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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år insjuknar cirka 

30 500 män och kvinnor, varav 8 500 avlider. Hjärtinfarkt uppstår när 

blodtillförseln till hjärtats kranskärl har varit avstängt i mer än 20 minuter, 

vilket leder till en irreversibel hjärtmuskelskada. Ateroskleros, med flera 

livsstilsrelaterade riskfaktorer, är den vanligaste bakomliggande orsaken till att 

personer insjuknar. Omvårdnaden kring dessa patienter ser olika ut beroende 

på var i sjukdomsförloppet de befinner sig men syftar till att förebygga 

riskfaktorer, motivera till livsstilsförändringar och egenvård samt ge stöd 

utifrån patientens behov.   

 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av livet efter hjärtinfarkten.  

Metod: Tio vetenskapliga artiklar ligger till grund för denna litteraturöversikt. 

Artiklarna kvalitetsanalyserades först för att sedan sammanställas till nya 

uppkomna teman efter de likheter som framkom i deras resultatdelar.   

 

Resultat: Resultatet visar på hur livet efter hjärtinfarkten förändrades och hur det sociala 

nätverket och sjukvården påverkade patienternas återhämtning. Detta 

redovisas under följande sex teman och ett subtema: Sjukdomens inverkan på 

livet med subtemat Ökad kroppsmedvetenhet och förändrade emotioner, 

Omvärdering av livet, Att söka förståelse kring sjukdomens uppkomst, Det 

sociala nätverkets betydelse för återhämtning, Upplevelser av sjukvårdens 

stöd och information och Upplevelser av att göra livsstilsförändringar.   

 

Diskussion: Resultatet diskuteras både utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv, 

med Orems omvårdnadsteori som teoretisk utgångspunkt. Patientdelaktighet 

främjas när sjuksköterskan tillsammans med patienten planerar omvårdanden 

utifrån patientens perspektiv, kunskap och behov. Sjuksköterskan innehar 

genom sin utbildning specifik kunskap i omvårdnad och är den som ska stödja 

patienten till en ökad egenvårdskapacitet.    

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, upplevelse, patientdelaktighet, egenvård.  

 

 



  
 
 

 

 

Abstract 

Background: Myocardial infarction is the most common cause of death in Sweden. Every 

year approximately 30 500 men and women suffer from the disease, of which 

8 500 decease. A myocardial infarction occurs when the blood supply to the 

coronary arteries has been turned off for more than 20 minutes, which leads to 

an irreversible myocardial damage. Atherosclerosis, with several lifestyle-

related risk factors, is the most common underlying cause for falling ill. The 

provided nursing care for these patients varies depending on where in the 

course of the disease they are. The aim of the care is to prevent risk factors, 

motivate to lifestyle changes and self-care, and to support these patients 

according to their own needs. 

 

Aim: To describe patients’ experiences of life after myocardial infarction.  

Methods: This literature review is based on ten scientific articles. The articles were 

initially analyzed to see if they met the criteria of quality. Similarities in the 

articles were then compiled into new emerging themes. 

 

Results: The findings show in which way life changed after the myocardial infarction 

and in which way the social network and the health care service affected the 

patients’ recovery. These findings are presented in the following six themes 

with one subtheme: The disease’s impact on life with subcategory Increased 

body awareness and changed emotions, Reassessment of life, Trying to 

understand the cause of the disease, The social network’s impact on recovery, 

Experiences of support and information from the health care service and 

Experiences of making lifestyle changes.   

 

Discussions: Based on Orem’s nursing theory, the findings will be discussed both from the 

patient’s and the nurse’s perspective. Patient-participation is promoted when 

the nurse and the patient together plans the nursing care, based on the patent’s 

perspective, knowledge and needs. The nurse holds through training specific 

knowledge in nursing care with the purpose to support the patient to an 

increased self-care-agency.   

 

Keywords: Myocardial infarction, experience, patient-participation, self-care.   
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1 Inledning 

Vi valde detta ämne då vi båda har egna erfarenheter av att vara anhöriga till personer med 

hjärt- och kärlsjukdom. Vi började då fundera på vad vi faktiskt vet om hur våra anhöriga 

upplevde/upplever sin vardag med sjukdomen. Vi har valt att inrikta oss på hjärtinfarkt som är 

en folksjukdom i dagens samhälle. Då denna sjukdom bland annat påverkas av människors 

livsstil samt att riskfaktorerna är mångfaktoriella, gör detta till ett intressant ämne att 

undersöka. Detta ämne är också intressant utifrån vår kommande yrkesroll som 

allmänsjuksköterskor. Som allmänsjuksköterskor kommer vi möta denna stora patientgrupp 

inom många olika slags vårdformer med varierande ålder på patientgruppen. Den 

gemensamma nämnaren är att de alla har behov av stöd för att uppnå hälsa. Denna stora 

patientgrupp har tillgång till ett stort utbud av generell information och för att sjuksköterskan 

ska kunna individanpassa vården behöver deras erfarenheter lyftas fram och beskrivas. För att 

kunna erbjuda en optimal vård är en fördjupning i deras subjektiva upplevelse av livet efter 

hjärtinfarkten därför nödvändig att göra. 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer det att ges en bakgrund till vad hjärtinfarkt är, samt hur den 

diagnostiseras och behandlas. I den avslutande delen kommer sjuksköterskans roll i 

hjärtsjukvården beskrivas. 

 Hjärt- och kärlsjukdomar räknas idag till ett av det största globala folkhälsoproblemen 

(Socialstyrelsen, 2008a). Enligt världshälsoorganisationen [WHO] avled år 2008 

uppskattningsvis 17,3 miljoner (30 % av alla globala dödsfall) människor till följd av hjärt- 

och kärlsjukdom, vilket gör sjukdomen till den ledande dödsorsaken globalt. År 2030 

beräknas cirka 23,3 miljoner människor avlida på grund av hjärt- och kärlsjukdom (WHO, 

2013). Hjärt- och kärlsjukdom är i Sverige den största folksjukdomen och akut hjärtinfarkt 

den vanligaste enskilda dödsorsaken med cirka 30 500 drabbade varje år. Av dessa avlider 

cirka 8500 personer (Hjärt- Lungfonden, 2013). Socialstyrelsen (2008a) skriver att 

hjärtsjukvården utgör cirka 15 % av den totala sjukvårdskostnaden. 

 

2.1 Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt uppstår efter att blodtillförseln till myokardiet varit avstängt i mer än 20 minuter, 

vilket leder till en irreversibel hjärtmuskelskada (Lidell, 2012; Socialstyrelsen, 2008b). 
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Ateroskleros förtränger successivt kranskärlen och är den vanligaste orsaken till att personer 

insjuknar i hjärtinfarkt. Kranskärlen är de kärl som försörjer myokardiet med blod, näring och 

syrgas. Aterosklerosprocessen ansamlar blodfetter i kranskärlen och leder till inflammation 

som bildar plack. Om sprickor uppstår i placket aktiveras koagulationsbildande blodplättar, 

vilket medför att kranskärlet täpps till och syrebrist uppstår i hjärtmuskeln (Ericson & 

Ericson, 2012, s. 89-90; Hjärt- Lungfonden, 2010; Hjärt- Lungfonden, 2012a). Riskfaktorer 

för ateroskleros är manligt kön, ärftlighet och tidig menopaus, och dessa faktorer räknas som 

opåverkbara. Rökning, övervikt, diabetes, fysisk inaktivitet, hypertoni, lipidrubbningar och 

negativ stress är påverkbara riskfaktorer (Ericson & Ericson, 2012, s. 90). Skillnader 

föreligger mellan könen och visar på att kvinnor är cirka sju till åtta år äldre när de insjuknar 

(Socialstyrelsen, 2008b). 

Det vanligaste symtomet på hjärtinfarkt hos både kvinnor och män är central bröstsmärta 

(Johnston, 2011). Cirka 70-80 % av kvinnorna uppvisar typiska symtom på hjärtinfarkt men 

kvinnor är överrepresenterade vid atypiska symtom (Socialstyrelsen, 2008b) som till exempel 

dyspné, illamående och trötthet (Johnston, 2011). Atypiska symtom kan också förekomma 

hos personer med diabetes (Strömberg, 2009). Detta är något som styrks av Chens, Woods, 

Wilkies och Puntillos (2005) studie som visar att signifikanta skillnader föreligger mellan 

mäns och kvinnors symtom på hjärtinfarkt. Andfåddhet, illamående och nedsatt aptit var 

troligare att kvinnor rapporterade. Johnston (2011) menar att kvinnor och äldre personers 

atypiska symtom kan leda till att dessa personer bemöts annorlunda i vården och därför drar 

sig för att söka vård. Johnston menar att en fördröjning av omhändertagandet kan ske på 

grund av det skilda språkbruket, det vill säga, kvinnor tas mer på allvar av läkaren om de 

innehar ett tydligt och bestämt språkbruk. Socialstyrelsen (2008b) skriver att kvinnor har en 

tendens att söka vård senare jämfört med män, då de relaterar sina symtom till andra 

åkommor än hjärtsjukdom. Socialstyrelsen visar även på att kvinnor vanligen är äldre än män 

vid sitt insjuknande och behandlingen kan därför bli annorlunda på grund av samsjuklighet 

och fler riskfaktorer.  

 

2.1.1 Diagnostik och medicinsk behandling 

Utifrån symtom, elektrokardiografi (EKG) och blodprov ställs diagnosen hjärtinfarkt. Vid 

skada på hjärtmuskeln läcker proteinet troponin ut i blodet (Hjärt- Lungfonden, 2012a). En 

bedömning av hjärtinfarktens storlek och hjärtats pumpförmåga avgörs genom en 

ultraljudsundersökning. Hjärtinfarktens svårighetsgrad bestäms också, beroende på var i 

hjärtat skadan inträffat och hur länge syrebristen kvarstått (Hjärt- Lungfonden, 2012a; 
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Socialstyrelsen, 2008b). Några dagar efter insjuknandet görs en bedömning av hjärtats 

funktionsförmåga vid fysisk aktivitet genom ett arbetsprov (Strömberg, 2009). En 

koronarangiografi utförs för att se eventuella förträngningar i kranskärlen (Hjärt- Lungfonden, 

2012a). Beroende på vad EKG visar delas en akut hjärtinfarkt in i ST-höjningsinfarkt/ST 

elevation myocardial infarction (STEMI) eller icke-ST-höjningsinfarkt/non-ST elevation 

myocardial infarction (NSTEMI) (Socialstyrelsen, 2008b). Att öppna tilltäppta kranskärl är 

den viktigaste initiala behandlingen vid akut hjärtinfarkt och sker genom primär percutan 

coronar intervention (PCI) eller genom blodproppsupplösande behandling (trombolys) 

(Socialstyrelsen, 2008b). Om det förekommer flera förträngningar i kranskärlen och PCI inte 

är indicerat kan patienter behöva genomgå en bypassoperation (Hjärt- Lungfonden, 2012b).     

 

2.1.2 Vårdbehov 

Innan patienten skrivs ut från sjukhuset ger läkaren information om utförda prover och 

undersökningar. Information kan även handla om rimlig fysisk aktivitetsnivå, 

livsstilförändringar som bör göras i relation till patientens riskfaktorer samt information om 

föreskrivna läkemedel som till exempel, antikoagulantia, statiner, nitrater och betablockerare 

(Hjärt- Lungfonden, 2012b). Den nya kunskapen om sjukdomen, behandlingar och livslånga 

livsstilsförändringar behöver integreras i livet (Tingström, 2012). Dock kan detta ge upphov 

till känslor som maktlöshet, ångest och oro när patienterna förstår vidden av de 

livsstilsförändringarna som behöver göras (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki & Rekiaro, 

2012). Efter utskrivning från sjukhuset kan aktiviteter som utfördes utan problem innan 

hjärtinfarkten upplevas som ansträngande (Hjärt- Lungfonden, 2012b).  

Patienter erbjuds hjärtrehabilitering efter genomgången hjärtinfarkt och den syftar till att 

öka deras fysiska, psykiska och sociala funktion. Genom rehabiliteringen kan patienter få stöd 

att anpassa sig till det förändrade livet och få stöd för hur egenvård kan bedrivas, som till 

exempel, förändring av livsstil och ordinerade läkemedel (Socialstyrelsen, 2008a; Strömberg, 

2009). Fortsatta hälsokontroller planeras in efter utskrivning från sjukhuset och det första 

återbesöket sker vanligen efter två till fyra veckor. Dessa hälsokontroller sker vid olika slags 

vårdinrättningar, beroende på var i landet patienten bor (Hjärt- Lungfonden, 2012b).  
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2.2 Sjuksköterskans roll 

Nedan följer en beskrivning av sjuksköterskans omvårdnadsroll både innan, under och efter 

hjärtinfarkten. Sjuksköterskan möter dessa patienter i ett antal olika vårdinstanser, där 

arbetsuppgifterna varierar, beroende på var i vårdkedjan de befinner sig.    

Sjuksköterskors uppgift är att arbeta hälsofrämjande genom primär- och sekundärprevention. 

Sjuksköterskans primärpreventiva arbete innan hjärtinfarkten har som syfte att förhindra eller 

senarelägga ett insjuknande genom motiverande hälsosamtal i relation till högriskpatienters 

livsstil (Strömberg, 2009). Primärvården erbjuder dessa hälsosamtal och patienten går 

tillsammans med sjuksköterskan igenom livssituationen, levnadsvanor, ärftlighet och den 

upplevda subjektiva hälsan. Dessa åtgärder utförs för att individuellt kunna planera de 

strategier och åtgärder som behöver vidtas (Socialstyrelsen, 2008a; Strömberg, 2009). 

Omvårdnadsarbetet innebär att stödja och stärka de friskfaktorer som patienten innehar för att 

på så sätt bidra till hälsa och upprättandet av en adekvat cirkulation. Friskfaktorer är till 

exempel en välbalanserad kost, fysisk aktivitet, eventuellt rökstopp, måttlig 

alkoholkonsumtion, adekvat hantering av negativ stress, viktkontroll och ett stödjande socialt 

nätverk (Strömberg, 2009).                   

 Omvårdnaden i det akuta skedet av hjärtinfarkten handlar om att kontrollera patientens 

kroppsliga funktioner som till exempel, blodtryck, syresättning, puls samt att utföra EKG. 

Läkemedel ges som verkar smärtstillande, avlastande för hjärtat och blodförtunnande. 

Akutsjukvårdens personal transporterar också dessa patienter till lämplig sjukvårdsinrättning 

(Benner & Zavarella, 2008). Brassard (2009) skriver att de sekundärpreventiva åtgärderna 

efter hjärtinfarkten handlar om att öka överlevnaden, förhindra en försämring av redan 

befintlig sjukdom samt att öka livskvaliteten. Brassard menar att sjuksköterskor är i rätt 

position att utöva dessa interventioner både genom ett tidigt initierande på sjukhuset och i den 

efterföljande vården. Evidens visar att individualiserad patientvård genom tidig initiering av 

rekommenderade riktlinjer leder till ökad följsamhet och långsiktiga resultat gällande till 

exempel livsstilsförändringar.                       

 Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska en god vård respektera patientens 

självbestämmande och utformas och genomföras i samråd tillsammans med patienten. Eldh 

(2009)  skriver att sjuksköterskan ska skapa förutsättningar för att göra patienten delaktig i sin 

egen vård och sin väg mot hälsa. Patientens perspektiv bör tillvaratas för att få kunskap om 

hur denne önskar att planera sin vård. Sjuksköterskan och patienten för tillsammans ett 

kunskapsutbyte för en ökad delaktighet. Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) skriver 
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att faktorer som påverkar patientdelaktigheten positivt är att patienten blir betraktad och 

behandlad som en unik person, att genuint intresse visas gentemot patienten, att 

sjuksköterskan finns tillgänglig, att informationen individanpassas, samt att patientens egen 

kunskap tillvaratas.  

 

2.3 Problemformulering 

Hjärtinfarkt är ett folkhälsoproblem inte bara i Sverige utan också globalt och det svenska 

samhället bidrar med stora resurser till hjärtsjukvården. Att insjukna i hjärtinfarkt innebär ett 

lidande både för de som drabbas och för de närstående. Ateroskleros som är den vanligaste 

orsaken till att insjukna i hjärtinfarkt har många påverkbara riskfaktorer som kan relateras till 

livsstilen. Att drabbas av en hjärtinfarkt medför många förändringar i livet. Det innebär ofta 

frekventa kontakter med sjukvården, livslång behandling med läkemedel och försök till en 

förändrad livsstil. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna möta patienten i den situation 

den befinner sig i och att ha kunskap om de faktorer som inverkar på personers dagliga liv 

och deras subjektiva upplevelse. Genom ökad kunskap om patientens livssituation kan 

sjuksköterskan vidta lämpliga omvårdnadsåtgärder för att möta patienternas individuella 

behov.  

 

3 Syfte 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av livet efter en hjärtinfarkt. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea E. Orems omvårdnadsteori har valts som teoretisk utgångspunkt för att fördjupa 

förståelsen för patienters erfarenhet av livet efter hjärtinfarkten. Orems teori har även valts för 

att beskriva hur sjuksköterskan kan använda sig av vårdvetenskaplig teori i sitt praktiska 

omvårdnadsarbete när hon möter patienter i deras unika situation och individanpassar 

omvårdnaden efter deras subjektiva upplevelse av sjukdom. Orems (2001, s. 182) beskrivning 

av människan är att hon kan urskiljas från andra levande varelser genom sin reflekterande 

förmåga som innebär att hon både reflekterar över sig själv och sin omgivning. Människan 

har också förmåga att uttrycka sina upplevelser genom att använda sig av symboliska 

uttryckssätt vid tanke och kommunikation, samt har förmåga att utföra fördelaktiga 

handlingar för sig själv. Jahren Kristoffersen (2006) menar att Orems tankar om människan är 

kopplat till hälsobegreppet och där egenvården är ett viktigt delmål för att uppnå hälsa. 
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Sjuksköterskan är den som stödjer patientens behov av egenvård genom att förverkliga 

omvårdnadens övergripande mål; hälsa, normal funktion, utveckling och välbefinnande.  

 Nedan följer en beskrivning av Orems teori och dess delteorier för att skapa en förståelse 

kring Orems tankar om egenvård. Vi har valt att använda oss av de svenska begrepp som 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012, s. 166-177) översatt från engelska när Orems begrepp 

används. Orems (2001, s. 141) Self-Care Deficit Nursing Theory delas in i tre delteorier; 

omvårdnadssystem, egenvårdsbrist och egenvård. Teorin om omvårdnadssystem är den större 

teorin och som innefattar teorin om egenvårdsbrist, som i sin tur innefattar teorin om 

egenvård. Teorin om omvårdnadssystem utgör själva strukturen för hur sjuksköterskan 

tillsammans med patienten upprättar en plan för hur omvårdnaden ska genomföras (Orem, 

2001, s. 147). Orem skiljer omvårdnadssystemet i tre delar och vi har valt det 

stödjande/undervisande systemet som används i situationer där patienten fysiskt kan utföra 

egenvårdande aktiviteter, men har behov av stöd och kunskap från sjuksköterskan i en 

specifik situation (Orem, 2001, s. 350). Orem beskriver vidare fyra olika sätt som vägleder 

sjuksköterskan i hur omvårdnaden/stödet anpassas till patientens behov. Dessa sätt innefattar 

att sjuksköterskan 1) praktiskt visar en metod, 2) ger teoretisk kunskap, 3) hjälper patienten 

att anpassa miljön samt 4) finns där för regelbunden rådgivning för att stödja patienten till att 

få egenvårdskapacitet (Orem, 2001, s. 354). De fem hjälpande metoderna hjälper 

sjuksköterskan att stödja patienters egenvård. Två av hjälpmetoderna kommer att diskuteras. 

Den vägledande används när patienten befinner sig i en situation där den själv tar ansvar över 

vilka livsstilsförändringar som den behöver göra men behöver vägledning för att genomföra 

dem. Den undervisande innebär att patienten undervisas så att nya kunskaper eller specifika 

färdigheter utvecklas utifrån patientens egna behov (Orem, 2001, s. 55-60). 

Orem (2001, s. 522) definierar egenvård som utövandet av aktiviteter som mognande eller 

mogna personer initierar och utför, inom tidsramar, på eget initiativ i syfte att upprätthålla liv, 

hälsosamma funktioner, fortsatt personlig utveckling och välbefinnande, det vill säga, 

patienten tar själv ansvar för sin hälsa och fattar autonoma beslut. Egenvårdskapacitet 

beskrivs av Orem (2001, s. 522) som en komplex förmåga, hos mogna och mognande 

personer, att ha kunskap om och ha förmåga till att möta de kontinuerliga krav som 

uppkommer för att reglera den egna mänskliga funktionen och utvecklingen. Wiklund Gustin 

och Lindwall (2012, s. 169) menar att egenvårdskapaciteten handlar om människans förmåga 

till medveten och målinriktad handling, att vara autonom, att ha förmåga att införskaffa sig 

nya kunskaper och färdigheter samt att personen har förmåga till reflektion och insikt om sina 

handlingars konsekvenser. Något som Orems teori också tar upp är tre olika egenvårdsbehov 
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som omvårdnaden syftar till att tillgodose. Vi har valt ett av de åtta universella 

egenvårdsbehoven som behandlar balansen mellan vila och aktivitet (Orem, 2001, s. 225-

236).  

 

5 Metod 

Som metod valdes det som Friberg (2012c) kallar litteraturöversikt. Denna metod som 

Friberg beskriver, ger stöd till ett strukturerat arbetssätt som hjälper till att få en överblick 

över det valda ämnet. De kvalitativa artiklarna har granskats enligt Fribergs (2012c) 

kvalitetsmetod där bland annat följande frågor har besvarats; är problemet tydligt formulerat, 

finns teoretiska utgångspunkter beskrivna, är syftet klart formulerat, är metoden beskriven, 

hur data har analyserats, vad resultatet visar och hur författarna har tolkat studiernas resultat. 

Fribergs kvalitetsmetod belyser också om det förs det några etiska resonemang och om det 

finns det en metoddiskussion. Valda artiklar innehåller de delar som Segesten (2012) menar 

på är vetenskapliga, det vill säga, de tillför ny kunskap, överförbarheten kan granskas och 

artikeln innehar en viss struktur såsom bakgrund, syfte, metod-, resultat- och diskussionsdel 

samt att en referenslista bör vara med. En vetenskaplig artikel ska också ha blivit bedömd och 

granskad. De valda artiklar har alla publicerats på engelska, vilket numera är det officiella 

vetenskapliga språket.     

 

5.1 Datainsamling 

De tio vårdvetenskapliga artiklarna i denna litteraturöversikt valdes från databaserna Cinahl 

plus with Full Text och PubMed, och redovisas i bilaga 2. De sökningar som gjordes i ovan 

nämnda databaser redovisas i bilaga 1 och sökorden som användes var “myocardial 

infarction”, “life after”, “qualitative”, “perspective”, “phenomenol*”, “coronary disease” och 

“life experiences”. Begränsning sattes till år 2000-2013 för att få fram forskning som gjorts 

det senaste decenniet i och med att hjärtforskningen hela tiden avancerar framåt. Ett undantag 

var sökningen i Cinahl med sökorden ”Life experiences” AND ”Coronary disease” där ingen 

begränsning gjordes till publiceringsår. ”Peer reviewed” valdes som begränsning och innebär 

att artiklar som söks enbart är publicerats i vetenskapliga tidsskrifter (Östlundh, 2012). 

Undantag gjordes vid sökningar i PubMed där ”Peer reviewed” inte gick att välja. Trunkering 

användes genom sökordet ”phenomenol*” vilket innebär att början av den valda ordstammen 

skrivs in för att sedan efterföljas av trunkeringstecken (i det här fallet *) direkt efter 

ordstammen utan mellanslag. Boolesk söklogik/sökteknik användes också i 
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databassökningarna, det vill säga, AND, OR eller NOT skrivs in mellan de valda sökorden för 

(Östlundh, 2012). I detta arbete användes AND som boolesk sökteknik för att kunna söka 

artiklar som innehöll två eller fler valda sökord. Sökningarna som redovisas i bilaga 1 

förtydligas här på följande sätt:  

- Både sökningarna i PubMed hade begränsning på år 2000-2013, Humans samt adult 

19+ years.  

- Sökningen i Cinahl plus with Full Text med sökorden ”Myocardial infarction” AND 

”qualitative” begränsades till år 2000-2013, peer reviewed och english language. 

Myocardial infarction valdes som ”major concept” (MM) via Cinahl Headings.  

- Vid sökningen i Cinahl plus with Full Text med sökorden ”Life experiences” AND 

”Coronary disease” valdes båda sökorden som “Major Heading” (MH) via Cinahl 

headings och begränsades med “Peer reviwed”.  

- Vid sökningen i Cinahl plus with Full Text med sökorden ”Phenomenol*” AND 

”myocardial infarction” gjordes begränsning till år 2000-2013 och peer reviwed.  

 

5.2 Urval 

För att få en korrekt översättning av svenska termer till engelska användes Svensk MeSH via 

Ersta Sköndal Högskolas bibliotekslänk. Subjektiva termer som till exempel upplevelse och 

erfarenhet översattes via svensk-engelsk ordbok då det inte gick att översätta dessa via Svensk 

MeSH. Artiklar som eftersöktes var de av kvalitativ design som behandlade patienters 

erfarenheter/upplevelser efter en hjärtinfarkt. Friberg (2012b) menar att målet med kvalitativa 

studier är att öka förståelsen för ett fenomen för att på så sätt kunna möta patienters behov.

 Efter sökning med ovan nämnda sökord gick de uppkomna artiklarnas titlar igenom. 

Östlundh (2012) menar att titlarna är till stor nytta vid ett första urval och ge en överblick om 

vad som kan vara användbart eller sorteras bort. Abstraktet lästes i de artiklar som verkade 

matcha syftet för att få en sammanfattning av artikelns innehåll. Friberg (2012a) skriver att 

texter måste väljas systematiskt så att svar ges på syfte och problem. Artiklar som 

exkluderades kunde vara alltför specifikt inriktade mot tillexempel illness-upplevelse eller 

coping och artiklar som publicerats innan år 2000 valdes också bort. Ungefär 25-30 artiklar 

valdes ut för läsning som motsvarade vårt syfte. De studier som exkluderades godkändes inte 

på grund av bristande kvalitet, stämde inte överrens med syftet eller var inte tydligt 

vårdvetenskapligt inriktade. Tio artiklar inkluderades tillslut och de handlade alla om livet 
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efter hjärtinfarkten och de saker som livet kan tänkas innehålla. Två artiklar beställdes via 

högskolans bibliotek men visade sig inte matcha syftet tillräckligt bra.   

 

5.3 Analys av data 

Den valda analysmodellen i denna litteraturöversikt innebär att artiklar analyseras genom att 

de läses flera gånger och skillnader och likheter söks. En sammanställning görs sedan av 

resultaten (Friberg, 2012c). Backman (2008, s. 31) skriver att analysdelen görs för att skapa 

ordning i materialet, så att det blir mer överskådligt. Friberg (2012c) skriver att kvalitativa 

artiklar ofta presenteras genom teman och kategorier jämfört med kvantitativa studier som 

använder siffror. Detta innebär att kvalitativa studiers resultat är svåra att generalisera/jämföra 

exakt. Friberg menar att teman kan skapas när uppkomna områden av lika art sorteras 

tillsammans och ges en passande rubrik.   

 Nedan följer en beskrivning av hur data analyserats: 

1. Artiklarnas resultatdelar lästes först noggrant, översattes och skrevs sedan ner på 

svenska. 

2. Det översatta materialet lästes sedan igenom igen. Efter varje stycke skrevs tillhörande 

referens (artikelförfattarna) ut, så att författarna lättare kunde urskilja vem som hade 

skrivit vad. Materialet skrevs sedan ut och fokus lades på likheter i materialet. 

Tillsammans diskuterade författarna vad likheterna i materialet kunde tänkas handla 

om.  

3. Utifrån författarnas diskussion framkom åtta (förändrat liv, förändrad kropp, förändrade 

emotioner, socialt nätverk, sjukdomens uppkomst, sjukvården, livsstilförändringar, 

hanterbarhet) tänkbara områden kring patienternas erfarenheter som sedan skrevs ner 

på varsitt A4-papper. Det översatta materialet klipptes sedan isär vid de stycken som 

motsvarade något av de tänkbara åtta områdena. Styckena lades sedan på det A4-

papper som motsvarade rätt område.  

4. Varje identifierat område gick författarna sedan igenom för att avgöra om varje stycke 

hamnat under det område som motsvarade dess innehåll. De åtta identifierade 

områdena kunde sedan komprimeras till sex teman/kategorier då ett par områden 

handlade om likande erfarenheter.   

5. Efter denna genomgång skrevs sedan varje område som identifierats in på datorn och 

författarna fokuserade återigen på likheter i varje områdes material så att texten kunde 
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komprimeras och syntetiseras. Detta gjordes med alla sex områden och som sedan 

gavs passande rubriker efter sitt innehåll.    

      

6 Forskningsetiska överväganden 

Ett kritiskt och objektivt förhållningssätt har tillämpats vid läsning och granskning av 

vetenskapliga artiklar samt av annat material som använts i denna litteraturöversikt. Trots att 

en vetenskaplig artikel ska ha varit utsatt för bedömning av en forskare eller forskargrupp kan 

granskarna bedöma felaktigt (Segesten, 2012). Författarna har också valt att arbeta så 

sanningsenligt som möjligt i de åtaganden som detta arbete kräver. Kjellström (2012) skriver 

att avsiktligt förvränga, vilseleda och manipulera benämns oredlighet och kan innebära att 

material och resultat presenteras och tolkas på ett sätt som positivt korrelerar med det som 

forskaren/författaren vill få fram. Kjellström skriver att vetenskapligt arbete ska genomsyras 

av hederlighet och ärlighet. För att undvika felaktig översättning av texter från engelska till 

svenska, som kan ge en missvisande bild för läsaren, har författarna använt sig av ordböcker 

vid översättning från engelska till svenska. Polit och Beck (2010, s. 132-133) menar att 

studier som genomförs bör vara godkända av formella etiska kommittéer för att se till att 

forskningsetiska riktlinjer följs. Polit och Beck menar vidare att alla forskare har ett ansvar för 

att deras arbete är etiskt korrekt. Alla valda artiklar är forskningsetiskt godkända.  

 

7 Resultat 

Sex teman med subteman framkom från de valda vetenskapliga artiklarna; 1) Sjukdomens 

inverkan på livet med ett subtema; Ökad kroppsmedvetenhet och förändrade emotioner, 2) Att 

söka förståelse kring sjukdomens uppkomst, 3) Det sociala nätverkets betydelse för 

återhämtning, 4) Upplevelser av sjukvårdens stöd och information, 5) Upplevelser av att göra 

livsstilsförändringar samt 6) Omvärdering av livet.  

 

7.1 Sjukdomens inverkan på livet 

Hjärtinfarkten förändrade hela livet för patienterna (Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003; 

Stevens & Thomas, 2012; Sutherland & Jensen, 2000) och framtiden beskrevs som osäker 

(Bergman & Berterö, 2003; Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009; Hildingh, Fridlund & 

Lidell, 2006; Johansson et al., 2003; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Patienterna 

beskrev att tankar fanns om att livet inte skulle bli sig likt igen (Bergman & Berterö, 2001; 

Bergman & Berterö, 2003; Sutherland & Jensen, 2000) men det fanns en önskan bland 
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patienterna om att leva ett bekvämt och hälsosamt liv. Den upplevda osäkerheten kring livet 

tvingade dem till att spendera tid och energi till planering av vardagslivet (Johansson et al., 

2003; Stevens & Jensen, 2000). De tidigare oreflekterade tankarna om döden upplevdes nu 

som en naturlig del i patienternas liv samtidigt som de erfor en ny medvetenhet om hur snabbt 

livet kan förändras och ta slut. Detta väckte i sin tur existentiella tankar (Bergman & Berterö, 

2003; Johansson et al., 2003). Livet hade svikit dem och svarade inte upp mot deras 

förväntningar om hur livet skulle te sig efter hjärtinfarkten (Johansson et al., 2003). Andra 

patienter beskrev dock att de upplevde sig ha fått en andra chans och fått livet tillbaka efter 

hjärtinfarkten (Eriksson et al., 2003; Hilding et al., 2006; Kristofferzon et al., 2008) speciellt 

de som hade genomgått en kranskärlsintervention (Kristofferzon et al., 2008). Johansson et al. 

(2003) skriver att livet nu var svårare att hantera men att det fanns en vilja, starkare än 

någonsin, till att leva. Stevens och Thomas (2000) tar upp att rollen i familjen förändrades och 

patienterna var nu mer beroende av andra jämfört med tidigare. De hade förlorat sin frihet och 

sin förmåga att delta i betydelsefulla aktiviteter som arbete, privatliv och livsstil. Patienternas 

yrkesroll förändrades också i och med att de var tvungna att dra ner på arbetet eller sluta 

arbeta helt, något som påverkade deras karriär.  

 

7.1.1 Ökad kroppsmedvetenhet och förändrade emotioner 

Patienterna upplevde sina kroppar och sina hjärtan förändrade efter hjärtinfarkten. De erfor en 

ny kroppsmedvetenhet och den kändes inte som förr då något hade förändrats (Johansson et 

al., 2003; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Stevens & Thomas, 2012). Kroppen 

gjorde sig påmind genom en försämrad hälsa (Eriksson et al. 2009; Kristofferzon et al., 2008) 

och detta upplevdes av många patienter med sorg (Bergman & Berterö, 2001; Bergman & 

Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 2008). Patienterna beskrev en vaksamhet över kroppsliga 

förnimmelser som tillexempel kroppssmärta vilket orsakade oro, osäkerhet och rädsla för att 

drabbas av en ny hjärtinfarkt. De upplevda kroppsliga symtomen som tillexempel minskad 

energi, styrka och vitalitet (Hildingh et al., 2006; Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al. 

2008; Stevens & Thomas, 2012; Zhu, Ching Ho & Wing Hung Sit, 2011) begränsade 

patienternas fysiska aktivitet och vardagsliv (Bergman & Berterö, 2003; Bergman & Berterö, 

2001; Eriksson et al. 2009; Hildingh et al., 2006; Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 

2008; Stevens & Thomas, 2012). Hushållssysslor, promenader och umgänge med familj och 

vänner som tidigare genomförts utan problem upplevdes svåra efter hjärtinfarkten (Johansson 

et al., 2003). Även fysiska symtom som trötthet, svaghet och utmattning medförde en ändrad 

syn på kroppen och svårigheter att utföra enkla vardagliga saker som att tillexempel klä på sig 
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(Sutherland & Jensen, 2000). Hjärtat upplevdes opålitligt och utanför patienternas kontroll 

(Eriksson et al. 2009; Johansson et al., 2003; Zhu et al., 2011). Sömnproblem med 

mardrömmar, trötthet och begränsad fysisk förmåga förstärkte upplevelsen av hjärtat som 

opålitligt, vilket ledde till tvivel om den egna kroppsliga förmågan (Eriksson et al., 2009).  

 Ett annat frekvent förekommande symtom var bröstsmärtor som kunde framkalla ångest 

och osäkerhet, existentiella tankar och tankar på döden (Bergman & Berterö, 2003; Eriksson 

et al., 2009; Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; 

Stevens & Thomas, 2012; Zhu et al., 2011) samt tvivel på den egna kroppsliga funktionen 

(Eriksson et al. 2009; Johansson et al., 2003). Andra symtom som beskrevs efter 

hjärtinfarkten var fatigue (Eriksson et al. 2009; Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 

2007; Kristofferzon et al., 2008; Stevens & Thomas, 2012; Zhu et al., 2011) och andfåddhet 

(Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Zhu et al., 2011). 

 Emotionella yttringar upplevdes oftare av patienterna efter hjärtinfarkten (Johansson et al., 

2003; Kristofferzon et al., 2008; Stevens & Thomas, 2012). Irritation, ilska, otålighet, 

depressiva tankar och ångest var några emotioner som uppkom. Dessa emotioner kunde 

patienterna relatera till den nedsatta energin och till sin oförmåg att delta i vardagliga 

aktiviteter samt deras oro över en ny hjärtinfarkt (Kristofferzon et al., 2008). Upplevd rädsla 

var också vanligt förekommande och kunde handla om återinsjuknande (Hilding et al., 2006; 

Kristofferzon et al., 2008), rädsla för döden (Kristofferzon et al., 2008) samt rädsla för att 

återgå till vardagslivet (Bergman & Berterö, 2001). Patienter beskrev också att deras upplevda 

rädsla och osäkerhet över att vara ensamma var ett hinder i vardagen (Hildingh et al., 2006; 

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

 

7.2 Att söka förståelse kring sjukdomens uppkomst 

Patienterna sökte information om sin sjukdom för att hantera livet efter hjärtinfarkten 

(Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 2007; Zhu et al., 2011). De försökte att 

acceptera hjärtinfarkten och det förändrade livet (Eriksson et al., 2009; Johansson et al., 2003; 

Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Sutherland & Jensen, 2000). Ett sätt att 

hantera det som hänt var att söka förståelse i det som drabbat dem (Eriksson et al., 2009; 

Sutherland & Jensen, 2000). Patienterna försökte finna svar på vad som hade orsakat 

insjuknandet och bidragande faktorer ansågs tillexempel vara ärftlighet (Bergman & Berterö, 

2001; Kristofferzon et al., 2007) och den tidigare livsstilen (Bergman & Berterö, 2001; 

Kristofferzon et al., 2007; Sutherland & Jensen, 2000). Fysisk och psykosocial stress med 
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krav från omgivningen och arbetsgivare (Bergman & Berterö, 2001; Kristofferzon et al., 

2007; Sutherland & Jensen, 2000), höga kolesterolvärden, övervikt och rökning ansågs också 

vara faktorer som påverkat (Bergman & Berterö, 2001; Kristofferzon et al., 2007; Sutherland 

& Jensen, 2000). Läkemedelsförändringar som gjorts innan hjärtinfarkten (Sutherland & 

Jensen, 2000) och patienters tro på ödet kunde också ses som orsaker (Zhu et al., 2011). De 

patienter som inte kunde finna en orsak upplevde att de inte kunde kontrollera eller skydda sig 

mot sjukdomen (Bergman & Berterö, 2001; Sutherland & Jensen, 2000; Zhu et al., 2011). 

 

7.3 Det sociala nätverkets betydelse för återhämtning 

De patienter som hade partner, barn, barnbarn, släktingar och vänner upplevde dessa som 

viktiga delar i sina liv. Deras sociala nätverk ansågs vara ett betydelsefullt stöd till 

återhämtning efter hjärtinfarkten (Bergman & Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; 

Eriksson et al., 2009; Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 

2008; Stevens & Thomas, 2012; Sutherland, & Jensen, 2000; Zhu et al., 2011). Om inte familj 

fanns så kunde grannar/personer i närområdet, arbetskamrater och organisationer finnas där 

som stöd till deras återhämtning (Bergman & Berterö, 2001; Hildingh et al., 2006; 

Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al, 2008). Känslor av ensamhet och osäkerhet 

kunde uppstå om otillräckligt stöd gavs från det sociala nätverket. Detta skedde tillexempel 

när omgivningen inte tog hänsyn till patienternas minskade ork (Hildingh et al., 2006; 

Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008). Studier beskriver 

att omgivningen kunde vara överbeskyddade mot den som drabbats av hjärtinfarkt vilket 

medförde att patienten upplevde sig själv som sjuk. Ett överbeskyddande socialt nätverk var 

följaktligen ett hinder för återhämtningen efter hjärtinfarkten (Bergman & Berterö, 2003; 

Eriksson et al., 2009; Zhu et al., 2011). Gällande arbetslivet uttryckte patienterna att det 

kunde vara stressande att vara sjukskriven efter hjärtinfarkten och att det kunde upplevas som 

att stå utanför samhället. Det fanns därför ofta en önskan om att få återgå till sitt arbete 

(Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2008). För de personerna som kunde återgå till 

arbetslivet var arbetsgivare och arbetskamrater ett viktigt stöd. Detta stöd innebar att 

hänsynsfullhet, acceptans och ett tillåtande förhållningssätt visades mot de förändringar som 

behövde göras för att patienten skulle kunna börja arbeta igen (Bergman & Berterö, 2001; 

Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2008). 
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7.4 Upplevelser av sjukvårdens stöd och information 

Patienterna beskriver hur de upplevde den standardiserade informationen som gavs från 

sjukvården vid utskrivningstillfället. Informationen gavs från tillexempel läkare, 

sjuksköterskor och dietister och kunde ibland upplevas otillräcklig. Patienterna åkte hem med 

obesvarade frågor eller upplevde att de fått oklara instruktioner gällande sin situation 

(Bergman & Berterö, 2003; Eriksson et al., 2009; Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al, 

2007; Kristofferzon et al, 2008; Stevens & Thomas, 2012; Sutherland & Jensen, 2000). 

Patienterna efterfrågade djupare information om sina symtom, sin hjärtstatus och kommande 

hjärtrehabilitering (Kristofferzon et al., 2008). Annan information som också efterfrågades 

handlade om fysisk aktivitet och föreskrivna läkemedel. De önskade även stöd till hantering 

av de känslor och symtom som kunde uppkomma väl hemma (Eriksson et al., 2009; 

Kristofferzon et al., 2008; Stevens & Thomas, 2009). Det kunde även handla om hur de skulle 

hantera sin sjukdom och förebygga ett nytt insjuknande (Zhu et al., 2011), samt 

tillvägagångssätt för att göra livsstilsförändringar (Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 

2007). När sjukvården inte tog hänsyn till patientens perspektiv och individanpassade 

informationen kunde detta medföra att patienten inte upplevde sig ha något mänskligt värde 

(Johansson et al., 2003). Känslor av osäkerhet och otrygghet kunde också uppkomma 

(Bergman & Berterö, 2003). Generell information till patienterna om tillexempel 

livsstilsförändringar kunde upplevas av patienter som kritik mot deras tidigare livsstil. Detta 

kunde leda till osäkerhet och passivitet och den givna informationen blev till en börda istället 

(Johansson et al., 2003). Om tillräckligt stöd gavs från sjukvårdspersonalen upplevdes 

trygghet, säkerhet och omtanke av patienterna (Bergman & Berterö, 2001; Kristofferzon et 

al., 2007; Kristofferzon et al., 2008). Upplevd maktlöshet och sårbarhet undveks när 

patienterna blev stöttade i sin hälsoprocess (Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2007). 

Hildingh et al. (2006) skriver att patienterna ansåg att kompetent och tillgänglig sjukvård var 

bidragande faktorer till en god återhämtning. Sutherland och Jensen (2000) beskriver att stöd 

från sjukvården lindrade osäkerheten och ökade självförtroendet gällande patienternas egna 

förmågor efter hjärtinfarkten.  

 

7.5 Upplevelser av att göra livsstilsförändringar 

För att lyckas med livsstilsförändringar ansåg patienterna att det krävdes både tid, 

ansträngning och tålamod för att kunna bryta gamla vanor (Bergman & Berterö, 2001; 

Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2007; Sutherland & Jensen, 2000). Lyckade 
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livsstilsförändringar innebar att ha insikt om och ha förmåga till att göra de förändringar som 

krävdes, samt att kunna integrera detta i sitt liv (Hildingh et al., 2006). Kristofferzon et al. 

(2008) skriver att patienterna som strikt följde kraven på livsstilsförändringar kunde uppleva 

det som om de var fast i restriktioner. Patienterna i Kristofferzons et al. (2007) studie 

upplevde att låg motivation till förändring och avsaknad av kunskap om tillvägagångssätt för 

livsstilsförändringar vara ett hinder för deras väg mot bättre hälsa. De livsstilsförändringar 

som patienterna beskriver att de försökte göra efter hjärtinfarkten var tillexempel att sluta röka 

(Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Sutherland 

& Jensen, 2000; Zhu et al., 2011) och modifiera sina kostvanor (Bergman & Berterö, 2003; 

Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Zhu et al., 2011). En minskning av 

alkoholkonsumtionen (Zhu et al., 2011) och ökad fysisk aktivitet var andra förändringar som 

patienterna genomförde (Hildingh et al. 2006; Kristofferzon et al., 2008). Promenader, 

cykling och hushållssysslor kunde vara exempel på aktiviteter (Kristofferzon et al., 2007). 

Livsstilsförändringarna kunde även handla om att minska arbetsbördan, dra ned på tempot 

och den fysiska aktiviteten (Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 2007; 

Kristofferzon et al., 2008; Zhu et al., 2011). Att be andra om hjälp (Kristofferzon et al., 2008) 

och att lära sig sätta gränser (Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2007; Sutherland & 

Jensen, 2000) var andra sätt att minska de upplevda kraven som kom från omgivningen och 

de själva (Bergman & Berterö, 2001; Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2007; 

Kristofferzon et al., 2008).  

 

7.6 Omvärdering av livet 

Patienterna beskriver hur de gjorde omvärdering av livet efter hjärtinfarkten (Bergman & 

Berterö, 2001; Eriksson et al., 2009; Hildingh et al., 2006; Johansson et al., 2003; 

Kristofferzon et al., 2008; Sutherland & Jensen, 2000). Omvärderingen kunde handla om att 

de nu prioriterade sig själv mer (Kristofferzon et al., 2008; Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2007; Sutherland & Jensen, 2000). Patienter kunde uppleva ilska över att de innan 

hjärtinfarkten låtit sig själva kommer i andra hand. Att de prioriterade sig själva mer kunde 

leda till att de upplevde sig egoistiska men det fanns också patienter som inte upplevde skuld 

över detta (Kristofferzon et al., 2008). Det kunde också vara så att patienterna fick en ljusare 

syn på framtiden (Kristofferzon et al., 2008; Sutherland & Jensen, 2000), uppskattade sitt liv 

mer (Erikson et al., 2009; Johansson et al., 2003) och ödslade mindre tid på negativa 

relationer (Hildingh et al., 2006). Patienterna uttryckte att de efter insjuknandet började 
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värdera sin självständighet och den egna autonomin högre jämfört med innan hjärtinfarkten 

(Bergman & Berterö, 2003; Bergman & Berterö, 2001; Johansson et al., 2003; Kristofferzon 

et al., 2007; Sutherland & Jensen, 2000). Denna nya insikt om autonomins betydelse 

förändrade patienternas syn på livet (Bergman & Berterö, 2001) och medförde att vila och 

återhämtning nu prioriterades i högre utsträckning (Bergman & Berterö, 2001; Hilding et al., 

2006; Kristofferzon et al., 2008). Patienternas fritid tillbringades mer tillsammans med familj 

och vänner (Bergman & Berterö, 2001; Kristofferzon et al., 2008) och arbetet tilläts inte 

längre ta lika stor plats (Bergman & Berterö, 2001).  

 

8 Diskussion 

Här nedan följer en metoddiskussion om val och tillvägagångssätt i denna litteraturöversikt. 

Sedan följer en resultatdiskusson utifrån Orems omvårdnadsteori.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Friberg (2012d) skriver att tillvägagångssättet i varje studie ska värderas samt att metoden, 

urvalet och analysen ska diskuteras. De artiklar som valdes ut som resultatartiklar hade något 

spridda teman, men vi ansåg ändå att de kunde tillföra mer klarhet i hur livet erfars efter en 

hjärtinfarkt. Vi reserverar oss mot eventuella fel i översättningen från engelska till svenska, 

men vi gjorde en noggrann översättning med hjälp av flera ordböcker som vi sedan 

tillsammans har diskuterade för att få fram en korrekt översättning. 

 Våra sökord ”qualitative” och ”phenomenol*” var sätt att få fram kvalitativ forskning i 

ämnet. Vi valde tio kvalitativa artiklar till vår litteraturöversikt vilket vi upplever är något i 

underkant för att ge arbetet en ordentlig tyngd. Efter granskning av ett antal artiklar som 

motsvarade vårt syfte var det ändå ett flertal som föll bort. De var bland annat inte tillräckligt 

inriktade mot vårt huvudämne vårdvetenskap eller var för specifikt inriktade i relation till vårt 

syfte. Vi följde Fribergs (2012c) kvalitetsmodell för granskning av vetenskapliga artiklar och 

vi försökte inkludera artiklar av god kvalitet. Detta är något som kan ha påverkat vårt resultat, 

då vi valde bort artiklar som matchade vårt syfte men som till exempel hade publicerats i icke 

vårdvetenskapliga tidskrifter. De valda artiklarna är alla publicerade mellan år 2000-2012, 

med en god spridning under denna tidsperiod.  

Av de tio valda artiklarna är sju publicerade i Sverige. Att så många artiklar valts från 

Sverige är bland annat av den orsaken att de höll en god kvalitet efter granskningen. Detta har 

naturligtvis färgat vårt resultat, då artiklarna återspeglar den rådande kulturen i landet. Två 
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olika svenska författare hade dessutom skrivit två artiklar vardera vilket också är en svaghet 

för vårt resultat. Tanken från början var att hitta artiklar som beskrev både män och kvinnor 

erfarenheter men efter sökning och granskning av vetenskapliga artiklar visade det sig vara en 

svår uppgift då många artiklar föll bort av ovan nämnda anledningar. Detta resulterade i sju 

artiklar med blandat kön på deltagarna och resterande med enbart kvinnliga. Artiklar som 

beskrev enbart mäns erfarenheter av livet efter hjärtinfarkten var mycket få och höll inte vår 

kvalitetsgranskning. Detta urval av studier färgar vårt resultat eftersom en viss skillnad kan 

föreligga mellan män och kvinnors erfarenheter. Vi valde att ta med artikeln som är skriven 

av Zhu et al. (2011), trots att tre av de tio patienterna i studien ej genomgått en hjärtinfarkt. 

De tre patienter var drabbade av angina pectoris, men då symtombilden kan te sig likartad och 

att artikeln var av god kvalitet, valdes den ändå in som resultatartikel i arbetet.  

  

8.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion av det som framkom om patienterna och deras erfarenheter efter 

en hjärtinfarkt samt en fördjupning i hur sjuksköterskan kan utforma omvårdnaden kring 

dessa patienter. 

 

8.2.1 Att se till hela människan  

Efter hjärtinfarkten förändrades patienternas unika behov och perspektiv samt nya 

omständigheter tillkom. Som vårt resultat visade på medförde detta stora konsekvenser för 

patienterna. Vi vill därmed belysa att det inte räcker för sjuksköterskan att ha generell 

kunskap om vanliga problem och behov som kan uppstå efter hjärtinfarkten. Som vi har 

förstått det efter denna litteraturöversikt är det endast genom att tillfråga patienten om vad 

hjärtinfarkten innebär och vilket stöd den behöver för att klara av de upplevda förändringar, 

som sjuksköterskan verkligen kan stödja patienten. Detta bekräftas av Orem (2001, s. 116) 

som beskriver en process där sjuksköterskan och patienten lär känna varandra. Denna process 

menar Orem är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna sätta sig in i patientens situation. 

Orem (2001, s. 382) visar på att utbildning, erfarenhet och känslor och attityder gentemot 

livet är faktorer som påverkar patientens sätt att se på sin hälsosituation. Däremot om 

sjuksköterskan inte lyssnar till patienten och inte ger tillräckligt stöd som främjar patientens 

delaktig i vården, kan detta leda till passivitet och en ökad påfrestning i patienternas redan 

sårbara situation. Kvinnorna i Johanssons och Ekeberghs (2006) beskriver att de upplevde sig 

bli reducerade till anonyma diagnoser och att de inte fick möjlighet att delge sitt perspektiv av 
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sin hjärtinfarkt. Den delaktighet som erbjöds var utifrån sjukvårdens perspektiv och att de 

enbart fick stöd utifrån sina medicinska behov. Orem (2001, s. 57-58) betonar att omvårdnad 

innebär att patienten ges stöd både fysiskt och psykologiskt. Detta sker när sjuksköterskan tar 

reda på hur patienten ser på sin förmåga och vilka svårigheter som den upplever när det gäller 

att utföra egenvård (Orem, 2001, s. 382-383). Utifrån det som beskrivits av Orem och i 

Johanssons och Ekeberghs studie menar vi på att omvårdnaden behöver gälla fler områden än 

bara det medicinska för att öka dessa patienters välbefinnande. 

 

8.2.2 Patientdelaktighet  

Resultatet visar på att den standardiserade informationen från sjukvården ibland var 

otillräcklig, vilket medförde otrygghet och osäkerhet. Vi förstår detta som att patienterna inte 

gjordes tillräckligt delaktiga och att deras perspektiv inte togs hänsyn till när information 

gavs. Patientdelaktighet, information samt kunskap är något som Eldh, Ekman och Ehnfors 

(2006) beskriver i sin studie. Eldh et al. menar på att information bör ges utifrån patientens 

behov och vara lätt för patienten att förstå för att kunna omsätta den till kunskap. Delaktighet 

främjas när sjukvårdspersonalen uppmärksammar patientens egen kunskap och när den själv 

får fatta beslut utifrån sin kunskap och sina behov. För att främja patientens lärande för en 

ökad egenvårdskapacitet kan sjuksköterskan använda sig av Orems (2001, s. 354) 

stödjande/undervisande omvårdnadssystem. Sjuksköterskan använder sig av hjälpteknikerna 

stöd, vägledning och en utvecklande miljö för att stärka patientens lärande. Med andra ord, 

detta system är mer än att bara informera patienter, utan en hjälpande metod för 

sjuksköterskan, som syftar till att göra patienten delaktig för att denne ska kunna integrera och 

omsätta den nya kunskapen i sitt liv. 

 

8.2.3 Motivation till livsstilsförändringar 

Efter hjärtinfarkten fick patienterna råd om att göra livsstilsförändringar men det fanns flera 

som upplevde en låg motivation till att genomföra dessa förändringar och de saknade kunskap 

om hur de skulle gå tillväga. Vi menar på att när motivation saknas gällande 

livsstilsförändringar behöver sjuksköterskan ta sig tid för att försöka förstå patientens 

situation och bekräfta patientens behov. Detta anser vi kan ske genom en öppen och lyhörd 

dialog mellan sjuksköterskan och patienten. Genom dialogen kan sjuksköterskan finna sätt att 

motivera patienten så att riskfaktorer ytterligare lidande reduceras samt att ett återinsjuknande 

förhindras. Som stöd i detta omvårdnadsarbete kan sjuksköterskan använda sig av Orems 
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(2001, s. 55-60) hjälpande metoder; den vägledande och den undervisande. Sjuksköterskan 

vägleder patienten genom att ge förslag, råd och instruktioner på ett lämpligt sätt. Denna 

metod kräver att sjuksköterskan och patienten kommunicerar med varandra. En annan metod 

som kan användas i omvårdnadsarbetet är den undervisande där patientens egna behov får 

styra vilka kunskaper och färdigheter som behöver integreras. Om patienten ska kunna 

integrera detta i sitt liv menar Orem på att patienten måste vara mottaglig och uppleva sig ha 

behov av ny kunskap. Därför behöver sjuksköterskan således ta hänsyn till patientens 

bakgrund och erfarenhet, livsstil och vanor, patientens öppenhet gentemot sitt lärande samt ha 

kunskap om patientens egenvårdsbehov för att kunna implementera ny kunskap (2001, s. 55-

60). Detta är något som Socialstyrelsen (2005) också styrker när de skriver att sjuksköterskan 

ska ha förmåga att undervisa och informera patienten utifrån rådande förutsättningar och att 

detta ska ske i dialog med patienten, vilket möjliggör patientens delaktighet. Med andra ord är 

en god dialog mellan sjuksköterskan och patienten av stor betydelse för att kunna ta del av 

patienters tankar och erfarenheter. Genom dialogen får sjuksköterskan kunskap om de 

faktorer som underlättar eller hindrar patientens välbefinnande och väg mot en förändrad 

livsstil, något som är centralt för att kunna utforma en adekvat omvårdnad. Att patienten själv 

behöver ha insikt om varför de behöver göra livsstilsförändringar är något som kommer fram i 

Kärners, Tingströms, Abrandt-Dahlgrens och Bergdahls (2005) studie. De patienterna som 

deltog i studien hade alla genomgått en hjärtinfarkt, PCI eller bypassoperation, och beskriver 

upplevda hinder och förutsättningar för välbefinnandet och livsstilsförändringarna. Studien 

beskriver hur patienternas egna insikter bidrog till en ökad förmåga att ta aktiva beslut för att 

kunna underhålla en hälsosam livsstil. Faktorer som beskrevs öka välbefinnandet och öka 

förmågan till en ändrad livsstil, var ökad kunskap om hur läkemedel, rökavvänjning och 

fysisk aktivitet inverkade på sjukdomen. Patienterna ansåg också att återhämtningen 

främjades om det fanns en upplevd tro på livsstilsförändringars positiva inverkan.  

 

8.2.4 Närståendes perspektiv  

Något annat som vi vill framhålla ur vårt resultat är det sociala nätverkets roll efter 

hjärtinfarkten. Som vi förstår det kan patientens sociala nätverk både bidra till eller hindra 

återhämtningen. Vi anser att det är betydelsefullt för sjuksköterskan att ha kunskap om 

patientens relation till sina anhöriga när omvårdnaden planeras. Enligt Socialstyrelsen (2005) 

behöver sjuksköterskan ha förmåga att tillvarata närståendes kunskaper och erfarenheter samt 

genom dialog främja deras delaktighet. Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) menar på att det 

finns anledning till att också ta del av de närståendes perspektiv eftersom människor lever i 
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samspel med varandra. Då de närstående många gånger får en vårdande roll och är patienten 

nära är de följaktligen viktiga för patientens hälsa och välbefinnande. Dessa tankar om 

närståendes närvaro är något som Orem (2001, s. 397) också belyser och menar på att 

patientens familj och vänner är väsentliga faktorer för att upprätthålla en balans mellan 

ensamhet och social interaktion. Orem (2001, s. 378) menar på att om en familjemedlem är 

delaktig i en patients omvårdnad stödjer sjuksköterskan den närstående genom att finns där 

som stöd. Något vi vill poängtera är att sjuksköterskan inte påtvingar de närstående en 

vårdande roll men vi vill uppmärksamma att även de närståendes liv påverkas när en person 

drabbas av erfarenheter efter en hjärtinfarkt. Studien visar att partnern och patienten upplevde 

sig komma varandra närmare och att partnern tog ett större ansvar i hemmet efter 

hjärtinfarkten. Det beskrivs även att makarna undvek att prata om sina känslor med varandra 

för att inte oroa den andre. Detta kunde, trots att de levde sida vid sida, leda till att de inte 

visste hur den andre kände det. Därmed menar vi att sjuksköterskan behöver upprätta både en 

god relation till patient och till närstående för att hjälpa och stödja dem att hantera svårigheter 

som uppstår i livet efter hjärtinfarkten.  

 

8.2.5 Att gå vidare i livet  

Avslutningsvis vill vi belysa patienternas förmåga att omvärdera sina liv efter hjärtinfarkten, 

till exempel genom att prioritera sig själva, vila och återhämtning. Att upprätthålla balansen 

mellan vila och aktivitet är ett av Orems (2001, s. 225-227) universella egenvårdsbehov. 

Orem menar att denna balans kan upprätthållas genom att personen väljer aktiviteter som 

stimulerar och skapar balans i människans fysiska, affektiva, intellektuella och sociala 

funktioner. Personen deltar då i sådant som gynnar vila och aktivitet samt använder sin egen 

förmåga, sina intressen och värderingar för att utveckla en balans mellan vila och aktivitet. 

Denna förmåga till omvärdering är något som Mayan, Morse och Eldershaw (2006) styrker i 

sin studie om patienter med kronisk sjukdom. De benämner detta som self-reformulation, 

vilket de beskriver som ett förhållningssätt till livet och som karakteriseras av väsentliga och 

permanenta förändrade värderingar hos personer som varit nära döden. Vi menar således att 

patienternas sätt att omvärdera livet efter insjuknandet visar på en förmåga till 

egenvårdskapacitet, det vill säga en förmåga till reflektion och insikt. Det är därför 

betydelsefullt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett holistiskt synsätt som ser till hela patienten 

och inte bara de funktionsnedsättningar som följer efter sjukdomen. Detta styrks av 

Socialstyrelsen (2005) som beskriver att sjuksköterskan ska kunna identifiera patienters 

resurser och förmåga till egenvård, samt tillvaratar det friska hos patienten. Som detta tema 
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visar behöver ett insjuknande inte bara omfatta lidande, utan kan också medföra att patienten 

omorienterar sitt liv i positiv bemärkelse och ökar sin reflekterande förmåga. Detta är något 

som många patienter har förmåga till men sjuksköterskan bör också vara uppmärksam på de 

patienter som saknar denna förmåga. För att även dessa patienter ska kunna återfå sin hälsa 

och uppleva ett välbefinnande behöver sjuksköterskan ge extra stöd till dessa. 

 

8.3 Praktiska implikationer 

Vår litteraturöversikt visar på att det är viktigt att anpassa vården efter varje individs unika 

behov. Resultatet visar på att individanpassad information gav trygghet och att få och ha 

kunskap var ett sätt att hantera hjärtinfarkten. Det är därmed viktigt att göra patienten delaktig 

för att få kunskap om just dennes unika behov av lärande och tillvarata patientens egen 

kunskap. Författarna menar på att Orems Self-Care Deficit Nursing Theory ger ett stöd till 

sjuksköterskan att utforma omvårdnaden så att patienten görs delaktig och öka patienternas 

förmåga till egenvård utifrån sin unika situation. Därför menar författarna på att denna teori är 

lämplig att använda i mötet med patienter som insjuknat i hjärtinfarkt då Orems teori 

beskriver flera aspekter av omvårdnaden. Författarna vill också betona betydelsen av att göra 

närstående delaktiga i patienternas hälsoprocesser då de är ett viktigt stöd till återhämtning.  

 

8.4 Förslag till fortsatta studier 

Efter att ha genomfört denna litteraturöversikt, efterfrågas vårdvetenskaplig forskning som 

belyser yngre mäns och kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt. Då medelålders och äldre 

kvinnors erfarenheter oftare är beskrivet inom den vårdvetenskapliga forskningen bör också 

mäns erfarenheter, oberoende av ålder, utforskas. Komplettering av sådan forskning skulle ge 

ett underlag till hur det evidensbaserade omvårdnadsarbetet kan utformas utifrån patienters 

kön och vilken åldersgrupp de tillhör.   

 

9 Slutsats 

Detta examensarbete syftade till att beskriva patienters erfarenheter av livet efter 

hjärtinfarkten. Resultatet visade på att livet förändrades och påverkades på många sätt, både 

positivt och negativt. Det som framkom var att patienternas kroppsmedvetenhet ökade, de 

upplevde förändrade emotioner, fick nya värderingar och försökte ändra sin livsstil. 

Patienternas sociala relationer ändrades och arbetet beskriver också på vilket sätt sjukvården 

bidrog eller hindrade deras återhämtning. Det har gett oss en fördjupad bild av olika aspekter 
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som påverkar livet för en person som insjuknat i hjärtinfarkt. Författarna har fått en fördjupad 

kunskap om att det finns många fler områden än bara det medicinska, som patienter efter en 

hjärtinfarkt kan behöva stöd och hjälp med från sjuksköterskan.    
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

PubMed Myocardial 

infarction life after 

perspective  

 

43 1 vald 

Kristofferzon et al. (2008) 

PubMed Myocardial 

infarction 

qualitative 

 

252 2 valda 

Stevens & Thomas (2012) 

Sutherland & Jensen (2000) 

CINAHL plus 

with Full Text 

Myocardial 

infarction  AND 

qualitative 

161 4 valda 

Eriksson et al. (2009) 

Kristofferzon et al. (2007) 

Hildingh et al. (2006) 

Bergman & Berterö (2003) 

 

CINAHL plus 

med Full Text 

Life experiences 

AND Coronary 

disease 

 

24 1 vald 

Zhu et al. (2011) 

CINAHL plus 

med Full Text 

Phenomenol* 

AND myocardial 

infarction 

 

42 2 vald 

Bergman & Berterö (2001) 

Johansson et al. (2003) 
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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 

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. 

Att få ökad kunskap om och 

förståelse för hur det är att bli 

drabbad av kransartärsjukdom 

och hur det påverkar livet och 

livsstilen för individen (samt 

att identifiera påverkande 

faktorer och dess effekt på 

compliande/locus of control  

 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 3 kvinnor och 5 män, 49-

68 år, diagnostiserade med 

kransartärsjukdom 5-8 månader 

innan intervjun. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Hermeneutisk analys 

enligt Gadamer. 

Tre uppkomna områden:  

Orsaker till kransartärsjukdom – patienternas 

egna uppfattningar om sjukdomen uppkomst 

och sökandet efter orsaker som inverkat på 

insjuknandet som t.ex. livsstilen.            

Svårigheter för rehabilitering – svårigheter i 

relation till rehabilitering, livsstilsförändringar 

och socialt liv.                                         

Förutsättningar för lyckad rehabilitering – t.ex. 

individen själv, förändrade värderingar och stöd 

från det sociala nätverket. Kunskap om sin 

sjukdom var viktigt för rehabiliteringen.  

 

Bergman, E., & 

Berterö, C. 

 

‘Grasp life 

again’. A 

qualitative 

study of the 

motive 

power in 

myocardial 

infarction 

patients.  

2003, Sverige, European 

Journal of 

Cardiovascular Nursing.  

Att få ökad kunskap om och 

förståelse för vad drivkraft är 

och hur det påverkar 

individens rehabilitering och 

återgång till ett fungerande 

vardagsliv.  

Metod: Grounded theory. 

Urval: Strategiskt urval. 6 

kvinnor, 7 män, 39-72 år, med 

en diagnos hjärtinfarkt i minst 

12 månader.   

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Grounded theory. 

Ett huvudtema: Livslust – livslusten var 

drivkraften för att fortsätta leva vidare.  

Fem subkategorier:  

Medvetenhet om sjukdomen; Emotioner som 

rädsla, oro och sorg begränsade patienternas 

dagliga liv. Osäkerhet om framtiden och 

behandling. Omorientering; Sökande efter 

hälsosammare vägar att hantera livet efter 

hjärtinfarkten. 

Autonomi; De fattade egna beslut och hade 

viljan och avsikten att göra förändringar i sitt 

liv. Omsorg; betydelsefullt att veta att anhöriga 

fanns nära tillhands.   
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Eriksson, M., 

Asplund, K., & 

Svedlund, M. 

Patients’ and 

their 

partners’ 

experiences 

of returning 

home after 

hospital 

discharge 

following 

acute 

myocardial 

infarction. 

2009, Sverige, European 

Cardiovascular Nursing. 

Syftet var att beskriva 

patientens och hennes/hans 

partners erfarenhet efter 

utskrivning efter en akut 

hjärtinfarkt.  

Metod: Del av en longitudinell 

undersökning. Deskriptiv och 

kvalitativ design.  

Urval: 15 par. Patienternas kön: 

4 kvinnor, 11 män.  

Datainsamling: Individuella 

intervjuer med öppna frågor. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman.  

 

Tre teman framkom i studien med subteman. 

Patienters och partners erfarenheter gick att 

urskilja och nedan följer patienternas 

erfarenheter: 

Att komma hem till sitt eget hem; en positiv 

upplevelse och upplevd oro och osäkerhet.            

Att vara tillfreds med sig själv; tvungna att 

anpassa sig till situationen, svårigheter att 

acceptera hjärtinfarkten. Ny värdering av livet.                    

 Ha normalitet i sikte; Patienterna försökte leva 

för att kunna återgå till ett normalt liv.  

 

 

Hildingh, C., 

Fridlund, B., & 

Lidell, E. 

Access to the 

World After  

Myocardial 

Infarction: 

Experiences 

of the 

Recovery 

Process 

2006, Sverige, 

Rehabilitation Nursing. 

Att belysa steg i 

återhämtningen efter en 

hjärtinfarkt med särskild 

åtanke på patienters 

upplevelse.  

Metod: Kvalitativ design med 

deskriptiva inslag. 

Urval: 16 män och kvinnor som 

genomgått hjärtinfarkt. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Semantisk 

innehållsanalys. 

 

 

Studiens tre teman:  

Förmåga; Stöd, kompetens, bekräftelse och 

tillgänglighet från det sociala nätverket var 

viktigt. Ny kunskap integrerades.                      

Begränsning visade sig genom fysiska och 

psykiska symtom.                                 

Omorientering: Omvärdering av livet, arbete 

och fritid. Förändrad självbild.  

 

Johansson, A., 

Dahlberg, K., & 

Ekebergh, M. 

 

 

 

Living with 

experiences 

following a 

myocardial 

infarction.  

2003, Sverige, European 

Journal of 

Cardiovascular Nursing. 

Att undersöka kvinnors 

upplevelser/erfarenheter efter 

en hjärtinfarkt. 

Metod: Fenomenologiskt 

utförande utifrån Merleau-

Pontys filosofi om kroppen. 

Urval: Åtta kvinnor som levt 

med diagnosen hjärtinfarkt 2-25 

år.  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer i 

hemmiljö. 

Analys: Giorgis 

fenomenologiska analys. 

Fem teman framkom:  

Mitt hjärta och mitt liv: medvetenhet om liv och 

död, respekt för livet och en osäker framtid. 

Leva med en opålitlig kropp: hinder i vardagen 

och existentiell osäkerhet.                                           

När livet sviker: svårigheter att klara av 

vardagen, mer vilja än kroppslig förmåga.                                          

Upplevd skörbarhet och minskat deltagande: 

önskan om individanpassad information och 

stöd att hantera vardagen.                                       

Försök till att uppnå försoning: försoning med 

sjukdomen och sig själv för att kunna leva 

vidare. 
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Kristofferzon, M.-

L., Löfmark, R., & 

Carlsson, M. 

Striving for 

balance in 

daily life: 

experiences 

of Swedish 

women and 

men shortly 

after a 

myocardial 

infarction. 

2007, Sverige, Journal of 

Clinical Nursing.  

Att beskriva män och kvinnors 

upplevelse av det dagliga livet 

4-6 månader efter en 

hjärtinfarkt. 

Med fokus på 

problemområden, 

problemhantering och stöd 

från det sociala nätverket.  

Metod: Kvalitativ, deskriptiv 

och retrospektiv studie. 

Urval: 20 kvinnor och 19 män, 

47-90 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer under 

de första 4-6 månaderna efter 

hjärtinfarkten.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman. 

Tre teman visade sig: 

Hot mot vardagen – kroppslig och själslig 

förändring.  Fysiska symtom som fatigue och 

andfåddhet. Emotioner som oro, osäkerhet, 

irritation och avsaknad av livslust.  

Kamp för kontroll – tilltro till egen kapacitet, 

ändrade attityder och beteende, autonomi. 

Patienterna satte gränser och sökte information.  

Det tvetydiga nätverket innefattade emotionellt 

stöd, trygghet, kunskap, assistans men också 

kommunikationsproblem.  

Krisofferzon, M.-

L., Löfmark, R., & 

Carlsson, M. 

Managing 

consequences 

and finding 

hope – 

experiences 

of Swedish 

women and 

men 4-6 

months after 

myocardial 

infarction 

2008, Sverige, 

Scandinavien Journal of 

Caring Science. 

Att beskriva män och kvinnors 

upplevelser av vardagslivet 4-

6 månader efter en hjärtinfarkt 

och deras förväntningar inför 

framtiden. 

Metod: 2:a delen av en 

intervjustudie. Del av en större 

longitudinell studie.  

Urval: 20 kvinnor och 19 män, 

47-90 år, 4-6 månader efter en 

hjärtinfarkt.  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Två teman framkom i studien:  

Hantering av konsekvenserna efter 

hjärtinfarkten: Hälsoproblem som fatigue, 

andfåddhet och bröstsmärta. Rädsla för döden 

och ny infarkt. Sociala relationer viktiga och 

stödjande. Behov av mer information från 

sjukvården.                           

Att finna en mening i det som hänt; patienterna 

beskrev sig ha fått en andra chans. Nya 

värderingar och uppskattning av livet. Hopp om 

ett normalt och aktivt liv. 

Stevens, S., & 

Thomas, S. P. 

Recovery of 

Midlife 

Women 

From 

Myocardial 

Infarction 

2012, USA, Health Care 

for Women International 

Syfte var att få fram 

medelålders kvinnors 

erfarenheter som överlevt en 

hjärtinfarkt och som återvänt 

hem för konvalescens.   

Metod: Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

 Urval: 8 kvinnor, 45-65 år.  

Datainsamling: Intervjuer.  

Analys: Fenomenologisk analys 

enligt Merleau-Ponty samt 

hermeneutisk analys enligt 

Thomas & Pollio. 

 

 

Resultatdelen består i två delar, dels en 

kontextuell bakgrund baserad på Merleau-

Pontys filosofi om kroppen. 

Body: Förändrad kropp med fysiska symtom 

som ändrade synen på kroppen. Påverkan på de 

dagliga aktiviteterna.  

Others: En förändring i familjerollen.  

Den andra delen av resultatet visar fyra teman; 

Störning av livet; Förändrad kropp och identitet.  

Frihet/ofrihet; Begränsad tillgång till världen. 

Beroende av andra.                                                 

Att veta/att inte veta; Fördröjning av diagnos. 

Generell information som ledde till osäkerhet 

och okunskap om framtida symtom och 

emotioner.                                                              

Att leva med rädsla vilket begränsade sociala 

aktiviteter.   
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Sutherland, B., & 

Jensen, L. 

 

Living with 

Change: 

Elderly 

Women's 

Perceptions 

of Having a 

Myocardial 

Infarction 

2000, Canada, 

Qualitative Health 

Research 

Syfte att beskriva äldre 

kvinnors uppfattning av att ha 

genomgått en hjärtinfarkt.  

Metod: Explorativ kvalitativ 

design.  

Urval: 11 kvinnor, 70-85 år. 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor.  

Analys: Innehållsanalys enligt 

enlig Miles & Huberman 

(1994). 

Ett huvudtema: Processen av att ha drabbats av 

en hjärtinfarkt och de förändringar som den 

medför. 

Subtema: Att leta efter en diagnos.                        

 Att bli diagnostiserad; reaktion och reflektion 

av diagnosen. 

Att upptäcka förändringens karaktär; upplevd 

sårbarhet, möte med döden. 

Anpassning till förändring; sätta gränser, 

beroende av andra, testar egna gränser, 

återinlärning. 

Att gå vidare med förändrat liv; att fortsätta 

leva. 

Zhu, L,. Ching Ho, 

S., & Wing Hung 

Sit, J 

The 

experiences 

of Chinese 

patients with 

coronary 

heart disease. 

2011, China, Journal of 

Clinical Nursing 

Syftet är att utforska patienters 

upplevelse/erfarenhet av 

kranskärlssjukdom i Kina.  

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

studie. 

Urval: 11 deltagare. 

Dat insamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys.  

Tre teman fram i studien: 

Att uppleva med en livshotande sjukdom; 

symtom bröstsmärtor påminde om sjukdomens 

oförutsägbarhet.  

Strategier för att anpassa sig till att leva med 

kranskärlssjukdom; omläggning till en 

hälsosammare livsstil. Fatigue och andfåddhet 

hindrade en återgång till normala aktiviteter.    

Beteendet för att söka hjälp; tillit till att själv 

kunna hantera sjukdomen genom användning av 

t.ex. kinesiska läkemedel. Sökande av stöd från 

vårdpersonal för att sedan själva kunna hantera 

sjukdomen och förhindra en ny hjärtinfarkt.  

 

 


