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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige är hjärt- kärl sjukdomar den vanligaste dödsorsaken, år 2016 

drabbades 25 700 individer av en akut hjärtinfarkt. Efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt 

medför detta förändringar i kroppen och återhämtningsprocessen kan ta tid. För att 

bemöta dessa patienter med en individanpassad vård behöver sjuksköterskan ha kunskap 

om vad som påverkar dessa patienter under återhämtningsprocessen och på så sätt hjälpa 

patienten i deras behov. 

 

Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelser och erfarenheter av att ha drabbats av 

hjärtinfarkt upp till ett år efter insjuknandet.  
 

Metod: En litteraturöversikt där tio kvalitativa artiklar från PsychINFO, PubMed och 

Cinahl complete har granskats och analyserats. 

 

Resultat: I denna litteraturöversikt framkommer tre teman: patientens upplevelser som 

helhet, behovet av stöd samt ett förändrad syn på livet. I dessa teman beskrivs 

patienternas upplevelser och erfarenheter av att ha drabbats av hjärtinfarkt samt vilka 

utmaningar de möter i vardagliga livet.  

 

Diskussion: Patienterna möter olika utmaningar i det vardagliga livet efter att ha 

drabbats av hjärtinfarkt. Dessa förändringar kan upplevas som utmaningar och medförde 

frånvaro av välbefinnande och hälsa. Det är inte bara kroppen som påverkas och behöver 

behandling, patienter som drabbas av hjärtinfarkt påverkas psykiskt och fysiskt. 

Teoretikern Katie Eriksson menar att människan består av kropp, själ och ande vilket  

utgör kärnan för hälsoprocessen. Många patienter upplever oro och rädsla av att återigen 

drabbas av ny hjärtinfarkt. Resultatet visade på betydelsen av att bli informera av 

sjuksköterskan om vilka utmaningar som patienten möjligen kan möta, rehabiliteringens 

betydelse, symtom, samt vilka livsstilsförändringar som kan ha positiv påverkan på 

hälsan och välbefinnandet.  

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, upplevelse, livskvalité  

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Abstract 

Background: The most common cause of death in Sweden are cardiovascular disease. In 

2016, 25 700 individuals were affected by an acute myocardial infarction. A heart infarct 

causes changes in the body and the recovery process is longer. In order to treat these 

patients with a personalized care, the nurse need knowledge of what affects the patients 

during their recovery process, thus helping the patient with their needs and obstacles.  

 

Aim: The purpose was to illustrate patients experiences after suffering from myocardial 

infarction  

 

Method: A literature review of ten qualitative articles from PsychINFO, PubMed and 

Cinahl complete has been reviewed and analyzed. 

 

Results: In the literature review, three themes emerges: patients experiences as entirety, 

the need for support and also a changed view of life. In these loo, patients describes their 

experiences and knowledge after suffering from a myocardial infarction and the challenges 

they encounter in their everyday life.  

 

Discussion: Patients faces various obstacles in their everyday life after suffering from a 

myocardial infarction. These changes can be experienced as obstacles and lack of well-

being and health. Patients that are affected with a myocardial infarct do not only need 

treatment for their bodies, they also need psychological and physical treatment that is also 

affected. Eriksson believes that human beings consist of body, soul and spirit and these 

three are the core for the health process. Many patients experience anxiety and fear of 

recurrence of new myocardial infarction. Being informed by the nurse about obstacles that 

patients may face, importance of rehabilitation, symptoms, when to seek care and the 

lifestyle changes patients need to do to experience a positive impact on health and well-

being have been shown after completing the literature review.  
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Inledning 

Patienter som har drabbats av hjärtinfarkt kan sjuksköterskan möta på flera arbetsplatser. Det 

behövs kunskap för att vårda dessa patienter på ett individanpassat sätt. Under vår 

verksamhets förlagda utbildning på hjärtklinik uppmärksammade vi att patienter som har 

drabbats av hjärtinfarkt påverkas både psykisk och fysiskt samt att även närstående blir 

drabbade av att se sina anhöriga lida. Vi upplevde att många patienter var oroliga och osäkra 

inför hemgången därför anser vi att det är viktigt att vårdpersonal ger patienten nödvändig 

information för att förbereda patienten för hemgång. För att bemöta dessa patienter med en 

individanpassad vård behöver sjuksköterskan ha kunskap om vad som påverkar dessa 

patienter under återhämtningsprocessen och på så sätt hjälpa patienten i deras behov och 

hinder. Av den orsaken har vi funderat på hur patienterna upplever och erfar en hjärtinfarkt. 

 
Bakgrund 

I världen avlider 17.9 miljoner individer av hjärt- kärlsjukdomar (www.who.com). I Sverige 

är hjärt- kärl sjukdomar den vanligaste dödsorsaken, år 2016 drabbades 25 700 individer av 

en akut hjärtinfarkt varav av 25 procent av dem avled (Socialstyrelsen, 2017). Det är 

nödvändigt att kunna identifiera symtom på hjärtinfarkt då det kräver akut agerande för att 

uppnå en god behandling samt minska risken för dödsfall. 

 
Akut kranskärlsjukdom  

Akut kranskärlssjukdom (AKS) är en av dom vanligaste dödsorsaken i Sverige (Wallentin & 

Lindahl, 2010). Hjärtinfarkt är en skada som uppstår när förträngning (plack) uppstår i 

kranskärlen som leder till nedsatt blodflöde, därefter uppstår syrebrist i muskeln vid 

ansträngning samt stress (Årsrapport, 2017). Blodpropp bildas och täpper till kärlet när plack 

brister, blodpropp som uppkommer i hjärtats kranskärl medför en permanent syrebrist som i 

sin tur leder till att hjärtmuskelcellerna dör. När fettkärnan och trombogena beståndsdelar 

kommer i kontakt med blodbanan sätts trombinproduktionen och trombocytaggregation igång 

och bildar en blodpropp (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011).  

Hjärtinfarkt kan uppkomma i två olika typer ST- höjning (STEMI), och icke ST- höjning 

(NSTEMI). STEMI och NSTEMI diagnostiseras genom att patienten genomgår ett EKG test. 

Allvarligast tillståndet är STEMI då en blodpropp täpper ett kranskärl helt och syrebrist 

uppstår. NSTEMI är när blodpropp inte täpper till blodkärlet helt (Eikeland, Haugland 

& Stubberud, 2011).  Akut blodpropp kan uppkomma på grund av progredierande ateroskleros 

i ett kranskärl som påverkas av kolesterol, fetter i kroppen, rökning, övervikt samt brist på 
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fysisk aktivitet. Hjärtinfarkt kan också uppkomma i en kransartär med lindrig grad av 

åderförkalkning (Simonsen & Hasselström, 2016).  

 

Symtom    

De vanligaste orsakerna som de flesta patienter söker vård för är bröstsmärtor, tryck samt 

obehag över bröstet (Wallentin & Lindahl, 2010). Symtomen uppkommer bakom bröstbenet 

“ retrosternal” och smärtan strålar upp mot halsen samt käken, oftast ut mot en arm men 

smärtan kan stråla ut mot båda armarna (Simonsen & Hasselström, 2016). Symtomen är 

individuella då alla patienter inte får samma symtom. Andra vanliga symtom och kliniska 

tecken som uppträder vid hjärtinfarkt är ångest, oro och illamående (Eikeland, Haugland 

& Stubberud, 2011).  

 

Medicinsk behandling    

Vård vid hjärtinfarkt har förbättrats och blivit mer effektiv gällande diagnostiska metoder 

samt läkemedel för behandling som leder till kortare vårdtider (Wallentin & Lindahl, 2010). 

Under åren 1995- 2008 har vårdtiden på sjukhus minskat från sex till fyra dygn även fast de 

drabbade var äldre vilket innebär att dessa personer behöver längre vårdtid. Mellan åren 1991 

och 2008 har även sjukhusmortaliteten sjunkit från 15 procent till fem procent, ett tydligt 

tecken på att behandling för patienter med hjärtinfarkt samt vårdinsatser förbättrats under 

dessa år. Under åren 2005-2011 registrerades i Swedeheart ett kvalitetsindex, som endast 

inkluderade åtgärder som sattes in i det akuta vården. Indexet baserades på nio åtgärder som 

högt rekommenderades i socialstyrelsens nationella riktlinjer. Alla sjukhus i Sverige 

förbättrades under denna tid. Från 2011 övervägde kvalitetsindex hela vårdkedjan, där tanken 

var att kvalitetsarbetet i akuta skedet ledde även till att sekundärpreventiva arbete förbättrades  

(Årsrapport, 2017). Sedan 1990 talet till år 2018 har antalet avlidna som drabbats av 

hjärtinfarkt mer än halverats på grund av förbättringarna som skett i vården även vid vård 

efter utskrivning.  
 

Vid akuta skedet när kranskärlen täpps till behöver kärlet öppnas så att blodet kan passera 

igenom, detta kan ske med hjälp av ballongvidgning eller läkemedel som är 

bloodproppslösande (Ask & Ivarsson, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2015) ska en patient som 

drabbas av hjärtinfarkt genomgå en behandling med percutan koronar intervention inom 90-

120 minuter. Om transporttiden till sjukhuset är mer än två timmar bör patienten få trombolys 
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behandling inom 30 minuter. Diagnosen fastställs genom anamnes, EKG och blodprover 

(Lidell, 2012).  

Under 1990 talet började behandlingen med ingreppen PCI som i sin tur medförde minskad 

dödlighet och återinsjuknandet och ledde till förbättrat livskvalité. Denna behandling 

genomförs för att återställa blodcirkulationen i artären (socialstyrelsen, 2018). PCI behandling 

genomförs med hjälp av kateter med ballong som förs upp till hjärtat till det skadade tilltäppta 

området, därefter uppblåses ballongen upp som medför att kärlet vidgas. Det placeras ett 

metallnät (stent) i kärlet för att bibehålla det öppet (Ask & Ivarsson, 2012).  

     Patienten behandlas med smärtstillande preparat såsom nitroglycerin eller morfin om 

nitroglycerin inte ger önskad effekt (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). Morfin har 

ångest dämpande effekt men har även analgetisk samt vendilaterande effekt som gör att 

blodtryck och hjärtfrekvens sänks och patienten behöver övervakas. Patienter som syresätter 

sig under 90 procent behandlas med syrgas enligt läkarordination och betablockadbehandling 

sätts in efter den akuta fasen som har effekt av att avlasta hjärtats arbete samt syrebehovet 

(Simonsen & Hasselström, 2016).  

Efter att patienten har behandlats klart på sjukhus ska behandling av läkemedel fortsätta 

efter utskrivningen där läkemedel kan vara betablockad, prasugrel, ACE hämmare, 

antikoagulantia och kalciumantagonister. Biverkningar som kan uppkomma vid behandling 

av dessa läkemedel är trötthet, illamående, andnöd vid ansträngning och yrsel 

(www.internetmedicin.se) 

Hjärtinfarkt leder till att hypoxi uppträder i hjärtats vävnad (Geng et al., 2018). Hjärtinfarkt 

har ökat de senaste två åren bland de äldre och på grund av livsstilsfaktorer. Bristen på 

regenerativ förmåga i hjärtats celler hos äldre människor gör att det inte finns terapeutisk 

behandling i nuläget. Det börjar ske framsteg inom behandling av hjärtinfarkt genom 

“regenerativ medicinsk behandling” som innebär att  celler och vävnader byts ut för att 

stimulera kroppens reperationsmekanism, läka skador samt återgå till sin normala förmåga. 

Behandlingen sker genom att överlämna exogena celler eller stimulera endogena celler vilket 

påverkar att återuppbyggnaden av vävnadens funktion. Regenerativ medicin enligt Geng et al. 

(2018) är en behandling för att förbättra livskvalité och hälsan hos patienterna efter att ha 

drabbats av hjärtinfarkt vilket sker genom att upprätthålla organens vävnader och funktion. 
 

Sjuksköterskans roll vid vård av patienter vid hjärtinfarkt   

Dahlberg och Segesten, (2010) menar på att patienter som drabbas av en allvarlig sjukdom 

kan ha svårt att tänka på hälsa, därför är det viktigt som sjuksköterska att stödja patientens 
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välbefinnande trots sjukdom. När patienten vårdas på sjukhus ska sjuksköterskan informera 

patienten om sjukdomen, olika insatser som patienten behöver vara delaktig i samt hur deras 

situation skall hanteras efter sjukhusvistelsen. Information bör ges ett antal gånger och även 

skriftligt eftersom det kan vara svårt för patienten att ta till sig information som ges första 

dagarna beroende på deras situation efter hjärtinfarkt (Lidell, 2012). Det är viktigt att det sker 

ett samarbete mellan vårdteamet för att ha samma förhållningssätt anpassad till patienten samt 

närstående. Det är av stor vikt att vara lyhörd och skapa trygghetskänsla som sjuksköterska 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I vårdandet är det viktigt att patienten känner delaktighet samt 

kan ta ansvaret för sin hälsa för att kunna påverka levnadsvanor och hitta ett sätt att känna 

välbefinnande även under obotlig sjukdom. Under vårdtiden är det viktigt som sjuksköterska 

att ha förståelse för både patienterna och närståendes emotionella känslor, som är kopplade till 

det fysiska och det psykiska (Lidell, 2012).  

Det är viktigt som sjuksköterska att vara medveten att psykiska problem kan uppstå och 

tänka på att stödja patienten. Det är till stor vikt att patienten känner kontroll och kunna delta i 

sin behandling samt att anpassa vården utefter patientens allmänna tillstånd. Uppmuntra 

patienten att sköta sin hygien och äta själv som kan förbättra självkänslan och kontroll över 

sin kropp samt att informera patienten vikten av mobiliseringen för att undvika 

komplikationer såsom försämrad cirkulation och trombosbenägenhet. Undervisning och 

information från vårdgivaren ökar kunskapen hos patienten samt leder till en god egenvård. 

Det är viktigt som sjuksköterska att informera och undervisa om hur kosten kan påverka 

hälsotillståndet.  Patienter som drabbas av hjärtinfarkt har risk att drabbas av en ny 

hjärtinfarkt därför är det viktigt att patienten informeras angående livsstilsförändringen 

(Lidell, 2012).     

Andersson, Borglin och Willman (2013) har studerat sjuksköterskors erfarenhet av att 

vårda patienter som drabbats av hjärtinfarkt samt hur sjukdomen berör närstående. 

Sjuksköterskor berättade att unga patienter som drabbades av hjärtinfarkt beskrev det som en 

kamp i vardagen och närstående beskrev ensamhetskänsla efter att en familjemedlem hade 

drabbats av hjärtinfarkt. Sjuksköterskor beskrev olika faktorer som påverkade omvårdnaden 

av patienter med hjärtinfarkt. Personcentrerad vård var bristfällig och därmed orsakade att 

rådgivningen var allmän och inte anpassad till patientens livsvärld. I studien framkom det att 

ökad kunskap hos sjuksköterskan medförde bättre förståelse för personcentrerad vård genom 

att öva personcentrerad vård dagligen.   

Vården är viktig för  patienter som har drabbats av hjärtinfarkt eftersom patienternas liv 

påverkas efter händelsen, därför är det viktigt att sjuksköterskan strävar efter att främja 
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återhämtningsprocessen samt ha förståelse för patientens beteende och känslor och anpassa 

vården därefter (Lidell, 2012).  

 

Socialt och professionellt stöd  

Skärsäter (2014) menar på att en bra relation mellan patienten och sjuksköterskan byggs upp 

genom att patienten delar med sig av sina tankar och upplevelser. Det är skillnad mellan 

socialt stöd och professionellt stöd. 

 Socialt stöd innebär en relation mellan två eller flera personer som är uppbyggd av ömsesidig 

tillit och förtroende. Syftet med socialt stöd är att skapa möjligheter till att främja hälsan 

genom att ha kontroll över faktorer som främjar hälsan och minska faktorer som leder till 

sociala påfrestningar. 

  Det professionella stödet syftar också till att främja hälsan, där mötet sker mellan patienten 

och sjuksköterskan. Patienten är expert på sig själv och är medveten om sina egna resurser, 

sjuksköterskan däremot är den som är omvårdnadsexpert  (Skärsäter, 2014). För att kunna 

etablera samförstånd är det viktigt att vara äkta i mötet, empatisk samt medmänsklig. Det är 

till stor vikt att ha uppfattningen om att det finns hopp och inget fall är hopplöst. 

Sjuksköterskans positiva inställning kan ge hopp om att förändring är möjlig samt 

hälsofrämjande, även bekräftelse och ömsesidighet får människan att tro på sig själv 

(Skärsäter, 2014). Genom en växande relation för patienten med sjuksköterska samt 

närstående kan det skapa utrymme för patienten att kunna utrycka sina begär, behov samt 

problem (Eriksson, 2014). Det är ett stort steg för patienten i relation till vårdgivaren att ta 

emot samt ge, eftersom mottagandet grundar sig på att ge ut sig själv.  

 

Livskvalité    

I enlighet med Sandman och Kjellström (2013) påverkas livskvalitén negativt efter att drabbas 

av en sjukdom som kan leda till behov av att ändra den livsstil som patienten varit van vid. 

Livskvalité kan upplevas olika för olika personer. En person som är van vid att röka eller äta 

ohälsosamt kan uppleva livskvalité i stunden, även om detta gör att hälsan försämras och 

förhindrar patienten att utföra saker som leder till välbefinnande. Livskvalité innebär ett gott 

liv och förståelsen av vad ett gott liv innebär samt själv förstå vilka val som leder till 

försämrat eller förbättrat livskvalité. Ett hedonistiskt perspektiv innebär att patientens 

utförande leder till negativa konsekvenser som påverkar livet negativt och gör att 

välbefinnandet minskas. Bahall och Khan (2018) hävdar att livskvalité påverkas av 

förståelsen som individerna har av livet. Livskvalité påverkas av kultur, omgivning, 
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värderingar, förväntningar och bekymmer. Varje individs liv omfattar psykiska, fysiska, 

relationer, självständighet och personlig tro. Att drabbas av sjukdom påverkar 

hälsouppfattningen negativt, därför är rådgivning viktig för patienten både fysiskt och 

psykiskt. Enligt WHO innebär hälsa inte bara frånvaro av sjukdom, hälsa innebär att känna 

självständighet gällande  det fysiska, mentala och sociala välbefinnandet.   

     Vården utgör en viktig aspekt till patienter som har drabbats av hjärtinfarkt eftersom 

patienternas liv påverkas efter händelsen, Därför är det viktigt att sjuksköterskan strävar efter 

att främja återhämtningsprocessen samt ha förståelse för patientens beteende och känslor och 

anpassa vården därefter (Lidell, 2012).  

 
Problemformulering 

Hjärtinfarkt är en folksjukdom i Sverige och en av de vanligast dödsorsaken. Tidsaspekten för 

att få vård och rätt behandling är viktig och kan förhindra dödsfall . Allt fler överlever en 

hjärtinfarkt och återvänder hem när de har behandlats klart på sjukhus. Rehabilitering och 

uppföljning bör vara aktuell efter utskrivningen. Efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt 

medför detta förändringar i kroppen och återhämtningsprocessen kan ta tid. Sjuksköterskan 

ska vara medveten om patientens och närståendes emotionella känslor samt vara stöttande och 

ha kunskap om vad patienten kan besväras av för att ge goda förutsättningar till 

återhämtningen. Av denna orsak har författarna valt att studera om patienters upplevelser för 

att öka kunskapen samt bidra till att främja patienternas hälsa.  

 
Syfte  

Syftet var att belysa patientens upplevelser och erfarenheter efter att ha drabbats av 

hjärtinfarkt.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna teoretiska utgångspunkt valdes Katie Erikssons teori där synen på människan är 

grunden. Människan beskrivs som kropp, ande och själ. När livet hotas av en allvarlig 

sjukdom/tillstånd som exempelvis hjärtinfarkt uppstår en kamp mellan hälsan och lidande 

(Eriksson, 2014). Patienten genomgår förändring med försämrad hälsa och innebörden av att 

vårda är att lindra lidande varierar beroende på människan. Hälsans betydelse är individuellt 

och varierar beroende på människans upplevelse. Människan kan uppleva hälsa även vid 

sjukdom, hälsan delas upp i två olika komponenter en subjektiv och objektiv. Objektiv hälsa 

är friskhet och sundhet medan det subjektiva är välbefinnande. Katie Eriksson (2014) 
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beskriver hälsokorset som en modell av upplevelsen att känna sig sjuk eller frisk. I figur 1 

nedan visas att människan kan uppleva sig själv som frisk och må bra men även vara frisk och 

må dåligt. Vidare kan människan ha en obotlig sjukdom men uppleva välbefinnande det visar 

kvadranten ”sjuk mår bra”, å andra sidan kan människan vara sjuk och må dåligt.  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: En egen avritad bild av hälsokorset (Eriksson, 2014 s. 48). 

 

 

Människans upplevelse av hälsa kan påverkas av omgivningen där människor som drabbas av 

hjärtinfarkt kan känna behovet av socialt stöd, information och bemötandet av 

vårdgivare. Människan är en tredimensionell varelse består av somatiska, sociala samt 

psykiska prestationsförmågor. Inre frihet känns när människan upplever hopp, tro och kärlek 

och är nödvändigt för helandet och hälsa (Eriksson, 2014). Genom att människan upplever 

hopp kan detta leda till motivation för fortsatt livsvilja.  

Eriksson (2014) beskriver lidande som uppkommer av sjukdom, andliga dimensioner och 

lidande som orsakas av livet såsom sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande. För att 

undvika vårdlidandet efter en hjärtinfarkt bör sjuksköterskan vara lyhörd, professionell samt 

erbjuda vård och kunskap som patienten behöver utifrån dennes behov. Ansning, lekande och 

lärande är en viktig del i vårdandet för att skapa en god relation med tillit för att uppnå båda 

kroppsligt och andligt välbefinnande för att undvika lidandet som vanligen uppkommer i 

samband med sjukdom För att tillämpa Ericssons teori är det viktigt som sjuksköterska att 

lindra lidandet som sjukdomen orsakar samt se människan som helhet än bara kroppsligt och 

fysiskt. Efter att ha drabbats av hjärtinfarkt genomgår patienten förändringar i vardagliga livet 

därför bör sjuksköterskan skapa en god relation till patienten där känsla av trygghet skapas 

    Frisk 
   Mår bra 

     Frisk 
Mår dåligt 

    Sjuk  
  Mår bra 

     Sjuk  
Mår dåligt 

  Frisk 

  Sjuk 

Mår bra Mår dåligt 
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och uppnå hälsofrämjande omvårdnad. För att patienten skall kunna uppleva hälsa behövs det 

enskilt stöd från sjuksköterskan och att kunna möta hela människan. Enligt Eriksson (2014) är 

vårdprocessens kärna att människans hälsa är det viktiga och att vårdaren vill patientens 

välmående. Att kunna erbjuda hälsofrämjande vård i nuet är det viktiga för patientens hälsa i 

framtiden. Enligt Eriksson (2014) bygger vården på kärlek därför bör vårdpersonalen bygga 

en god relation där patienten känner medkänsla och närhet.  
 

Metod 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) är en litteraturöversikt en 

översikt över kunskapsläget i ett befintligt forskningsområde. Författarna har sökt och 

analyserat vetenskapliga artiklar utifrån ett syfte och sedan sammanställt artiklar för att få 

fram ett resultat och förståelse i valt området.  

 

Datainsamling 

 

Inför denna studie har författarna sökt relevanta vetenskapliga artiklar i relation till syftet med 

hjälp av tre databaser: Cinahl Complete, PubMed och Psychinfo. 

Databasen Cinahl Complete och PubMed har omfattande tidskrifter gällande omvårdnad och 

databasen Psychinfo inriktar sig på betendeeskap och psykisk ohälsa (Karlsson, 2017). Ord 

som användes för sökning översattes med hjälp av Karolinska Instituters svenska MeSH- 

ordlista (https://mesh.kib.ki.se/). Dessa användes i PubMed databas, i Cinahl complete 

användes  Cinahl headings som identifierar termer och i PsychInfo användes thesaurus som 

hjälp för termer. ”Hjärtinfarkt” översattes till “Myocardial Infarction”. “Patient” översattes 

till ”Patients” och “Livskvalitet” översattes till ”Quality of life”. 

”Quality of life” inkluderades som sökord för att författarna ansåg att den förklarar 

upplevelsen även om den mäter livskvalitén. “Upplevelse” har ingen MeSH- term så den 

översattes med hjälp av lexikon till engelska “experience” och söktes som fritextsökning. 

Samtliga sökord kombinerades och söktes med booleska söktermen “AND”. Söktermen 

“OR” uteslöts på grund av att författarna ville att artiklarna innehöll både ”hjärtinfarkt” och 

”upplevelse” eftersom det är mer relevant i förhållande till syftet, enbart  två relevanta artiklar 

hittades. Till följd av att det inte hittades flera relevanta artiklar gjorde författarna istället en 

fritextsökning i Cinahl complete där “patients” sammanfogades med ordet “experience” och 

söktes som “patient experience” och även ordet “qualitative” lades till i 
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sökningen (bilaga1). Ordet “Qualitative” lades till då den förklarar upplevelsen och denna 

sökning gav åtta artiklar till resultatdelen.  

Urval   

Sökningar begränsades till artiklar som var utgivna mellan 2008-01-01 till 2018-09-26 samt 

skrivna på engelska. För att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade användes 

“Peer reviewed” i Cinahl Complete och PsychINFO. PubMed har inte denna begränsning så 

artiklarna som gick vidare till resultat delen kontrollerades av författarna att tidskriften 

granskade sina artiklar. Sökningar gav sammanlagt 92 sökträffar. Av dessa 92 artiklar började 

urvalsprocessen där artiklarnas titlar lästes noggrant för att hitta dom som var relevanta till 

syftet. När det hittades en relevant titel lästes abstrakten för att få en överblick över artikelns 

innehåll och därefter bedöma om det var relevant till syftet. Ifall abstrakten var relevant gick 

den vidare för analys över hela artikeln. Författarna läste sammanlagt 48 abstrakter 

samt 22 artiklar. För att avgöra vilka artiklar av dessa kvarstående 22 artiklar kunde 

inkluderas i arbetet fick författarna kvalitetsgranska artiklarna. I enlighet med Wallengren och 

Henricson (2013) baseras kvalitetsgranskningen på att syftet är tydlig samt välformulerad, 

metoden skrivs tydligt och överensstämmer med urvalskriterier. Även att en beskrivning av 

datainsamlingen och analysprocessen finns med och att artiklarna ska vara etisk godkända för 

att öka vetenskapliga värdet. Inkluderings kriterier att artiklarna besvarade 

litteraturöversiktens syfte samt att artiklarna var etisk godkända. Titlar på artiklarna som 

inriktades specifikt på genusperspektivet sållades bort då författarna ej specifikt ville inrikta 

sig på genusfrågan. Övriga exklusionskriterier var upplevelsen innan en hjärtinfarkt samt 

upplevelsen efter ett år från att ha drabbats av hjärtinfarkt. Efter att författarna 

kvalitetsgranskade artiklarna och tittade på inkluderings- och exklusionskriterier kvarstod tio 

av dessa 22 artiklar till resultatdelen (se bilaga 2).  

Analys   

Analysen av artiklarnas resultat skedde i flera steg enligt Friberg analysmodell samt att 

författarna har undvikit egna värderingar så att resultatet skulle vara objektivt enligt Friberg, 

(2017). I första steget läste författarna noggrant artiklarna separat flertal gånger för att få en 

förståelse för helheten. Artiklarna var på engelska och översattes med hjälp av lexikon för att 

inte få en feltolkning av artiklarna. Därefter diskuterade författarna artiklarna för att 

säkerställa att det hade förstått artiklarna på samma sätt och sammanställde varje resultat för 

att få en översikt över materialet (se bilaga 2). I nästa steg identifierades viktiga delar som 
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svarade på syftet samt de likheter och skillnader mellan artiklarna genom utgångpunkter, 

metoder och resultat som fanns. Likheter och skillnader har författarna skrivit upp separat för 

analys för att sedan lättare se ett sammanhang och komma fram till teman. Till resultatdelen 

kom författarna fram till tre huvudteman och sex underteman för att sortera innehållet 

ytterligare. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska grunder finns till för att skydda samt respektera människors grundläggande 

värde och rättigheter (Kjellström, 2013). Samtliga artiklar söktes med “peer- reviewed” som 

innebär att artiklarna uppfyller etiska kriterier samt att författarna granskade 

artiklarna utifrån att de kontrollerade i artiklarna att de var etiska godkända. En del artiklar 

skriver tydligt i sina studier att en kommitté har godkänt eller att ett universitet har godkänt 

artikeln. Alla deltagarna i studierna hade fått information muntligt eller skriftligt innan 

studien genomfördes för att ge tid till deltagarna att reflektera ifall de ville delta i studien. 

Dom som väl deltog i studierna var även anonyma i artiklarna. Eftersom samtliga artiklar är 

på engelska fick författarna översätta dom till svenska. Detta kan medföra risk av feltolkning 

därför har lexikon använts som hjälp för att minska risken för feltolkning eller felöversättning.  

 

Resultat    

Resultatet baseras på patienters upplevelser och erfarenheter efter att ha drabbats av en 

hjärtinfarkt. Resultatet delas upp i tre olika teman, se tabell 1.   

Tabell 1. Resultatets teman och underteman.  

                             Tema                          Underteman 
 

Patientens upplevelse som helhet 

 

 

Behovet av stöd  

  

En förändrad syn på livet 

 
Inverkan på fysisk hälsa  

Inverkan på psykisk hälsa  

 

Vikten av professionellt stöd 

Närstående 
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Patientens upplevelse som helhet   

Detta tema beskriver upplevelsen av den fysiska samt psykiska hälsan under 

återhämtningsprocessen efter hjärtinfarkt. Patienterna beskrev deras hinder och utmaningar i 

det vardagliga livet. Temat består av två underteman: Inverkan på fysisk hälsa samt inverkan 

på psykisk hälsa. 

 

Inverkan på fysisk hälsa 

De vanligaste symtomen som patienterna upplevde efter hjärtinfarkt det vill säga första året 

var trötthet som beskrevs som fysisk utmattning eller sömnighet (Gwaltney et al., 2017). I 

studien av Fredriksson-Larsson, Alsén och Brink (2013) förklarades tröttheten efter en 

hjärtinfarkt som ett hinder för att hantera dagliga livet. Denna upplevda trötthet gav många 

osäkerheter inför framtiden. Det som var en säkerhet i deras vardagliga liv innan 

hjärtinfarkten var sedan en osäkerhet både mentalt och fysiskt. Ofrivilliga tankar om 

framtiden beskrevs förekommande på grund av utmattning. Dessa tankar gav även en 

frustation över att inte kunna hantera dom. Deltagarna beskrev behov av strategier där nya 

rutiner fastställs för att motverka denna trötthet och ha tillräckligt med energi för att klara av 

dagliga uppgifter. Det framkom även svårigheter av att acceptera att strategier behövdes eller 

att be om hjälp för att utföra sysslor som dom kunde utföra själva innan hjärtinfarkten. Viljan 

och motivationen till att utföra dagliga sysslor fanns, men att mötas av denna utmattning 

upplevdes som ett hinder och skapade frustration. Sömnbrist är också en av orsaken till att 

känna trötthet och beskrevs som negativt (Erikson, Asplund & Svedlund, 2009; Gwaltney et 

al, 2017).  

I en studie av Fålun, Fridlund, Schaufel, Schei och Norekvål (2016) upplevde patienterna 

att rehabilitering är en positiv aspekt och även efter rehabiliteringen har dom motivationen att 

fortsätta träna för att hindra att insjukna hjärtinfarkt, detta upplevdes som positiv aspekt att 

träna och utföra fysiska aktiviteter. Patienterna deltog i aktiviteter som gav positiv resultat 

upplevdes viktigt och även att se positiva resultat efter behandling upplevdes uppmuntrande 

(Petricek, Buljan, Prljevic & Keglevic-Vrcic, 2017).  

Deltagarna i studien av Junehag, Asplund och Svedlund (2014) beskrev att dem upplevde 

trötthet även ett år efter hjärtinfarkten. De kände begränsningar i återhämtningen på grund av 

minskad fysisk kapacitet, inklusive svaghet och minskad uthållighet. Deltagarna berättade att 

utföra små fysiska aktiviteter som att hämta posten krävde mycket ansträngning. Andra 
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berättade att det inte gick att gå snabba promenader med hunden eftersom dom fick svårt att 

andas och blev tvungna att stanna samt att dom kände att armar och ben var för svaga för att 

gå vidare (Junehag et al., 2014). Deltagarna upplevde också fysiska begränsningar och 

tvivlade på deras kroppsfunktioner. Vissa anpassade sig till situationen för att inte överbelasta 

sig själva (Erikson et al., 2009). Detta kunde ha negativ påverkan på vardagen och hindra 

patienterna från att utföra olika aktiviteter. Trötthet kan vara flerdimensionellt som patienterna 

kan uppleva på grund av känslan att ha förlorat fysisk energi samt mental energi och 

motivationen (Gwaltney et al., 2017). Vissa patienter upplevde en förbättring av det fysiska 

jämfört med tiden innan hjärtinfarkt och detta ledde till förbättrat välbefinnande 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008).  

 

Inverkan på psykisk hälsa 

Deltagarna upplevde känslor av ångest och rädsla under återhämtningen. De var medvetna om 

risken att drabbas av en till hjärtinfarkt och därför fanns oron alltid där. Vissa begränsade sig 

med fysisk ansträngning på grund av rädsla över att återigen drabbas av en hjärtinfarkt, vissa 

fick bröstsmärtor och sökte vård genast (Junehag et al., 2014;Kristofferzon et al., 2008; 

Petricek et al., 2017). Kognitiva reaktioner utvecklades hos patienter till följd av bröstsmärtor 

som väckte många frågor kring livet samt rädsla och oro över sina egna liv, å andra sidan 

berättade vissa patienter att hjärtinfarkt inte förvånande dem på grund av sina släktingars 

upplevelser av hjärtinfarkt (Petriček, Buljan, Prljevic, Owens & Keglevic- Vercic, 

2015). Patienter som hade bröstsmärtor och andningsbesvär upplevde känsla av ångest, att 

lämna sjukhuset vid detta tillstånd och dessa symtom medförde oro för dem samt deras 

närstående (Fålun et al., 2016).   

Ibland var ångesten svårt att behärska och ökade vid närvaro av bröstsmärta samt andra 

känslor, vissa deltagare kände sig säkra endast om de var i närheten av en vårdcentral samt att 

oron kunde förvandlas till stress. Deltagarna tvivlade på vad dem vågade göra men var villiga 

till att jobba med att hantera sin oro (Junehage tal., 2013; Petricek et al., 2017).  

I en undersökning av Gwaltney et al.  (2017) berättade patienterna upplevelsen av 

sömnsvårigheter på grund av oro och ångest att återigen drabbas av hjärtinfarkt. Drygt hälften 

procent av deltagarna i studien rapporterade svårigheter med andnöd vid sysslor som rörde det 

vardagliga livet eller fysiska aktiviteter. Drygt hälften av patienterna upplevde oro och femtio 

tre procent upplevde rädsla att återigen drabbas av hjärtinfarkt, detta gör att dessa patienter 

upplevde kronisk rädsla och oro som ledde till att de avstod från all typ av fysiska aktiviteter 

som kunde ha positiv påverkan på hjärtinfarkt. Vissa patienter upplevde ilska, oro, ångest och 
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rastlöshet även 4–6 månader efter hjärtinfarkt samt kunde leda till depression. Även dessa 

känslor hade negativ påverkan på deras dagliga aktiviteter då energin minskades och oron att 

återigen kunde drabbas av hjärtinfarkt. Patienterna uttalade inte direkt att de hade drabbats av 

depression, utan dom beskrev det som känsla av sorg. En del kvinnor hade planer för att 

minska stressen genom att de accepterade sin situation och en del män undvek detta beteende 

genom att använda humor. Andra patienter tyckte att hjärtinfarkt medförde besvär för deras 

liv och svårighet för att fortsätta sina liv såsom innan dom drabbades av hjärtinfarkt.  

 
Behovet av stöd  

Detta tema berör patienterna erfarenheter av det professionella stödet samt positiva och 

negativa aspekter av stöd från närstående. Detta tema består av två underteman: Vikten av 

professionellt stöd och närstående. 

 

Vikten av professionellt stöd  

De patienter som genomgick rehabilitering fick stödjande information om sjukdomen som 

ökade deras kunskap om hjärtinfarkt och säkerhet, bekymren minskade genom att fått god 

information om deras hjärtstatus (Kristofferzon et al., 2008). Information och undervisning 

upplevdes positivt för att kunna upprätthålla livsstilsförändringar samt information om 

symtomen och behandlingen som var aktuella för att förebygga nyinsjuknandet av hjärtinfarkt 

och ha kontroll. Sjuksköterskan hade en betydelsefull roll enligt patienterna vilket 

underlättade praktiska hjälpen, stödet och säkerheten. Undervisningen av sjuksköterskan eller 

läkare samt få stöd av anhöriga upplevdes ha stor betydelse i deras återhämtningsprocess. 

Patienterna som återhämtade sig tidigt fick positivt besked om sitt hjärttillstånd. Att delta i 

rehabilitering medförde stor inverkan på motivationen för livsstilsförändringarna vilket ledde 

till upplevelse av säkerhet. Hanteringen av hjärtinfarkt och positiv anpassning efter 

hjärtinfarkt påverkades positivt av informationsinsamling. Två aspekter upplevdes vara 

viktiga i återhämtningsprocessen som att ha kunskap om hjärtinfarkt, orsaker, behandling, 

komplikationer samt vad dom själva kunde förebygga. Medan den andra aspekten var att 

känna till deras egen hjärtstatus och hur symtomen kunde hanteras (Petricek et al., 2017). I en 

annan studie av Petricek et al. (2015) berättade patienterna vikten av att lita på vårdgivaren 

och behoven av att bli informerade om hjärtinfarkt som underlättade deras 

rehabiliteringsprocess, även vikten av att stanna på sjukhuset och få diagnostisk 

undersökning.   
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Många patienter upplevde att informationen var en viktig aspekt för dom. De begärde att 

bli informerade om sjukdomen samt tillståndet dom befann sig i innan utskrivningen. 

Patienternas frågor gällde fysisk aktivitet efter insjuknande, symtom samt hanteringen av 

symtom. Ifall smärta i bröstet uppstod ville dom veta hur lång tid smärtan kunde pågå innan 

dom misstänkte en ny hjärtinfarkt (Fålun et al., 2016). Patienterna upplevde att prata med 

vänner och få råd samt att kontakta primär vård eller sjukhus upplevdes vara viktigt och hade 

positiv påverkan på det psykiska och fysiska välbefinnandet.  

 

Närstående  

En period efter hjärtinfarkt minskade oron genom att kunna prata med sina partner, 

patienterna ansåg att stöd från familj och vänner var viktigt under återhämtningsprocessen 

(Kristofferzon et al., 2008). I en studie berättade patienterna som hade drabbats av hjärtinfarkt 

vikten av känslomässigt stöd (Petricek et al., 2015; Fålun et al., 2016). 

 Patienterna kände ett behov av att ha familjen och vänner nära för att bli hörda, dela med sig 

av sina tankar samt bekymmer. Brist på socialt stöd kunde medföra att patienten upplevde 

depression samt ångest (Junehag et al., 2014). Patienterna upplevde ett behov av socialt stöd 

då det medförde positivt påverkan på deras liv men kunde även medföra negativ påverkan då 

närstående tenderade att bli för beskyddande (Petrick et al., 2017).  

Delmar, Jakobsen, Forup och Pedersen (2012) beskrev det negativa som kunde uppstå när 

familjen gav stöd. Patienterna berättade hur hjärtinfarkten hade påverkat negativt deras familj. 

Familjen var orolig för den drabbade och därför vågade inte patienterna berätta om sina 

känslor om framtiden då det kunde skapa onödig stress hos familjen. Detta gjorde att 

patienten lade mer fokus på familjen än sig själv. Kristofferzon et al. (2008) beskrev 

att patienterna upplevde att släktingarna inte förstod deras dåvarande situation efter 

hjärtinfarkt utan släktingarna ställde samma krav som innan hjärtinfarkten och att patienterna 

inte klarade av det på grund av deras minskade fysisk kapacitet och trötthet. 

I en annan studie av Junehag et al. (2013) berättade patienterna vikten över att ha stöd från 

sina släktingar eftersom att det bidrog till känslor av säkerhet samt att dom uppmuntrades till 

att se deras liv positivt och ökade deras välbefinnande. Särskilt att inte vara själv första 

perioden efter hemgång upplevdes som värdefullt stöd och uppskattad av patienterna eftersom 

det gjorde vardagen enklare för dom (Eriksson et al., 2009; Petricek et al., 2017).  

Vissa deltagare hade även mentorer under återhämtningsprocessen. Deltagarna upplevde 

som en bra erfarenhet och få uppmuntran från mentorer särskilt när mentorer själva hade 

upplevt en hjärtinfarkt eftersom dom förstod varandra på ett annat sätt (Junehag et al., 2014).  
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En förändrad syn på livet   

Patienterna som drabbades av en hjärtinfarkt medförde att dom hade ändrat synen på livet 

samt ansåg att överlevnaden var en chans att få leva igen vilket gav känsla av tacksamhet 

(Kristofferzon et al., 2008). Många patienter valde att ändra på levnadsvanor gällande fysiska 

aktiviteter samt arbete efter hjärtinfarkt eftersom att det tog tid att återfå hälsan. Patienter som 

rökte upplevde en utmaning att sluta röka och rädsla att börja röka igen var närvarande, vilket 

i detta fall kunde påverka deras hälsa negativt. Detta kunde medföra att patienterna upplevde 

stress och minskat välbefinnande att inte ha möjlighet att utföra det som dom var vana vid, det 

vill säga livsstilsförändringen. Män och kvinnor som deltog i denna studie hade önskan om ett 

normalt liv samt leva länge efter överlevnaden av hjärtinfarkten (Kristofferzon et al., 2008).  

 Patienterna berättade i en annan studie upplevelsen av att sluta röka inte hade stor 

betydelse, patienterna tyckte att hälsosamkost samt motion ansågs vara tillräckligt (Fålund et 

al., 2016).  

Kristofferzon et al. (2008) berättade att patienterna upplevde sig själva vara mindre värda på 

grund av deras begränsade aktiviteter och levnadsvanor som bör anpassas efter deras 

hälsotillstånd. I en studie som genomfördes av Petricek et al. (2017) berättade patienterna 

vikten av att inte förlora sin identitet och att acceptera sjukdomen betrakta det som det nya 

normala livet. Det var viktigt för patienterna att känna igen sina egna kroppar och situationen 

som dom befann sig i även om de förlorat en del av sin gamla identitet. Självkänsla var viktig 

för dom och även att kunna ha kontroll över sin kropp samt sin sjukdom genom att ha balans 

mellan sjukdomen och sig själva. Att leva ett hälsosamt liv, få chans att överleva och sluta 

röka upplevdes positivt av en del patienter efter hjärtinfarkten då det ökade deras 

välbefinnande (Kristofferzon et al., 2008).  Patienterna från studien av Junehag et al. (2014) 

beskrev deras kamp över att få tillbaka fysiska kapaciteten innan hjärtinfarkten men dom 

accepterade att deras situation inte var som förr. Även om patienterna önskade att ha livet 

dom hade innan hjärtinfarkten nöjde dom sig med att göra livsstilsförändringar för att ha en 

bättre livsstil. Deltagare ändrade på kosten, andra började gå dagliga promenader, vissa 

slutade röka med hjälp av mentorer samt att det såg livet på ett positivare sätt efter 

hjärtinfarkten (Junehag et al., 2014). Vissa upplevde att det inte ville göra några ändringar 

även om dom kände till riskerna samt behovet till att ändra sin livsstil. Vissa trivdes med att 

inte ge upp något och andra trodde att det skulle påverka deras liv negativt samt svårt att 

uppehålla en förändrad livsstil. Patienterna beskrev känslan över att söka normalisering, vara 
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tillräckligt bra, acceptera sina nya liv samt vara medveten och förstå det som hänt (Eriksson et 

al., 2009; Junehag et al., 2014; Junehag et al., 2014). I en studie av Fålun et al. (2016) 

berättade patienterna om viljan att ändra på gamla vanor och påbörja en ny livsstil såsom att 

ändra på kosten och ha en hälsosam livsstil. Upplevelserna varierade, en del patienter hade 

positiv ställning gällande livsstilsförändring och även efter hjärtinfarkt vikten av att 

fortfarande ha positiv syn på livet och fortsätta med sina mål i livet. Att leva normalt liv ansåg 

många patienter var ett sätt att kunna anpassa sig till vardagen efter hjärtinfarkt samt vara 

aktiva. Vissa patienter upplevde även vilja att återgå till arbetet då det ökade självkänslan och 

välbefinnandet. Det gav även känslor av säkerhet och normalt liv, medan andra hade svårt att 

anpassa sig och fortfarande kände behovet av att söka efter det normala livet (Petricek et al., 

2017; Kristofferzon et al.. 2008).  

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 

Till denna litteraturöversikt användes tre databaser: PsychINFO, PubMed och Cinahl 

complete, dessa databaser valdes eftersom de täcker omvårdnad och psykisk hälsa. Att söka i 

tre databaser anser författarna som en styrka eftersom det ökade möjligheten till att hitta 

relevanta artiklar. Att använda Cinahl complete anses vara en styrka i detta arbete då den gav 

flest vetenskapliga artiklar till resultat delen samt att det är en databas för sjuksköterskor som 

inriktar sig mestadels i omvårdnad och information (Friberg, 2017). Även sökningar i andra 

databaser gjordes för att öka möjligheten att hitta relevanta artiklar, men detta gav inte bra 

resultat som passade in till författarnas syfte. Det fanns även samma artiklar som författarna 

hade hittat i gamla sökningar. I enlighet med Friberg (2017) har flera sökord använts där 

samtliga sökningar som visas i bilaga 1 gjordes i alla databaser men alla sökningar gav inte 

relevanta artiklar och fick även fram samma artiklar. Enligt Henricson (2013) är kvalitativa 

metoder ett sätt att studera människors levda erfarenhet och det kan göras genom intervjuer 

som ett sätt att förstå ett fenomen på djupare nivå. Därför kan sökordet ”qualitative” ha 

begränsats sökningarna till kvalitativa artiklar och kan ses som en svaghet. Å andra sidan 

har författarna även sökt med ”quality of life” som mäter livskvalitén genom kvantitativa 

instrument som skalor, index och profiler (Klevsgård, 2004).”Quality of life” gav flest 

resultat till kvantitativa artiklar därför anser inte författarna dessa sökord som svaghet då båda 

sökorden bidrar till kvalitativa och kvantitativa artiklar och på så sätt inte begränsats sig till 

endast kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Även om författarna ville få både kvantitativa och 
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kvalitativa artiklar resulterade det till att alla tio resultat artiklar var kvalitativa då dessa 

artiklar var mer relevanta i förhållande till syftet. 

 Varför sökordet ”quality of life” inkluderades var för att författarna ansåg att det 

förklarade patientens upplevelse även om den mäter livskvalitén. Andra relevanta sökord kan 

ha missats och således lett till att relevanta artiklar inte hittades. MeSH- termerna 

kombinerades med fritextsökningar och gav inte alltid bra resultat av den orsaken gjordes fri 

sökning i Cinahl complete. Detta kan ses som en svaghet då sökningar kan resultera i större 

antal artiklar som inte alltid är aktuella för sökningens syfte. För att begränsa sökningar och få 

en hanterbar summa av artiklar har begränsningar använts. Fulltext begränsningen har inte 

använts i sökningar för att inte utesluta relevanta artiklar däremot har Peer Review använts för 

att säkerställa att artiklarna är vetenskapliga och etisk granskade. Artiklarna är publicerade 

mellan åren 2008–2018 för att inneha senast forskning samt att artiklarna begränsades till bara 

engelska språket. En svaghet som författarna tycker kunde ha påverkat studien är författarnas 

begränsade kunskaper när det gäller engelska språket, eftersom artiklarna är skrivna på 

engelska har författarna tagit hjälp av lexikon och detta kan ha bidragit till feltolkning av 

dessa artiklar. Ålder på deltagarna begränsades inte för att underlätta sökningar men på alla 

artiklar var deltagarna över 18 år och mest vanligast ålder på deltagarna var mellan 40–75 år.  

Författarna valde inte heller att begränsa sig till ett visst land för att undersöka upplevelsen 

efter en hjärtinfarkt men trots detta så resulterade det till att hälften av artiklarna var från 

Sverige och resterande från Kroatien, USA, Norge och Danmark. Detta anser författarna som 

en fördel för att få en bredare uppfattning av upplevelsen eftersom arbetets resultat visade att 

patienter från olika länder har liknande upplevelser och behov. Sverige är även ett 

mångkulturellt samhälle och det är bra att sjuksköterskor har en uppfattning om upplevelsen 

för att ge en god omvårdnad samt ha ett bra förhållningssätt.  

Författarna har inte präglats av sin förförståelse vid val av artiklar, urvalet har skett med 

kritiskt tänkande för att på sätt minska att förförståelsen påverkat resultatet. Vid 

analysprocessen läste och diskuterade författarna kontinuerligt för att strukturera och framföra 

ett tydligt resultat, detta tycker författarna är en styrka i detta samarbete. Författarna anser 

även att vara två i denna litteraturöversikt har varit en styrka då författarna har hjälpt varandra 

vid svårigheter genom dialog samt bekräftelser att det görs eller förstås rätt eller fel.  
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Resultatdiskussion 

 
Patientens upplevelse som helhet 

 

I resultatet framkom att patienter efter hjärtinfarkten upplevde fysiska begräsningar i 

vardagen. Av det som framkom i resultatet såg författarna ett samband mellan psykiska och 

fysiska symtom eftersom oro, ångest och rädsla kan leda till sömnbrist. Vidare leder 

sömnbrist till trötthet, då patienter redan upplever trötthet leder detta till mer trötthet och 

vidare begränsar detta deras vardag att utföra sina sysslor.  Att drabbas av hjärtinfarkt kan 

vara livsomvälvande och vara svårt för patienter att uppleva hälsa. Enligt Eriksson (2014) är 

hälsa individuellt för varje individ samt om en process som förändras kontinuerligt och kan 

beskrivas enligt hälsokorset. Patienter kan under återhämtningsprocessen vara sjuka men ändå 

uppleva välbefinnande eller vara sjuka och inte känna välbefinnande. Allt detta beror på 

återhämtningen samt hur patienter hanterar livets förändringar. Resultatet visade att patienter 

upplevde en kraftig trötthet som begränsande deras fysiska kapacitet. Att utföra små sysslor 

krävde en stor ansträngning och detta kunde medföra hopplöshet och inte känna glädje eller 

meningen med livet. Fredriksson-Larsson, Alsén, Karlson och Brink (2015) belyser  vikten av 

att vårdpersonal identifierar patientens trötthet för att kunna ge stöd och således förhindra mer 

utmattning hos patienten eftersom detta kan ha negativ påverkan under 

återhämtningsprocessen.  

Den förändrade kroppen som patienterna beskrev och att inte ha samma energi samt styrka 

bidrog till lidande hos patienten, många önskade att ha kroppen innan hjärtinfarkten. Lidandet 

som uppkommer efter hjärtinfarkt upplevs vara en kamp som patienten måste lära sig att leva 

med (Arman, 2012). För att hjälpa och förstå den lidande på bästa sätt ska sjuksköterskan vara 

medveten om att varje individ upplever hälsa olika och därmed anpassa bemötandet till 

patientens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Mycket rädsla och oro uppstod även 

hos patienterna under återhämtningsprocessen. I studien av Coyle (2009) beskrevs stressen 

som ett nytt perspektiv efter hjärtinfarkten. Patienterna reflekterar över rädslan och oron över 

att drabbas av en ny hjärtinfarkt och att symtom på bröstsmärta orsakar stress samt genast 

leder till tanken över ny hjärtinfarkt. I enlighet med Eriksson (2014) teori om hälsokorset 

uppfattade alla patienter sig själva som sjuka i studierna men trots dessa psykiska och fysiska 

begräsningar var vissa motiverade till livsstilsförändringar även till att hitta strategier för att 

klara av vardagen bättre.  

Vissa patienter kände att dom inte behövde förändra levnadsvanor och var nöjda med det. I 

relation till förändrad kropp ser vissa patienter sig som lidande men tycks uppleva hälsa och 
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välbefinnande. En sjuksköterska har som uppgift att se patienten ur ett holistiskt synsätt för att 

på så sätt kunna hjälpa samt stödja patienten till ett mer hälsosamt liv (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Även studien av Abreu de Vargas, Riegel, de Oliveira Junior, 

Silveira Siqueira och Oliveira Crossetti (2017) beskrev att sjuksköterskan har en viktig roll att 

identifiera patienternas begräsningar under återhämtningsprocessen. Sjuksköterskan ska 

hjälpa med strategier som kan förbättra patienternas livskvalitet samt sträva efter att anpassa 

uppföljningen av vård efter patienters behov för att på så sätt ha positiv inverkan på 

återhämtningen. Enligt Lidell (2012) är det viktigt att patienten deltar under sjukhusvistelsen i 

kost undervisning, mobilisering under vårdtiden, få råd om andningsteknik och rörelse samt 

att få information båda muntligt och skriftligt för båda patienten och närstående. Att inleda ett 

samtal med patienten där information om fysisk träning ges skapar möjlighet till upplevelse 

av aktivt liv och snabbare återhämtning.  

 
Behovet av stöd 

I resultatet beskrev patienterna vikten över att få information om sjukdomen, undervisning 

samt fortsatt kontakt med vården har stor betydelse för känslan av säkerhet samt minskar oro. 

Information bör ges skriftligt samt muntligt båda vid insjuknandet samt vid utskrivningen, det 

vill säga upprepande gånger för att patienten skall få mer inblick om sin sjukdom och känna 

säkerhet innan hemgång (Lidell, 2012). Relation mellan vårdgivare och patient var en viktig 

aspekt som påverkade återhämtningsprocessen efter en hjärtinfarkt.  

Enligt patient lagen (SFS 2014: 821) skall patienten informerats om sitt hälsotillstånd, 

behandling och vilka komplikationer samt biverkningar som orsakas av rekommenderad 

behandling innan utskrivningen. Enligt Lidell (2012) är det viktigt att få stöd av vårdgivaren 

under sjukhusvistelsen samt få tydlig information om det som händer i framtiden efter en 

hjärtinfarkt vilket kan leda till att patientens oro och ångest minskar samt trygghetskänsla 

ökar.   

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att en god relation till vårdgivaren och 

tillräcklig information om hjärtinfarkt påverkade återhämtningsprocessen positivt. Eriksson 

(2014) beskriver att kärnan relationen mellan patienten och vårdaren utgör kärnan för 

vårdprocessen. Denna relation anses vara grunden till hälsoprocessen hos patienten, där det 

påverkar patientens kraft att delta i vårdprocessen.  

I resultatet framkom det att socialt stöd medförde en känsla av säkerhet, positiv inställning 

samt ökat välbefinnande. I en studie av Wieslander, Mårtensson, Fridlund och Svedberg 

(2013) beskrev patienterna att socialt stöd var en viktig aspekt för återhämtningsprocessen, 
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där inkluderades familj, vänner, släktingar och även vården samt arbetsplatsen. Stödet från 

familjen upplevdes medföra säkerhet och harmoni som underlättade återhämtningsprocessen, 

att vara bland familjen medförde att negativa tankar minskades. Motivationen som patienterna 

fick av sjuksköterskan underlättade återhämtningsprocessen, informationen om deras risker 

och hälsofaktorer gav en känsla av förbättring samt säkerhet.  

Att känna trygghet är en viktig aspekt som kan ha stor påverkan på patienten samt anhöriga 

(Eklund et al., 2017). Oro kan uppkomma när patienter samt anhöriga känner osäkerhet, 

därför är att ge information samt goda omsorgsinsatser minskar oron och även slutenvård i 

samband med behov av social omsorg. Efter en sjukhusvistelse ökar känslan och viljan att 

vara självständig och klara sig själv, därför hjälper rehabiliteringen att uppnå detta.  

Att informera och undervisa ger trygghet, tro och hopp för patienten att leva ett liv med 

välbefinnande även vid närvaro av en sjukdom. Enligt Eriksson (2014) hopp är en viktig 

aspekt för människan där det väcks positiva känslor för framtiden och livsvilja. 

 I en studie av Rahimi, Heidarzadeh och Shoaee (2016) framkom att emotionella känslor 

påverkas av socialt stöd, även att socialt stöd har många positiva påverkan på andra faktorer 

som patienter går igenom efter en hjärtinfarkt. Det har även visats ett samband mellan 

informationsstöd och personlig styrka som upplevdes positivt. Rehabiliteringen anpassas efter 

patientens nivå och krisförlopp samt ger utrymme för att besvara patientens frågor vilket 

resulterar i förbättrad återhämtningsprocess (Lidell, 2012). Därför har det stor betydelse att 

anpassa informationen samt vården utifrån varje patients situation för att uppnå 

välbefinnande.  

 

En förändrad syn på livet 

Patienter som drabbas av hjärtinfarkt genomgår en livsförändring som upplevs olika beroende 

på patienternas förutsättningar samt perspektiv. I resultatet framkom att patienterna upplevde 

svårigheter att anpassa sig till dom nya levnadsvanorna. Å andra sidan framkom positiva 

tankar och vilja att ändra levnadsvanorna och leva hälsosamt liv för att uppnå välbefinnandet.  

Förändring av levnadsvanor såsom kost, rökning, fysisk aktivitet och stress har stor påverkan 

på hälsan och återinsjuknandet, vilken livsstil patienten har innan insjuknandet har stor 

betydelse för att patienten skall lyckas med dessa livsstilsförändringar (Lidell, 2012).  

Enligt Alsen, Thörn, Nordqvist och Berndtsson (2016) beskrev patienterna som deltog i 

studien att dom möter svårigheter vid koständringen och upplevdes vara ansträngande att 

hantera sin hälsa. Rökstopp upplevdes också svårt samt vissa patienter upplevde att detta 

medförde ångest och rastlöshet. Patienterna beskrev att dom hade svårt att känna igen sig 
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fysisk samt känslomässigt och detta medförde att dom förlorade sitt gamla jag samt försökte 

hitta sig själva efter insjuknandet. Fysiska förändringar efter hjärtinfarkt väckte känslor av 

hopplöshet samt förvirring.  

Livsstilsanamnes har stor betydelse för att kunna erbjuda individualiserade livsstilråd 

(Wallentin & Lindahl, 2010). Det är genom motiverande samtalen som sker genom öppna 

frågor samt evidensbaserad teknik skapar möjlighet att patienten diskuterar med sig själv 

nackdelar samt fördelar i att förändra livsstilen.  

Hjärtinfarkt påverkar det fysiska samt psykiska hälsan negativt, vilket i sin tur leder till 

försämrad livskvalitén (Mierzyńska, Kowalska, Stepnowska & Piotrowicz, 2010). Efter 

sjukhusvistelse upplevs lägre hälsorelaterad livskvalité och ökad stress som sammankopplas 

till att skapa hinder att uppnå livsmålen. Svårigheter att utföra livsstilförändrar ökar risken för 

ångest och stress, livskvalitén förbättras med tiden men det framkommer att minskad 

livskvalité är associerat med känslomässig reaktion. Livskvalitén visade förbättringar även 

vid socialt stöd såsom familj, vänner och barn upplevdes vara en fördel och positivt för deras 

välbefinnande.   

Patienter som drabbas av hjärtinfarkt påverkas psykiskt, fysiskt samt stora förändringar i 

livsstilen. Det är viktigt att förstå patienten och att det inte bara kroppen som påverkas och 

behöver en behandling. Enligt Eriksson (2014) består människan av kropp, själ och ande samt 

utgör kärnan för hälsorocessen. Det är helheten som påverkar människan samt att ha hälsa.  

 
Kliniska implikationer  

Människor drabbas av hjärtinfarkt vart som helst inte enbart sjukhus. Sjuksköterskan 

möter dessa patienter på flera arbetsplatser och involveras i patientens uppföljningen under 

återhämtningstiden därför är det viktigt med kunskap inom området. Denna studie ger även 

ökad kunskap och förståelse till sjuksköterskan om återhämtningsprocessen som patienterna 

upplever efter en hjärtinfarkt. Denna kunskap kan vara till hjälp för att individanpassa behovet 

hos dessa patienter under återhämtningsprocessen. Har sjuksköterskan kunskap inom området 

kan informationen vara utförligare och därmed bidra till trygghet samt pålitlighet 

i relationen med patienten och även ge utrymme för acceptans över sjukdomen hos patienten. 

Information är viktigt för patienten för att få möjlighet till att förstå sin sjukdom. 

Sjuksköterskans stöd till patienten bör ges på ett individanpassat sätt och en relation som 

bygger på tillit kan hjälpa patienten genom sin återhämtningsprocess. Återhämtningstiden är 

olika för alla och sjuksköterskan är delaktig på olika sätt genom att stödja och möta 

patienterna i deras önskemål och behov. För att befrämja omvårdnaden för patienter som har 
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drabbats av en hjärtinfarkt behövs det kunskap och denna litteraturöversikt kan ge ökad 

kunskap för att kunna bidra till förbättrad återhämtningsprocess och individanpassat 

omvårdnad som i sin tur kunna bidra till ökad välbefinnande hos patienten. 

 
 

Förslag till fortsatt forsknig  

 
För att gå vidare med denna kunskapsutveckling om hjärtinfarkt samt återhämtningsprocessen 

behövs det ännu mer kunskap inom området som forskar om hur detta påverkar patienters 

dagliga liv under återhämtningsprocessen. Det är viktigt att patienten följs upp efter 

sjukhusutskrivning därför behövs vidare forskningar kring behandlingen efter patientens 

hemgång för att öka kunskapen om vilka konsekvenser som uppstår. Detta kan bidra till ökad 

kunskap bland sjuksköterskor om hur hjärtinfarkt påverkar patienterna kroppsligt och 

känslomässigt. Det behövs även mer forskning som lär strategier för att motverka dessa 

hinder. Behövs även under längre tid efter att patienten har drabbats av hjärtinfarkt då det kan 

medföra ökat kunskap bland sjuksköterskor som är viktigt för patientens 

återhämtningsprocess. Patienterna påverkas inte bara kroppsligt utan även känslomässigt.  

Forskningen kan fortsätta genom intervjuer där patienter som har drabbats av hjärtinfarkt 

berättar hur dom har hanterat dessa hinder och på så sätt utveckla strategier. Ökad kunskap 

och förståelse hos sjuksköterskan ökar i sin tur informationen som ges till patienterna för att 

möta hinder. 

 
Slutsats  
 
Syftet med detta arbete var att belysa patienternas upplevelse samt erfarenhet efter att ha 

drabbats av hjärtinfarkt upp till ett år efter insjuknandet. Patienterna möter olika utmaningar i 

det vardagliga livet efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Dessa utmaningar kan upplevas som 

hinder och frånvaro av välbefinnande och hälsa. Det finns många faktorer som påverkar 

patienterna under deras återhämtningsprocess efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Många 

patienter upplever oro och rädsla av att återigen drabbas av ny hjärtinfarkt. Resultatet visar på 

betydelsen för patienten att bli informerade av sjuksköterskan om vilka utmaningar som 

patienten möjligen kan möta, rehabiliteringens betydelse, symtom, rätt tid för att söka vård 

samt vilka livsstilsförändringar som kan ha positiv påverkan på hälsan och välbefinnandet. 
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Det är viktigt med uppföljning efter utskrivningen för att patienterna skall kunna känna 

trygghet och få råd för att förebygga att drabbas av en ny hjärtinfarkt. . 
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datainsamling, analys) 
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The existential 
signi cance of 
social support: 
patients’ 
experiences 
after MI 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012, Danmark? 
England? British Journal 
of Cardiac Nursing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka betydelsen av 
socialt stöd hos patienter som 
har haft hjärtinfarkt. 
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Analys: Strukturell analys 
 
 

Tre huvudkategorier: 
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-“Vi måste leva med det” 
-Balansering mellan säkerhet och 
osäkerhet 
Patienterna berättar hur sociala stödet även 
kan ge negativt stöd då patienterna 
undviker att prata om sina känslor för att 
inte skapa onödig oro hos familjen. 
Patienterna lägger fokus på familjen och 
att sjukdomen är värre för familjen än för 
dom själva. 
 

Eriksson, M., 
Asplund, K., & 
Svedlund, M. 
 
 
 
 
 
 

Patients' and 
their partners' 
experiences of 
returning home 
after hospital 
discharge 
following acute 
myocardial 
infarction  
 

2009, Sweden, European 
Journal of 
Cardiovascular Nursing   
 
 
 
 
 
 

Syftet med denna studie var 
att beskriva patientens och 
hens partners erfarenheter av 
hemgång efter en hjärtinfarkt.  

Metod: Kvalitativ  
Urval: 15 par 
 
Datainsamling: Intervjuer 4-8 
veckor efter hemgång. 
 
Analys: Innehållsanalys 
 

Studien beskriver upplevelsen att komma hem 
efter hjärtinfarkten för både patienter och 
partners. Dom kom fram till tre huvudtema 
med flera underteman. 
 
-Hemma I sitt eget hem 
-Hemma inom sig själv 
-Att ha normalitet i sikte 

Fredriksson-
Larsson, U., Alsen, 
P, & Brink, E. 
 
 
 

I’ve lost the 
person I used 
to 
be*Experiences 
of the 
consequences 
of fatigue 
following 

2013, Sverige, 
International Journal of 
Qualitative Studies on 
Health and Well-being. 
 
 
 
 
 

Syftet med denna studie är att 
undersöka patienternas 
upplevelse av utmattning samt 
strategier för att hantera det 
två månader efter en 
hjärtinfarkt. 
 
 
 

Metod: Kvalitativ studie. 
 
Urval: 5 kvinnor 13 män totalt 
18 deltagare  
 
Datainsamling: intervjuer, 
enkät och dagböcker  
 

Huvudkategorier: Förlorat personen jag 
brukade vara relaterad till trötthet/utmattning. 
 
De hittade även fyra underkategorier:  
-Ofrivilliga tankar: tankar om framtiden, svårt 
att hantera dessa tankar som skapade 
frustration.  
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myocardial 
infarction. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Analys: Grounded theory samt 
deskriptiv statistik 
 
 
 
 
 
 

-Självklarhet ersattes med osäkerhet: mycket 
frågor om hur tröttheten blev ett hinder i deras 
dagliga aktiviteter, både mentalt och fysiskt.   
 
-“Köra med handbromsen på”: hantera 
strategier för att ha tillräckligt med energi till 
dagen.   
 
-Vara tillräcklig: utmaningen till att lära sig 
acceptera sin nya situation. Känna sig 
tillräcklig och vara nöjd med det.  

Fålun, N., 
Fridlund, B., 
Schaufel, MA., 
Schei, E., & 
Norekvål, TM. 

Patients’ goals, 
resources, and 
barriers to 
future change: 
A qualitative 
study of patient 
reflections at 
hospital 
discharge after 
myocardial 
infarction 

2016, Norge, European 
Journal of 
Cardiovascular Nursing. 

Syftet med denna studie var 
att undersöka mål, resurser 
samt hinder för patienter med 
hjärtinfarkt inför hemgång. 

Metod: kvalitativ  
Urval: 20 MI patienter  
8 kvinnor och 12 män.  
Datainsamling: intervjuer innan 
sjukhusavskrivning.  
Analys: innehållsanalys 

I resultatet berättade patienterna om vikten av 
att bli informerade om deras sjukdom samt 
deras fysiska förmåga och hur mycket kroppen 
tål. Deras frågor gällde även hantering om 
symtom och vilken tidpunkt de ska söka vård 
innan misstänkt ny infarkt.  Vissa patienter 
hade positiv inställning om att sluta röka och 
ändra på livsstilen. Rehabilitering och fysisk 
aktivitet gav gott resultat samt upplevdes 
positivt.  
 

Gwaltney, C., 
Reaney, M., 
Krohe, M., Martin, 
M., Falvey, H., & 
Mollon, P. 
 
 
 
 

Symptoms and 
Functional 
Limitations in 
the First Year 
Following a 
Myocardial 
Infarction: A 
Qualitative 
Study 
 

2017, USA, The patient 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien är att 
bedömma patienters 
beskrivningar av 
huvudsymptomer samt 
funktionbegränsingar som 
upplevdes under första året 
efter en hjärtinfarkt. 
 
 
 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 38 engelsktalande 
patienter  
 
Datainsamling: Intervjuer 
 
Analys: Innehållsanalys, 
 Meningsanalys 
 

I resultatet kom de fram till att patienterna 
upplever sömnsvårigheter på grund av oro och 
ångest samt trötthet som upplevs vara ett 
hinder att utföra vardagliga sysslor.  
 
 
 

Junehag, L., 
Asplund, K. & 
Svedlund, M.  
 
 
 
 

A qualitative 
study: 
Perceptions of 
the 
psychosocial 
consequences 
and access to 

2013, Sweden, Intensive 
and Critical Care 
Nursing. 
 

Syftet med denna studie var 
att beskriva individernas 
uppfattning om de 
psykosociala konsekvenserna 
av ett akut hjärtinfarkt och 
deras tillgång till stöd ett år 
efter händelsen. 

Metod: kvalitativ  
 
Urval: 14 män och 6 kvinnor 
 
Datainsamling: Intervjuer och 
digitalt (telefon) 
 

Resultatet visade att patienterna hade behov av  
socialt stöd och även sjuksköterskans praktiska 
hjälp för att känna trygghet. Brist på social 
stöd medför depression och ångest.  
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support after an 
acute 
myocardial 
infarction. 
 

Analys: Innehållsanalys 

Junehag, L., 
Asplund, K., & 
Svedlund, M. 

Perceptions of 
illness, lifestyle 
and support 
after an acute 
myocardial 
infarction 

2014, Sweden, 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciense 

Syftet med studien var att 
beskriva indivuduella 
uppfattningar av deras livstil 
och stöd, ett år efter en akut 
hjärtinfarkt, med eller utan 
mentor. 

Metod: Kvalitativ, deskriptiv 
design.  
 
Urval: 14 män och 6 kvinnor. 
  
Datainsamling:  Intervjuer.  
 
 Analys: Innehållsanalys. 

Tre huvud teman: 
-"att vara i en drabbad kropp" 
-Att kunna behålla eller förändra livsstil 
-Att kunna hantera händelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristofferzon, M-
L., Löfmark, R., & 
Carlsson, M. 

Managing 
consequences 
and finding 
hope – 
experiences of 
Swedish 
women and 
men 4–6 
months after 
myocardial 
infarction  

2008, Sweden, 
Scandinavian journal of 
caring sciences. 
 

Att belysa upplevelser av 
vardagliga livet samt 
förväntningar på framtiden av 
svenska kvinnor och män 4-6 
månader efter en hjärtinfarkt. 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 20 kvinnor 19 män 
 
Datainsamling: intervjuer  
 
Analys: Innehållsanalys 

Livsförändringen hade negativ påverkan på 
vissa patienter på grund av att inte kunna 
utföra allt som patienterna var vana vid såsom 
rökning. Vissa patienter upplevde sig vara 
mindre värda på grund av att inte kunna utföra 
fysiska aktiviteter och att återgå till jobbet ökar 
självkänslan.  

Petricek, G., 
Buljan, J., Prljevic, 
G., Owens, P. & 
Vrcic-Keglevic, M.  

Facing the 
diagnosis of 
myocardial 
infarction: A 
qualitative 
study  
 
 

2015, Kroatien , 
European Journal of 
General Practice,  
 

Syftet var att undersöka 
erfarenheter hos patienter som 
nyligen drabbats av 
hjärtinfarkt. 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: 32 patienter med primär 
diagnos av hjärtinfarkt  
 
Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 
 
Analys: analystisk 

I resultatet beskrivs vikten av att lita på 
vårdgivaren samt vikten av att bli informerad 
om hjärtinfarkt som underlättar 
läkningsprocessen. Det är även till stor vikt att 
de känner sig hörda och kunna dela med sig av 
sina tankar och känslor.  
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Petriček, G., 
Buljan, J., Prljević, 
G., & Vrcić-
Keglević, M 

Perceived 
needs for 
attaining a 
‘new 
normality’ after 
surviving 
myocardial 
infarction: A 
qualitative 
study of 
patients’ 
experience  

2017, Kroatien, 
European Journal of 
General Practice. 

Syftet med denna studie var 
att undersöka upplevelsen hos 
patienterna som drabbats av 
hjärtinfarkt och acceptera 
deras nya tillstånd samt 
processen till målen efter 
insjuknandet.  

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: 16 män och 14 kvinnor 
 
Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 
 
Analys: analystisk. 

Patienterna berättar vikten av att inte förlora 
sina egna identiteter. Att känna igen sin egen 
kropp samt ha kontroll över sin kropp och 
sjukdomen förbättrade deras självkänsla och 
även att återgå till jobbet upplevdes vara 
säkerhet och normalt liv efter insjuknandet. 
 

 
 


