte kunde utföras på grund av 

sjukdomen så startade ett sökande att hitta nya sätt för att delta i samhället (Lukkarinen, 

1999).  

Ett konstant tänkande på sjukdomen kommer endast resultera i negativiteter, det kommer 

leda till en kortare livslängd ansåg patienterna i Najafi Ghezeljeh och Emami (2013b) studie. 

Gott mod och vara glad menade patienterna skulle innebära ett gott liv och lyckan ansågs 

kunna förlänga livslängden. Familjemedlemmar kunde ses som en viktig drivkraft i livet och 



  15 (34) 
 

ens egen vilja att vara vid liv för dem. När de hittade den känslan och motivationen, blev 

egenvård och överlevnad en prioritering.  

Rehabiliteringen ansåg patienterna var till nytta för hantering av hjärtsjukdomen (White et 

al., 2010; Vosbergen et al., 2013). Dels som ett stöd men även upplevelsen av trygghet som 

rehabiliteringen medförde. Det ansågs även vara viktigt för patienterna då de fick bekräftelse 

på frågor och funderingar om vardagen (White et al., 2010). Dessa bekräftelser kunde handla 

om exempelvis fysisk aktivitet, om de kunde utföras utan att de ger upphov till en ny 

hjärthändelse. Viktig information gällande kosthållning, träning och reducerad stress kunde 

således skapade stora livsstilsförändringar för en del patienter efter rehabiliteringen (Pryor et 

al., 2013).  

 
7.6. Hjärtsjukdom som motgång i livet  

För en del patienter kunde sjukdomen upplevas som ett upprörande avbrott i vardagen 

(Lukkarinen, 1999). De såg sjukdomen som en tillfällig motgång och målen i livet bara skjuts 

upp tillfälligt. De kunde inte acceptera sjukdomen och skyllde på faktorer som arbetsrelaterad 

stress, genetiska arv och andra faktorer som ligger utanför den personliga kontrollen. Detta 

resulterade till att de inte startande några nya beteendeförändringar. Sjukdomen gjorde det 

omöjligt för patienterna att utföra tidigare uppgifter. De upplevde sig vara stämplad som en 

kronisk sjuk person. Inställningen till framtiden präglades av brist på bestämd riktning i livet, 

förstörda framtidsplaner där patienten lever en dag i taget.  

Svårigheter med rehabiliteringen kunde även upplevas på grund av känslor som förvirring, 

osäkerhet eller förlust av hälsan som hjärtsjukdomen skapat (Bergman & Berterö, 2001). 

Dessa känslor skapade ett hinder för patienterna som måste övervinnas för att kunna anpassa 

sig till den nya livssituationen, få ett socialt liv samt återgång till arbetet. För att kunna ta sig 

över detta hinder ansåg patienterna att de själv måste finna viljan att ta ett eget beslut för gå 

vidare i livet. De menade att om man inte vill göra en förändring själv så spelar det ingen roll 

vad andra vill. 

Patienterna upplevde svårigheter gällande rutiner och regelbundenhet, såsom att ändra 

rutiner som har tagits förgivet i årtionden och hålla i dessa nya rutiner i flera år framåt (Kärner 

et al., 2005). Detta kunde göra att livsstilsförändringarna upplevdes negativ av patienterna, på 

grund av att exempelvis behöva ta medicin regelbundet en eller flera gånger om dagen om 

glömska eller ovana av att ta medicin uppstod kunde oro skapas och påverka den nya 

beteendeförändringen negativt.  
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I Kärner et al. (2005) resultat framkom det att fysiska signaler kan påverka patienterna 

positivt eller negativt beroende på hur de ser och upplever sin sjukdom. När patienterna i 

studien upplevde till exempel smärta eller biverkningar av mediciner kunde det leda till fysisk 

inaktivitet. Men de förekom även att smärtreducering kunde påverka patienterna negativt. Då 

patienterna inte upplevde någon smärta eller symtom ansåg de sig själva må bra och var inte i 

behov av att göra någon livsstilsförändring. Detta skapade en tendens hos patienterna att 

borste från behovet att göra nya förändringar i sin livssituation.  

 

8. Diskussion 

Diskussionen kommer att innehålla en metoddiskussion där metodens svagheter och styrkor 

diskuteras och en resultatdiskussion där det viktigaste i resultatet diskuteras (Friberg, 2012). 

Resultatet diskuteras utifrån Roys adaptionsmodell och hennes syn på människan. Kaur och 

Mahal (2013) och Bakan och Akyol (2008) studier användes för att stärka resultatet eftersom 

dessa studier har utgått från samma modell och begrepp som författarna har använt.  

 

8.1. Metoddiskussion 

Att använda en litteraturöversikt har både svagheter och styrkor. Svagheten är att 

informationen kommer från en sekundär källa och inte en primär. Någon annans synpunkter 

kommer fram istället för den patient som upplevt fenomenet. Fördelen är att genom denna 

metod få fram en överblick och sammanställning av ett problemområde som vill undersökas. 

I sökningen önskades både kvalitativa och kvantitativa artiklar, men resultatet i 

litteraturöversikten innehåller endast kvalitativa artiklar. Svagheten med detta är att 

kvantiteten i studierna inte är så hög utan antalet delaktiga patienter är få och ger inte samma 

bredd i underlaget till resultatet som en kvantitativ studie gör. Styrkan med kvalitativa studier 

är att de oftast genomförs med intervjuer och resultatet får fram de upplevelser som patienter 

haft. Författarna har i sökningen av artiklar använt sökordet kvalitativ, detta på grund av att 

sökträffarna blev större och den hittade artikeln svarade på det undersökta syftet. Författarna 

provade även att använda sökordet kvantitativ men fann då ingen artikel relevant för syftet.  

Valda artiklar i resultatet stämmer överens med författarnas syfte och var av god kvalité. 

Samtliga använda artiklar är vetenskapligt granskade för att säkerställa vetenskaplighet i 

studien. Inga begränsningar har gjorts i valen av år, länder eller genus på grund av att det 

fanns ett begränsat antal artiklar inom vårt valda område. Två artiklar valdes som vardera var 

inriktade på respektive män eller kvinnor. Artiklarna användes i syfte att vi såg de relevanta 
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för resultatet utan något specifikt genusperspektiv. Övriga nio artiklar delger både män och 

kvinnors upplevelser.  

Valda artiklar sträcker sig tillbaka till 1999, anledningen till varför vi använt oss äldre 

artiklar var för att de svarade an på syftet. Begränsningar i studien är att anhöriga och 

sjuksköterskans perspektiv inte tas i beaktande eftersom studien syftade till att åskådliggöra 

patientens perspektiv. Fördelen med detta är att det då ger ett djupare patientperspektiv. 

Det kan finnas nackdelar med att välja artiklar från olika länder, då kultur och religion kan 

komma att spela roll i patienters upplevelse. Men fördelarna med de valda artiklarna var att 

patienternas upplevelser var av liknelse med varandra från de olika länderna.  

 

8.2. Resultatdiskussion 

I resultatet har det framkommit att patienter påverkas på olika sätt när de drabbats av 

hjärtsjukdom och hur detta upplevdes varierade. Det framkom att hjärtsjukdomen skapade 

upplevelser som förlust av sitt tidigare liv, vilket gav upphov till förlorad självkontroll, oro för 

framtiden och skapade rollförändringar. Detta är överensstämmande med Kaur och Mahal 

(2013) som visat att hjärtsjukdom kan skapa ett lidande för patienter och kan få stora 

konsekvenser gällande hälsan, social status och hälsorelaterad livskvalité. Roys (2009) 

beskriver människan som ständigt är samverkande med en föränderlig miljö. Den föränderliga 

miljön som hjärtsjukdomen skapar, kan sägas illustrera att adaptionsmodellen är användbar 

för att kunna hantera förändringarna och på så sätt komma till rätta i livet trots sjukdom.  

I resultatet framkom det att rädslan för plötslig död blev märkbart när patienterna 

drabbades av hjärtsjukdomen. Rädsla för en återkommande hjärthändelse och att det i värsta 

fall kan leda till döden. Rädslan upplevdes som ett hinder att utföra vardagliga aktiviteter. 

Författarna har tolkat patienters upplevelse av rädsla som en stark känsla som påverkar 

patienterna negativt. Rädslan kunde skapa begräsningar att utföra aktiviteter eller skapa 

känslan av maktlöshet att förhindra försämring, vilket resulterade i att patienterna inte kunde 

kontrollera den nya situationen. I enlighet med detta beskriver Fors, Dudas och Ekman (2013) 

i deras studie patienters upplevelse av rädsla och ångest i samband med hjärtsjukdom, rädslan 

var kopplad till uppkomsten av livshotande symtom. Fors et al. (2013) menar att patienter 

strävar efter att finna kontroll över situationen, upplevelse av inre trygghet och skapa 

förståelse som ett sätt att kunna hantera oro och rädsla. Utifrån vad resultatet har visat menar 

Roy (2009) att stimuli är något som människan påverkas av från den specifika situationen. 

Rädslan för döden styr därmed människans reaktion och uppfattning. Människan har alltså 
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hamnat i en situation som kräver direkta åtgärder för att söka efter lindring och hälsa. 

Resultatet har visat att medvetenheten om den egna dödligheten inte är ovanliga upplevelser 

för patienterna. Rädslan upplevs således som ett svar på stimuli och är människans egen 

reaktion. Istället för att hantera situationen svarar patienterna på stimuli med rädsla vilket då 

skapar en okontrollerbar situation.  
Bakgrunden har visat att patienter med kronisk hjärtsjukdom löper stor risk att drabbas av 

depression. I resultatet framkom det att känslor som bland annat ångest och osäkerhet kan om 

de inte bearbetas övergå till nedstämdhet och depression. I enlighet med detta menar Kaur och 

Mahal (2013) att patienter med hjärtsjukdom genomgår olika fysiska, psykiska och sociala 

påfrestningar och för att anpassa sig till dessa påfrestningar måste patienter åstadkomma 

livsstilsförändringar. Willman (2014) beskriver hälsa som en utveckling där människan själv 

påverkar det dagliga livet. Hur hälsa eller ohälsa uppfattas av människan påverkas av faktorer 

som den enskilde utsätts för och förmåga att möta dessa förändringar. Roy (2009) beskriver 

människans självuppfattning som de föreställningar och tankar de om sig själva har. 

Människans reaktioner i olika situationer kan därmed forma och styra beteendet. I resultatet är 

det märkbart att rädsla skapar begränsningar, vilket kan enligt Roys (2009) teori tyda på ett 

adaptionsproblem, ångest och maktlöshet är således en störning i människans självuppfattning 

som patienterna måste hantera för att adaptera till den nya situationen. I och med detta belyser 

författarna vikten av att fånga upp patienternas känslor och individuella situation för att stödja 

dem i deras hantering av livsstilsförändringen. Sjuksköterskor måste därför fånga upp detta 

tidigt för att kunna förebygga nedstämdhet och depression, eftersom det kan påverka 

patienterna negativt i hanteringen av hjärtsjukdomen. 
I resultatet framkom det att patienterna försökte hitta strategier för att komma till rätta med 

sin nya livssituation. En positiv inställning och finna motivation hjälpte patienterna i deras 

livsstilsförändring. De kunde finna detta genom att till exempel kommunicera med andra 

patienter som genomgått liknande, söka efter distraktioner för att avleda oro eller skaffa 

kunskap om riskfaktorer relaterade till hjärtsjukdomen. Detta kunde bidra till en förmåga att 

skapa rutiner i vardagen i ett hälsofrämjande syfte. Men för att kunna göra detta behöver 

patienterna bryta gamla vanor och rutiner, vilket upplevdes svårt. För att hantera drastiska 

förändringar i livet menar Roy (2009) att människan måste tillämpa nya beteenden, som ett 

svar på stimuli. Om människan inte hanterar förändringarna i förhållande till detta så kommer 

en försämring i sjukdomen ske.  

Bakan och Akyol (2008) beskriver hur patienter som har mer stöd från sin omgivning 

sannolikt kommer att ha färre fysiologiska konsekvenser och resultera till ett bättre fysiskt 
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tillstånd. Familj och vänner spelar en viktig roll när det gäller socialt stöd och uppmuntran ger 

positiva effekter på patienterna. Detta ses i liknelse med resultatet då patienterna menade att 

stödet från anhöriga var det primära och mest betydelsefulla stödet som gavs för att hantera 

hjärtsjukdomen. Men det framkom att det måste finnas en balans, det vill säga att stödet inte 

resulterade att anhöriga blir överbeskyddande. Roy (2009) menar att alla typer av stimuli både 

externa och interna, är en del av individens miljö och påverkar på så sätt människans 

utveckling och beteende, vilket således kan förklara det externa stödets betydelse för 

människan. Roy betraktar likaså människan som individens egna arena som påverkas av 

många olika spelare. Resultatet visar att patienterna anser det viktigt att anhöriga och 

sjuksköterskor tar en aktiv roll som medspelare för att stödja patienterna på deras arena. Då 

Roy (2009) menar att denna arena är spelplanen för människan att hantera och leva med 

hjärtsjukdom.  

Författarna kan se att betydelsen av stöd i samband att leva med hjärtsjukdom är en viktig 

del av hanteringen som bör bedrivas kontinuerligt. Anhöriga är de personer som ständigt finns 

i patienternas arena vilket belyser vikten av att patienterna önskade en balans av stöd.      

I resultatet framkom det att patienterna kunde finna styrka och hopp genom sin religion 

eller tron på andlighet. Författarna har tolkat detta som en typ av strategi patienterna använde 

sig av för att hantera hjärtsjukdomen. Foladi, Salsali och Ghofranipour (2007) menar att 

andliga övertygelser spelar en viktig roll för patienter när strategier tas fram för att kunna 

hantera sjukdomen och anpassa sig. Detta styrker således ytterligare resultatet och författarnas 

tolkning av patienters önskan om en individanpassad vård som tar hänsyn till individens 

aktuella situation. Roy (2009) menar att religion och andlighet är viktigt att beakta för att 

möta människans behov. Därmed är det en viktig del för sjuksköterskan att förstå för att 

hjälpa patienterna. Resultatet har även visat att de patienter som trodde på ödet, upplevde 

situationen som opåverkbar, det vill säga att de hanterade sjukdomen genom att låta ödet 

bestämma om det sker en försämring eller inte. I litteraturöversiktens bakgrund har det visats 

att livsstilsförändringar är betydande vid hjärtsjukdomar, i och med detta har författarna tolkat 

det resultatet visat om patienters tro på ödet som ett hinder att utföra nödvändiga 

livsstilsförändringar. Detta som författarna tolkat som ett hinder skulle utifrån Roy (2009) 

kunna beskrivas som ett problem i människans trossystem. Problemet innebär att den andliga 

tron upplevs som en lösning på problemet, att det exempelvis finns en högre makt som gör 

människan frisk. 

Enligt Roy (2009) strävar människan efter helhet, det vill säga de fyra adaptiva 

funktionsområdena måste genomgås och anpassas till den nya situationen. För individer med 
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hjärtsjukdom så kan det i detta fall vara att tillämpa nya beteenden och handlingsmönster för 

att uppleva helhet i den nya situationen vid sjukdomen. Hur pass människan har förmågan att 

hantera och anpassa sig till den nya förändringen kommer i sin tur påverka huruvida resultatet 

utfaller. I resultatet framkom att patienterna behövde finna sitt eget sätt att acceptera och 

förstå sjukdomen för att kunna nå denna förmåga som Roy avser. Att inte se sjukdomen som 

en motgång i livet, vara realistisk och möjliggöra nya beteenden och förändringar som är 

nödvändiga för att leva med hjärtsjukdom. I enlighet med detta menar Foladi, Salsali och 

Ghofranipour (2007) att patienters helhetsförståelse av sjukdomen påverkar de strategier som 

möjliggör anpassning och livsstilsförändringar.  

Resultatet kan tolkas som att anpassningsnivån varierar mellan patienterna, en del patienter 

kunde inte acceptera sjukdomen och hittade andra orsaker som kunde vara anledning till att de 

fått en hjärtsjukdom. Vilket skapade en ovilja att förända och tillämpa nya beteenden. I 

relation till detta ser författarna att det någonstans finns en bristande förståelse av sjukdomen. 

För att kunna hantera sjukdomen måste patienterna förstå vad det innebär att leva med en 

hjärtsjukdom. Både konsekvenser samt varför det är nödvändigt att göra förändringar i 

vardagen. Det vill säga en strävan efter helhet enligt Roy (2009), för att öka förmågan att 

hantera sjukdomen. Resultatet har visat att patienterna är i behov av stöd och information från 

sjuksköterskan som är anpassad efter deras individuella situation, i syfte att kunna tillämpa 

den erhållna informationen och finna förmågan att hantera sjukdomen.   

Bakgrunden beskriver att patienters förmåga och vilja anpassa sig till den nya förändringen 

kan variera och för att hjälpa patienter att adaptera till den nya situationen så bör därmed 

vårdpersonalens insatser inte byggas på enkla råd. I resultatet framkom det att patienterna såg 

vårdpersonalen som den viktigaste källan till information och sjuksköterskans omvårdnad 

ligger till grund för patienters egenvård. Detta belyser Kaur och Mahal (2013) som att 

sjuksköterskor ska ta hand om hjärtpatienters fysiologiska, psykologiska, sociala och andliga 

behov. Sjuksköterskor planerar vård och utbildning för att hjälpa patienter att leva med 

hjärtsjukdom i syfte att förhindra försämring. Enligt Bakan och Akyol (2008) är 

rehabiliteringen som patienterna genomför särskilt effektiv för att enligt Roys 

adaptionsmodell förbättra det fysiologiska området. Av denna anledning bör sjuksköterskors 

omvårdnad omfatta utbildning i egenvård samt känslomässigt och socialt stöd. I enlighet med 

detta har författarna tolkat resultatet som att det är viktigt att den givna omvårdnaden blir 

holistisk, att omvårdnad centreras på patienten som en helhet, individanpassad, där människan 

står i fokus. Roy (2009) menar att omvårdnad är en extern reglerande kraft som arbetar för att 

ändra stimuli som påverkar anpassningen genom att öka, minska eller behålla dem. Syftet i 
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omvårdnaden måste vara att främja individens anpassning i var och en av de fyra adaptiva 

områden. Författarna menar att Roys anpassnings teori och begrepp båda är verktyg som är 

motiverat för sjuksköterskor att använda i omvårdnaden för hjärtpatienter. Sjuksköterskans 

stöd och information skapar förutsättning för patienters sjukdomsinsikt och anpassning till 

livsstilsförändringar. 

 

9. Kliniska implikationer 

Resultatet har visat hur patienter upplever det att leva med hjärtsjukdom samt vilka hinder och 

svårigheter som kan uppstå. Denna litteraturöversikt kan vara användbar för både 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar där patienter med hjärtsjukdom 

behandlas. Litteraturöversikten kan användas för att inhämta mer kunskap i syfte att bistå med 

det stöd och den omvårdnaden som enligt patienterna själva behövs för att främja 

livsstilsförändringar och egenvård. En omvårdnad som bör omfatta utbildning och stöd, både 

känslomässigt och socialt.  

Litteraturöversikten kan även ge en uppfattning om vilka strategier som patienterna 

använder sig av för att kunna genomföra de livsstilsförändringar som krävs när man drabbats 

av hjärtsjukdom. Därmed även förstå religions inverkan på patienten och hur det kan 

användas som en strategi. Genom att se patienter ur ett helhetsperspektiv kan omvårdnaden 

och den givna informationen lättare anpassas till patientens livssituation. 

Om man aldrig har varit patient och blivit diagnostiserad med en sjukdom som eventuellt 

kan komma att bli kronisk, så kan det vara svårt att sätta sig in i hur det kan upplevas. Denna 

litteraturöversikt kan därmed skapa en förståelse om hjärtsjukdomens inverkan på patienters 

liv. Resultatet har visat att hjärtsjukdomen skapar förändringar i patientens liv, både 

fysiologiskt och psykologiskt. Genom att få en förståelse om hur patienterna möter och 

upplever dessa förändringar kan sjuksköterskan redan från diagnos vara rätt rustad för att 

hjälpa och stödja patienterna genom deras livsstilsförändringar, förebygga försämring och öka 

livskvalitén.  

Resultatet har visat att patienterna ansåg deras anhöriga som det viktigaste stödet för att 

hantera hjärtsjukdomen, men att det måste finnas en balans gällande stöd. Hur stödet bör 

bedrivas och när stödet blir för mycket. Sjuksköterskan kan därmed genom denna 

litteraturöversikt få en bredare förståelse för deras betydelse och på så sätt inkludera och 

informera anhöriga till patienter med hjärtsjukdom om deras betydelse av stöd för patienterna 

i hanteringen av hjärtsjukdomen.   
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10. Förslag till fortsatt forskning  

Någonstans från hjärthändelsen till det stadie där de upplevde hjärtsjukdomen som en 

motgång i livet, har något gått fel. Varför upplevde en del patienter på detta vis och några 

inte, ligger problemet i sjukvårdens insatser eller är det för att vi människor är olika. Något 

som skulle vara intressant är att göra en kvalitativ studie för att undersöka varför patienter 

med hjärtsjukdom upplever sjukdomen på det sättet. I syfte att förbättra vården och därmed 

livskvalitén för patienter som drabbas av kronisk hjärtsjukdom.  

Det efterfrågas av patienterna i litteraturöversikten om en individanpassad vård. Därav 

menar författarna att fortsatt forskning borde läggas fokus på att utifrån ett kvalitativt 

förhållningssätt undersöka hur hälso- och sjukvården på bästa sätt kan bidra till detta, 

exempelvis genom fokusgrupper.  

 
11. Slutsats  

För en del patienter är hjärtsjukdomar fullkomligt främmande, det vill säga man vet inte 

mycket om vad hjärtsjukdom innebär. Det kan förklara varför resultatet visar att patienterna 

med hjärtsjukdom ansåg att informationen ofta var standardiserad och skapade därmed 

problem att tillämpa den erhållna informationen till den egna situationen. Patienterna sökte 

istället själva efter information för att kunna hantera sjukdomen. I enlighet med detta 

åskådliggörs betydelsen av sjuksköterskors roll i omvårdnaden av dessa patienter. Att möta 

patienterna på en individnivå från deras egen mottaglighet av information och omvårdnad.  

För att kunna hantera sjukdomen och utföra nödvändiga livsstilsförändringar använde 

patienterna sig av strategier. Strategier för att avleda och minska exempelvis rädsla och 

upplevelsen av förlorad självkontroll. Det kunde vara exempelvis att kommunicera med andra 

patienter med liknande erfarenheter, minskad förväntning på sig själva eller skaffa kunskap 

om riskfaktorer relaterat till sjukdomen. Patienterna upplevde på så sätt en ökad motivation 

och acceptans att utför livsstilsförändringar.  

Patienterna med hjärtsjukdom upplevde ett behov av socialt stöd för att kunna anpassa och 

hantera sjukdomen. För att kunna behålla de genomförda förändringarna behöver detta stöd 

bedrivas kontinuerligt. Anhörig, vänner och arbetskamrater ansåg patienterna var det mest 

avgörande stödet, vilket därmed belyser deras aktiva roll som stöttepelare för patienter att 

hantera den kroniska sjukdomen.  
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Bilaga 1. Sökmatris  
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träffar 
Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till 
resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete 
 
 

”Coronary artery 
disease” AND 
”lifestyle changes” 

46 Peer reviewed 
English 
 

21 2 1 
#1 
 

CINAHL Complete 
 
 
 

”Cardiac patients” 
AND rehabilitation 
AND ”life 
experiences” 

8 Peer reviewed 
English 
 

2 1 1 
#2 

CINAHL Complete 
 

”patients 
experiences” AND 
”heart disease” AND 
”life style changes” 

2 Peer reviewed 
English 
 

1 1 1 
#3 

CINAHL Complete ”Cardiac patients” 
AND ”attitude to 
illness” 

84 Peer reviewed 
English 

36 4 2 
#4, #11 

CINAHL Complete ”heart disease” AND 
coping AND 
qualitative 

33 Peer reviewed 
English  

20 9 4 
#6, #7, #8, #11 
 

CINAHL Complete ”coronary heart 
disease” AND 
experience 

261 Peer reviewed 
English  

82 6 4 
#3, #6, #9, #11 

CINAHL Complete ”Cardiac patients” 
AND ”life style 
changes” 

92 Peer reviewed 
English  

57 6 3 
#3, #10, #11 

Academic Search Ultimate ”heart disease” AND 
”life experiences” 
 

14 Peer reviewed 
English 

3 1 1 
#5 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

#1 
Bergman, E. & 
Berterö C. 
 

You can do it 
if you set 
your mind to 
it: a 
qualitative 
study of 
patients with 
coronary 
artery disease 

2001, Sverige, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Syftet var att få en ökad 
kunskap och förståelse för 
vad det innebär att 
drabbas av 
kranskärlssjukdom och 
hur det påverkar 
livet/livsstilen hos 
individen. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Åtta personer med 
diagnosen kranskärlssjukdom. 
Datainsamling: Intervjuer som 
transkriberades.   
Analys: Intervjuerna 
analyserades med hjälp av en 
hermeneutisk ansats.  

Patienternas tid efter sjukdomen identifierade 
olika egenskaper, förutsättningar och 
svårigheter och resultatet identifierade tre delar: 
Orsakerna till kranskärlssjukdom som beskriver 
olika faktorer, till exempel ärftlighet, livsstil 
och krav. Svårigheter med rehabiliteringarbetet, 
som förklaras i termer av som känsla av 
förvirring, osäkerhet och sorg. Framgångsrik 
rehabilitering bestod av två faktorer: den 
enskilde patienten personlighet och stöd. 
För de som upplevde tidsbrist, brist av 
motivation eller energi kunde skapa en negativ 
insikt av sjukdomen.  

#2 
Keaton, K. A. & 
Pierce, L. L. 
 

Cardiac 
therapy for 
men with 
coronary 
artery 
disease: the 
lived 
experience 

2000, USA, 
Journal of 
Holistic Nursing 

Hur det är att vara man 
och nyligen 
diagnostiserats med 
kranskärlssjukdom och 
upplever hjärtbehandling 
 

Design: Kvalitativ 
Urval: 5 män ålder 60-70 år 
med kranskärlssjukdom i 
nordvästra Ohio.  
Datainsamling: Intervjuer 
genomfördes och en 
fenomenologisk undersökning 
användes för att avslöja levda 
erfarenheten av hjärtterapi. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades.   
Analys: Bandinspelade 
intervjuer analyserades med 
Colaizzi metod. 

Tron på en högre makt och andlighet framkom 
att deltagarna ansåg vara av betydelse efter att 
ha drabbats av hjärtsjukdom.  
När hjärtsjukdomen blev verklig för patienterna 
kunde känslor som rädsla skapas. Rädslan att 
sjukdomen kan leda till döden.  
Sjukdomen kunde även stoppa vardagliga 
aktiviteter och framtidsplaner.   

#3 
Kärner, A., 
Tingström, P., 
Abrandt-Dahlgren, 
M. & Bergdahl, B. 
 

Incentives for 
lifestyle 
changes in 
patients with 
coronary 
heart disease 

2005, Sverige, 
Issues and 
innovations in 
nursing practice 

Syftet med studien var att 
undersöka främjande och 
begränsade faktorer 
relaterat till 
livsstilsförändringar i 
betydelse för 

Design: Kvalitativ 
Urval: Män och kvinnor med 
ny uppkomst av 
kranskärlsjukdom, <70 år, 
bebodda i två städer i sydöstra 
Sverige varav varje stad har 

Deltagarna i studien belyste vikten av att skapa 
rutiner och regelbundenhet för att skapa 
livsstilsförändringar. Nödvändigheten att bryta 
gamla vanor, som kunde vara svårt.  
Deras medvetenhet om ohälsosamma faktorer 
relaterat till deras hälsa influerade dem att 
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 välbefinnande och 
prognos för individer i 
rehabiliteringsfasen för 
kranskärlsjukdom.  

endast ett sjukhus. Deltagarna 
skulle inte ha någon planerad 
bypass-kirurgi eller andra 
sjukdomar med dålig prognos 
eller sjukdomar som påverkar 
den kognitiva funktionen. 
Deltagarna skulle inte ha några 
uppenbara missbruk av alkohol 
eller narkotika och inte delta i 
någon annan studie under 
processen. De skulle kunna tala 
och läsa på svenska. 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
inkluderat frågor om främjande 
och begränsade faktorer i 
relation till hälsofrämjande 
livsstilsförändringar.  
Analys: Fenomenografisk ram.  

förändra sin livsstil samt behålla den. Familj 
och närstående ansågs vara en av de viktigaste 
faktorerna för att skapa ett hälsofrämjande 
beteende.  
Somatiska signaler kunde påverka individernas 
upplevelse av sin sjukdom, både positivt och 
negativ.  

#4 
Lukkarinen, H. 
 
 

Life course 
of people 
with coronary 
artery disease 

1999, Finland, 
Journal of clinical 
nursing 

Beskriva livets gång hos 
patienter med 
kranskärlsjukdom från 
deras eget perspektiv i 
början av sjukdomen samt 
efter ett års vård. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 20 patienter. 9 män och 
10 kvinnor deltog i studien.  
Datainsamling: Intervjuer som 
transkriberades 
Analys: Empirisk analys genom 
fenomenologisk psykologi. 

Att få en diagnos som berör hjärtat kunde både 
upplevas som en lättnad och som ett chockerade 
avbrott i vardagen. Det vill säga, en lättnad att 
få en förklaring till sina tidigare problem eller 
att sjukdomen gjorde det omöjligt för 
deltagarna att utföra de arbetsuppgifter som 
tidigare tagits förgivet.  
En del upplevde att de befann sig i en 
beroendeställning och att kollegor tvingade in 
dem i en patientroll.  
För de deltagare som hade kommit till de stadie 
där de accepterat sjukdomen, kunde deras 
upplevelse av livet vara att de lever i så stor 
utsträckning som möjligt. De hade då funnit 
egenskaper hos sig själva som möjliggjorde 
detta.  
 

#5 
Moeini, M., Naseri, 
N. & Zargham-

Lived 
experiences 
of women 

2012, Iran, 
Iranian journal of 
nursing and 

Beskriva levda 
erfarenheter från kvinnor 
med ischemisk-

Design: Kvalitativ 
Urval: Kvinnor med ischemisk 
hjärtsjukdom som var inlagda 

Efter diagnos upplevde deltagarna att de borde 
ägna mer tid och uppmärksamhet åt sig själv, 
till sitt fysiska och mentala tillstånd.  
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boroujeni, A. 
 
 

with ischemic 
heart disease 

Midwifery 
research 

hjärtsjukdom  på en intensivvårdsavdelning 
eller ambulerande hjärt- 
vårdcentraler i Isfahan 
University of Medical Sciences 
i Iran.   
Datainsamling: Djupintervjuer 
Analys: Colaizzi’s 
fenomenologiska metod 

Den levda erfarenheten av hjärtsjukdom visar 
även en förlust av kontroll, över sitt liv, ett 
behandlingsberoende liv med fysiska 
funktionshinder.  
Rädsla och Förlust av kontroll över framtiden 
upplevdes som ett resultat av sjukdomen.  
En balans av uppmärksamhet var märkbart vid 
deltagarnas användning av ord, de flesta 
behövde mer uppmärksamhet från sina anhöriga 
således för mycket uppmärksamhet resulterade 
till begränsningar i livet.  

#6 
Najafi Ghezeljeh, 
T., Cadaver 
Nikravesh, M. & 
Emami, A. 
 

Coronary 
heart disease 
patients 
transitioning 
to a normal 
life: 
perspectives 
and stages 
identified 
through a 
grounded 
theory 
approach. 
 

2013, Iran, 
Journal of clinical 
nursing.  
 

Syftet var att få en 
förståelse av erfarenheter 
och processer av 24 
iranska patienter som 
lever med 
kranskärlsjukdom.  
 

Design: Kvalitativ 
Urval: För att delta i studien 
skulle deltagarna vara kognitivt 
klara, inte ha en 
sjukdomshistoria av akut 
hjärtinfarkt eller kranskärls 
revaskularisering under de 
tidigare sex månaderna.  
Datainsamling: Djupgående 
intervjuer. 
Analys: Grounded theory 
användes som en guide för 
studie designen.  
  

I resultatet fann forskarna kategorier utifrån 
deltagarnas erfarenheter och processer av 
övergången till ett normalt liv. Deltagarna 
beskriver hur hjärtproblemet väckte flera 
känslor och sökande efter sjukdomsorsak 
Sjukdomen relaterades till tidigare livsval och 
beteenden och ansåg genom att förståelse kunde 
de finna acceptans. Värden ändrade betydelse 
för deltagarna och de upplevde rollförändringar 
som ett resultat av sjukdomen. För att hantera 
sjukdomen krävdes strategier som kunde vara 
minskad förväntning på sig själv samt acceptera 
att ta emot hjälp. Motivation till 
livsstilsförändringar kunde vara viljan att vilja 
vara vid liv för sin familjs skull.  Deltagarna 
försökte leva ett normalt liv, främja de positiva 
känslorna och återta sina tidigare roller som gått 
till förlust på grund av sjukdom. 
 

#7 
Najafi Ghezeljeh, 
T. & Emami, A. 
 
 
 

Strategies for 
recreating 
normal life: 
Iranian 
coronary 
heart disease 
patients’ 
perspectives 
on coping 

2013, Iran, 
Journal of clinical 
nursing 

Att identifiera coping 
strategier som används av 
iranska patienter med 
kranskärlsjukdom 

Design: Kvalitativ 
Urval: Tala persiska. 
Deltagarna var patienter på ett 
stort stadssjukhus i Tehran. Alla 
hade diagnostiserats med 
kranskärlsjukdom, deltagare 
som har en sjukdomshistoria av 
akut hjärtinfarkt eller kranskärl 
revaskularisering uteslöts.  

Resultatet presenterar sex strategier: sökande 
efter mening och information, försöka att uppnå 
bekvämlighet och kontroll, fysisk anpassning: 
vila mer, göra mindre och sakta ner, motivera, 
prioritera och ta hand om sig själv, vända sig 
till religion och andlighet, förändrade 
förväntningar och ta emot hjälp och stöd. 
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strategies Datainsamling: Varje intervju 
transkriberades och 
analyserades innan nästa 
utfördes. Transkriptionerna 
lästes och analyserades sedan 
flera gånger. 
Analys: En kvalitativ 
innehållsanalys användes för att 
tolka och skapa kategorier samt 
subkategorier. 

#8 
Pryor, T., Page, K., 
Patsamanis, H. & 
Jolly, K.-A. 
 
 

Investigating 
support needs 
for people 
living with 
heart disease 
 

2013, Australien, 
Journal of clinical 
nursing 
 

Att identifiera de problem 
som kräver stöd för 
individet som har upplevt 
en hjärt-händelse och 
avslutat en 
hjärtrehabiliterings 
program. 
 

Design: Kvalitativ 
Urval: Det skulle åtminstone ha 
gått 4 veckor efter fullföljt fas 
två av 
hjärtrehabiliteringsprogram för 
att delta.  De skulle kunna prata 
flytande engelska och känna sig 
bekväma att prata via telefon 
samt inte ha någon kognitiv 
nedsättning. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer via 
telefon. 
Analys: Tematisk analys.  

Deltagarna i studien indikerade att information 
samt psykologiskt och socialt stöd var viktigt 
för att utföra en möjlig återhämtning efter en 
allvarlig hjärthändelse. Ett fortsatt stöd efter 
rehabiliteringsprogrammet var betydande för att 
upprätthålla livsstilsförändringarna och hantera 
den nya livssituationen.  
Deltagarna upplevde en varaktig trötthet efter 
hjärthändelsen och för att hantera situationen 
krävdes psykologisk och fysisk anpassning. 
 

#9 
Vosbergen, S., 
Janzen, J., 
Stappers, P. J., van 
Zwieten, M. C. B., 
Lacroix, J., Idema, 
K., van den Broek, 
I., Kemps, H. M. 
C., Kraaijenhagen, 
R. A. & Peek, N. 

A qualitative 
participatory 
study to 
identify 
experiences 
of coronary 
heart disease 
patients to 
support the 
development 
of online 
self-
management 
services 
 

2013, 
Nederländerna, 
International 
journal of medical 
informatics 
 

Få en insikt i sjukdoms 
och egenvårds 
erfarenheter hos patienter i 
tidiga och framskridna 
stadier av 
kranskärlsjukdom.  
 

Design: Kvalitativ 
Urval: 18 år eller äldre. 
Deltagarna fick inte ha en 
medfödd hjärtsjukdom eller 
kronisk hjärtsvikt. 
Datainsamling: Intervjuer och 
fokusgrupper. 
Analys: Tematisk analys. 
 

Hjärtsjukdomen kunde skapa upplevelser som 
besvikelse på sina egna kroppar. Majoriteten av 
deltagarna ansåg att de inte kunde förhindra 
sjukdomens utveckling. Upplevelsen att alltid 
har levt ett hälsosamt liv skapade förvirring när 
de diagnostiserades.  
Tidigt efter en hjärthändelse rapporterade 
samtliga deltagare en upplevelse som var 
skrämmande och vikten av att hålla en positiv 
inställning vid den situationen. Den rädslan som 
upplevdes i början vid sjukdom, bleknade bort 
med tiden.  
Deltagarna sökte efter distraktioner, där vänner 
och familj ansågs vara som hjälp i detta 
avseende. De upplevde även vänner och familj 
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stödjande i hanteringen av hjärtsjukdomen. 
Deltagare i det tidiga och längre framskridna 
stadie av sjukdomen kunde uppleva att vänner 
och familj vara överbeskyddande. 
Deltagarna rapporterade att information om 
deras sjukdom var svår att tillämpa då de inte 
var anpassade till deras individuella situation. 

#10 
White, S., Bissell, 
P. & Anderson, C. 

Patients’ 
perspectives 
on cardiac 
rehabilitation, 
lifestyle 
change and 
taking 
medicines: 
implications 
for service 
development 
 

2010, United 
Kingdom, Journal 
of health services 
research & policy 
 

Undersöka 
medicinhantering och 
livsstilsförändring i en 
grupp av patienter cirka 
tre månader efter 
sjukhusbaserat 
hjärtrehabiliteringsprogra
m, samt huruvida 
patienternas perspektiv 
inom dessa områden hade 
förändrats efter den 
uppföljande intervjun nio 
månader senare.  
 

Design: Kvalitativ  
Urval: Patienter rekryterades 
från ett distrikts allmänsjukhus 
från 
hjärtrehabiliteringsprogrammet.  
Datainsamling: Djupintervjuer 
med 15 patienter efter tre 
månader och 10 patienter efter 
nio månader.  Alla intervjuer 
var bandinspelade och 
transkriberade. 
Analys: Tematisk analys.  
 

Alla patienter som deltog i studien hade haft en 
hjärtinfarkt. De dominerade temat som 
framkom var patienters rädsla för en ny infarkt, 
att det kan vara dödligt. 
Rehabiliteringsprogrammet var givande för 
patienterna eftersom de fick bekräftat att fysisk 
ansträngning kunde utföras utan att skapa en 
orsak till uppkomst av en ny infarkt. Efter nio 
månader verkade patienterna inte lika rädda för 
att en ny infarkt skulle inträffa.  
Deltagarna ansåg att den information de erhöll 
tenderade att vara mer standardiserad än 
individuell. En individanpassad information 
ansåg patienterna hade varit nödvändigt.  
Efter nio månader visade det sig att hälften av 
alla patienterna inte hade behållit sina 
livsstilsförändringar, detta på grund av 
svårigheter att fortsätta på ett nytt spår eller de 
negativa effekter de hade haft på deras 
livskvalité. Vid denna tidpunkt ansåg även 
deltagarna att deras tidigare livsstil trolig inte 
ha orsakat uppkomsten av hjärtinfarkten. De 
andra patienter som höll kvar vid sina 
livsstilsförändringar pratade om de fördelar som 
de hade upplevt i och med det. 

#11 
Zhu, L., Ho, C. S. 
& Sit, J.W. H. 
 

The 
experiences 
of Chinese 
patients with 
coronary 
heart disease 
 

2011, Kina, 
Journal of clinical 
nursing 
 

Syftet var att undersöka 
erfarenheter av patienter 
som lever med 
kranskärlsjukdom i Kina. 
 

Design: Kvalitativ 
Urval: Ha diagnostiserats med 
angina pectoris eller hjärtinfarkt 
under minst en månad och 
mindre än två år. Deltagarna 
skulle vara medicinskt stabila, 
över 18 år, ingen hörsel, tal eller 

Deltagarna upplevde en rädsla av att sjukdomen 
kan orsaka plötslig död. Hjärtsjukdomen 
upplevdes oundviklig och deltagarna ansåg att 
det inte fanns någonting som kunde göras för 
att förebygga sjukdomens förekomst, de tänkte 
att det var upp till ödet att bestämma. I och med 
detta upplevde deltagarna en rädsla för en 
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kognitiv nedsättning.  
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer. Tre 
övergripande frågor användes 
som en guide för intervjuerna. 
Analys: Tematisk analys. 

återkommande hjärthändelse.  
En hälsosammare livsstil förstod deltagarna var 
nödvändigt för den allmänna hälsan men var 
osäkra gällande de fysiska aktiviteterna. 
Deltagarna hade en åsikt om att information 
behövde erhållas utifrån deras egen 
mottaglighet. 


