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ABSTRACT

Acute myocardial infarction is a serious diagnosis. Both the patient and the loved ones 
experience an immediate uncertainty. To be able to emotionally support the patient´s spouse, 
the nurse in the coronary care unit must be prepared to also encounter the world of the spouse. 
The aim of this study was from a nursing perspective to illuminate how life was experienced 
during the first two months by the spouse of someone, who was stricken by a first time acute 
myocardial infarction. Interviews with six spouses were conducted. The methodological 
approach was phenomenological-hermeneutic, based on the French philosopher Paul Riceour. 
The result of the qualitative text analysis showed four themes: To lose one´s foothold, To be 
exposed to the medical and nursing staff, To get a changed relationship to one´s partner, To 
wish to make the most of one´s life. The first theme highlighted the spouse’s strong feelings 
of uncertainty concerning the outcome of the patient. The second theme showed the spouse’s 
confidence in the medical care. It also showed the spouse’s sense of being insulted by the 
nurses, who did not acknowledge the spouses´ need of obtaining information and emotional 
support. The third theme demonstrated how the partner cared for and felt responsible for 
observing the former patient´s health condition. The fourth theme showed that the spouse 
realized that life has to come to an end and therefore wanted to realize his/her plans for the 
future before it was too late. The findings from this study emphasize the importance of the 
medical and nursing staff to show interest in the spouses´ experiences. Thereby the spouses 
can experience a support in congruence with their needs, and their life situation might thereby 
be improved. It would be of great interest to study how nurses regard the spouses´ life 
situation during the patients´ stay in hospital. Further research could also highlight which 
factors could minimize the sufferings of partners to seriously sick patients, regardless of the 
patients´ diagnosis.

Key words: Coronary care, hermeneutic phenomenology, lifeworld, myocardial infarction, 
spouse 
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INLEDNING

Under några år på 1970-talet tjänstgjorde jag som nyutexaminerad sjuksköterska på en 
intensivvårdsavdelning, där patienter med akut hjärtinfarkt vårdades. Mitt arbete var då mest 
fokuserat på patienten. Hur de anhöriga upplevde sin situation såsom varande maka, make, 
barn eller annan närstående till en så svårt och akut sjuk människa, förstod jag inte tillräckligt 
mycket av för att kunna vara ett optimalt stöd för dem. Tre decennier har gått sedan jag själv 
vårdade patienter med hjärtinfarkt, och både hjärtinfarktvården och jag själv har utvecklats. 
Numera har jag betydligt mer erfarenhet både som sjuksköterska och som anhörig, och inte 
minst av att leva i och reflektera över min egen värld i relation till andra människor. 
Sjuksköterskans uppgift i att medverka till att stödja såväl patienter som anhöriga ser jag i dag 
som central. För att kunna utgöra ett så gott stöd som möjligt måste sjuksköterskan ständigt 
utveckla sin förmåga att förstå de anhörigas belägenhet och söka föreställa sig hur de tänker 
och känner i den situation de befinner sig i. 

I detta arbete avses med professionella vårdare sjuksköterskor och läkare. Begreppet anhörig 
omfattar både partner och familj samt andra närstående. Med partner avses den käresta som 
patienten valt att leva sitt liv med. Patienten benämns patient både före, under och efter 
vårdtiden. Avsikten är, att det ska vara tydligt för läsaren vem som var partner och vem som 
var patient. Med stöd menas, att sjuksköterskan både socialt och emotionellt i sitt 
förhållningssätt och i sin handling på olika sätt visar, att hon/han står den anhörige bi och vill 
den anhörige väl. Sjuksköterskan kan till exempel visa intresse för den anhöriges situation och 
visa värme, lyhördhet och respekt i sin kontakt med den anhörige. Hon/han kan också lyssna 
till den anhöriges farhågor och oro, samt känna av och tillgodose den andres behov av till 
exempel information, samtal, hopp inför framtiden och delaktighet i vården.

BAKGRUND

I detta avsnitt presenteras kortfattat hjärtinfarktsjukdomen och tidigare forskning om 
patienters erfarenhet av att få hjärtinfarkt. Vidare redogörs för tidigare studier av erfarenheter 
hos anhöriga till en akut svårt sjuk person, med speciellt intresse för anhöriga till den som får 
en akut hjärtinfarkt. Slutligen visas kortfattat tidigare forskning om betydelsen av 
sjuksköterskans förståelse för de anhörigas situation. 

Sjukdomen hjärtinfarkt
Ischemisk hjärtsjukdom är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom och lidande i den 
industrialiserade världen, och forskningen inom området hjärtsjukdomar är omfattande. 
Incidensen av akut hjärtinfarkt i Sverige var år 2002 drygt 600 per 100 000 invånare, och 
samma år dog närmare 200 personer per 100 000 invånare i en akut hjärtinfarkt 
(Socialstyrelsen, 2004a). 

Hjärtinfarkt innebär att blodflödet i en av hjärtats kransartärer plötsligt av någon anledning 
har försämrats så att det uppstått en syrebrist i hjärtmuskeln (Ericson & Ericson, 2004). 
Orsaken kan vara till exempel en blodpropp, kärlspasm, plötsligt blodtrycksfall och ökat 
hjärtarbete på grund av stress. Symtomen är plötsliga centrala bröstsmärtor, som kan upplevas 
som outhärdligt svåra och framkalla dödsångest. Hos kvinnor är ofta symtom som ångest och 
illamående, kallsvettighet och andfåddhet mer påtaliga än själva smärtupplevelsen. Diagnosen 
ställs med ledning av symtom, EKG (elektrokardiogram), som registrerar hjärtats elektriska 
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aktivitet, samt olika biokemiska analyser i serum. Med akut hjärtinfarkt avses en diagnos, som 
läkare ställer på grundval av de för hjärtinfarkt typiska kriterierna rörande smärta, EKG-
förändringar och enzymförändringar i blodet, vilka Socialstyrelsen (2004b) anger och 
specificerar i sina riktlinjer för hjärtsjukvård. 

Läkemedel mot smärtan och ångesten är den främsta akuta medicinska åtgärden. I övrigt 
behandlas det akuta tillståndet med syrgas, läkemedel som blockerar aktiviteten i det 
sympatiska nervsystemet samt läkemedel som löser upp blodproppar och som förhindrar 
proppbildning. Kirurgisk behandling förekommer också i form av s.k. ballongdilatation. 
Därmed menas, att ett förträngt kranskärl vidgas med hjälp av en liten ballong, som via en 
liten kateter i blodbanan förs fram till det förträngda stället. Där expanderas ballongen så 
kärlet utvidgas och cirkulationen kan förbättras. Ofta förses kärlet med ett stent, en liten 
metallnäthylsa, som ska hålla kärlet öppet. Socialstyrelsen (2004b) rekommenderar tre till sex 
dagars vårdtid på sjukhus vid akut hjärtinfarkt.

I undervisningen om hjärtsjukdomar för blivande läkare och sjuksköterskor har betoningen 
varit på patologiska skeenden och behandlingsprocesser, snarare än psykologiska och sociala 
konsekvenser av sjukdomen (Thompson, Ersser & Webster, 1995). Även inom forskningen 
om dessa sjukdomar har fokus i hög grad varit på symtom, riskfaktorer och behandling 
(Johansson, Dahlberg & Ekeberg, 2003). 

Patientens upplevelser i samband med akut hjärtinfarkt
Den som får en akut hjärtinfarkt befinner sig plötsligt i en helt ny och livshotande situation. 
Enligt Dahlberg (1997a) innebär varje förändring i kroppen också en förändring i tillgången 
till livet. Att hjärtat slår och allt är som vanligt, är inte längre självklart. Kroppen är skadad, 
och livsvärlden är förändrad. Ångesten inför vad som ska hända kan vara stor och sårbarheten 
påtaglig. Det existentiella hotet kan kännas överhängande. 

Vetenskapliga studier av patientens egna upplevelser och erfarenheter har tidigare inte 
publicerats i särskilt stor omfattning. Under senare år tycks dock allt fler forskare rikta 
intresset mot patienternas upplevelser, och vad de har att förmedla och berätta. En studie, som 
fokuserade speciellt på kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt, visar bl.a. att kvinnorna 
kände en existentiell osäkerhet, när de inte längre kunde lita på sina kroppar (Johansson et al., 
2003). Av studien framgår också, att det var viktigt för kvinnorna att känna delaktighet i sin 
vård. De kände också behov av stöd och individuellt anpassad information. En studie av 
Svedlund, Danielson och Norberg (2001) om kvinnor med akut hjärtinfarkt visar, att 
kvinnorna bl. a. upplevde, att de hade förlorat sin kraft, blivit beroende av andra och blivit 
påtagligt sårbara efter hjärtinfarkten. I en dansk studie av män med hjärtinfarkt framkom att 
männen upplevde ett existentiellt hot och att de hade behov av information och stöd 
(Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). En studie från Storbritannien belyser också mäns 
behov av stöd och information efter en hjärtinfarkt (White, 2003). Crafoord (2004) berättar i 
en skönlitterär bok mycket målande om sina erfarenheter av att vara patient med akut 
hjärtinfarkt på ett svenskt sjukhus. Han är författare, tillika psykiater, och beskriver i boken 
sin rädsla inför en oviss framtid, begränsningar i vardagen, beroende och känsla av att inte 
vara sedd och bekräftad av sjuksköterskorna.

Gemensamma upplevelser för patienter med akut hjärtinfarkt tycks vara deras känsla av 
existentiellt hot och behov av stöd i form av information. 
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Erfarenheter som anhörig till akut sjuk patient 
Vetenskapliga studier av hur patientens familj och andra närstående upplever sin situation 
som anhörig till en människa som är akut sjuk förekommer, om än mindre frekvent. Med ett 
systemteoretiskt synsätt ses familjen som ett system, där förändringar i en del av systemet får 
konsekvenser för hela systemet (Kirkevold & Strǿmsnes, 2003). Detta synsätt kan appliceras 
till många sammanhang, och kan således ses som ett bra redskap för sjuksköterskan i mötet 
med familjen. Sand (Almås, 2004) refererar till Travelbee (1971) och menar, att man i mötet 
med de närstående måste utgå från att de kan befinna sig i kris. Engström och Söderberg 
(2004) visar i en studie med sju partners till intensivvårdspatienter, att hela familjen påverkas, 
när någon är allvarligt sjuk. Engström och Söderberg (2004) visar också, att partnerna kände 
oro för hur de andra familjemedlemmarna skulle kunna hantera situationen. De kände 
samtidigt stort behov av stöd från dem och de upplevde, att familjemedlemmarna kommit 
närmare varandra när nu en av dem var allvarligt sjuk. Burr (1998) beskriver, att anhöriga till 
svårt sjuka patienter, som vårdades på en intensivvårdsavdelning ville vara nära och ville 
också kunna skydda och stödja sin sjuka familjemedlem. Det värsta för de anhöriga var, att 
inte veta hur framtiden skulle bli. 

Erfarenheter som anhörig till hjärtsjuk patient 
Att familjen hamnar i en kris, när en av dess medlemmar får en akut sjukdom, gäller enligt 
Kettunen, Solovieva, Laamanen och Santavirta (1999) alldeles speciellt när någon drabbas av 
hjärtinfarkt. Thompson et al. (1995) undersökte erfarenheter hos hjärtpatienter och deras 
partners, dvs. make eller maka, en månad efter en akut hjärtinfarkt. De betonade tillståndet 
illness, att vara sjuk, i motsats till disease, att ha en sjukdom. Intresset för dem var speciellt 
illness, och hur den sjuke och familjen påverkades av sjukdomen. De fann bland annat, att 
partnern till en patient med akut hjärtinfarkt ofta var påtagligt ångestfylld och känslomässigt 
upprörd av det som hänt, och oroade sig mycket. Thompson et al. (1995) fann också, att det 
fanns partners, som blev överbeskyddande, och det föreföll som om parets förhållande 
stärktes efter att sjukdomen inträffat. Att akut hjärtinfarkt påverkar hela familjen och medför 
en omfattande livskris, har också Svedlund och Danielson (2004) visat. I en studie över 
partnern till kvinnor med hjärtinfarkt konstaterades, att partnern erfor brist på frihet, och att 
också partnerns livskvalitet påverkades (Svedlund & Axelsson, 2000). Thompson et al. (1995) 
fann i sin undersökning av patienter med hjärtinfarkt och deras partner, att det fanns en 
intensiv önskan hos både patienten och partnern, att livet skulle återgå till det normala igen. 

Tarkka, Paavilainen, Lehti och Åstedt-Kurki (2003) genomförde en omfattande enkätstudie 
om upplevt stöd till anhöriga till kroniskt hjärtsjuka. De fann, att de anhöriga inte var särskilt 
nöjda med det sociala stöd de fått av sjuksköterskorna. Socialt stöd omfattade i denna 
undersökning konkret hjälp i form av exempelvis information och att få tid för kontakt med 
sjuksköterskorna. Till emotionellt stöd hörde till exempel att sjuksköterskorna visade intresse 
för familjen, lät familjen medverka vid vårdplaneringen och beslut i samband med denna. 
Studien visar, att ungefär en tredjedel av de anhöriga saknat emotionellt stöd från 
sjuksköterskorna och 40 % upplevde inte att de fått konkret hjälp. I Kettunens et al. (1999) 
studie med par, där den ena partnern hade hjärtinfarkt, var det också ungefär en tredjedel av 
de anhöriga partnerna, som inte ansåg, att de fått tillräckligt stöd från sjuksköterskorna. Dessa 
anhöriga partners påtalade dessutom, att bristen på stöd ökade deras emotionella stress i form 
av exempelvis rädsla. Behovet av och bristen på stöd i form av information från 
sjuksköterskorna beskriver också Steward, Davidson, Meade, Hirth och Makrides (2000) i en 
studie, som inriktade sig på erfarenheter från 14 par, dvs. både patienter med akut hjärtinfarkt 
och deras partners. Även Thompson et al. (1995) har visat, att behovet av information är stort 
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för både patienten och partnern. Mårtensson, Dracup och Fridlund (2001) visar i en studie 
betydelsen av att den hjärtsjukes partner bemöts som värdefull person, som får information av 
bland annat de professionella vårdarna. Då upplever sig partnern delaktig och vet vem 
hon/han kan vända sig till med frågor och kan därför bättre stödja den hjärtsjuke.  Studien 
visar också på betydelsen av att professionella vårdare tar del av partnerns erfarenheter för att 
därigenom kunna medverka till att förbättra livssituationen för paret. Broström, Strömberg, 
Dahlström och Fridlund (2003) har i en studie om hjärtsjuka patienter och deras partners 
beskrivit, att sömnproblem hos paret kan medföra att partnern inte kan stödja den sjuke. 
Broström et al. (a.a.) identifierade förhållanden som underlättade eller försvårade partnerns 
stöd till patienten. De fann bland annat att det var viktigt att partnern själv fick stöd. Om 
vårdarna kan förmedla en känsla av säkerhet till partnern, kan sömnen för paret förbättras, och 
partnern själv kan därmed utgöra ett stöd för den sjuke (a.a.).

Thompson et al. (1995) menar, att sjuksköterskor ofta ser sig själva som nyckelpersoner, när 
det gäller information. Vad gäller patienterna i Thompsons et al. (1995) studie föredrog i varje 
fall dessa, att få sin information från läkare, eftersom de ansåg att sjuksköterskornas 
information var inadekvat.

Sjuksköterskans förståelse för anhörigas situation
För sjuksköterskan som vårdar patienter med akut hjärtinfarkt är det viktigt att vid 
vårdplaneringen uppmärksamma inte bara patientens, utan även partnerns behov. Detta är 
väsentligt för både patient och partner, inte minst för att partnerns resurser behövs för optimal 
rehabilitering av patienten med akut hjärtinfarkt (Kettunen et al., 1999). Att de anhöriga 
verkligen vill kunna stödja sin sjuka närstående, stämmer väl överens med Lögstrups (1992) 
uppfattning att det alltid finns ett etiskt krav att ta vara på en annans persons liv. Martinsen 
(2003) talar om den personcentrerade humanismen och menar, att grunden till denna är det 
kristna barmhärtighetsarbetet och filantropin. Hon menar också, att människor inte kan ses 
isolerade från varandra: ”Fordi vi er skapt er vårt grunnvillkor att vi ingår i relasjoner till 
hverandre.” (a.a. s 90). Martinsen (2003) menar också att människor är bundna till varandra 
med kravet om att ha omsorg om varandra i livets alla olika situationer. Det är utifrån de 
relationer vi ingår med varandra i konkreta situationer, som det etiska kravet får sitt innehåll. 
Att människor är beroende av varandra, blir speciellt tydligt i samband med lidande och 
sjukdom. Enligt Kemp (1992) menar Levinas, att den som ser en annans sårbarhet även 
känner ansvar för den andre som unik människa. Walters (1995) betonar hur viktigt det är för 
de anhöriga, att sjuksköterskorna visar att de bryr sig om deras närstående. Han uttrycker 
innebörden av sjuksköterskans personliga engagemang enligt följande: ” It´s being able to
share a world of meaning with the patient and the family. It´s about exhibiting a concerned 
attitude for the welfare of the patient and the family” (a.a. s 1001). 

Den sjuksköterska som vill kunna vara ett stöd för anhöriga, måste sträva efter att förstå, hur 
lidandet ter sig för dem. Eriksson (1994) menar, att sjuksköterskan genom att visa att hon vill 
en annan människa väl, kan medverka till att lindra dennes lidande. Enligt Eriksson (1994) 
präglas det mellanmänskliga, kärleksfulla mötet mellan patienten och vårdaren av värdighet, 
närhet, värme, ödmjukhet och respekt. Att sådana möten kommer tillstånd även mellan 
sjuksköterskan och de anhöriga, torde givetvis vara önskvärt. Alla möten tillför någonting för 
dem som möts, och de mötandes tankar och uppfattningar påverkas (Eriksson, 1997; Kemp, 
1992; Lögstrup, 1992). Genom att reflektera över mötet med de anhöriga, kan sjuksköterskan 
finna nya dimensioner hos sig själv och utvecklas både i sin profession och som 
medmänniska. Att detta är viktigt, och att det kan finnas behov av att sjuksköterskor utvecklar 
sin förståelse för anhörigas situation visas tydligt i en studie om interaktionen mellan anhöriga 
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och sjuksköterskor, sett ur sjuksköterskans perspektiv (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie 
& Paunonen-Ilmonen, 2001). Sjuksköterskorna uppgav där bland annat, att tidsbrist 
försvårade interaktionen med de anhöriga, och att de anhöriga var blyga inför att närma sig 
personalen. Vidare framkom att sjuksköterskorna såg de anhöriga i första hand som 
informanter och mottagare av information. Färre än en fjärdedel av sjuksköterskorna inledde 
själva diskussioner med anhöriga, medan majoriteten av sjuksköterskorna förväntade sig, att 
de anhöriga skulle ta initiativet till samtal.

PROBLEMFORMULERING  

För att sjuksköterskan på en kardiologavdelning ska kunna medverka till att lindra de 
anhörigas lidande, måste hon kunna föreställa sig, hur de anhöriga känner och tänker. De som 
vårdar patienter med akut hjärtinfarkt uppfattar troligen att deras patienter befinner sig i en 
synnerligen påfrestande situation. Att även den sjukes anhöriga, dvs. familj och andra 
närstående, känner sig pressade, inser de sannolikt också. De professionella vårdarna behöver 
ändå lära sig mera om de olika upplevelser och erfarenheter människor kan ha som anhöriga 
till en patient med akut hjärtinfarkt. Den unika människans upplevelser kan aldrig helt förstås 
av en annan människa (Eriksson, 1994). Genom fortsatt forskning kan ändå läkares och 
sjuksköterskors vårdvetenskapliga kunnande om anhörigas situation öka, vilket kan komma 
både lidande partners, andra anhöriga och patienter till godo. 

När en människa drabbas av akut hjärtinfarkt berörs de anhöriga, familjen och andra 
närstående. För partnern har livssituationen plötsligt förändrats, och vad som kommer att ske i 
framtiden är osäkert. Den anhöriges livsvärld innehåller flera ta – för – givet – dimensioner, 
som ofta förbises av forskare (Walters, 1995). Hur partnern till en patient med akut 
hjärtinfarkt upplever sin situation är ofullständigt undersökt och otillräckligt belyst. Det är 
inte tillräckligt väl känt hur det dagliga livet ter sig för partnern till den, som vårdas för en 
akut hjärtinfarkt, och inte heller hur partnern känner inför sin käresta som svårt sjuk patient. 
Denna studie fokuserar på partnern till en människa som är akut sjuk i hjärtinfarkt. Studien 
kan ge en ny insikt i den värld, som är partnerns, när hans/hennes käresta blir akut sjuk i 
hjärtinfarkt.

SYFTE

Syftet med föreliggande studie var att ur ett vårdande perspektiv belysa innebörden av att vara 
partner till en människa, som för första gången drabbats av en akut hjärtinfarkt. Studien 
omfattar tiden från insjuknandet och de närmaste två månaderna därefter.

METOD

I detta avsnitt presenteras studiens ansats och datainsamlingsmetod. Undersökningsgruppen 
och urvalet, liksom tillvägagångssättet för att genomföra undersökningen presenteras. I detta 
avsnitt behandlas den valda analysmetodens filosofiska grunder liksom också hur analysen 
genomfördes. Slutligen visas de forskningsetiska principer, som studien vilar på samt hur 
dessa tillämpades i studien. 
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Studiens design är induktiv och explorativ, eftersom syftet var att belysa människors 
upplevelser och erfarenheter. Den kvalitativa ansatsen är speciellt lämplig, då forskningen 
syftar till att beskriva och förstå en viss företeelse snarare än att påvisa generella samband 
(Holme & Solvang, 1991). Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer för att kunna belysa 
partnernas upplevelser och få närhet till det undersökta området (Kvale, 1997; Patton, 1990). 

Undersökningsgrupp och urval
Data insamlades med hjälp av dem som bäst kan berätta, nämligen de som själva har upplevt 
att vara partner till en människa som insjuknat i akut hjärtinfarkt. Kriterier för att ingå i 
undersökningsgruppen var följande: 

- Informanten var definierad som partner av patient, som vårdats för sin första 
hjärtinfarkt

- Patienten hade givit sin tillåtelse till att partnern intervjuades
- Informanten kunde uttrycka sig obehindrat på svenska
- Informanten var orienterad till tid och rum, dvs. visade inte tecken på att vara 

desorienterad. 

Med informant avses den som intervjuas. Genom att välja partner till en patient med första-
gångs-infarkt fanns möjlighet att få speciell inblick och förståelse för den nya och osäkra 
situation, som inte bara patienten, utan även partnern befinner sig i. För att inte kränka 
patientens integritet var det viktigt, att patienten själv gav sin tillåtelse till att partnern 
intervjuades. Informanter som talade obehindrat på svenska valdes för att underlätta 
kommunikationen mellan informant och intervjuare. Därmed fanns möjlighet att ha en 
gemensam grund vad gällde språkets olika nyanser. Att informanten skulle vara orienterad till 
tid och rum sågs som en förutsättning för att kunna berätta om sina upplevelser och relatera 
dem till det som han/hon erfarit från det att patienten insjuknade. 

Medan kvantitativa undersökningar ofta strävar efter numerärt omfattande slumpmässiga 
urval ur undersökningsgruppen, fokuserar ofta de kvalitativa på ett representativt urval. Detta 
urval görs med vissa avsikter (Patton, 1990). En sådan typ av urval, ”purposeful sampling”, 
används för att få så rik information som möjligt (Polit, Beck & Hungler, 2001). Vid 
föreliggande arbete eftersträvades vad gällde ålder och kön så stor variation som möjligt. 
Motivet var att därigenom skapa förutsättningar att kunna få ta del av så olika berättelser som 
möjligt. Urvalet resulterade i sex informanter med varierande bakgrund (tabell 1).

Tabell 1. Informantgruppens sammansättning.

Ålder (år) 68 67 60 59 36 57

Kön Kvinna Kvinna Man Man Kvinna Man

Parets sammanlevnadstid 
(år)

50 44 35 13 11 34

Parets åldersskillnad (år)
(mannen äldst i samtliga 
fall) 

 2  2  2  6  3  3

Pensionerad (pens) eller 
yrkesarbetande (yrkesarb)

Pens Pens Pens yrkesarb yrkesarb yrkesarb
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Tillvägagångssätt 
En intervjuguide (bilaga 1) med ett fåtal öppna frågeområden konstruerades för att kunna 
fungera som stöd vid intervjuerna. Via personlig kontakt och brev (bilaga 2) informerades 
medicinklinikens verksamhetschef och kardiologavdelningens chef på ett sjukhus i södra 
delen av Sverige om undersökningen och dess syfte. De gav därefter sitt tillstånd att 
genomföra studien. De sex informanterna valdes sedan ut i mycket nära samarbete med en 
sjuksköterska på kardiologavdelningen. Sjuksköterskan informerades om studien såväl 
skriftligt (bilaga 3) som muntligt. Innan en patient med akut hjärtinfarkt skulle skrivas ut till 
hemmet, tog denna sjuksköterska kontakt med författaren, och utifrån de givna kriterierna 
diskuterades om patientens partner skulle kunna vara en lämplig informant. Om så var fallet 
tog sjuksköterskan kontakt med patienten för att höra efter om dennes partner fick tillfrågas 
om att medverka i denna studie. Då informerades också patienten om studien, dess syfte och 
de forskningsetiska aspekter som skulle beaktas. Ett informationsbrev skickades därefter 
(bilaga 4) till den presumtiva informanten, som ett par dagar senare kontaktades per telefon av 
författaren, och tillfrågades om hon/han ville medverka i studien. Samtliga tillfrågade 
accepterade att medverka och att bli intervjuade. Tid och plats bestämdes sedan utifrån 
informantens önskemål. Fem av de sex intervjuerna ägde rum i informantens hem och en 
intervju genomfördes i författarens eget hem. Samtliga intervjuer spelades in på band. 
Intervjuerna genomfördes mellan tre och sju veckor efter patientens insjuknande.

Inför intervjun fick informanten upprepad muntlig information om studien, och om att 
hon/han kunde avböja medverkan, närhelst denne så önskade under studiens gång, utan att 
detta skulle medföra några som helst negativa konsekvenser. Innan intervjun påbörjades drack 
vi kaffe tillsammans och småpratade om allmänna ting, för att vi båda skulle känna oss 
avspända vid intervjun. Informanten skrev också med sin namnteckning under en kopia av 
informationsbrevet (bilaga 4) och bekräftade därmed sitt informerade samtycke till 
undersökningen. Vidare uppmuntrades informanten att använda egna ord och begrepp, då 
hon/han berättade om sina upplevelser. Därmed ökade möjligheterna att få ett 
inifrånperspektiv på det som undersöktes (Holme & Solvang, 1991; Patton, 1990). Strävan var 
att låta varje intervju få karaktären av samtal runt de frågeområden som intervjuguiden 
omfattade, och att försöka få informanten att berätta så mycket som möjligt. Under hela 
intervjun försökte författaren fokusera på informanten och lyssna och känna vad informanten 
uttryckte med ord. Kroppsrörelser, mimik och gester observerades också för att kunna avläsa 
om informanten förstod mina frågor eller om de behövde förtydligas. 

Författaren försökte hålla tillbaka sina egna föreställningar om situationen som partner till en 
person med akut hjärtinfarkt, genom att vara så öppen och följsam som möjligt för 
informantens levda värld. I den inledande frågan ombads informanten att berätta om sina 
erfarenheter och upplevelser sedan hans/hennes käresta insjuknade i akut hjärtinfarkt. 
Följdfrågor ställdes också för att få så utvecklade svar som möjligt. Informanten 
uppmuntrades att exempelvis berätta mera, och att utveckla det sagda genom att förklara hur 
hon/han menade, tänkte och kände i olika situationer. Under intervjuerna förekom att 
informanten började tala om erfarenheter och upplevelser, som helt och hållet låg utanför det 
intervjun avsåg. Vid sådana tillfällen avbröts inte informanten, men efter en stund flikade 
författaren in en fråga eller kommentar för att återföra samtalet till ämnet. Ibland skrattade vi 
tillsammans. Även om intervjuerna bandades, gjordes korta noteringar i form av stödord. Det 
gjordes för att författaren, utan att störa informantens berättelse, skulle kunna återkomma till 
sådana utsagor, som fordrade följdfrågor eller förklaringar. Varje bandad intervju 
transkriberades ordagrant och av författaren själv i nära anslutning till intervjutillfället. 
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Vid intervjutillfället noterades också bakgrundsdata både om informanten och om patienten. 
Avsikten var att kunna beskriva informantgruppens sammansättning. Ju mer heterogen 
gruppen är, desto större chans till variationsrika berättelser. 

Intervjuerna gjordes under mars - maj 2006. Intervjuernas längd varierade mellan 55 och 80 
minuter. De genomfördes mellan 22 och 49 dagar efter det att informantens partner insjuknat i 
akut hjärtinfarkt, med medianvärdet 32,5 dagar. Patienternas vårdades mellan fem och sju 
dagar på sjukhuset. Informanternas ålder varierade mellan 36 och 68 år, med medianvärdet 
59,5 år. Åldersskillnaden mellan den yngsta och äldsta informanten var 32 år (jfr. tabell 1). 

Analys  
De transkriberade intervjuerna analyserades ur ett livsvärldsperspektiv och enligt en 
fenomenologisk-hermeneutisk metod, som inspirerats av Ricoeurs (1993) filosofi och som 
utvecklats av Lindseth och Norberg (2004). 

Fenomenologi och hermeneutik
Fenomenologin och hermeneutiken är två filosofier som med en gemensam grund utvecklats 
var för sig (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). I fenomenologi går det hela enligt Bengtsson 
(1993) ut på att få grepp om ”sakerna själva”. Det handlar om att se vad som är essensen, den 
innersta kärnan hos det fenomen som studeras, för att kunna förstå (Bengtsson, 1993). Målet 
för fenomenologin uttrycks tydligt av van Manen (2001) som ”...gaining a deeper 
understanding of the nature of meaning of our everyday experiences” (s 9) och “the purpose 
of phenomenological reflection is to try to grasp the essential meaning of something” (s 77). 
Det fenomen som studeras måste förklaras utifrån människors erfarenheter av fenomenet, 
menar Bengtsson (1993). Han anser också, att fenomenologi inte är en metod utan snarare ett 
förhållningssätt hos den öppna, följsamma, känsliga forskaren att låta sig ledas av sakerna 
själva, så som de visar sig. 

Medan fenomenologins fokus ligger i att förstå essenser i olika fenomen såsom de upplevs, 
handlar hermeneutiken om att tolka för att förstå (Dahlberg et al., 2001). Hermeneutiken, vars 
karakteristikum är tolkning, är således också en förståelsekonst, och just förståelsen utgör, 
enligt Dahlberg (1997b) basen för tolkning. Hermeneutiken avser inte att presentera några 
absoluta sanningar, men kan ge nya insikter och därmed öka förståelsekunskapen kring det 
som studeras (Nyström, 2003). Hermeneutiska studier visar på rimliga, möjliga eller bra 
tolkningar.

Livsvärlden
Både fenomenologi och hermeneutik har ett livsvärldsperspektiv i någon mening (Dahlberg, 
1997b). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2005) är livsvärlden 
”den fenomenologiska och den existentiella hermeneutikens grundbult” (s. 25).  Livsvärlden 
fokuserar varken på enbart världen eller enbart ett subjekt, utan i stället relationen mellan 
dessa (a.a.). Med livsvärldsperspektiv menas inte bara att uppmärksamma människors 
vardagsvärld och dagliga tillvaro utan också att ”se, förstå och beskriva samt analysera 
världen, eller delar därav, så som den erfars av människor” (a.a. s 24). Människans 
upplevelser och erfarenheter i världen betonas således genom livsvärldsperspektivet. I vården 
bejakas människors livsvärld, då patienters och närståendes perspektiv uppmärksammas (a.a.). 
I livsvärldsforskning har det som studeras alltid en innebörd, som det gäller att upptäcka, 
analysera, klargöra och beskriva (Dahlberg et al., 2001).  Nyström (2003) betonar, att 
forskarens öppenhet har en stor betydelse också i ett livsvärldsperspektiv. Dahlberg et al. 
(2005) menar att livsvärldsperspektivet vid forskning om människors upplevelser och 
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erfarenheter helt enkelt förutsätter ett öppet förhållningssätt för en annan människas levda 
värld. Denna studie fokuserade på partnerns perspektiv. Partnerns livsvärld belyses i relation 
till patienten och de professionella vårdarna.

Ricoeurs filosofi
I Ricoeurs (1993) filosofi om tal, text och tolkning intar berättelsen en central plats. Med text 
menar Ricoeur all diskurs, som fixeras i skrift och som således ersätter det levande talet. 
Skriften intar talarens plats och läsaren samtalspartnerns plats. Det är dock inte fråga om en 
samtalsrelation och inte heller en dialog, eftersom textförfattaren är frånvarande i läsningen 
och läsaren frånvarande i skrivandet. Texten blir autonom men har fortfarande kvar 
diskursens grundstruktur, och ”the semantic autonomy of the text which now appears is still 
governed by the dialectic of event and meaning. Moreover, it may be said, that this dialectic is 
made obvious and explicit by writing”. (Ricoeur, 1976, s. 25).

Den nedskrivna berättelsen bevarar diskursens intention, viljan att säga något om något. 
(Ricoeur, 1993). Intentionen finns alltså kvar i texten och tolkas vid läsningen. Det finns en 
ömsesidighet mellan förklaring och förståelse, menar Ricoeur, och tolkningen är enligt honom 
i själva verket en förståelsekonst, tillämpad på texter. Det är därför helt enkelt nödvändigt, att 
förståelsen förmedlas via förklaringen. Det tydligaste exemplet på förklaringens förmedlande 
funktion är strukturanalyser av berättelser (a.a.).  Ricoeur (1993) menar att ” läsningen styrs 
av koder som kan jämföras med hur grammatikens koder styr förståelsen av satser. Vad 
beträffar berättelsen utgörs dessa koder av de narrativa koder som frilagts genom en 
strukturanalys” (s 74).

Enligt Ricoeur (1976) kan texten innehålla innebörder som författaren inte är helt medveten 
om, och därför måste forskaren förhålla sig öppen och misstänksam inför de dolda innebörder, 
som kan finnas i det som studeras. Det som ska förstås i en text är, enligt Ricoeur (1993), inte 
den som talar bakom texten, utan det som texten talar om, ”textens sak, dvs. den värld som 
texten på något sätt utvecklar framför texten” (s 77). Att förstå, menar han vidare, är att 
utsätta sig själv för texten. Genom att tolka de möjliga världar, som utvecklar sig framför 
texten, blir den som tolkar texten själv granskad och får därigenom också förståelse för sig 
själv (a.a.). 

En fenomenologisk-hermeneutisk metod
En fenomenologisk-hermeneutisk metod, inspirerad av Ricoeurs (1976; 1993) filosofi, är 
utvecklad och finns beskriven av Lindseth och Norberg (2004). Den grundar sig på en 
sammanflätning av fenomenologisk och hermeneutisk filosofi och bygger på att de är 
varandras förutsättningar. Det gäller, enligt denna metod, att tolka budskapet i en text och se 
den verklighet, som öppnas upp och utvecklas framför texten. Metoden innehåller tre steg, 
nämligen naiv läsning, strukturanalys och tolkad helhet. 

Vid den naiva läsningen försöker forskaren i en omedelbar känsla för texten förstå, vad texten 
som helhet handlar om. Här gäller det att vara öppen för texten och få ett ytligt intryck av den. 
Texten läses upprepade gånger, och under denna läsning växlas det över från en naturlig till 
en fenomenologisk attityd. Med en naturlig attityd menas, att ett fenomen tas för givet, 
sammanfattas och bedöms enligt redan kända fakta (Lindseth & Norberg, 2004). Det som tas 
för givet är bara primärt betraktat och konstaterat, utan att reflekteras över. Med den 
fenomenologiska attityden, däremot, tas ingenting för givet. I stället eftersträvas att beskriva 
fenomenets karakteristikum, fenomenets essens, och berätta vad som gör fenomenet till det 
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som det är (a.a.). Förståelsen av den naiva läsningen leder till nästa steg i analysen, 
strukturanalysen.

Vid strukturanalysen handlar det om att se vad texten uttrycker. Den tematiska strukturanalys, 
som Lindseth och Norberg (2004) beskriver, börjar med att texten läses i sin helhet. Nästa 
moment i analysen är att med en fenomenologisk attityd identifiera textens meningsbärande 
enheter. Dessa består av enstaka ord, meningar eller hela stycken, som uttrycker en särskild 
mening. Dessa meningsbärande enheter läses och reflekteras över i relation till den naiva 
förståelsen och sammanfattas (kondenseras) i en meningskod eller innebörd (Lindseth & 
Norberg, 2004). När forskaren beskriver innebörder i meningsbärande enheter, bygger 
innebördsbeskrivningen på den mening, som informanten tilldelat den företeelse, som 
studeras (Nyström, 2003). Slutligen läses alla innebörder och grupperas utifrån vad som är likt 
och olikt (Lindseth & Norberg, 2004). De grupperas och abstraheras sedan ytterligare till att 
bilda olika subteman, vilka kan nå ytterligare abstraktion och tillsammans forma teman. I en 
eventuell ytterligare abstraktion bildas huvudteman. Inom varje nivå ska den innebörd som 
utgår från den skrivna textens meningsbärande enheter kunna kännas igen. Varje temanivå ska 
också harmoniera med den naiva förståelsen av texten. Om strukturanalysen inte validerar den 
naiva förståelsen måste en ny naiv förståelse formuleras efter en ny genomläsning av hela 
texten. Den nya naiva förståelsen måste sedan överensstämma med en ny strukturanalys (a.a.).

Det tredje momentet i analysen ger en ny förståelse av texten som helhet. Hela texten läses 
igen och tolkas kritiskt genom jämförelse med både den naiva läsningen och strukturanalysen. 
Temana reflekteras också över i relation till forskningsfrågan. Genom att fantisera och 
associera till litteraturen, kan förståelsen av texten öka ytterligare. En ny innehållsrik helhet 
bildas utifrån reflektion och tolkning av forskaren och med forskarens förförståelse som en 
närvarande faktor under hela analysarbetet (Lindseth & Norberg, 2004). Förförståelse kan ses 
som de tankar och känslor, som aktiveras och finns hos forskaren som betraktar en företeelse 
(Nyström, 2003). Förförståelse kan också betraktas som fördomar hos forskaren, och därför är 
kravet på öppenhet och ett kritiskt förhållningssätt vis a vis den egna förförståelsen helt 
nödvändigt. För att kunna ha ett öppet förhållningssätt måste forskaren ständigt reflektera 
över sina mer eller mindre medvetna fördomar och i enlighet med Ricoeur (1976) utsätta olika 
tolkningar för varandra.

I alla steg är Ricoeur (1993) närvarande med sin uppfattning om att det hela tiden finns en 
spiralformad rörelse vid analysarbetet. Rörelsen går fram och tillbaka mellan de tre stegen, 
mellan helheten, delarna och den nya, tolkade helheten. 

Analysarbetet
Analysarbetet bedrevs enligt den fenomenologisk-hermeneutiska metod, som beskrivits ovan. 
Den från samtliga intervjuer transkriberade texten genomlästes sålunda upprepade gånger för 
att få en naiv förståelse för vad texten i sin helhet handlade om, innan de olika delarna 
analyserades. Jag försökte ha en fenomenologisk hållning och vara öppen för texten för att 
kunna upptäcka också sådant, som inte passade med min förförståelse. Därefter delades texten 
upp i meningsbärande enheter, vilka reflekterades över i relation till den naiva förståelsen. De 
meningsbärande enheterna sammanfattades sedan som innebörder, vilka grupperades utifrån 
vad som var likt och olikt. De abstraherades därefter till subteman och teman, vilka jämfördes 
både med den innebörd som utgick från den skrivna textens meningsbärande enheter och med 
den naiva förståelsen av texten. En ny, tolkad helhet växte fram. Hela texten lästes som en 
helhet igen och tolkades kritiskt genom jämförelse med både den naiva läsningen och 
strukturanalysen. Jag reflekterade också över temana i relation till syftet med studien. Vid 
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tolkningen försökte jag också vara medveten om min egen förförståelse och hur denna kunde 
påverka analysarbetet. 

Forskningsetiska aspekter
Vid kontakt med sjukhusets etiska kommitté uppgavs, att det inte behövdes något tillstånd för 
att genomföra studien. Verksamhetschefen och avdelningschefen på den avdelning, där 
patienterna hade vårdats, och vars partners intervjuades, gav båda sitt tillstånd att genomföra 
studien. De forskningsetiska principer, som följts i detta arbete utgår från kraven på 
information och samtycke, konfidentialitet och nyttjande (CODEX, 2005; Kvale, 1997; 
Statens Medicinsk-Etiska råd, 1990). 

Informanterna fick både skriftlig (bilaga 3) och muntlig information om studien och dess syfte 
och valde också själva, om de ville medverka i undersökningen. De informerades om att de 
inte behövde svara på andra frågor än de själva ville, och att de när som helst kunde avbryta 
intervjun utan vidare förklaring. Varje informant upplystes om, att endast jag och min 
handledare skulle ha tillgång till den transkriberade intervjun, och att allt intervjun skulle 
avidentifieras i den utskrivna texten. De försäkrades också om, att inget svar eller citat skulle 
kunna härledas till någon bestämd person i den slutliga uppsatsen. Vidare lovades 
informanterna att de inspelade banden skulle förstöras efter avslutat uppsatsarbete. Om det 
som en konsekvens av intervjun skulle uppstå frågor eller oklarheter angående den tidigare 
patientens vård eller behandling, uppmuntrades partnern att ta kontakt med den som under 
vårdtiden varit patientansvarig läkare. Själv undvek jag emellertid att kommentera eller ha 
synpunkter på patientens vård.

RESULTAT

Följande presentation av resultatet görs utifrån den naiva läsningen, strukturanalysen och den
tolkade helheten. 

Den naiva läsningen
Informanternas berättelser belyste, hur livet var under de första tre – sju veckorna för den som 
var partner till en person som insjuknat i en akut hjärtinfarkt. Partnernas upplevelser beskrevs 
i kronologisk ordning med början vid patientens insjuknande hemma. Den naiva läsningen 
gav intryck av att partnern kände stor oro och osäkerhet, framför allt då patienten insjuknade 
och under de första dygnen därefter. Partnern förlitade sig på det medicinska 
omhändertagandet, men hade begränsad kontakt med och tillit till sjuksköterskorna. Partnern 
upplevde sig oftast inte sedd av sjuksköterskorna och fick inte heller sitt behov av information 
och stöd från dem tillfredsställt. Flera partner kände sig nonchalerade av sjuksköterskor 
och/eller läkare. De uppfattade sig också ofta som bortglömda, medan patienten 
omhändertogs på akutmottagningen. De flesta partners kände sig oroliga och upplevde 
ensamhet i hemmet under den vecka som patienten vårdades på sjukhuset. Efter patientens
utskrivning från sjukhuset tycktes partnerns önskan vara att återgå till det vanliga livet igen. 
Det förekom också att partnern kände irritation mot patienten, liksom också att partnern 
upplevde begränsningar i samlivet. Vanligt var, att partnern kände ansvar för att observera 
och skydda patienten mot sådant, som kunde innebära en överansträngning för hjärtat. 
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Strukturanalysen
Strukturanalysen resulterade i fjorton subteman och fyra teman (bilaga 5). Det första temat 
var Att förlora fotfästet i tillvaron, med de tre subtemana ”att känna oro och rädsla”, ”att inte 
ha kunskap” och ”overklighetskänsla”. Det andra temat var Att vara utlämnad till de 
professionella vårdarna. Det innehöll två dimensioner, dels dimensionen ”En känsla av 
tillfredsställelse” med de två subtemana ”att känna tillit till det medicinska 
omhändertagandet” och ”att känna vänlighet från sjuksköterskan”, dels dimensionen ”En 
känsla av kränkning” med de tre subtemana ”att inte känna sig respekterad”, ”att inte få 
kompetenta sjuksköterskor” och ”att inte få information”. Det tredje temat var Att få ett 
förändrat förhållande till den andre. Det innehöll två dimensioner, dels dimensionen ”En ny 
närhet” med de två subtemana ”att värdesätta förhållandet” och  ”att känna ansvar för den 
andre”, dels dimensionen ”Ett nytt avstånd” med de två subtemana ”att känna irritation mot 
den andre” och ”att känna sig begränsad av den andre”. Det fjärde temat var Att vilja ta 
tillvara sitt liv med de två subtemana ”att vilja leva som vanligt” och ”att ha önskningar om 
framtiden”. För översiktlig bild av teman och subteman hänvisas till bilaga 5. De fyra temana 
beskrivs i den tidsmässiga ordning som informanterna valde själva, då de intervjuades. Det 
första två temana hänför sig således till den vecka då patienten vårdades på sjukhuset, medan 
de följande två temana berör tiden efter patientens utskrivning till hemmet. Temana 
presenteras var för sig och med en kort inledning om vad temat beskriver. 

Redogörelsen av strukturanalysen belyser med hjälp av citat de innebörder, som den 
transkriberade texten rymmer. Utelämnade meningar inne i citaten markeras med // medan ... 
betecknar pauser, upprepningar av ord eller en avkortad inledning eller avslutning på ett citat. 
Strävan har varit att endast utelämna ord eller meningar om inte innebörden av citatet 
förändras. För att underlätta läsningen används skriftspråk, och t.ex. hummanden utesluts vid 
redovisning av citat. 

Att förlora fotfästet i tillvaron 
Detta tema beskriver utsattheten i den situation som uppstod för partnern till en patient som 
drabbades av akut hjärtinfarkt. Partnern tycktes tappa fotfästet i tillvaron, framför allt i det 
initiala skedet. Temat innehåller de tre subtemana ”att känna oro och rädsla”, ”att inte ha 
kunskap” samt ”att uppleva overklighetskänsla”. 

De allra flesta partners upplevde en ständigt närvarande oro och rädsla från allra första början 
då partnern insjuknade och under patientens hela vårdtid. Denna oro och rädsla föreföll vara 
relaterad till det rent existentiella hotet mot patientens liv och dess konsekvenser för partnern 
själv. Partnerns oro kunde öka vid anblicken av apparaterna runt patienten, även om partnern 
förstod att de behövdes. Ibland förstärktes oron av att partnern såg att sjuksköterskorna 
föreföll vara synnerligen upptagna. En partner uppgav att hon gråtit, därför att hon upplevde 
det så hemskt att alla sjuksköterskor bara sprang runt. Partnern hade svårt att somna och sov 
ofta oroligt, eftersom hon eller han var rädd och låg och funderade över hur det hela skulle 
sluta. Det framkom också att partnerna använde sig av olika praktiska aktiviteter för att 
skingra tankarna. Ett sådant exempel var att partnern kunde ägna sig åt städning eller att spela 
musik för att hålla oron och de plågsamma tankarna på avstånd, när partnern var ensam 
hemma och patienten var kvar på sjukhuset. En kvinna kände att hon var tvungen att städa, för 
att ”man bara sätter sig ner och funderar annars. Och då tycker jag, då är det bättre att vara 
igång.”.

Ofta upplevde partnern att han eller hon fick hjälp mot sin oro av att andra familjemedlemmar 
och vänner bara fanns till hands eller hörde av sig. En kvinna upplevde att hennes hund var ett 
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stort stöd för henne i hennes oro, nästan mänskligt och rent fysiskt. ”Hon är så kelen och 
kommer upp i sängen och lägger armarna ... jag menar tassarna mot en och trycker sig emot. 

Det föreföll vanligt bland dessa partners att inte ha så mycket kunskap om sjukdomen och hur 
förloppet brukade vara. En av informanterna beskrev att han inte hade vetat vad han skulle 
göra för att hjälpa sin käresta vid insjuknandet, och att han hade känt att okunskapen hade 
kunnat förvärra situationen för henne. Trots sin ringa kunskap hade han på sitt eget sätt 
försökt förhindra, att hans käresta försämrades i väntan på ambulansen.

Det kan ju förvärra med, när en inte har kunskap.//... Det är ju så lätt att göra 
fel när en inte vet hur en ska göra rätt.// ... jag vet ju inte vad jag skall göra... 
//...man ska försöka hålla dom vakna så de inte blir ...//...medvetslösa, eller så 
kroppen lägger av, utan jag höll på och petade på henne och irriterade henne. 
Och hon var ju arg då //... ”du ska inte somna”, sa jag.

Det fanns hos dessa partners något som upplevdes som en overklighetskänsla, dvs. det var 
obegripligt att deras käresta verkligen hade fått hjärtinfarkt. Även om kunskapen om själva 
hjärtinfarktsjukdomen var begränsad, fanns nämligen ofta kännedom om riskfaktorer för att 
utveckla sjukdomen. Flera partners kände till att ett stressigt liv och vissa vanor när det gällde 
kost och motion kunde påverka uppkomsten av hjärtinfarkt. När patientens livsstil inte 
överensstämde med riskerna kunde det vara svårt för partnern att ta till sig, att kärestan 
faktiskt hade drabbats av hjärtinfarkt. 

... man hör att det som kan påverka hjärtinfarkten det är hur man äter, 
motionerar och det ärftliga och stress // ... han motionerade, rökte inte, 
ingenting ...//..Jag fick inte ihop det. // Det känns ju ibland så här, att det här är 
en film. Det här händer inte mig. Det här är något annat. // Det var 20 år som 
försvann direkt. // Det känns ju inte roligt.

Att vara utlämnad till de professionella vårdarna
Detta tema beskriver hur partnern till en patient med akut hjärtinfarkt upplever att på gott och 
ont vara utlämnad till sjukhusets professionella vårdare, sjuksköterskorna och läkarna. När 
patienten väl tagits omhand av sjukvården upplevde partnern ofta en känsla av 
tillfredsställelse, framför allt med det medicinska omhändertagandet. Det förekom också att 
sjuksköterskorna beskrevs i positiva ordalag av partnern. Samtidigt framkom att det fanns 
partners som inte hade känt tillit till sjuksköterskornas kompetens, och att flera partners hade 
känt sig kränkta av det sätt på vilket de blivit bemötta av de professionella vårdarna. 

Temat innehåller två olika sätt att erfara vårdarna. Det ena handlar om en känsla av 
tillfredsställelse (utlämnad på gott till de professionella vårdarna) med de två subtemana ”att 
känna tillit till det medicinska omhändertagandet” och ”att känna vänlighet från 
sjuksköterskan”. Det andra handlar om en känsla av kränkning (utlämnad på ont till de 
professionella vårdarna) med de tre subtemana ”att inte känna sig respekterad”, ”att inte få 
kompetenta sjuksköterskor till sin käresta samt ”att inte få information”. Hos flera av 
partnerna fanns samtidigt både en känsla av tillfredsställelse med det medicinska 
omhändertagandet och en känsla av kränkning, när det gällde deras kontakt och erfarenhet av 
de professionella vårdarna. 
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En känsla av tillfredsställelse
När patienten blivit omhändertagen på sjukhuset släppte ofta partnerns mest akuta oro och 
ersattes av tillit till det medicinska omhändertagandet.

 ... när de väl har kommit till sjukhuset då är det ju all ... då finns ju experterna 
runt. De griper ju in på en minut. Då vet en ju att det är något som är i goda 
händer i alla fall” 

Det förekom att läkare ingav paret förtroende och som gav tid för paret, framför allt i 
samband med utskrivningen. En kvinna hade uppskattat en läkare, som inför hemgången gav 
förklarande och lugnande information.

Jag tyckte att läkaren, när hon skulle skriva ut [maken]… var bra. Det kändes 
som hon tog ner allt på jorden.

Några partners upplevde sjuksköterskornas bemötande som vänligt och positivt. En kvinna 
beskrev sjuksköterskorna som ”hemskt gudomliga”, därför att de pratade med henne, när hon 
besökte sin make. För en annan partner upplevdes sjuksköterskorna som mycket vänliga då de 
skämtade, när de var inne hos patienten och dessutom lät trevliga i telefonen.

De var ju jättetrevliga och pratade och trevliga i telefon ... / /... tog prover och 
puls och så´nt så de var ju inne och pratade och skojade. 

En känsla av kränkning.
Partnern kände sig ofta i ett utsatt läge gentemot de professionella vårdarna, framför allt 
sjuksköterskorna. Bristen på respekt för partnern både i egenskap av patientens partner och 
som person var påtaglig. Ett sådant exempel var att sjuksköterskorna inte föreföll respektera 
partnern som en person värd att ens presentera sig för. De upplevdes helt enkelt vara 
ointresserade av att ha kontakt med partnern. En partner beskrev en episod, då en vårdare 
hade varit inne i patientens rum flera minuter, hela tiden med ryggen vänd mot partnern, utan 
att ens hälsa. Den partnern hade upplevt att sjuksköterskan inte hälsade honom välkommen 
eller ens brydde sig om att han fanns där i rummet.

Om man åtminstone hälsade och presenterade sig ... // ... Det är ju i alla fall ett 
välkomnande. ...// ... ...inte bara gå förbi en, när man sitter där.

En partner upplevde sig inte alls räknad med och till och med rent oförskämt bemött av en 
vårdare, som serverade kaffe till patienterna, men inte till de anhöriga. Han upplevde 
situationen som ”sanslös”, när han som på nåder fick behålla den kopp hans själv hällt upp 
till sig och vårdaren gjorde klart för honom, att hon skulle låtsas att hon inte hade sett, vad 
han gjorde. 

Flera partners upplevde att sjuksköterskan saknade förståelse för dem, inte bistod dem i deras 
påfrestande situation och inte bekräftade deras oro och lidande. En partner upplevde att 
sjuksköterskorna valde att inte se hennes belägenhet och därmed inte heller valde att stödja 
henne. Hon kände det som att de i stället valde att negligera hennes känslor i den oroliga 
situationen, vilket fick henne att känna sig både sviken och skadad av dem.

Sjuksköterskorna kanske inte tar upp det här riktigt, att man kan känna sig så 
upp-och-ner-vänd. Nej, i stället så låtsas man att det här inte finns.// Och då tar 
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man ju skada också. Att dom inte ställer upp, det dom kan. Så man kan få lättare
att stå ut.

En partner kände, att sjuksköterskorna egentligen bara uppfattade att de hade ett jobb, som om 
det vore vilket arbete som helst. Sjuksköterskorna sprang runt som främlingar i hennes närhet. 
Hon upplevde dem inte alls som engagerade i hennes situation och hon kände att de inte alls 
brydde sig om hur hon hade det.

Man känner bara att det springer runt en massa okända människor. Och dom 
bryr sig egentligen inte om mig ett skvatt.//... dom skiter i mig egentligen...// 
...dom jobbar ju där. Dom bryr sig väl inte om mig egentligen. 

En partner kände inte alls något stöd från sjukvården, när hon förgäves försökte få hjälp, då 
patienten natten efter hemkomsten fick våldsamma kräkningar. Hon beskrev, att hon blivit 
mycket orolig och varit rädd att hennes makes hjärta skulle ”spricka upp”. Trots upprepade 
försök att få stöd från sjukvården blev hon avvisad. Denna partner upplevde sig helt sviken av 
sjukvården.

Jag ringde in flera gånger den natten. Jag fick ingen hjälp. Jag ringde akuten, 
jag ringde hjärtintensiven, jag ringde igen...// ...kände mig väldigt utsatt.

Det fanns partners som upplevde sjuksköterskorna som mindre kompetenta. Den 
sjuksköterska som skulle ta hand om deras käresta, som var så sjuk, upplevdes alltså inte som 
särskilt professionell eller kunnig. En av dessa partners upplevde att hela vården var litet 
”oproffsig”. Hennes berättelse om patientens transport från akutmottagningen till avdelningen 
präglades både av oro för omhändertagandet och av misstro mot sjuksköterskornas sätt att
bete sig. 

Det kändes som att det var bråttom ... // Så kunde dom inte få hissen att funka // 
så stod dom och liksom bjäbbade litet med varandra. // Se´n när dom skulle 
springa iväg in med den här sängen så höll hon på att tappa skon. Och jag 
kände, att vad är detta jag har hamnat på? Men vi kom in där till slut i alla fall, 
in på den här hjärtintensiven. 

Samma partner litade inte heller på att sjuksköterskorna hade uppsikt över hennes makes 
tillstånd.  Hon kände att hon själv måste vara där för att observera honom, och hon gav ett 
exempel på en sådan situation. Hon hade varit i ett annat rum för att vila en stund och kom 
sedan tillbaka. Då hörde hon att hennes make hostade och andades på att annorlunda sätt än 
tidigare, utan att någon märkt det. Hon påkallade hjälp, och det visade sig, att patienten hade 
fått vatten i lungorna. Själv kände hon sig inte alls trygg med att vara den som hade upptäckt 
detta, så därefter vågade hon inte lämna sin make för att vila.

Flera partners uttryckte att de saknade information om vad som hänt och skulle hända med 
deras käresta. De upplevde det också som att sjuksköterskorna inte fick störas med frågor. 
Partnerna vågade därför inte själva ta kontakt för att få information. En av dem uttryckte, att 
han till och med fick känslan av att sjuksköterskorna ansåg att han trängde sig på, om han 
kom med sina frågor till dem. Han hade önskat förstå sin kärestas situation bättre, och om 
sjuksköterskan självmant hade kommit till honom för att informera, hade han också blivit 
tryggare, känt stöd och kunnat må bättre. Hans krav på sjuksköterskan var: ”Bara en kvart 
eller så. // ... en förklaring vad det var // hur det kommer till att bli ”. En annan partner visade 
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indignation och upplevde att vårdarna mest intresserade sig för patientens hjärtaktivitet, 
medan det som fanns runt omkring, t.ex. patientens partner, tycktes befinna sig utanför deras 
synfält.

...alla är upptagna med nå´nting.// Det fanns liksom ingen att fråga. // Man 
tycker att det är fantastiskt att bara kunna springa omkring och liksom inte 
observera. Mer än det dom fokuseras på, det är väl hjärtat då. Och det är dom 
ju mästare på, men i övrigt ...// att man bara kan undvika! Vad tänker man på 
när man går där och jobbar och inte ser folket.

Flera partners upplevde att det endast var patienten, som givit dem information om sjukdomen 
och det som hänt eller skulle hända. En partner upplevde, att det fanns skillnader, när det 
gällde vem som gav informationen. Han menade att sjuksköterskan ofta kunde var den som 
informerade, eftersom han upplevde det lättare att umgås med en sköterska. Med läkaren 
kände han det mera ”andäktigt”, men var det något mera allvarligt, så föredrog han att läkaren 
informerade. En kvinna uttryckte att hon önskade att sjuksköterskan hade kunnat stödja henne 
genom att ge henne saklig information.

...dom behöver inte klappa om och vara med i sorgen ... för det känns inte äkta 

... utan bara vara som en vanlig människa och säga, att så är det nu, och så här 
ser det ut nu ... // ...så att dom känns litet trygga ... // ... Jag tycker inte om 
puttinuttandet ...

Att få ett förändrat förhållande till den andre
Detta tema beskriver hur partnern till en patient med akut hjärtinfarkt upplever att förhållandet 
till denne förändrats efter insjuknandet. Temat innehåller två olika sidor av det förändrade 
förhållandet. Å ena sidan handlar temat om en ny närhet i förhållandet, något som uttrycks i 
Att värdesätta förhållandet och Att känna ansvar för den andre. Å andra sidan handlar temat 
om ett nytt avstånd, vilket uttrycks i Att känna irritation mot den andre och Att känna sig 
begränsad av den andre. Hos flera av partnerna fanns samtidigt både en upplevelse av en ny 
närhet och ett nytt avstånd. 

En ny närhet
Flera partners upplevde att de satte större värde på och var mera rädd om sitt förhållande till 
patienten efter den akuta infarkten. En partner försökte vara nära sin make så mycket som 
möjligt den första tiden. Hon upplevde också att makarnas förhållningssätt mot varandra hade 
förändrats. 

Man blir väl mera ödmjuk. Och tänker mera att ... ja, inte brusa upp eller ... 
försöka reda ut saker och ting utan att det blir några hårda ord. // Man kanske 
känner att man kan bli lämnad ensam. Det känns. // Man liksom tänker efter vad 
man säger. Mera hänsyn. Kunna säga förlåt. Det var ju rätt svårt innan. Jag har 
nog haft lättare att säga förlåt. Han är envis till tusen. Men det har också 
ändrats. Så han kan inse att han har fel. 

Partnern satte ofta större värde på samhörigheten med sin käresta än tidigare. En man 
upplevde att förhållandet blivit litet varmare. Han menade också att risken fanns, att ett 
förhållande kunde bli slentrianmässigt, om allt togs för givet. I och med att denna större 
händelse inträffat i parets gemensamma liv, så hade han blivit mer medveten om värdet av 
förhållandet.” ... man sätter mer värde på ... att man är ihop och så”. 
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Sedan sjukhusvården avslutats och patienten kommit hem, var partnern angelägen om att ta 
ansvar för att patienten inte utsatte sitt hjärta för påfrestning. Ett par partners ville bespara sin 
käresta stressen av att se sitt hem i behov av skötsel och förberedde därför hemmet så att det 
skulle vara i ordning. En partner såg det som viktigt att hjälpa till att minska patientens stress. 

… det skulle vara klart, när han kom hem, så att han slapp bli stressad av något 
sådant, tänkte jag.//... stress, det är han. Det tänkte jag. Då måste ... jag ju 
hjälpa till med det.

En annan partner ändrade sitt arbetsschema för att kunna ta hand om sin käresta mera. Han 
ville se till att hon skulle få lugn och ro och inte behöva göra någonting annat än lyssna på 
musik, läsa böcker och komma ikapp med sig själv.

En man beskrev hur han blev observant på sin makas hälsa, om hon klagade eller på annat sätt 
inte var som förut. En annan partner kände ansvar för hur parets promenader blev och såg till 
att de gick på plan mark, som de blivit informerade om, och att det fanns möjlighet att då och 
då stanna upp och sitta ner och vila. En partner såg det som meningslöst att tjata på sin maka 
att inte anstränga sig, eftersom hon ändå inte lyssnade.

Hon kör sin bit ändå. Det gör hon. Det hjälper inte. Det har ingen betydelse. 
Utan man måste inse det själv. Men däremot tips det kan man ju komma med. 

En partner kände ansvar för att partnern inte utsatte sig för någonting, som hon själv inte 
vågade. Han uttryckte själv en önskan om fortsatt sexuellt samliv, men anpassade sig till den 
begränsade aktivitet patienten tills vidare vågade utsätta sitt hjärta för. Han hade förståelse för 
att hon inte vågade så mycket och beskrev hur paret skojade om att läkaren hade föreslagit 
henne att ta en ”Nitro” innan. 

Ett nytt avstånd
Det förekom att partnern upplevde ett nytt avstånd i förhållandet. Det fanns partners, som 
efter patientens hemkomst från sjukhuset hade känslor både av aggression och irritation från 
och gentemot den andre. En partner beskrev hur han hade försökt att vara hjälpsam i hemmet. 
Han bemöttes till sin förvåning av sin makas aggression och fick dessutom detaljerade 
anvisningar om hur han skulle gå till väga och inte gå till väga, när han försökte sköta olika 
sysslor i hemmet. Först försökte han förstå henne och lägga band på sina känslor, men han 
beskrev också hur irritationen gentemot hustrun fick sitt utlopp.

Och då skulle jag ju dammsuga på hennes villkor, och jag skulle tvätta på 
hennes villkor. //  Och ”jag tyckte du inte gjorde det riktigt där” och så´na där 
grejer kom det. Då började jag bli irriterad. Det blev några skärmytslingar... //  
Ja, jag visade det [irritation]. För att jag kunde inte gå där och tassa och hela 
tiden bli styrd som en robot. Det var min upplevelse. Men se´n blev det lugnare 
efter hand. Men i början var det väldigt påtagligt.

Partnern kunde också känna sig begränsad av den andre och uppleva en inskränkt frihet i 
hemmet, en känsla av att vara fångad med patienten. En partner beskrev att maken reagerat 
negativt, när hennes väninna hade föreslagit att de skulle göra en gemensam shoppingtur till 
grannstaden. ”Det var han inte så förtjust i, för då när han har suttit hemma mycket, så vill 
han ju ha litet sällskap.”  Det förekom också, att partnern gav uttryck för befrielse över att 
ibland få lämna hemmet. Känslan av att vara fast i hemmet beskrevs av en annan partner. Han 



18

kände sig kontrollerad och upplevde att han inte kunde gå någonstans, utan att redogöra för 
det.

  ... jag kände mig liksom fångad. Jag kunde liksom inte gå  ... //...  vart ska du ta 
vägen nu?

Att vilja ta tillvara sitt liv
Detta tema beskriver hur partnern till en patient som drabbats av akut hjärtinfarkt kan vara 
inriktad på att leva sitt liv som tidigare och också inställd på att ta vara på sitt återstående liv. 
Temat innehåller de två subtemana Att vilja leva som vanligt och Att ha önskningar om 
framtiden. 

Partnern uttalade ofta en önskan att lägga det som hänt bakom sig och få livet att återgå till 
det gamla vanliga, som det var före infarkten. Det som hade hänt skulle inte få förmörka livet 
utan livet skulle så snart som möjligt bli normalt. En partner ville inte låta det som hänt ta så 
stor plats i parets nuvarande liv. Hon ville helst ville hålla sjukdomen i bakgrunden, och hon 
betonade att allt blivit som vanligt igen.

Vi har det helt som vanligt nu. Vi pratar inte om det som har hänt alls. Det är 
bara helt som vanligt, och det tror jag passar oss båda. 

Ofta hade partnern önskningar inför framtiden, även om en viss osäkerhet fanns. Det visade 
sig i att partnern ofta ville göra någonting av den tid i livet som var kvar. En partner tycktes 
ha blivit påmind om det ömtåliga livets ändlighet och insåg, att det var viktigt att passa på att 
göra det man tänkt, innan det var för sent. En fatalistisk syn på framtiden förekom också, 
något som en partner uttryckte som att man inte kan påverka vad som kommer att hända. 
Önskningar om framtiden låg i ödets händer. ”Det som ska ske det sker, anser ju jag. Man kan 
inte göra något åt det ”. 

Partnerns drömmar sedan tidigare dök upp i den nya situation, när den kärestas liv varit hotat. 
En partner såg fram emot den dagen då även hans käresta skulle gå i pension. Då skulle paret 
resa så mycket som möjligt, i varje fall var det vad han själv ville göra.

Det är [arbetsplatsen] som gäller. Annars kunde man liksom ta tag i det och 
sagt, att nu lever vi detta livet. Nu ska vi leva upp det man sparat ihop eventuellt 
och verkligen suga på karamellen. Plocka russinen så gott det går. Det är ju det 
det går ut på egentligen. //  Man kan ju åtminstone köra över alptopparna ner 
på den sidan! // Det är ett så´nt liv man vill ... JAG vill ha ett så´nt liv. Men så 
är det jobbet ..

Sammanfattande tolkning av resultatet som helhet
Resultatet visade att partnern till en person som för första gången drabbats av en akut 
hjärtinfarkt i hög grad påverkades av det som hänt hans/hennes käresta. En bild av hur livet är 
för den som är partner till en patient med hjärtinfarkt framträdde. Den visade, att när patienten 
fick sin infarkt påverkades partnern lika akut och troligen lika smärtsamt som patienten själv, 
om än inte rent fysiskt. Partnern hamnade direkt i ett hjälplöst tillstånd av chock och uttalad 
oro för hur det hela skulle sluta. Hans/hennes akuta kaotiska ångestfyllda situation vid 
patientens insjuknande följdes av osäkerhet och oro under hela patientens vårdtid. Känslan av 
overklighet var påtaglig för många partners, och det var svårt för partnern att ta till sig, att 
hans/hennes käresta faktiskt hade drabbats av hjärtinfarkt. Tilltron till det medicinska 
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omhändertagandet var ofta stor, och det förekom även att partnern uppfattade 
sjuksköterskorna positivt. När patienten väl kommit under behandling på sjukhuset inleddes 
för många partners en vecka, under vilken de upplevde sig osynliga av vården. Det handlade 
om upplevelser av att känna sig åsidosatt, övergiven och nonchalerad av de professionella 
vårdarna. Det fanns en brist på emotionellt och informativt stöd från sjuksköterskorna, vilket 
fick partnern att känna sig osynlig och ovälkommen. Stödet kom i stället från vänner och 
familj, vartill också husdjur kunde räknas. Osäkerhetskänslan och ovissheten plågade ofta 
partnern, som inte vågade störa någon anonym och till synes oroligt omkring rusande 
sjuksköterska för att få besked om vad som hände, hade hänt och skulle hända med 
hans/hennes käresta. Informationen kom oftast först vid utskrivningen av patienten, och 
därefter följde för flera partners en tid av ansvar för och anpassning till patientens tillstånd. 
Berättelserna avslöjade också att partnerns förhållande till patienten påverkades av det som 
hänt. Detta kunde yttra sig som att partnern värdesatte förhållandet mera och kände större 
ansvar för den andre, men känslor av irritation och av att vara begränsad av den andre 
förekom också. En önskan att återgå till det gamla vanliga livet uttrycktes av flera, samtidigt 
som många också blickade framåt och planerade för framtiden.

Resultatet förstås som att den som är partner till en person som drabbas av akut hjärtinfarkt 
känner att inte bara kärestans utan också det egna livet är hotat. Det existentiella hotet, oron 
och rädslan inför vad som kan hända är påtagliga känslor för partnern. Ofta bemöts dessa 
känslor av de professionella vårdarna på ett sätt som gör att den närstående partnern alltmer 
känner sig som utanförstående. Något som också är framträdande är hur förhållandet till den 
käraste förändras och omvärderas genom den plötsliga påminnelsen om livets sårbarhet. 

DISKUSSION

I detta avsnitt diskuteras först den valda metoden, dess relevans för studien och 
undersökningens genomförande. Sedan följer en diskussion kring de resultat som framkom, 
ställt i relation till tidigare forskning och till relevant litteratur. Slutligen redovisas vilka 
konklusioner som kan dras med anledning av vad resultatet visade. 

Studiens syfte var att belysa innebörden av att vara partner till en person som insjuknar i en 
akut hjärtinfarkt. Resultatet bygger på berättelser från sex olika informanter. Resultatet kan 
inte generaliseras på samma sätt som en kvantitativ studie. Däremot kan studien leda till en 
ökad förståelse för vad det kan innebära att vara partner till en person, som insjuknar i akut 
hjärtinfarkt. 

Metoddiskussion
Metoden valdes med hänsyn till syftet med studien och förefaller ha varit ett lämpligt val. Jag 
ville få ta del av partnernas personliga upplevelser och såg därför intervjun som den 
lämpligaste metoden. Att urvalet av möjliga informanter enligt inklusionskriterierna gjordes 
med hjälp av en sjuksköterska på kardiologavdelningen, innebar, att jag var tvungen att förlita 
mig på denna sjuksköterskas omdöme och information. Detta var givetvis en svaghet vid 
urvalsförfarandet. Det förefaller som att valet av informanter ändå lyckades såtillvida att det 
trots informantgruppens varierade sammansättning ändå fanns stora likheter i deras 
upplevelser.  

Det fordras närvaro och öppenhet mellan den som vill få reda på någonting och den som vill 
berätta, om någonting ska kunna förmedlas. Jag försökte uppnå detta genom att alltifrån den 
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allra första kontakten själv vara öppen och ödmjuk inför informanten och visa att jag 
hoppades att bli inbjuden att ta del av hans/hennes berättelser. Jag hade förväntat mig, att 
själva bandinspelningen av intervjun skulle ha kunnat störa informanten, men några sådana 
tecken fann jag inte. Att bandspelaren sattes på redan innan intervjun startade, och att 
informanten och jag då i ett vanligt samtal utbytte tankar om till exempel att bo på ”landet”, 
att ha husdjur och att träffa barnbarn, medverkade kanske till att bandspelaren kom i 
bakgrunden. Samtidigt uppfattade jag att både informanten och jag själv blev mindre spända i 
denna för oss båda ovana situation. 

Efter att den inledande frågan ställts försökte jag under hela intervjun uppmuntra informanten 
genom att visa mitt intresse och visa en tillåtande attityd. Jag betonade att det inte fanns några 
rätta eller felaktiga svar, utan att det var partnerns upplevelser som jag ville få ta del av. Oftast 
upplevde jag, att jag fick tillgång till uppriktiga och personliga berättelser från informanterna. 
Med följdfrågor kunde jag många gånger uppmuntra till reflektion över det som berättades.” 
An experienced interviewer learns how to direct informants to authentic responses that arise 
from lived experience” menar Dahlberg et al. (2001, s 159). Ibland kändes min bristande 
erfarenhet i detta avseende påtaglig, och jag hade en del initiala svårigheter att få framför allt 
en av mina informanter att öppna sig för mig. Just den informanten var den enda, som inte 
intervjuades i sitt eget hem. I stället ville hon komma hem till mig för intervjun. Jag anar, att 
hon kan ha känt sig osäker i den för henne främmande miljön, något som skulle kunna 
överensstämma med det som påpekas av Dahlberg et al. (2001): “Sometimes it is 
advantageous for the researcher to come to the interviewee’s home, where s/he feels safe and 
comfortable”. (s 166).

Den förförståelse jag hade, försökte jag hålla i schack under intervjun genom att vara så 
öppen som möjligt för det partnern berättade om och hellre fråga än ta för givet, att jag 
förstod det som sades. Ändå lyckades jag inte undvika en del ledande frågor, vilket kan ha 
påverkat innehållet i berättelserna. Kanske gav ändå några ledande frågor möjlighet för 
informanten att ytterligare utveckla sin berättelse (jfr Dahlberg et al., 2001). 

Analysarbetet skulle med sannolikhet ha kunnat genomföras med annan kvalitativ metod, men 
den valda analysmetoden tilltalade mig genom sin rörelse fram och tillbaka, mellan 
innebörder, teman och naivt läsande. Det kändes spännande och lockande att en ny bild kunde 
växa fram och utvecklas i ett samspel mellan texten och mig själv. Denna del av studien kom 
att innebära ett synnerligen hårt arbete. Det berodde sannolikt på min ovana vid metoden i 
kombination med önskan att på ett nytt sätt pröva min kreativitet och fantasi. Under arbetets 
gång formulerades och omformulerades innebörder, subteman och teman åtskilliga gånger, 
innan jag slutligen kände att det fanns ett trovärdigt resultat. Ricoeur (1976) menar, att det 
gäller att lyssna på texten och försöka förstå meningen i texten. Detta var inte alltid så lätt. 
Lyssnade jag ”rätt”? Tolkade jag ”rätt”? Även om inga egentliga rätt eller fel finns i detta 
sammanhang, kan olika tolkningar ställas mot varandra och jämföras med avseende på 
trovärdighet (jfr Ricoeur, 1976). Under arbetets gång kom till exempel tolkning av innebörder 
att alltmer relateras till tidsaspekter, och subteman formulerades och omformulerades. 
Grupperingen av subteman till de två första respektive de två sista temana gjordes först med 
tiden, och då logiskt sett i enlighet med textens kronologi. Utifrån min slutliga tolkning 
formades således de presenterade subtemana och grupperades till teman. Var min slutligen 
valda tolkning den mest troliga? De grupperingar och sammanflätningar av innebörder till 
subteman som gjordes, kan givetvis ifrågasättas. Med beaktande av min förförståelse och 
genom den analys som gjordes kom jag fram till ett resultat som tycks avspegla ”varandet i 
världen” för partnern till en människa, som drabbats av en akut hjärtinfarkt. 
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Med samma analysmetod kunde textanalysen naturligtvis ha givit ett något annorlunda 
resultat om någon med annan förförståelse analyserat texten. I allt väsentligt torde dock 
likheter ha funnits, oberoende av vem som analyserat texten. Ricoeur (1993) skulle med andra 
ord ha sagt, att tolka innebär att ställa sig i textens tolkningsriktning, dvs. från vad texten 
säger till vad den talar om. Min tolkning utsattes under arbetets gång för prövning, 
exempelvis i återkommande diskussioner med såväl handledare som andra 
magisterstuderande och kolleger. Med hjälp av dessa diskussioner fann jag också nya 
infallsvinklar och kunde under arbetets gång ifrågasätta och utveckla min egen tolkning av 
texten. 

Tidpunkten för de olika intervjuerna varierade mellan tre och sju veckor i förhållande till när 
patienten insjuknade, vilket kan ha haft betydelse för vad som berättades. Informantens minne 
av den akuta händelsen kan självklart ha påverkat vad som berättades, liksom också vad 
informanten valde att delge mig. Människor reflekterar över och bearbetar händelser som de 
berörts av. Svåra upplevelser som ligger nära i tiden kan kännas mer påtagliga än de som det 
finns distans till. Vid en tillbakablick på det som hänt har det givetvis betydelse var i en 
bearbetningsprocess människan befinner sig under rekonstruktionen av sitt förändrade liv 
efter det att den käraste drabbats av en akut hjärtinfarkt. Fortfarande låg den händelsen nära i 
tiden. Resultatet av denna studie hade troligen blivit annorlunda, om undersökningen 
genomförts exempelvis ett år senare. 

Det slutliga resultatet av studien förefaller trovärdigt och tillförlitligt. Resultatet stämmer 
också till stora delar överens med annan forskning om partnerns upplevelser då kärestan 
insjuknar. Med livsvärldsperspektivet som grund ville jag inte bara själv vara öppen mot 
informanten, utan också genom mitt förhållningssätt försöka få informanten att våga vara 
öppen mot mig. Därigenom fanns förutsättningar att få fram en berättelse, som så sant som 
möjligt visade, hur det är att vara partner till en patient som insjuknar i akut hjärtinfarkt (jmf 
Dahlberg, 1997b). 

Resultatdiskussion   
Resultatet diskuteras i huvudsak utifrån de fyra teman, som formulerades utifrån innebörder i 
den text, som skapades av de sex partnernas berättelser. Då temana i hög grad kan relateras 
till varandra, när det gäller att förstå partnerns komplexa situation, har helheten fått företräde i 
diskussionen. De olika temana behandlas således som en helhet och inte separerat.

Partnerns upplevelse av oro och rädsla i en krissituation stämmer väl överens med andra 
studier, som också visar den ångest och oro som partnern till patienten med akut hjärtinfarkt 
känner (Kettunen et al., 1999; Thompson et al., 1995; Svedlund & Danielsson, 2004). I ljuset 
av resultatet ligger det nära till hands att tro, att den omtanke partnern visade patienten, hade 
partnern själv behövt känna från sjuksköterskorna. Det ligger också nära till hands att anta att 
inte bara partnern, utan också patienten, förlorade fotfästet i den akuta situationen och därför 
var i behov av stöd. Partners som upplevde sig kränkande bemötta av sjuksköterskorna 
besökte ändå sin käresta, trots att de därmed utsatte sig för risken för ytterligare respektlöst 
bemötande. Den mest troliga anledningen är, att närheten till patienten var så viktig och 
värdefull för partnern att det överskuggade allt vad sjuksköterskor och deras förhållningssätt 
kunde betyda. Partnern ville troligen helt enkelt stödja sin käresta. När partnern kunde vara ett 
stöd för sin käresta ökade sannolikt också hans eget välbefinnande. Lögstrup (1992) menar, 
att ” vi är varandras värld och varandras öde” och ”enbart genom vår hållning till varandra 
bidrar vi till att ge varandras värld dess gestalt.”(s. 48). Genom sitt sätt att förhålla sig till 
patienten, dvs. genom att vara nära och visa patienten sitt stöd, kände troligen partnern att 
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patienten upplevde gemenskap och värme från partnern. Den som kan dela sin kärestas börda 
och få honom/henne att känna värme känner sannolikt själv ett välbefinnande av att kunna ge 
värme. I denna situation visas också det ömsesidiga beroendet vi har av varandra (jfr. 
Lögstrup, 1992).       

Lögstrup (1992) menar att alla relationer innehåller makt. I denna studie är maktskillnaden 
påtaglig i relationen mellan partnern och vårdaren. Det är sjuksköterskan som i kraft av sitt 
kunnande har makt över situationen för den partner, som är beroende av att få svar på sina 
frågor, men som inte vågar störa sjuksköterskan med dessa frågor. 

Det stora behovet av stöd från anhöriga och oron för hur andra familjemedlemmar skulle 
kunna hantera situationen är inte alls så framträdande hos partnerna i denna undersökning, 
som i Engströms och Söderbergs (2004) studie. Visserligen påtalades att partnern fick stöd av 
familj och vänner, men oron för hur andra familjemedlemmar skulle klara av situationen var 
inte särskilt framträdande i denna studie. Olikheten kan möjligen bero på att Engströms och 
Söderbergs (2004) studie beskriver intensivvårdspatienters partners. Kanske är känslan av 
kris, när det gäller omtanken om den övriga familjen, än mer uttalad för denna patientgrupps 
anhöriga.  Frågan är dock, om det finns flera grader av kriskänsla för den enskilde. Kanske 
kan skillnaden bero på att många intensivvårdspatienter befinner sig i kritiskt stadium under 
längre tid, medan den överlevande hjärtinfarktpatienten oftast är hemma inom en vecka. Det 
kan också vara en metodfråga, dvs. hänföra sig till hur intervjuerna i studien genomfördes. 
Som oerfaren intervjuare kan det hända att jag helt enkelt inte följde upp frågor om familjen 
tillräckligt.

Reflektioner som resultatet väcker hänför sig till partnerns upplevelse av sjuksköterskans 
oförmåga eller ovilja att se partnern i hans/hennes utsatta situation. Bilden av hur livet är för 
den som är partner till en patient med hjärtinfarkt är inte särskilt positiv för de professionella 
vårdarna. Flera forskare (Eriksson, 1997; Kemp, 1992; Lögstrup, 1992) har påtalat mötets 
betydelse mellan människor, och hur mötet tillför någonting för dem som möts. För många 
partners tycks mötet med sjuksköterskan ha tillfört negativa känslor och tankar, för andra har 
mötet knappt ägt rum. 

Noteras kan, att partnern upplevde sig sviken av sjuksköterskan, när hon/han i sitt tillstånd av 
oro, rädsla och okunskap verkligen skulle ha behövt stöd. Det är sannolikt att partnerns 
lidande var stort och att partnern därför var extra känslig för kränkning i den akuta 
situationen. I Mårtenssons et al. studie (2001) framkom också tydligt betydelsen av att de 
professionella vårdarna bemöter den hjärtsjukes partner som en värdefull person, som får veta 
vem hon/han kan vända sig till med frågor. Misslyckades sjuksköterskan med sin mest 
fundamentala uppgift, att lindra lidandet? Vinnlade sig sjuksköterskan i enlighet med 
Eriksson (1997) om att försöka lindra partnerns lidande genom sitt sätt att visa att hon/han 
ville patientens partners bästa? Att partnern ofta kände sig utsatt för kränkning och därmed 
erfor ökat lidande orsakat av just sjuksköterskans förhållningssätt, är beklagligt. Kände 
sjuksköterskan det etiska kravet att ta vara på inte bara sin patients utan också dennes partners 
liv (jfr Lögstrup, 1992, Martinsen, 2003). Eriksson (1997) menar att sjuksköterskor har en 
tendens att ägna mer uppmärksamhet till sjukdomslidande än till livslidande. Kanske finns här 
något av en förklaring till att partnern upplevde att sjuksköterskorna intresserade sig mera för 
patientens EKG-monitor än för partnerns situation. 

Sjuksköterskan tycktes inte se den sårbarhet hos partnern, som Levinas (Kemp, 1992) talar 
om, eftersom hon/han inte verkade känna ansvar för partnern som unik individ. Förstod inte 
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sjuksköterskan att hon/han genom sitt springande och sin visade upptagenhet fick partnern att 
känna sig skrämd och avvisad? Eller markerade sjuksköterskan sin ovilja att bjuda in partnern 
till en kontakt, som skulle kunna resultera i en vårdande relation? Hur kunde sjuksköterskan 
bete sig så att partnern inte ens vågade störa med sina frågor? Handlar detta förhållningssätt 
till patientens partner om att inte se och förstå, inte vilja och/eller inte kunna se och förstå?  
Förstod sjuksköterskan hur viktigt det var att uppmärksamma inte bara patientens, utan även 
partnerns behov av stöd, både för partnerns egen del men också för att partnern i sin tur skulle 
kunna vara ett stöd för sin kärestas tillfrisknande (jfr. Kettunen et al., 1999; Broström et al., 
2003). 

De många frågorna ovan kan anknyta till bland annat till den finländska studie, som Åstedt-
Kurki et al. (2001) genomförde om hur sjuksköterskor och deras anhöriga interagerade. 
Kontakten mellan sjuksköterskorna och de anhöriga i den studien (a.a.) var också synnerligen 
begränsad. Däremot är det tveksamt, om partnerna i denna studie skulle ge sjuksköterskorna i 
den finländska studien (a.a.) rätt i att de anhöriga är för blyga för att ta kontakt med 
sjuksköterskorna. Det ligger nära till hands att förmoda, att de finländska anhöriga kanske 
saknade en inbjudande attityd från de finländska sjuksköterskorna. Den studien visade också, 
att sjuksköterskorna såg de anhöriga i första hand som informanter och mottagare av 
information. Informanterna i denna studie skulle knappast känna igen detta från sin erfarenhet 
som dåligt informerade och ofta osedda partners.

Studiens resultat visar också flera likheter med tidigare forskning (Kettunen et al., 1999; 
Steward et al., 2000; Tarkka et al., 2003) om anhörigas upplevda brist på socialt och 
emotionellt stöd från sjuksköterskorna i form av kontakt och information till anhöriga. 

Den ökade oro, som partnerna i denna studie direkt relaterade till exempelvis sjuksköterskans 
kringspringande och brist på information stämmer väl överens med vad Kettunen et al (1999) 
visade. I deras studie visade partnern till patienten med akut hjärtinfarkt en emotionell stress i 
form av rädsla, vilket Kettunen et al. (1999) såg som en konsekvens av bristen på bland annat 
informativt stöd till partnern.  

Att partnern hade stort behov av information, var inte förvånande. Intressant var att läkaren 
identifierades såsom varande den mest lämpliga informatören bara då situationen var allvarlig 
för patienten. Sjuksköterskan ansågs däremot ge tillräckligt bra information, när det inte 
handlade om något mer allvarligt besked om patientens tillstånd. Motsatsen fann Thompson et 
al. (1995) där patienterna själva ville ha informationen från läkaren, medan sjuksköterskornas 
information uppfattades som inadekvat. 

I denna studie framkom tydligt partnerns ansvarskänsla för patientens hälsa och välbefinnande 
efter hemkomsten som ett nytt inslag i förhållandet. Sammanvävt med detta ansvar är 
förmodligen den önskan om närhet, som flera partners påtalade. Att flera av dem värdesatte 
sitt förhållande mer än tidigare, nu när livet visade sig så skört, var också tydligt. ”Kanske 
skadar det inte med en tankeställare”, som en partner menade. Detta stämmer väl överens 
med Lögstrups (1992) tankar om det etiska kravet att ta tillvara den andre. 

Att partnern till någon som första gången drabbas av en akut hjärtinfarkt kunde erfara brist på 
frihet efter patientens hemkomst överensstämmer väl med Svedlunds & Axelssons (2000) 
resultat. Det nya avståndet som några av paren upplevde, och som bland annat uttrycktes i 
irritation men även aggression kan kanske relateras till de begränsningar, som partnern erfor 
att sjukdomen medförde för henne/honom själv. Mer sannolikt är dock att dessa känslor 
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hängde samman med den helt nya och hotfulla livssituationen. Den kärestas liv hotades och 
existensen hängde på en skör tråd. Två olika liv, sammanflätade med varandra med en just då 
skör tråd. Klipps tråden av för den ene, så klipps den också av för den andre, rent symboliskt. 
Det är ändå inte svårt att förstå ilskan och besvikelsen hos den partner som ville hjälpa till 
hemma men istället blev så detaljstyrd av sin käresta att han tappade både humöret och lusten.

Det är förståeligt, att partnern så snart som det är möjligt önskar leva som vanligt igen. Det 
överensstämmer också med det som tidigare visats (Thompson et al., 1995; Svedlund & 
Axelsson, 2000). Att partnerna också såg framtiden an med hopp och tro är glädjande med 
tanke på att hjärtinfarktsjukdomen är allvarlig, och att risken för recidiv inte är obefintlig. 

Avslutande reflektioner
Efter det att patienten har lämnat sjukhuset kan sjuksköterskan inte påverka partnern. Däremot 
har mötet mellan sjuksköterskan och partnern satt avtryck i dennes liv. Tankar, upplevelser 
och känslor fortsätter att finnas med som en del i partnerns liv. Tydligt var, att sjuksköterskan 
under vårdtiden oftast inte förmådde lindra partnerns lidande utan i stället ibland föreföll öka 
det. Att sjuksköterskans relation till partnern ofta upplevdes som så påtagligt 
otillfredsställande för partnern kan självfallet bero på många faktorer. Kanske fanns hos 
sjuksköterskorna individuella orsaker såsom okunskap, fantasilöshet och oförmåga till empati, 
som blockerade dem från att se partnern. Kanske fanns tidigare erfarenheter av frustration 
över att önska men inte kunna ge stöd. Kanske fanns attityder hos partnern som 
sjuksköterskan inte förmådde bemöta. Kanske organiserades arbetet på vårdavdelningen på ett 
sätt som förhindrade eller försvårade en god relation mellan sjuksköterskan och partnern. 
Kanske gavs inte de politiska förutsättningarna för att inbegripa anhöriga i en vårdande 
relation. 

Möjligt är, att sjuksköterskan inte alls skulle känna igen sig i partnerns beskrivning av sina 
upplevelser. Vad som möjligen objektivt skulle ha kunnat observeras i kontakten mellan 
partnern och sjuksköterskan är emellertid inte det mest intressanta. I stället är det partnerns 
upplevelse av det som skedde i mötet, som är det mest tänkvärda. Partnern har monopol på 
sina egna upplevelser. Dessa måste vara föremål för reflektion för den sjuksköterska, som får 
ta del av partnerns upplevda erfarenheter. Partnern i denna studie utsattes för svåra 
upplevelser under sin kärestas vårdtid, upplevelser som sjuksköterskan inte i någon högre 
grad föreföll ta del av och inte heller förmådde bemöta på ett vårdande sätt. 

Det normala för människor är att möta varandra med tillit (Lögstrup, 1992). Genom att visa 
sin tillit till en annan människa utlämnar människan sig själv. Partnern som sökte stöd hos 
sjuksköterskan förefaller inte ha upplevt att sjuksköterskan tog emot partnerns tillit. Istället 
tycks tilliten ha lämnat sjuksköterskan oberörd. Lögstrup (a.a.) menar, att det allra svåraste 
som kan hända i en relation är om människans tillit inte tas emot av den som visas tillit. 
Partnern hade blottat sin utsatthet och sitt beroende för sjuksköterskan, men partnern upplevde 
i de flesta fall inte något stöd. Enligt Lögstrup (a.a.) är det bristen på tillmötesgående som 
orsakar förebråelser gentemot den som inte tar emot tilliten. Partnern befann sig i en mycket 
utsatt situation, när kärestan insjuknade. I den situationen upplevde partnern att den som 
hon/han förväntade sig skulle vara till hjälp i stället var den som svek honom/henne. 

När patienten har lämnat sjukhuset fortsätter tankar och bearbetning av upplevelserna för 
partnern. Kanske är kraven på sjuksköterskan orealistiska, när det gäller förmågan att få en 
relation till och att vara stöd för anhöriga. Det förefaller ändå väsentligt att professionella 
vårdare så långt som möjligt försöker föreställa sig hur partnern upplever sin situation under 
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patientens vårdtid. Då kan sjuksköterskan bättre ta emot partnerns naturliga tillit och stödja 
partnern, som i sin tur kan skaffa sig en beredskap att hantera det fortsatta livet tillsammans 
med sin käresta efter hans/hennes hjärtinfarkt. Sjuksköterskan kan på många sätt få bättre 
förutsättningar att förstå och stödja partners och andra anhöriga. Ett sätt är att öka sin kunskap 
och sin insikt om hur det är att vara partner till en patient med hjärtinfarkt. Ett annat sätt är att 
tillsammans med kolleger reflektera över sina egna reaktioner och sitt eget beteende i relation 
till anhöriga. Genom att studien görs tillgänglig för vårdare kan den leda till ökad förståelse 
för hur livet upplevs av den som är partner till en person, som för första gången insjuknar i 
akut hjärtinfarkt. Därigenom skapas förutsättningar för att kunna ge ett bättre stöd till dessa 
partners. 

Intressant vore att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar livssituationen för den som är 
partner till en patient med akut hjärtinfarkt, framför allt under den vecka då patienten vårdas 
på sjukhus. Det förefaller också angeläget att kunna identifiera faktorer som minskar lidandet 
för den som är partner till en svårt sjuk människa, alldeles oavsett diagnos.  
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Bilaga 1
Intervjuguide 

Inledande fråga: Berätta om hur det var när Din man/hustru/sambo etc. vårdades på 
avdelningen med akut hjärtinfarkt!

Övriga möjliga frågeområden:

 Berätta hur det kändes/vad Du tänkte när Din man/hustru/sambo var patient på 
hjärtavdelningen

 Hur påverkades Din egen vardag under Din partners vårdtid?

 Berätta om en situation som var speciellt påfrestande/jobbig för Dig när Din 
man/hustru/sambo var patient på hjärtavdelningen

 Berätta om en situation som var speciellt positiv för Dig när Din man/hustru/sambo 
var patient på hjärtavdelningen



Bilaga 2
Brev till verksamhetschef och till avdelningschef

Namn! 
Jag är sjuksköterska och går en magisterutbildning i vårdvetenskap vid Växjö universitet. I 
kursen ingår att skriva en D-uppsats. Jag arbetade under några år på 1970-talet på en 
medicinsk intensivvårdsavdelning, där patienter med akut hjärtinfarkt vårdades. Jag var då 
mycket ung och hängiven mitt arbete, som av naturliga skäl mest fokuserades på den sjuke 
patienten. Hur de anhöriga upplevde sin situation såsom varande maka, barn eller annan 
närstående till en så svårt och akut sjuk människa förstod jag inte tillräckligt mycket av, för att 
kunna utgöra ett optimalt stöd till de anhöriga. I dag med tre decenniers erfarenhet av olika 
delar av sjukvården, har jag chansen att lära mer om detta! Fokus för min uppsats kommer 
alltså vara de anhöriga. Den preliminära titeln är ”Att vara partner till en patient som vårdas 
för akut hjärtinfarkt – upplevelser och erfarenheter”. 

Studiens syfte är, att belysa människors erfarenheter såsom varande partner till en människa, 
som vårdas på en kardiologavdelning med diagnosen hjärtinfarkt för första gången. Jag önskar 
därför få genomföra bandade intervjuer med några partners till patienter, som tidigare vårdats 
på Din avdelning. Jag skulle också behöva hjälp av en sjuksköterska på avdelningen att dels 
finna möjliga informanter, dels ta kontakt med de patienter, som de möjliga informanterna är 
partners till, för att efterhöra om patienten tillåter, att kontakt tas med deras partner för en 
intervju. 

De forskningsetiska principer, som jag kommer att följa i mitt arbete utgår från kraven på 
information och samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Partnerna bestämmer således själva 
om de vill medverka i undersökningen, de behöver inte svara på andra frågor än de själva vill, 
och de kan när som helst avbryta intervjun utan vidare förklaring. Ingen annan än jag och min 
handledare kommer ha tillgång till de insamlade data från intervjuerna, och i uppsatsen 
kommer det inte gå att identifiera intervjupersonerna. De inspelade banden kommer att 
förstöras efter avslutat arbete.

Jag önskar Din namnunderskrift på detta brev innan Du returnerar det. För vidare 
upplysningar kontakta mycket gärna mig! 

Wambåsa 2006-01-11

Ingrid Dimberg
Min handledare:

Namn Namn:               FD, Lektor 
Adress Institutionen för vårdvetenskap och

socialt arbete, Växjö universitet 
tel 0470-70 80 00 (vx)

Tillstånd att genomföra en intervjuundersökning med partners till patienter som vårdats på 
kardiologavdelningen under diagnosen akut hjärtinfarkt för första gången.

□ Beviljas □ Beviljas inte

……………………………………………………………………….
Ort och datum (Namn)



Bilaga 3
Brev till sjuksköterska kardiologavdelningen (Namn!) 

Jag är sjuksköterska och går en magisterutbildning i vårdvetenskap vid Växjö universitet. I 
kursen ingår att skriva en D-uppsats. Jag arbetade under några år på 1970-talet på en 
medicinsk intensivvårdsavdelning, där patienter med akut hjärtinfarkt vårdades. Jag var då 
mycket ung och hängiven mitt arbete, som av naturliga skäl mest fokuserades på den sjuke 
patienten. Hur de anhöriga upplevde sin situation såsom varande maka, barn eller annan 
närstående till en så svårt och akut sjuk människa förstod jag inte tillräckligt mycket av, för att 
kunna utgöra ett optimalt stöd till de anhöriga. I dag med tre decenniers erfarenhet av olika 
delar av sjukvården, har jag chansen att lära mer om detta! Fokus för min uppsats kommer 
alltså vara de anhöriga. Den preliminära titeln är ”Att vara partner till en patient som vårdas 
för akut hjärtinfarkt – upplevelser och erfarenheter”. 

Studiens syfte är, att belysa människors erfarenheter såsom varande partner till en människa, 
som vårdas på en kardiologavdelning med diagnosen hjärtinfarkt för första gången. Jag önskar 
därför få Din hjälp att dels finna möjliga informanter, dels ta kontakt med de patienter, som de 
möjliga informanterna är partners till, för att efterhöra om patienten tillåter, att kontakt tas 
med deras partner för en intervju. Verksamhetschefen och avdelningschefen på 
kardiologavdelningen har båda tillfrågats om tillstånd att genomföra studien.

De forskningsetiska principer, som jag kommer att följa i mitt arbete utgår från kraven på 
information och samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Partnerna bestämmer således själva 
om de vill medverka i undersökningen, de behöver inte svara på andra frågor än de själva vill, 
och de kan när som helst avbryta intervjun utan vidare förklaring. Ingen annan än jag och min 
handledare kommer ha tillgång till de insamlade data från intervjuerna, och i uppsatsen 
kommer det inte gå att identifiera intervjupersonerna. De inspelade banden kommer att 
förstöras efter avslutat arbete.

Wambåsa 2006-01-11

Ingrid Dimberg
Min handledare:

Namn Namn:               FD, Lektor 
Adress Institutionen för vårdvetenskap och

socialt arbete, Växjö universitet 
tel 0470-70 80 00 (vx)



Bilaga 4
Brev till presumtiva informanter

Namn!

Jag är sjuksköterska och går en magisterutbildning i vårdvetenskap vid Växjö universitet. I 
kursen ingår att skriva en uppsats. Hur det egentligen är, att vara make/maka eller 
motsvarande till en människa som plötsligt är patient med akut hjärtinfarkt, skulle jag vilja 
veta ännu mera om. Därför har jag valt att skriva min uppsats utifrån en undersökning av 
anhörigas erfarenheter. Den preliminära titeln på min uppsats är ”Att vara partner till en 
patient som vårdas för akut hjärtinfarkt – upplevelser och erfarenheter”. Den nyvunna 
kunskapen vill jag i min uppsats förmedla till sjuksköterskor och läkare inom hjärtsjukvården. 

För att kunna förstå mer av hur det egentligen är, att vara nära anhörig till en akut 
hjärtinfarktsjuk människa, måste man få ta del av deras berättelser. Min önskan är därför, att 
få göra en intervju med Dig på plats och vid tidpunkt, som passar Dig. Intervjun skulle ta 
ungefär en timme. Om Du vill medverka i min undersökning, behöver Du förstås inte svara på 
andra frågor än de Du själv vill, och Du kan när som helst avbryta intervjun utan vidare 
förklaring. Ingen annan än jag och min handledare på Växjö universitet kommer ha tillgång 
till intervju-materialet, och i min uppsats kommer det inte att gå att identifiera vem som 
intervjuats. Bara jag kommer veta vad just Du sagt, och Ditt namn kommer inte finnas med på 
något sätt i undersökningen eller uppsatsen. För vidare upplysningar kan Du mycket gärna ta 
kontakt med mig! 

Jag kommer att kontakta Dig om några dagar för att höra, om Du vill medverka i min 
undersökning, och i så fall kan vi samtidigt bestämma tid och plats! 

Med vänliga hälsningar 

Ingrid Dimberg

Min handledare:
Namn Namn:               FD, Lektor 
Adress Institutionen för vårdvetenskap och

socialt arbete, Växjö universitet 
tel 0470-70 80 00 (vx)

Jag är informerad om studien och dess syfte och samtycker till att medverka i 
undersökningen.

…………………………………………………………………………………………..
Ort och datum                                  Namn



Bilaga 5

Subteman Teman
Att känna oro och rädsla

Att inte ha kunskap 

Overklighetskänsla

Att förlora fotfästet i 
tillvaron

Att känna tillit till det 
medicinska 
omhändertagandet

Att känna vänlighet från 
sjuksköterskan 

En känsla av tillfredsställelse

Att inte känna sig respekterad

Att inte få kompetenta 
sjuksköterskor

Att inte få information

En känsla av kränkning

Att vara utlämnad till de 
professionella vårdarna

Att värdesätta förhållandet

Att känna ansvar för den 
andre

En ny närhet    

Att känna irritation mot den 
andre

Att känna sig begränsad av 
den andre

Ett nytt avstånd

Att få ett förändrat 
förhållande till den andre

Att vilja leva som vanligt

Att ha önskningar om 
framtiden

Att vilja ta tillvara sitt liv


