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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Hjärtinfarkt blir allt vanligare i världen och när en person insjuknar upplevs detta 

kaotiskt för de närstående, och deras vardag kan förändras dramatiskt. För närstående kan det 

innebära stora känslomässiga påfrestningar, samtidigt som de ofta upplever ett bristande 

socialt stöd.  

Syfte: Syftet var att beskriva närståendes upplevelser efter att deras partner drabbats av 

hjärtinfarkt. 

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på åtta vetenskapliga originalartiklar. 

Studien utfördes ur ett livsvärldsperspektiv och en manifest innehållsanalys användes.  

Resultat: Av resultatet framkom att i det närmaste alla närstående till personer som drabbats 

av hjärtinfarkt upplevde en förändrad livsvärld i form av negativa och positiva aspekter. De 

utvecklade olika strategier för att stödja sin partner i återhämtningsprocessen, och för att 

själva kunna hantera situationen. De upplevde också att sjukvården inte var tillräckligt 

stödjande och informativ.  

Slutsats: Närståendes livsvärld förändras och de upplever mycket rädsla och oro tiden efter 

deras partners hjärtinfarkt. De är ett viktigt stöd i partnerns tillfrisknande och behöver själva 

mycket stöd för att kunna hantera vardagen på ett bra sätt. Det är viktigt för vårdare att ha en 

god dialog med närstående för att kunna ge den information de behöver, så att de kan klara 

den nya vardagens olika påfrestningar. 
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INLEDNING 
 

Kranskärlssjukdom, som innefattar bland annat hjärtinfarkt, är världens vanligaste dödsorsak 

och ökar som dödsorsak globalt. I Sverige dör hälften av alla svenskar i hjärt- kärlsjukdom 

och vart nionde dör av akut hjärtinfarkt (Sundström, 2010). Trots dessa siffror är det många 

som överlever en hjärtinfarkt och detta kan leda till att livet och vardagen efteråt förändras för 

den som drabbas. Den kris som uppstår vid insjuknandet gör att han/hon befinner sig i en 

utsatt position och är tvungen att genomföra vissa förändringar i levnadssättet för att undvika 

komplikationer och förhindra en ny hjärtinfarkt (Jahren Kristoffersen, 2005). Det kan 

exempelvis innebära en sundare kosthållning, förändrade motionsvanor och rökstopp. 

 

Även de närstående berörs av sjukdomen då en hjärtinfarkt kan vara en mycket skrämmande 

upplevelse även för dem. Närstående är ett viktigt stöd och inverkar positivt på sina partners 

genom att finnas där och vara stödjande (Attebring, Schlyter & Jansson, 2010). På våra 

verksamhetsförlagda utbildningar har vi upptäckt att de närstående inte alltid får den 

uppmärksamhet och information de behöver under sjukhusvistelsen. Därför vill vi undersöka 

detta ämne lite djupare för att kunna stödja de närstående på ett bra sätt då vi troligtvis 

kommer att möta dem i vårt kommande yrkesliv.  

 

 
BAKGRUND 
 

Historik 

Tidigare har infektionssjukdomar och svält varit de största dödsorsakerna i världen. För 100 

år sedan stod hjärt- och kärlsjukdomar för mindre än tio procent av alla dödsfall. Idag ser 

bilden annorlunda ut. Som ett resultat av välfärdens utveckling i industriländerna har hjärt- 

kärlsjukdomarna ökat kraftigt, detta på grund av ökat kaloriintag och minskad fysisk aktivitet. 

Det kan leda till arterioskleros, dvs. pulsåderförträngning, vilken är den största dödsorsaken i 

västvärlden (Vasko, 2007).  

 

Orsaker och symtom 

Hög ålder och olika riskfaktorer kan tillsammans starta en inflammatorisk process i hjärtats 

kranskärl, dvs. de kärl som försörjer hjärtmuskeln, och därmed orsaka en förträngning. Denna 

förträngning kan förhårdnas och spricka, vilket leder till att blodet koagulerar för att täcka 

sårbildningen. Därmed kan en blodpropp som helt eller delvis täpper till kärlet snabbt 

utvecklas, så att blodet inte når fram till hjärtmuskulaturen. Hjärtat drabbas då av syrebrist 

och vävnaden kan skadas så att pumpförmågan blir nedsatt eller helt avstannar. Om 

syrebristen leder till en bestående hjärtmuskelskada kallas det akut hjärtinfarkt 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Bröstsmärta är det vanligaste symtomet vid hjärtinfarkt. Smärtan kan beskrivas olika från 

individ till individ. Smärtan är ofta lokaliserad lokalt i bröstet och strålar ut i vänster eller 

höger arm, ut i ryggen, uppåt halsen och/eller upp i käkarna. Den kan beskrivas som 

tryckande, skärande och/eller pressande tillsammans med svår ångest (Rehnqvist, 1994). I 

vissa fall kan symtomen vara mycket diffusa med endast buksmärta och allmänpåverkan 

(Vasko, 2007). Kallsvett, illamående och kräkning är också symtom som kan förekomma vid 

hjärtinfarkt (Rehnqvist, 1994).  
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Riskfaktorer 

Det finns vissa faktorer som ökar risken för hjärtinfarkt. Med stigande ålder ökar risken, och 

det manliga könet drabbas oftare än kvinnor. Den genetiska ärftligheten har också betydelse. 

Har en nära släkting drabbats i yngre ålder är det stor risk att man får liknande symtom. Det är 

dock inte enbart det genetiska arvet, utan även livsstilen man är uppväxt med som påverkar. 

Ett osunt leverne som barn leder ofta till ett osunt leverne som vuxen, vilket har betydelse för 

uppkomst av hjärt- och kärlsjukdomar (Vasko, 2007). För personer som har viss ärftlighet för 

hjärt- och kärlsjukdomar är det därför viktigt att anamma en sund livsstil för att minska 

riskerna att drabbas. Vid dålig kost och för lite motion ökar blodfetterna i kroppen. Detta är 

den största risken för uppkomst av arterioskleros, vilket ökar risken att en blodpropp bildas i 

hjärtats kranskärl (Johnson, 1994).  

 

Den absolut största yttre riskfaktorn, för både män och kvinnor, är rökning. Toxiska ämnen 

och nikotin påverkar hjärt-kärlsystemet och syretransporten på olika sätt, vilket har en negativ 

effekt på metabolismen, blodfetterna och insulinresistensen (Nilsson, 2000). Att samtidigt lida 

av diabetes mer än fördubblar risken att dö i kranskärlssjukdom. Enligt Vasko (2007) har ca 

75 procent av dem som drabbas av akut kranskärlssjukdom samtidig diabetes.  

 

Närståendes situation 

Akutfasen är en kaosartad situation för närstående. Den allra första reaktionen är ofta 

överraskning, som följs av panik, chock och rädsla då de närstående inser allvaret, och inte 

vet om den drabbade fortfarande är vid liv. Dessa känslor tar sig ofta uttryck som passivitet, 

förvirring eller ett desperat sökande efter hjälp (Bremer, 2008). I Bremer (2008) framkom att 

oavsett patientens tillstånd kände de flesta närstående ett överväldigande ansvar för 

honom/henne, och det var en ovan situation som de inte visste hur de skulle förhålla sig till. 

Det stora ansvaret som plötsligt lades på dem då de hittade partnern medvetslös eller då 

hjärtinfarkten inträffade gav frustration, och en känsla av att tappa kontrollen då den sjukes 

behov var större än den närståendes förmågor. De kastades mellan hopp och förtvivlan och 

hela situationen upplevdes som kaosartad. När patienten överlevde hjärtinfarkten beskrev de 

närstående hur ångesten kom senare, då de insåg hur nära döden patienten hade varit. Många 

närstående kunde efter händelsen grubbla över vad som egentligen hade hänt och varför 

(ibid).  

 

När partnern läggs in på sjukhuset upplevs det påfrestande för närstående. Det hastiga 

insjuknandet och sjukhusmiljön upplevs som hot mot den stabila livssituationen (Eggenberger 

& Nelms, 2007). Sjukdomen kommer som en överraskning och chock för familjen, vilket 

väcker oro och upprördhet för förändring i det dagliga livet (Eriksson & Svedlund, 2006).  

Sjukhuset upplevs som en skrämmande och förvirrande plats där man måste vara på sin vakt. 

Närstående upplever en press att vara på sjukhuset hos den drabbade för att vara tillgängliga i 

beslutsfattande, få snabb information om tillståndet och visa omtanke (Eggenberger & Nelms, 

2007). Trots medvetenhet om att det inte är möjligt att ta kontroll över sjukdomen och 

ovisshet om framtiden, försöker närstående ändå skydda sin partner genom att ställa krav på 

sjukvården. Närstående lider med sin partner och vill vara nära kroppsligen, samtidigt som de 

upplever många negativa känslor i samband med att vara på sjukhuset, t.ex. oro, ångest, skuld, 

frustration, ensamhet, ilska och rädsla (ibid).  

 

Partnerns sjukdom orsakar stor psykisk påfrestning hos närstående. Lång väntan på sjukhuset, 

resor mellan sjukhuset och hemmet, att försöka hantera det vardagliga livets alla bestyr och 

samtidigt ta hand om den övriga familjen upplevs stressande. Många närstående upplever det 
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nödvändigt att stötta andra familjemedlemmar och känner empati för dem. De kommer 

närmre och uppskattar varandra mer inom familjen (ibid). 

 

Det förändrade vardagslivet efter hemkomsten gör att även närstående begränsas på olika sätt 

när partnern måste genomföra livsstilsförändringar. Tidigare nämnda riskfaktorer måste 

åtgärdas vilket kan innebära rökstopp och förändrad kosthållning. Detta kan innebära 

förändringar även för närstående eftersom de lever i samma hushåll. Enligt Eriksson och 

Svedlund (2006) upplever närstående en konstant rädsla av oro och otrygghet vilket gör att de 

tar en dag i taget för att klara av utmaningar i sin partners sjukdom. Stöd från andra familjer 

och vänner är värdefullt och uppskattas av närstående. Att få besök upplevs ofta som ett 

trevligt avbrott i vardagen (ibid). Familjen är en mycket viktig faktor för tillfrisknande, och 

bara vetskapen om att en familj finns i närheten ökar chanserna för den drabbade individen att 

överleva sjukdomen. Om de närstående dessutom är ett känslomässigt stöd för den drabbade, 

och visar att de bryr sig, ökar detta möjligheterna avsevärt till tillfrisknande (Perski, 2002). 

 

Information 

Det är viktigt med information till både patienter och närstående för att skapa trygghet och 

delaktighet i den kaosartade situationen. Närstående upplever ofta att de inte får tillräckligt 

med stöd från vården eller tillfälle att ställa frågor. De upplever också att den information de 

får inte är tillräcklig och att den inte fokuserar på deras behov (Thompson & Cordle, 1988; 

Thompson et al, 1995). 

 

Närstående har ett stort behov av information om sjukdomen, sjukdomens prognos, hur den 

påverkar den sjuka och vad de har att vänta sig (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2005). Undervisning efterfrågas ofta av närstående och upplevs som mer betydelsefullt än att 

exempelvis delta i stödgrupper eller vägledning (ibid). Det är dock viktigt att närstående får 

den information de själva anser är relevant. Det är inte alltid närstående och sjuksköterskor 

har samma syn på vad som är viktig information. Exempelvis anser ofta sjuksköterskor att det 

är viktigt att prata om rädsla, känslor och tankar samt medicinering, vilket de närstående ofta 

inte tycker är lika viktigt. För dem är livsstilsfaktorer, förebyggande arbete, tecken och 

symptom mer intressant och de anser att fokus borde läggas på de delarna (Turton, 1998). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien genomförs med ett vårdvetenskapligt förhållningssätt, dvs. individen och dennes 

levnadsvärld står i fokus, individen behandlas alltid respektfullt och med förståelse för dennes 

integritet. Studien utförs ur ett livsvärldsperspektiv, vilket är ett centralt begrepp inom 

vårdvetenskapen. Livsvärlden är den värld vi lever i, verkligheten som vi upplever den genom 

våra kroppar. En människa kan inte ses som en isolerad enhet utan måste förstås till det 

sammanhang hon befinner sig i. Individen påverkar och påverkas av sin livsvärld. Vidare 

innebär livsvärldsperspektivet även att människors lidande och välbefinnande berörs, 

eftersom de är en stor del av livet (ibid). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suseryd & Fagerberg 

(2003) menar att det är fullt möjligt att uppleva lidande och välbefinnande på samma gång, då 

det inte råder ett motsatsförhållande mellan de båda begreppen, men att välbefinnandet 

förutsätter att lidandet erkänns. 

 

Inom vårdvetenskapen gäller generellt att vårdare ska se till patientens eget perspektiv på sin 

hälsa, ohälsa och livssituation. Enligt Dahlberg et al (2003) utesluter inte detta de närståendes 

perspektiv. De menar att familjeperspektivet ibland måste tillämpas då de närstående har en 
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central plats för den drabbade. Familjens livsvärldar påverkar varandra. När människan 

drabbas av sjukdom är det inte bara kroppen som påverkas utan helheten. Den förändrade 

livsvärlden berör hela familjens livssituation, därför är det av betydelse att även se de 

närstående och ge dem det stöd och trygghet de behöver. Trygghet enligt Dahlberg (2003) 

innebär förtroendefulla relationer, kunskap och kontroll. Otrygghet däremot förknippas med 

hot. Därför är det viktigt att skapa en god kontakt med närstående så att de upplever stöd och 

bekräftelse (ibid).  

 

Inom vårdvetenskapen innebär delaktighet att individen blir sedd som en unik människa 

(Dahlberg, 2003), vilket gäller både patienter och närstående som kan uppfatta situationen 

problematisk på olika sätt. Vidare innebär delaktighet att vårdpersonal tar vara på närståendes 

kunskaper och uppfattningar. Det är en lagstadgad skyldighet att involvera patienter eller 

närstående i planering och beslut om olika vårdåtgärder (SFS 1998:531). Det innebär också 

att vårdpersonal måste ta hänsyn till närståendes erfarenheter och åsikter för att kunna 

involvera dem i vården och därmed göra dem delaktiga (Nilsson Kajermo & Wallin, 2010). 

 

Begreppet coping används ofta i vårdsammanhang. Det innefattar de olika beteenden och 

psykiska reaktioner som personer under yttre stress använder för att avlägsna, övervinna, 

reducera eller tolerera hot som uppstår när personens resurser sätts på prov. Vidare är coping 

de strategier som individen utvecklar för att tackla den psykiska eller fysiska utmaning som 

han eller hon står inför, dvs. individens förmåga att hantera en belastande situation (Jahren 

Kristoffersen, 2005).  

 

Livsvärld, lidande, välbefinnande, delaktighet och coping är centrala begrepp inom 

vårdvetenskapen och kan vara en hjälp i att förstå närståendes upplevelser. I denna studie kan 

dessa begrepp därför återkomma. Begreppet partner kommer att användas om den som 

insjuknat i hjärtinfarkten. Partnerns maka/make eller sambo benämns som närstående. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Antalet människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar har ökat de senaste decennierna 

och sjukdomen räknas numera som en av vår tids största folksjukdomar. Ökningen beror till 

stor del på förändrat livsstilsmönster t.ex. stillasittande arbete, förändrad kost och rökning. 

Eftersom antalet patienter som drabbas ökar, växer också andelen närstående som behöver 

hjälp och stöd. Närstående har en stor roll i att stötta patienten i rehabiliteringen och de 

behöver själva stöd och möjlighet till samtal för att kunna känna välbefinnande trots oro och 

en osäker tillvaro.  

 

Denna studie motiveras av behovet att studera närståendes perspektiv och problematik, då de 

enligt tidigare forskning ofta förbises. Det har också visats att många närstående önskar närhet 

till någon som kan fungera som en trygg punkt, och de upplever att de inte får tillräckligt med 

stöd och information om sjukdomen. Sjuksköterskor har en uppfattning om vilken 

information som är viktigast, och närstående har en annan. Detta kan leda till att närstående 

upplever brist på information och delaktighet. Därför är det viktigt att sjuksköterskor 

uppmärksammar närstående och deras behov, för att förebygga lidande och främja 

välbefinnande. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

- Hur upplever närstående det vardagliga livet?  

- Vilka strategier använder närstående för att hantera vardagen? 

- Känner närstående sig delaktiga i vården?  

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser efter att deras partner drabbats av 

hjärtinfarkt. 

 

 

METOD 
 

Författarna valde att göra en litteraturstudie, detta för att sammanfatta tidigare forskning inom 

området och få en bredare kunskap om hur närstående upplever det dagliga livet efter en 

hjärtinfarkt. En kvalitativ ansats valdes eftersom denna litteraturstudie utgår ifrån närståendes 

upplevelser. Enligt Forsberg & Wengström (2008) fokuserar denna ansats på att förstå 

människors subjektiva och individuella upplevelse, vilket svarar på syftet.  

 

Urval 

Denna litteraturstudie bygger på vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna måste uppfylla 

vissa inklusionskriterier för att kunna ingå i studien. Dessa var att artiklarna ska vara 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift och granskade av en etisk kommitté. De tidskrifter där 

artiklarna var publicerade kontrollerades mot Ulrich´s web global serials directory (2010) för 

att säkerställa att de var peer-reviewed, dvs. vetenskapligt granskade.  

 

Exklusionskriterier var att de valda artiklarna inte skulle vara äldre än tio år, detta för att 

forskningen som presenteras ska vara aktuell. Dessutom skulle varken de närstående 

(informanterna) eller den hjärtsjuka i studierna vara drabbade av en annan samtidig sjukdom, 

t.ex. demens eller stroke, eftersom detta kan påverka de närståendes upplevelser. Då 

huvudsyftet med denna studie är att studera vuxnas perspektiv, kommer artiklar som studerar 

barns (<18 år) upplevelser också ingå i exklusionskriterierna eftersom barnens förmåga att 

formulera sig kan vara begränsad beroende på ålder och mognad. Även studier som fokuserar 

på den pre-hospitala delen av insjuknandet har exkluderats då detta inte relaterar till syftet.  

 

Datainsamling 

Inledningsvis följdes Östlundhs (2006) arbetsplan för att systematiskt söka fram vetenskapliga 

artiklar. Utifrån frågeställningarna och syftet valdes olika sökord och sökordsformuleringar 

ut, dessa var närstående, upplevelse, livskvalitet, rehabilitering och hjärtinfarkt. Ordböcker 

användes för att få fram synonymer till dessa sökord och svensk-engelskt lexikon användes 

för att få en korrekt engelsk översättning. Även Svensk Mesh (2010) användes för att finna 

synonymer och för att få rätt sökord och ämnesord som används i de vetenskapliga artiklarna. 

Sökorden kontrollerades också i databasernas egna ämnesordlistor. De sökord som slutligen 

användes var: myocardial infarction, spouses, partner, experiences och coping. 

 

Litteratursökningar gjordes i Cinahl, Medline och PubMed då dessa är breda 

omvårdnadsdatabaser och innehåller vetenskapliga artiklar i fulltext. Psycinfo har också 
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använts för sökningar då den täcker psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad, och 

även ELIN vilken är en fulltextdatabas. Dessutom gjordes manuell sökning i avhandlingars 

och olika vetenskapliga artiklars referenslistor. De slutliga databaser och sökord som 

användes sammanställdes i en översikt (bilaga 1). 

 

De artiklar som valdes ut att ingå i litteraturstudien kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz 

& Bahtsevanis (2006) kvalitetsbedömningsmall (bilaga 2) för kvalitativa artiklar, detta för att 

säkerställa att de var av god kvalitet. För varje positivt svar gavs ett (1) poäng och 

motsvarande noll poäng gavs vid ett negativt svar. För att artikeln skulle kunna anses vara av 

god kvalitet och därmed ingå i litteraturstudien var den tvungen att ha minst 80 procent av den 

totala poängsumman (Willman et al, 2006). Efter kvalitetsbedömningen sammanställdes 

artiklarna i en översikt (bilaga 3). 

 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Detta innebär att artiklarna först lästes flera gånger av båda författarna för att 

få en helhetsbild av innehållet. Författarnas engelska kunskaper tillsammans med ordböcker 

användes för att noggrant översätta artiklarna och få en korrekt förståelse. Innehållet delades 

upp i meningsbärande enheter, vilket är ord eller meningar som är relaterade till syftet. Detta 

gjorde författarna var för sig för att sedan jämföra och resonera kring vilka enheter som 

svarade på syftet och därmed skulle användas i analysen. De meningsbärande enheterna 

sammanfattades, dvs. kondenserades för att få fram det viktigaste, och kodades med ett eller 

flera ord för att ge ett namn åt meningsenheten. Koderna med likartat innehåll delades sedan 

in i underkategorier, vilka jämfördes och delades in i kategorier. Detta gjordes gemensamt för 

att nå ett trovärdigt resultat. En manifest analysmetod innebär enligt Graneheim & Lundman 

(2004) att endast det som står tydligt i klartext beskrivs och detta tillvägagångssätt har använts 

i denna studie. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

De närstående kan 

ibland undvika att 

framstå som tjatiga 

genom att inte 

kommentera för ofta 

och vara försiktiga i 

sitt tonfall och ordval. 

De upplever ändå att 

den drabbade feltolkar 

det de säger och 

tycker att de tjatar.   

Trots att de 

närstående 

försöker 

undvika att vara 

tjatiga upplever 

de att de blir 

feltolkade 

Att bli 

feltolkad 

Kommunikations-

problem mellan 

närstående och 

drabbad 

Kommunikation 

 

De önskade att kunna 

leva så normalt som 

möjligt, att kunna 

jobba, återgå till 

vardagslivet och ha en 

god nattsömn. 

De önskar leva 

så normalt som 

möjligt 

Strävan 

efter det 

normala 

Förändrad vardag Förändrad 

livsvärld 
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Forskningsetiska aspekter 

Då människor ingår i studier är det viktigt att vissa etiska överväganden har gjorts. 

Informanter måste enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ha gett sitt samtycke till att ingå i 

studien, samt vara informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta deltagandet utan att lämna någon anledning. Syfte, metod och potentiella risker 

med studien måste delges deltagarna innan de ger sitt medgivande att delta. Dessutom måste 

deltagarnas personliga uppgifter behandlas konfidentiellt, dvs. vara utom obehörigas räckhåll. 

Syftet ska vägas mot det obehag deltagarna kan uppleva i samband med intervjuerna och 

materialet får endast användas för forskningsändamål. Studier som används i denna 

litteraturstudie ska ha en god vetenskaplig grund. 

I denna studie är författarna noga med att försöka sätta sin förförståelse åt sidan för att inte 

förvanska vare sig artiklarnas eller denna studies resultat med egna tolkningar. Författarna är 

också noggranna med att använda tydliga formuleringar så att läsaren inte ska kunna feltolka 

studiens resultat. 

 

 

RESULTAT 
 

Utifrån den kvalitativa dataanalysen kunde tre huvudkategorier urskiljas, med varsin 

underkategori i två av dem, se nedan.  

1. Förändrad livsvärld 

1.1. Känslomässiga reaktioner 

2. Strategier 

2.1. Kommunikation 

3. Delaktighet i vården 

 

Resultatet visar att närstående upplever en förändrad vardag med mycket påfrestningar, både 

psykiskt och i relationen till partnern. Närstående utvecklade olika strategier för att hantera 

den nya vardagen och för att åstadkomma en förändring i partnerns beteende. Kommunikation 

mellan närstående och partner upplevdes som viktig men kunde ibland vara problematisk då 

den ofta präglades av upprepade förmaningar och ”tjat”. Informationen från vården upplevdes 

i vissa fall bristfällig, samtidigt som den ansågs vara för detaljerad inom vissa områden. 

 

1. Förändrad livsvärld 

Livet förändrades för de närstående på olika sätt då effekterna av hjärtinfarkten påverkade 

hela deras välbefinnande (Svedlund & Axelsson, 2000). Relationer till vänner och bekanta 

kunde bli problematiska, då både partnern och de närstående upplevde det nödvändigt att byta 

vänner för att kunna byta livsstil. Det kunde annars bli för frestande för partnern att umgås 

med människor som rökte och hade ett osunt leverne, eftersom de då riskerade att falla 

tillbaka i gamla levnadsmönster. Närstående upplevde detta som en uppoffring de var tvungna 

att göra för sin partners skull, trots att de själva inte önskade det. 

  

Certain friends that you have, that before, you used to go out for a drink, a smoke… 

You practically have to change your friends because it’s too tempting for the heart 

attack victim (Stewart, Davidsson, Meade, Hirth & Makrides, 2000, s 1355). 

 

Samtidigt som de flesta närstående gjorde egna uppoffringar för sin partners skull, så fanns 

det också exempel där närstående inte ville avstå från en del vanor även om det kunde 

innebära att de underlättade vardagen för sin partner. Detta berodde oftast på att de närstående 

ansåg partnerns nya livsstil som oförenlig med sin egen (Kärner, Abrandt Dahlgren & 
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Bergdahl, 2003). I de fall då närstående ändrade sin egen livsstil kunde de uppleva bitterhet 

över uppoffringar de var tvungna att göra, exempelvis äta mat som var nyttig för deras partner 

men som upplevdes smaklös för de närstående (Stewart et al, 2000). Brist på egen tid ledde 

till att närstående tvingades ge upp sina egna hobbyer, trots att de upplevde sig behöva egen 

tid för att få energi, ork och tålamod till att ta hand om sin partner (Lukkarinen & Kyngäs, 

2003). 

 

Närstående ville att partnern skulle kunna återgå till arbetet, men samtidigt oroade de sig för 

att det skulle bli för ansträngande för partnern och leda till försämrad hälsa (Stewart et al, 

2000). Svedlund och Axelsson (2000) påvisar samma sak då närstående inte vill att deras 

partner ska arbeta, men de är tvungna till det för att familjen ska kunna klara sig ekonomiskt. 

Många partners var nära pensionen då de insjuknade och var tvungna att pensionera sig 

tidigare än väntat, vilket drabbade även de närstående (Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Stewart 

et al, 2000). Sena ekonomiska utbetalningar, t.ex. sjukpenning, gjorde att familjen fick 

svårigheter att betala räkningar, vilket ökade stressen. Dåligt planerad vård ledde till att 

sjukskrivningar ibland bara räckte en vecka i taget, vilket orsakade upprepade läkarbesök för 

att få förnyad sjukskrivning. Även detta vållade stress och gjorde vardagslivet än mer osäkert 

(Lukkarinen & Kyngäs, 2003). 

 

Närstående upplevde planering av inköp och matlagning som stressande, då kosten dels skulle 

vara anpassad till partnern men även passa dem själva (Stewart et al, 2000). Det förväntades 

att närstående skulle ta ett större ansvar för kosten, då partnern ofta inte var lika angelägen om 

att lägga om matvanorna. Därmed hamnade bördan på de närstående som upplevde detta 

påfrestande (Goldsmith, Lindholm & Bute, 2006) och de upplevde en konstant press på grund 

av det ansvar de upplevde sig ha över deras partner (Stewart et al, 2000). Närstående upplevde 

också en förväntan av omgivningen att prata om olika livsstilsförändringar och ta ansvar för 

hur partnern skulle förändra sin livsstil, vilket gjorde att de kände sig tvingade att ta ett större 

ansvar än de egentligen önskade (Goldsmith et al, 2006).  

 

Många närstående fick ta mer ansvar för hushållet och upplevde ofrihet då de var tvungna att 

hjälpa till mer i hemmet. Samtidigt framgick det att vissa närstående var nöjda med att bli mer 

involverade i hushållsarbetet då de kände ett ökat engagemang (Svedlund & Danielsson, 

2003). Närstående upplevde sig ha många ansvarsområden inom familjen då de kände sig 

tvungna att ge känslomässigt stöd och se till att partnern följde sin diet och inte arbetade för 

hårt. Detta krävde mycket energi av de närstående som kände sig stressade och oroade sig för 

sin egen hälsa. Det framkom även att de kände sig begränsade i sitt dagliga liv efter 

hjärtinfarkten eftersom de var tvungna att anpassa sig efter partnerns förmågor (Lukkarinen & 

Kyngäs, 2003). 

 

Närstående upplevde en stor trötthet hos deras partner efter hjärtinfarkten och detta medförde 

ett stillsammare liv eftersom partnern inte orkade lika mycket som förr (Svedlund & 

Axelsson, 2000; Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Närstående upplevde livet som monotont 

eftersom de kände sig bundna till hemmet och inte ville lämna sina partners ensamma hemma 

när de inte mådde bra (Stewart et al, 2000; Svedlund & Axelsson, 2000). Även i Lukkarinen 

och Kyngäs (2003) framgick att närstående upplevde att de inte kunde resa iväg själva 

eftersom partnern inte kunde lämnas ensam utan hjälp. Närståendes egna kroppsliga 

begränsningar kunde också vara ett hinder i partnerns rehabilitering, då den närstående inte 

kunde medverka och stötta i vissa fysiska aktiviteter pga. exempelvis ryggsmärta (Kärner et 

al, 2003). Närstående upplevde det svårt att planera inför framtiden eftersom sjukdomen 
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medförde begränsningar i det dagliga livet. Ovissheten kring hur de närmsta veckorna eller 

månaderna skulle se ut gjorde att de kände sig maktlösa (Svedlund & Danielsson, 2003). 

 

Det fanns en förhoppning hos närstående att kunna återgå till vardagen de hade innan 

partnerns hjärtinfarkt inträffade (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Även Eriksson, Asplund och 

Svedlund (2009) menar att närstående strävade efter att kunna återgå till den tidigare 

vardagen. De ville leva så normalt som möjligt och kunna jobba och få en god nattsömn utan 

att behöva oroa sig för sin partner. Enligt Lukkarinen och Kyngäs (2003) gavs det tidigare 

arbetsfokuserade och stressiga livet upp och utbyttes mot ett lugnare liv vilket de efter ett tag 

vande sig vid.  

 

Närstående upplevde även positiva aspekter av sjukdomen. Intensiv kontroll av kost och 

mediciner präglade den första fasen av återhämtningen, men övergick sedan i att paren hjälpte 

och stöttade varandra (Svedlund & Axelsson, 2000). Närstående kände att de hade kommit 

närmre sina partners i relationerna och att de hade fått en ny sorts gemenskap (McLean & 

Timmins, 2007; Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Svedlund & Danielsson, 2003). En positiv 

förändring beskrevs då vissa närstående uppgav att de fått en inre styrka efter händelserna 

som upplevts, och de hade en optimistisk och hoppfull attityd till att återgå till det normala 

livet. En del var nöjda med den nya, lugnare situationen och trivdes med att ta hand om 

varandra, vilket var värdefullt (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Vissa närstående vågade inte 

hoppas för mycket på framtiden och ville helst glömma den svåra situationen för en stund 

(Eriksson et al, 2009). Det förekom att närstående ett år efter hjärtinfarkten inte upplevde 

någon större förändring i vardagen, då partnern levde som förut och inte hade förändrats 

nämnvärt (Svedlund & Axelsson, 2000).  

 

1.1. Känslomässiga reaktioner 

Den absolut mest utbredda känslan efter hjärtinfarkten var rädsla och den var ständigt 

närvarande i vardagen (Stewart et al, 2000). Närstående var oroliga för partnerns hälsa och att 

en ny hjärtinfarkt skulle inträffa (Eriksson et al, 2009; Goldsmith et al, 2006; Svedlund & 

Danielsson, 2003). Många närstående försökte få sin partner att inte arbeta för hårt av rädsla 

för en ny hjärtinfarkt (Svedlund & Danielsson, 2003). De upplevde också en stor osäkerhet 

när deras partner medverkade i fysiska aktiviteter, eftersom de var rädda att partnern skulle 

anstränga sig för mycket och få smärta (Goldsmith et al, 2006). Hjärtinfarkten hade även en 

betydande påverkan på deras fysiska relation, då närstående var rädda att samlag skulle orsaka 

en ny hjärtinfarkt. Problem i sexlivet kunde orsaka stress (Lukkarinen & Kyngäs, 2003), eller 

att paren helt undvek sexuella aktiviteter (Stewart et al, 2000). 

 

I Eriksson et al (2009) framkom att närstående hade svårt att somna och att de ofta vaknade 

om nätterna för att kontrollera att partnern andades. Sömnsvårigheterna var ett nytt problem 

som de inte hade upplevt innan hjärtinfarkten inträffade. Detta ledde att de kände sig 

utmattade och ständigt oroliga, och hela situationen beskrevs som ångestfylld och stressande. 

Många närstående beskrev att de var ”trötta på all denna sjukdom” och upplevde brist på hälsa 

(Svedlund & Danielsson, 2003). 

 

Den ständiga rädslan gjorde att närstående var överbeskyddande gentemot den drabbade. 

Detta visade sig genom ett ökat kontrollbehov och ett överdrivet uppassande, vilket ibland 

kunde leda till bråk.  

 

Cause you end up doing the wrong thing then. My husband still goes mad even now 

that I’m wrapping him up in cotton wool. We’d have a fight nearly every other day 
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that he’s says I’m minding him too much or I’m fussing (McLean & Timmins, 2007, s 

144).  

 

Närstående var ständigt tillgängliga och uppmärksamma på hur deras partner mådde, och det 

var vanligt att de ringde hem från arbetet för att kontrollera att partnern mådde bra (Svedlund 

& Danielsson, 2003), och inte ansträngde sig för hårt med tunga hushållssysslor (Eriksson et 

al, 2009; Stewart et al, 2000). De övervakade också deras partners medicinering och kände 

stor press över ansvaret (Stewart et al, 2000). Närståendes förhållningssätt var ofta auktoritärt, 

förmanande och innehöll många gånger förbud och anmärkningar riktade till partnern. 

Närstående kände sig ofta misslyckade och otillräckliga när förändringar i partnerns beteende 

inte lyckades genomdrivas. Det fanns också en oro för att de livsstilsförändringar som 

behövde göras skulle vara för krävande för partnern (Kärner et al, 2003). Även ilska kunde 

upplevas då partnern inte lyssnade (Svedlund & Danielsson, 2003). Skuldkänslor kunde 

uppstå vid t.ex. rökning, då närstående misslyckades med att sluta röka trots att partnern hade 

tvingats till det. Detta kunde leda till att den närstående ville att partnern skulle börja igen 

eftersom det var svårt att stå ut med skuldkänslorna (Svedlund & Axelsson, 2000).  

 

2. Strategier 

Närstående ville sina partners väl och använde olika strategier för att hjälpa och stödja dem i 

vardagen. Då partnern var tvungen att sluta röka kunde detta exempelvis innebära att den 

närstående också slutade för att på så sätt visa sitt stöd (Stewart et al, 2000). Närstående 

upplevde det nödvändigt att diskutera olika livsstilsförändringar med partnern för att skydda 

och uppmuntra denne till en sundare livsstil (Goldsmith et al, 2006). Även i Kärner et al 

(2003) framgick att det var viktigt att de närstående och deras partners i samråd kom fram till 

olika förändringar som behövde göras. Respekt och ömsesidighet upplevdes som viktigt för 

att dialogen skulle vara stödjande för partnern. En annan strategi var att många närstående 

lyssnade och uppmuntrade partnern till att tänka och agera annorlunda. De uppmuntrade 

också partnerna att kämpa i påfrestande situationer och behöll en positiv attityd till 

livsstilsförändringarna, för att på så sätt vara ett stöd för sin partner (ibid). Optimism ansåg 

vara viktigt i återhämtningsprocessen (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Både närstående och 

partners kände empati och förståelse från familj och vänner, och även tron till Gud var en 

källa till tröst (Stewart et al, 2000). 

 

Partnerns humör påverkades ofta av sjukdomen vilket kunde göra det svårt för närstående att 

vara uppmuntrande och stödjande. De upplevde ibland att det var bäst att vara tyst då partnern 

var på dåligt humör, för att inte göra partnern mer irriterad (Svedlund & Axelsson, 2000; 

Svedlund & Danielsson, 2003). I andra situationer ändrade de hellre sitt eget beteende än 

partnerns, då denne lätt blev arg och upprörd (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Vissa hanterade 

humörsvängningarna genom att ”tassa på tå” kring partnern. 

 

One day she’s alright, the next day she’s like Jekyll and Hyde… No matter what you 

do. I don’t do it I’m wrong. And I say will I do this and then she`d say all you keep 

saying to me is I´ll do this ye know? I´m walking on eggshells…and it´s a complete 

change of our life (McLean & Timmins, 2007, s 146). 

 

Det framkom också att närstående undanhöll viss information och egna känslor som de visste 

kunde uppröra partnern, vilket ökade deras egen börda eftersom de var tvungna att hålla 

informationen inom sig (Stewart et al, 2000). Även Svedlund och Danielsson (2003) visade 

att närstående undanhöll sina egna känslor eftersom de inte ville göra sina partners upprörda. 

Det kunde annars påminna om sjukdomen och den känslomässiga ohälsa den orsakade.  
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En av närståendes copingstrategier var att själva söka information då de behövde information 

om träning, kost och hur de ska hantera situationen även känslomässigt. Flertalet närstående 

poängterade vikten av att någon visade uppmärksamhet och förståelse för deras upplevelse, 

och att någon brydde sig om hur det var att leva med en partner som överlevt hjärtinfarkt 

(Stewart et al, 2000). En del närstående ansåg också att de var i behov av psykosocialt stöd för 

deras egen skull, för att orka med situationen och må bättre psykiskt (Kärner et al, 2003; 

Lukkarinen & Kyngäs, 2003). 

 

2.1. Kommunikation  

Kommunikation mellan närstående och partner är en mycket viktig copingstrategi för att 

kunna hantera sjukdomen (Stewart et al, 2000). I en påfrestande och spänd situation kan det 

emellertid vara svårt att kommunicera utan att missuppfattningar och feltolkningar uppstår. 

Närstående upplevde ofta att de framstod som tjatiga då de diskuterade olika 

livsstilsförändringar, och de fick vara försiktiga i sitt tonfall och ordval för att undvika 

konflikter (Goldsmith et al, 2006; Lukkarinen & Kyngäs, 2003). I vissa fall åstadkoms ingen 

förändring i partnerns beteende, trots att de närstående försökte diskutera livsstilsförändringar 

utan att vara tjatiga (Goldsmith et al, 2006). När samtalsämnena växlade från restriktioner till 

konstruktiva förslag upplevde både närstående och partners detta positivt, eftersom det ledde 

till en positiv utveckling i återhämtningen (ibid). Tjat beskrevs således som något negativt 

men upplevdes nödvändigt då de närstående ville ha kontroll över partnerns beteende, 

samtidigt som de insåg att det inte var möjligt fullt ut. Närstående tog risken att verka tjatiga 

eftersom de oroade sig över partnerns hälsa, och de var rädda att partnern annars skulle 

uppfatta det som att de inte bryr sig.  

 

I think I have said to him, “I  know you probably don’t like to hear me say things 

[about diet] but I just do it because I love you and I want to make sure you’re around 

for awhile” (Goldsmith et al, 2006 , s 2084).  

 

Att tala om livsstilsförändringar motiverades med en önskan om att skydda och uppmuntra 

partnern, att tala ut tillsammans och att visa uppmärksamhet. Samtidigt ville de heller inte 

prata för mycket om sjukdomen och dess negativa effekter eftersom det kunde upplevas som 

ältande. Det var också ett sätt att undvika att dra uppmärksamhet åt sjukdomen. Ovillighet att 

tala om livsstilsförändringar kunde uppfattas som förnekelse från den närståendes sida, då det 

var smärtsamt att tänka på sin partners ohälsa (ibid). Att inte prata om livsstilsförändringar 

kunde uppfattas som något positivt, i den meningen att den närstående då visade respekt för 

partnerns självbestämmanderätt och acceptans för att partnern själv fick ta besluten som rörde 

dennes hälsa (Goldsmith et al, 2006). 

 

Kärner et al (2003) menar att närstående ansträngde sig för att kommunicera och åstadkomma 

en förändring. Det var inte alltid lätt för närstående då de ibland kände sig utanför och 

ensamma i vardagen eftersom partnern undanhöll sina känslor och symtom (Lukkarinen & 

Kyngäs, 2003; McLean & Timmins, 2007; Svedlund & Danielsson, 2003). Närstående kunde 

ibland se på deras partner då de inte var tillfreds och inte ville delge sina tankar och känslor, 

detta stressade de närstående och gjorde dem oroliga (Svedlund & Axelsson, 2000). 

 

3. Delaktighet i vården 

Efter utskrivningen från sjukhuset beskrev närstående både positiva och negativa aspekter. De 

som hade en positiv attityd uttryckte en lättnad över att ha sin partner hemma igen, att de inte 

hade stött på några problem utan att hemkomsten tvärtom hade gått över förväntan. Det var 
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dock vanligare med negativa upplevelser då närstående kände sig utanför och övergivna i 

utskrivningsprocessen (Eriksson et al, 2009). Många var inte nöjda med den information som 

getts då den inte var tillräcklig, relevant, kom för sent eller var svårförståelig. Detta ledde till 

maktlöshet och ovisshet i situationen. Ett exempel på detta visas i Stewart et al (2000) där en 

närstående var frustrerad eftersom alla berättade för henne att partnern skulle äta lite fett och 

mat med låg kolesterolhalt. Det saknades däremot konkret information om vilka produkter 

som innehöll lite fett och kolesterol, som kunde användas i matlagningen. Det visades också 

att det kunde vara svårt för en del närstående att få tillgång till all information de ansåg sig 

behöva, eftersom de inte alltid kunde eller fick följa med partnern till kontroller eller 

rehabilitering. De fick då lita till den information partnern kunde återberätta för dem, vilket 

skapade osäkerhet (Goldsmith et al, 2006). Många kände oro inför sexuella aktiviteter och 

efterfrågade mer information angående detta (Stewart et al, 2000). 

 

Andra närstående menade att de fick för mycket information och att det var svårt att ta till sig 

den. Därför utnyttjades bara den information som ansågs vara användbar. Närstående beskrev 

ett behov av att bli informerade om förväntade förmågor och begränsningar som kunde uppstå 

hos partnern, för att undvika att bli överbeskyddande efter hemgången (McLean & Timmins, 

2007).  

 

Flera närstående saknade stöd i samband med sjukhusvistelsen och det framkom också att 

vårdarna visade otillräcklig empati och uppmärksamhet för de närståendes känslor vilket 

upplevdes stressande (Stewart et al, 2000). En tid efter hemgången kände sig närstående ofta 

ensamma då de inte fick något fortsatt stöd från vården och inte heller från övriga 

familjemedlemmar. Istället fick de själva vara den som stöttade familjen vilket tog mycket 

energi (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). En del närstående önskade ett direktnummer till vården 

dit de kunde ringa för rådgivning och stöd när situationen kändes stressande. De sökte också 

stöd hos andra förutom vårdare, såsom släktingar och andra i samma situation (McLean & 

Timmins, 2007). Många närstående talade om vikten av att ha någon som visar dem 

uppmärksamhet i upplevelsen av hjärtinfarkten (Stewart et al, 2000). Närstående uttryckte 

också tydligt att de inte hade fått närvara vid hjärtrehabiliteringslektionerna, och många kände 

sig utestängda från rehabiliteringen (McLean & Timmins, 2007).  

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser efter att deras partner drabbats av 

hjärtinfarkt. Av resultatet framkom att i det närmaste alla närstående till personer som 

drabbats av hjärtinfarkt upplevde en förändrad livsvärld i form av negativa och positiva 

aspekter. De utvecklade olika strategier för att stödja sin partner i återhämtningsprocessen, 

och för att själva kunna hantera situationen. De upplevde också att sjukvården inte var 

tillräckligt stödjande och informativ. Diskussionen är indelad i en metoddel och en resultatdel.  
 

Metoddiskussion  
Resultatet utgår från kvalitativa vetenskapliga artiklar. Kvalitativ ansats valdes eftersom det 

bäst belyser upplevelser och passade då väl till denna litteraturstudies syfte. Litteraturstudie 

valdes framför intervjustudie då författarna önskade söka vetenskaplig forskning inom 

området. Intervjustudie hade kunnat vara ett alternativ men svårigheter att finna 

intervjupersoner och författarnas ovana att intervjua gjorde att litteraturstudie valdes. 
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Tidskrifterna kontrollerades mot Ulrichsweb global serials directory (2010) för att påvisa att 

de var vetenskapligt granskade. En tidskrift, European Journal of Cardiovascular Nursing, var 

enligt Ulrichsweb global serials directory (2010) inte kontrollerad och författarna gick då till 

tidskriftens hemsida och undersökte dess krav för publicering. Där angavs att alla artiklar 

genomgår en vetenskaplig granskning före utgivning och därmed kunde de inkluderas. I 

Stewart et al (2000) beskrevs inte någon etisk granskning. Därför kontrollerades på samma 

sätt tidskriftens krav för publicering, och det visade sig att alla studier måste vara etiskt 

granskade. Även den artikeln kunde således användas i litteraturstudien. Andra svårigheter 

som uppstod i datainsamlingen var att många artiklar inte gick att öppna i fulltext, därför 

beställdes flera via fjärrlån. Slutligen användes åtta artiklar vilket författarna anser tillräckligt 

för en kvalitativ litteraturstudie. Samma resultat har framkommit i flera artiklar, därför menar 

författarna att datamättnad uppnåtts. 

 

Willmans et al (2003) kvalitetsbedömningsformulär användes och alla artiklarna bedömdes 

vara av god kvalitet vilket ökar trovärdigheten i denna litteraturstudie. Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys användes vilken är bra att använda till denna 

sortens studie eftersom den utgår från en kvalitativ ansats. Analysen är väl använd och 

beprövad inom kvalitativ forskning, valet av metod är därför relevant och en styrka i denna 

studie. Författarna har försökt sätta förförståelsen vid sidan för att undvika tolkningar, vilket 

ibland varit svårt. Detta är en nackdel som kan uppstå när en text som redan är tolkad av 

originalförfattaren ska analyseras. Fördelen med denna analysmetod är att materialet blir 

ordentligt bearbetat och alla aspekter lyfts fram. Författarna valde att använda underkategorier 

i analysen eftersom många olika meningsbärande enheter urskiljdes. Kategoriseringen 

underlättades då eftersom den gjordes i fler steg, vilket rekommenderas av Graneheim och 

Lundman (2004). För att visa hur de meningsbärande enheterna har kondenserats, kodats och 

kategoriserats visas två exempel i metoden i avsikt att öka trovärdigheten. 

 

I fem artiklar beskrivs inget bortfall och i övriga tre varierar bortfallet mellan 40-50 procent. 

Detta ses inte som en svaghet som påverkar trovärdigheten i denna studie eftersom kvalitativ 

ansats har använts, vilken syftar till att beskriva unika upplevelser. Bortfallet spelar då inte 

lika stor roll som om en kvantitativ ansats hade använts.  

 

Svedlund och Danielsson (2003) samt Svedlund och Axelsson (2000) har likartat resultat. 

Även deltagarnas ålder är exakt lika i de båda studierna, därför är det troligt att samma 

intervjupersoner har använts. Detta kan vara en svaghet i denna studie eftersom resultatet 

bygger på två artiklar med i stort sett samma innehåll, vilket inte ger samma datavariation 

som när olika intervjupersoner används. 

 

Medelåldern på intervjupersonerna var mellan 50-60 år, då den yngsta var 36 år och den 

äldsta 81 år. Den stora åldersskillnaden kan vara en svaghet i studien eftersom det kan 

påverka resultatet då intervjupersonerna är i olika faser i livet och kan uppleva hjärtinfarkten 

på olika vis. Att vara närstående till en person som drabbas i ung ålder kan skilja sig märkbart 

från att drabbas i äldre ålder. Ett mindre åldersspann hade varit önskvärt för att nå ett resultat 

där deltagarnas ålder inte påverkar deras upplevelser. Det fanns dock inte möjlighet att 

avgränsa syftet ytterligare eftersom närståendes perspektiv är dåligt utforskat. Flera artiklar 

innehöll både närståendes och partners perspektiv, författarna har då inte tagit med partnerns 

upplevelse i analysen eftersom det inte ingår i frågeställningarna. I undantagsfall har dock 

partnerns upplevelse ansetts relevant och stämt överens med närståendes upplevelser i 

förändringar som berörde de båda, och det har då angetts tydligt i texten. 
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Några citat har valts ut för att representera vad intervjupersonerna har sagt vilket enligt Patel 

och Davidsson (2003) inte får uppfattas som bevis på det som skrivs, utan enbart som 

exempel på hur resultatbeskrivningen gått till. Studier med kvalitativ ansats är svåra att 

generalisera eftersom förståelsen av ett fenomen kan variera i relation till sitt sammanhang 

(Patel & Davidsson, 2003). Man bör vara medveten om att en partners hjärtinfarkt är en 

dramatisk upplevelse för närstående och att reaktionerna på en sådan händelse kan variera 

mellan individer. Om partnern har drabbats av hjärtinfarkt tidigare kan det också påverka hur 

närstående upplever situationen. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att närståendes stöd är en viktig del i partnerns återhämtning. Stödet 

innefattade bland annat en optimistisk inställning till livsstilsförändringar, att lyssna och 

uppmuntra, och att utföra fysiska aktiviteter tillsammans. När partnern inte lyssnade eller inte 

genomförde förändringar som föreslogs, kunde detta skapa ilska hos den närstående som 

kände sig misslyckad i sina ansträngningar. Detta bekräftas av Astin, Atkin och Darr (2008) 

som menar att närstående är ett känslomässigt stöd genom sjukdomen, speciellt i den tidiga 

fasen av återhämtningen. I den studien framkom också att närstående var ivriga att genomföra 

förändringar direkt efter hemkomsten från sjukhuset och tog ledigt från arbetet för att vårda 

partnern, men att partnern då ville få tillbaka sin självständighet så fort som möjligt. Detta 

kunde skapa vissa konflikter och spänningar i relationen mellan dem (ibid). Vi anser att det 

kan skapa ett lidande hos närstående som trots välmenta ansträngningar inte får gehör från 

partnern.  

 

I Moser och Dracup (2004) visas att närstående upplever mer ångest, mindre känsla av 

kontroll i situationen och oftare lider av depression efter hjärtinfarkten än vad deras partners 

gör. Eftersom en hjärtinfarkt påverkar den drabbades livsvärld dramatiskt, läggs mycket 

resurser inom sjukvården på rehabilitering, information och förebyggande åtgärder mot 

depression och ångest. Fokus läggs på personen som insjuknat och därmed hamnar närstående 

ofta utanför. Det kan vara en bidragande orsak till deras ökade ångest och depression i 

förhållande till partnern (ibid). Detta bekräftar vårt resultat som visar att närstående ofta 

känner stor rädsla och oro för att deras partners hälsa ska försämras eller att en ny hjärtinfarkt 

ska inträffa. Detta resulterar i överbeskydd, ångest, sömnsvårigheter, ilska, psykisk stress och 

ibland skuldkänslor då närstående inte kan leva upp till kraven de upplever att omgivningen 

ställer på dem. Det är också vanligt att de känner sig utanför och utestängda från vården. Både 

närstående och partnerns livsvärld påverkas av den omställning som sjukdomen för med sig, 

och eftersom livsvärldarna påverkar varandra är det viktigt att vården även fokuserar på den 

närstående som är en stor del i partnerns tillfrisknande. 

 

Mahrer-Imhof, Hoffman och Sivarajan Froelicher (2007) menar att den största rädslan är för 

tidig död och det är den viktigaste orsaken till livsstilsförändring. I studien underströk 

partnerna att de behövde sina närstående för att behålla de genomförda livsstilsförändringarna 

och för att inte gå tillbaka till gamla stressiga vanor. Närstående menade att detta var en 

ömsesidig uppgift och de var bekymrade över det omorganiserade vardagslivet. Nya rutiner 

och vanor i vardagslivet, exempelvis matlagning och fysisk träning, tog mycket tid och energi 

men de menade samtidigt att det var värt att sträva efter (ibid). Detta styrker denna studies 

resultat som visar på förändrad livsvärld i form av uppoffringar och att den mest utbredda 

känslan är rädsla för död. 

 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2005) menar att partners ofta har minnes- och 

koncentrationssvårigheter efter hjärtinfarkten, även ilska, irritation, depression och 
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gråtmildhet var vanligt. Detta var ett problem för närstående eftersom de var tvungna att 

anpassa sig och vara lyhörda för sin partner, vilket bekräftar vårt resultat där det framkom att 

närstående ibland undanhöll information för att inte öka partnerns frustration och göra dem 

upprörda. Även Astin et al (2008) påvisar att närstående ville minska partnerns stress och att 

de därför undanhöll information. Andra strategier för att minska stressen var att uppmuntra till 

vila och ett lugnare liv (ibid). 

 

Studiens resultat visar att kommunikation om livsstilsförändringar upplevdes nödvändigt av 

många närstående och användes som copingstrategi för att hantera den stressande situationen. 

Det var ett sätt att visa omtanke och vara ett stöd då livsstilsförändringar skulle genomföras. 

Denna omtanke kunde ibland uppfattas av partnern som tjat och göra att denne kände sig 

kränkt. Detta bekräftas av Franks et al (2006) som visar att känslomässigt stöd av närstående 

kunde öka partnerns mentala hälsa, men när stödet övergick till kontroll och upprepade 

förmaningar mådde partnerna sämre psykiskt och ansträngde sig mindre för att anamma en 

sundare livsstil. Samtidigt menar Tapp (2004) att tjat ibland är användbart och faktiskt 

hjälper, trots att det ses som oönskat. Partners i den studien uppgav att tjatet hjälpte dem att 

förändra sina vanor, även om de till en början blev irriterade och arga, eftersom de förstod 

närståendes önskan att hjälpa och insåg att situationen var svår även för dem. Närstående 

kände rädsla för risken att en ny hjärtinfarkt och för tidig död skulle inträffa, och antog därför 

en vaksam hållning gentemot partnern. Tjat och överbeskydd beskrevs då som ett sätt för dem 

att hantera sin oro och känslomässiga stress. De kände sig också begränsade i hur mycket de 

kunde hjälpa till i återhämtningen, och tjatet beskrevs då som ett sätt att få inflytande och 

kunna påverka (ibid). 

 

Denna studies resultat påvisar också en del brister i informationen från vården. Många 

närstående upplevde att de fått för lite eller felriktad information, medan andra ansåg sig fått 

alldeles för mycket information när de inte var mottagliga för den. Enligt Astin et al (2008) 

upplever närstående generellt att stöd från vården är helt nödvändigt för att de ska kunna ta 

hand om sin partner på ett bra sätt. Många upplever den akuta situationen som skrämmande 

och behöver dela sina tankar och ångest med professionella vårdare. Vårt resultat visar också 

att en del närstående lämnas ensamma efter utskrivningen från sjukhuset och att deras hälsa 

inte följs upp. Detta styrks av Astin et al (2008) där närstående upplevde att de inte blev 

tillräckligt förberedda på den sjuke familjemedlemmens utskrivning, och att de då inte kunde 

hantera situationen alls. De ansåg sig få för lite information om kost och hur hälsosam mat 

skulle tillagas. Information om fysisk aktivitet ansågs bristfällig vilket ledde till att närstående 

hade svårt att ge råd till deras partner om hur mycket de kunde anstränga sig, eftersom de 

själva inte hade kunskapen. Vissa par visste inte hur mycket information de kunde kräva, 

exempelvis ville en del ha information kring ekonomiska stöd som fanns att tillgå. Detta var 

viktigt i de fall där den närstående var tvungna att säga upp sig från sitt arbete för att istället 

vårda sin partner (ibid). Information är mycket viktigt för att skapa trygghet och delaktighet 

hos närstående som då har lättare att hantera situationen. Genom att få individanpassad 

information blir den närstående bekräftad och sedd vilket kan ge ökat välbefinnande. 

 

Resultatet visar att en del närstående kunde se på situationen ur en positiv synvinkel. De 

ansåg att de fått en ny gemenskap och kommit närmre varandra i relationerna. Mahrer-Imhof 

et al (2007) menar också att händelsen var en positiv upplevelse eftersom partnern och deras 

närstående gjorde livsstilsändringarna ihop, vilket förde paren närmre varandra. Santavirta, 

Kettunen och Solovieva (2001) fann att närstående kunde hantera sin ångest och oro genom 

att försöka omvärdera sin situation. Istället för att uppfatta hjärtinfarkten och dess effekter 

som något negativt, kunde de se händelsen som något positivt - en chans att förändra sitt liv 



 16 

och anamma en sundare livsstil. På så sätt kunde de erkänna rädslan, känna meningsfullhet 

och minska sin ångest och oro (ibid). När närstående engagerade sig blev paren mer 

anpassade till varandra, lyssnade mer på varandra och hade bättre dialog mellan sig. 

Hjärtinfarkten hade på så vis förbättrat deras relation. Sjukdomen sågs som ett hot mot deras 

tidigare välordnade liv vilket måste erövras, och det ledde till en större närhet till varandra då 

de kämpade tillsammans (ibid). 

 

Eftersom vårt resultat väl överensstämmer med andra studiers resultat, anser vi att detta ökar 

reliabiliteten och trovärdigheten. Vår studie bygger på artiklar från västvärlden. Andra studier 

från exempelvis Asien hade kanske bidragit med större variation i närståendes upplevelser 

eftersom kulturen är annorlunda och möjligtvis också sättet att hantera krissituationer. På 

samma sätt kan det vara en fördel att använda västländska artiklar eftersom kulturen i Sverige 

är liknande den i andra västländer. Det är därför möjligt att tillämpa resultatet inom svensk 

sjukvård även om det inte kan generaliseras till att gälla alla närstående. Resultatet kan ses 

som en väg till fördjupad förståelse och kunskap för deras problematik.  

 

Fortsatt forskning om närståendes upplevelser behövs för att öka medvetenheten om deras 

problematik i sjukvården, och för att tillgodose behovet av stöd. I dagens mångkulturella 

samhälle behövs också mer forskning kring kulturella skillnader hos närstående och deras 

upplevelser, för att kunna möta informationsbehovet vilket kan variera beroende på kultur. 

Även barns upplevelser (<18 år) då deras föräldrar drabbas av hjärtinfarkt kan vara ett 

exempel på vidare forskning, eftersom medelåldern för förstagångsföräldrar ökar (Statistiska 

Centralbyrån, 2010). Även genusperspektivet vore intressant att undersöka då kvinnor och 

män ofta har olika symtom och drabbas i olika ålder. 

 

Slutsats 

Kunskap om närståendes upplevelser efter hjärtinfarkt har ökat hos författarna. Närstående 

uppmärksammas inte tillräckligt i vården eftersom patienten är i fokus, men samtidigt är de ett 

stöd och en viktig del i patientens tillfrisknande. Närstående upplever mycket rädsla och oro 

tiden efter en hjärtinfarkt. Deras vardag förändras dramatiskt och nya roller utvecklas i 

hushållet. Därför är det viktigt att som vårdare även se till den närstående som behöver 

empati, förståelse och enskilt stöd för att deras rädsla och oro ska kunna lindras. Att få 

tillgång till information i ett tidigt skede kan lindra det lidande som många upplever vid 

hemkomsten. Det är viktigt att informationen som ges ska vara anpassad till dem som ska ta 

emot den och i denna studie har det framkommit att vissa behöver mer och andra mindre. 

Därför är det viktigt att ha en god dialog med närstående för att rikta och ge den 

informationen de vill ha. Även skriftliga broschyrer bör överlämnas då både patient och 

närstående kan läsa dem hemma i lugn och ro. Till slut vill författarna uppmana vårdare att ta 

sig tid och ge stöd åt närstående för att öka deras delaktighet i vårdprocessen, deras möjlighet 

att stödja partnern i återhämtningen och lindra oro. Detta kan då leda till en mer stödjande 

sjukvård som är till för alla.  
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Artikelsökning     Bilaga 1 

 

Databas Datum Sökord 

 

Antal träffar Inkluderade 

Cinahl 2010-10-12 

 

 

2010-10-21 

 

 

2010-10-13 

Myocardial infarction 

+ spouses 

 

Myocardial infarction 

+ partner 

 

Myocardial infarction 

+ spouses 

+ coping 

 

20 632 

110 

 

20 632 

36 

 

20 632 

110 

31 

0 

1 

 

0 

2 

 

0 

0 

1 

Medline 2010-10-14 

 

 

 

2010-10-13 

Myocardial infarction 

+ spouses 

+ experiences 

 

Myocardial infarction 

+ spouses 

+ coping 

87 052 

114 

12 

 

87 052 

114 

16 

 

0 

1 

2 

 

0 

0 

1 

 

 

 

 

 

 



 

Kvalitetsbedömning      Bilaga 2  

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  

Ur Willman och Stoltz (2006).  

 

Beskrivning av studien:  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej  Vet ej  

 

Patientkarakteristiska:   Antal:  

Ålder:  

Man/kvinna:  

 

Är kontexten presenterad?    Ja  Nej  Vet ej  

 

Etiskt resonemang?    Ja  Nej  Vet ej  

 

Urval  

- Relevant?     Ja  Nej  Vet ej  

- Strategiskt?    Ja  Nej  Vet ej  

 

Metod för  

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej  

- datainsamling tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?    Ja  Nej  Vet ej  

 

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad?    Ja  Nej  Vet ej  

- Råder analysmättnad?    Ja  Nej  Vet ej  

 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja  Nej  Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram?   Ja  Nej  Vet ej  

 

Genereras teori?    Ja  Nej  Vet ej  

 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

 

Bra  Medel  Dålig 

 

Kommentar:  

 

Granskare (sign.):



 

Artikelöversikt         Bilaga 3, s. 1 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Eriksson, M., 

Asplund, K., & 

Svedlund, M. 

 

2008 

 

Sverige 

 

European Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 

Patients' and their 

partners' 

experiences of 

returning home 

after hospital 

discharge following 

acute myocardial 

infarction 

Att beskriva 

patienters och deras 

partners upplevelser 

efter utskrivning vid  

akut hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats 

med individuella 

intervjuer. 

n=30 (0) I resultatet framkom både positiva och 

negativa känslor i samband med 

hemkomsten från sjukhuset. En del 

närstående upplevde lättnad över att ha sin 

partner hemma igen och upplevde att deras 

inre styrka hade ökat som ett resultat av de 

tidigare erfarenheterna. Många närstående 

upplevde emellertid situationen som 

stressande och känslor som ångest, oro och 

rädsla var vanliga. De kände sig tvungna att  

vara tillgängliga, förberedda och att vara 

uppmärksamma på sin partner dygnet runt. 

Många närstående hoppades kunna gå 

tillbaka till livet de haft före hjärtinfarkten 

och hade detta som ett mål att sträva efter. 

Bra. 

 



 

          Bilaga 3, s. 2 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel  Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Goldsmith, D.J, 

Lindholm, K.A., 

Bute, J.J. 

 

2006 

 

USA 

 

Social Science & 

Medicine  

Dilemmas of 

talking about 

lifestyle changes 

among couples 

coping with a 

cardiac event 

Att undersöka de 

dilemman som kan 

uppstå när par 

diskuterar 

livsstilsförändringar 

efter att den ena 

partnern haft 

hjärtinfarkt eller 

genomgått by-pass 

operation. 

Individuella 

intervjuer. 

n=41 (0) Resultatet visade på vissa svårigheter i 

kommunikationen mellan närstående och 

partner, då närstående oroade sig för sin 

partners hälsa och ville hjälpa denne genom 

att diskutera livsstilsförändringar, men 

samtidigt inte ville upplevas som tjatiga 

eller kontrollerande. Att prata om 

livsstilsförändringar upplevdes som 

nödvändigt för att visa omtanke för sin 

partner, då det annars kunde tolkas som att 

de inte bryr sig. Närstående uttryckte också 

en önskan om att lägga sjukdomen bakom 

sig, vilket var svårt då de hela tiden 

påmindes om den när de diskuterade 

livsstilsförändringar. 

Bra 

 

 



 

          Bilaga 3, s. 3 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel  Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kärner, M.A., 

Abrandt Dahlgren, 

M. & Bergdahl, B 

 

2003 

 

Sverige 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

Rehabilitation after 

coronary heart 

disease: spouses' 

view of support 

Att undersöka 

närståendes 

upplevelser av 

rehabilitationsfasen då 

deras partner har en 

kranskärlssjukdom, 

med fokus på 

närståendes 

uppfattning av sitt 

eget stöd. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk

ansats. Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

uppföljande 

frågor. 

n=25 (24) I resultatet framkom att närstående intar 

olika roller då de stöttar sina partners. 

Många närstående stöttade genom att i 

nära samråd med partnern komma fram till 

olika livsstilsförändringar. Andra var mer 

reglerande i sin roll då de kontrollerade 

och förbjöd partnern att göra vissa saker. 

Det fanns också närstående som var 

observerande och passiva i sitt stödjande, 

vilket kunde bero på att deras stöd inte 

behövdes eller inte efterfrågades, och 

närstående som var oförmögna att stödja 

då partnern motsatte sig detta. Det minst 

vanliga var att närstående var negativa till 

livsstilsförändringar som drabbade dem 

själva, tex. kost och rökning, och därför 

inte stöttade partnern alls. 

Bra 

 



 

          Bilaga 3, s. 4 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel  Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Lukkarinen, H. & 

Kyngäs, H. 

 

2003 

 

Finland 

 

European Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 

Experiences of 

the onset of 

coronary artery 

disease in a 

spouse. 

Att undersöka 

närståendes 

upplevelser av 

vardagslivet efter att 

deras partner 

drabbats av 

kranskärlssjukdom. 

Del av en större 

studie som 

undersöker 

livskvaliteten hos 

patienter med 

nydiagnostiserad 

kranskärlssjukdom, 

denna del undersöker 

närståendes 

upplevelser. 

 

Kvalitativ ansats, 

frågeformulär med 

öppna frågor där 

närstående får 

beskriva sina 

erfarenheter och hur 

deras vardag 

förändrats efter 

partnerns 

insjuknande.  

n=146 

(97) 

Närstående upplevde att sjukdomen nu 

var en normal del av livet, och att livet 

hade blivit mer stillsamt då den tidigare 

arbetsfokuserade livsstilen hade getts upp. 

Känslor som rädsla, ångest och 

hopplöshet var vanliga i början, men 

avtog allt eftersom de närstående vande 

sig vid det nya livet. Omtanke och närhet 

värdesattes mer. Närstående upplevde 

dock ett begränsat vardagsliv och 

svårigheter att hantera både partnerns och 

den övriga familjens känslor. De kunde 

inte fortsätta med sina fritidsintressen, och 

bristen på egen tid gjorde att de inte fick 

någon återhämtning för att samla energi 

och tålamod. Många kände sig ensamma 

då de fick för lite stöd från familjen samt 

vården trots stor psykisk belastning, och 

de oroade sig för sin egen hälsa. Vissa 

närstående hade upplevt det nödvändigt 

att söka psykiatrisk hjälp. De kände 

ansvar för familjen och skuld om deras 

partner hjälpte till i hemmet, även rädsla 

för att en ny hjärtinfarkt skulle inträffa. 

Den ekonomiska situationen orsakade 

också stress och oro då partnern var 

tvungen att förtidspensionera sig, vilket 

minskade familjens inkomst. 

Bra 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel  Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

McLean, S & 

Timmins, F. 

 

2007 

 

Irland 

 

Nursing in Critical 

Care 

An exploration of 

the information 

needs of 

spouse/partner 

following acute 

myocardial 

infarction using 

focus group 

methodology 

Att undersöka 

närståendes 

upplevelser av 

mottagen och 

behövd information 

efter akut 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats, 

deskriptiv 

design. 

Gruppintervjuer 

med sju och åtta 

deltagare i varje 

grupp. 

n=15 (12) Närstående uppgav ett behov av att få 

information om förväntade förmågor och 

begränsningar hos deras partner under 

rehabiliteringen, för lite information 

resulterade ofta i överbeskydd. Information 

var mycket viktigt för att de närstående 

skulle kunna hantera situationen, men de 

upplevde ibland att de blev lämnade utanför 

då informationen enbart riktades till 

partnern. Många ansåg också att 

informationen de fick i det akuta skedet var 

alldeles för detaljerad, och inte tillräckligt 

individanpassad. 

Det framkom också att de närstående kände 

en ökad stress då deras partner undanhöll 

information för dem, samtidigt som de av 

hänsyn själva undanhöll viss information 

om hur de mådde för partnern. 

Bra 

 



 

          Bilaga 3, s. 6 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel  Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Stewart, M., 

Davidson, K., 

Meade, D., Hirth, A 

& Makrides, L 

 

2000 

 

Kanada 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

Myocardial 

infarction: 

survivors' and 

spouses' stress, 

coping and 

support 

Att beskriva 

patienters och 

deras partners 

upplevelser av 

stressfaktorer, 

strategier för att 

hantera situationen 

och socialt stöd. 

Patienterna och deras 

närstående deltog i 

stödgruppssamtal en 

gång i veckan i 12 

veckor, där 

grupphandledarna 

förde anteckningar om 

de ämnen som 

diskuterades. 

Deltagarna skrev 

också veckodagbok 

där de dels beskrev 

hur de upplevt ämnena 

som tagits upp under 

gruppsamtalen, och 

dels hur högt de 

rankade 

samtalsämnenas 

betydelse. 

Veckodagboken och 

handledarnas 

anteckningar ligger till 

grund för resultatet.  

n=28 (0) Närstående upplevde stor press över 

ansvaret för sina partners och ville vara 

nära dem när de inte mådde bra. De oroade 

sig och var uppmärksamma på dem genom 

att lyssna och kontrollera dem. Närstående 

kände oro över att inte veta vad som 

kommer att hända vilket tröttade ut dem. 

De ansåg sig få för lite och inte relevant 

information så att de kunde förstå den, 

detta ledde till att både partnern och de 

närstående sökte information själva. 

Hjärtinfarkten hade stor effekt på 

familjeaktiviteter, vänskapsrelationer och 

sexuella aktiviteter då en lugnare livsstil 

krävdes. Även kosten skulle ändras vilket 

var den största orsaken till stress hos några 

närstående.  

 

Bra 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel  Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Svedlund, M & 

Axelsson, I. 

 

2000 

 

Sverige 

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Acute myocardial 

infarction in 

middle-aged 

women: narrations 

from the patients 

and their partners 

during rehabilitation 

Att undersöka 

innebörden av 

upplevelsen av att 

vara närstående till 

en drabbad kvinna 

efter en akut 

hjärtinfarkt, som det 

berättas i 

rehabiliteringsfasen. 

Intervju med 

öppna frågor.  

n=18 (0) De närstående förstod att de kommer få att 

leva ett mer stillsamt liv eftersom partnern 

inte orkade lika mycket som förr. Deras 

gemensamma vänskapskrets begränsades då 

partnern inte ville träffa andra människor. 

Skuldkänslor kunde uppstå då den 

närstående inte ville ge upp vissa 

levnadsvanor, t.ex. rökning, även om de 

insåg att detta skulle vara bra för partnern. 

Närstående var tvungna att vara tysta när 

deras partner var på dåligt humör, annars 

kunde detta leda till konflikter. De oroade 

sig för att partnern skulle arbeta för hårt och 

att detta skulle försämra deras hälsa. 

Männen var trötta på ”all sjukdom” och 

gjorde det svårt att planera framtiden. Livet 

kunde bli monotont för de närstående som 

inte ville lämna sina partner ensamma. Det 

kunde ta upp till ett år innan vardagslivet 

återgick till det normala som det såg ut före 

hjärtinfarkten, och därefter märktes för 

vissa närstående ingen större skillnad i det 

dagliga livet. 

Bra 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel  Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Svedlund, M & 

Danielsson, E. 

 

2003 

 

Sverige 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Myocardial 

infarction: 

narrations by 

afflicted women 

and their partners of 

lived experiences in 

daily life following 

an acute myocardial 

infarction. 

Att belysa 

innebörden av den 

levda erfarenheten i 

det dagliga livet 

efter en akut 

hjärtinfarkt, som det 

berättas av 

drabbade kvinnor 

och deras partners. 

 

Kvalitativ ansats. 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor 

n=18 (0) 

 

Resultatet visade att närstående ofta höll 

sina känslor för sig själva då de inte ville 

uppröra sin partner i onödan, samtidigt som 

de upplevde sig utestängda då de inte fick ta 

del av sina partners känslor. Närstående fick 

ta ett större ansvar för hushållet, vilket 

upplevdes både som positivt och negativt. 

Det var vanligt att de närstående 

övervakade sina partners när de gjorde olika 

hushållssysslor, då de var rädda att en ny 

hjärtinfarkt skulle inträffa om de ansträngde 

sig för hårt, och vissa blev arga då partnern 

inte lyssnade. Många närstående kände en 

stor osäkerhet kring framtiden, och ville ha 

konstant uppsikt över sin partner. Därför 

ringde de hem från arbetet flera gånger om 

dagen för att kontrollera att deras partner 

mådde bra. Ovissheten ledde också till att 

många närstående kände maktlöshet. Deras 

liv påverkades även genom att de ofrivilligt 

blev tvungna att leva ett stillsammare liv för 

sin partners skull, då hela familjen berördes 

av sjukdomen. Det fanns en önskan om att 

återgå till det normala livet de hade innan 

hjärtinfarkten inträffade. 

Bra 

 

  

 

 

 


