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Abstrakt 
 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är den enskilt största sjukdomen med dödlig utgång i Sverige, 

oavsett kön. Behandlingen måste påbörjas snabbt och sker oftast akut redan i 

ambulansen. Vid ankomsten till sjukhuset är avsikten att i första hand vidga det 

kranskärl som blivit tilltäppt så att cirkulationen kan återställas. Syfte: Syftet var att 

belysa hur erfarenheter av en genomgången hjärtinfarkt kan påverka patienters liv och 

deras livsmening. Metod: En systematisk litteraturstudie som omfattade fjorton 

vetenskapliga artiklar, tolv kvalitativa respektive två kvantitativa. 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Innehållsanalysen som utfördes 

inspirerades av Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning. Resultat: En 

genomgången hjärtinfarkt innebar en besvikelse och förändrad syn på livet som krävde 

försoning för att individerna skulle ges möjlighet att gå vidare. Slutsats: De flesta 

individer såg den genomgångna hjärtinfarkten som en ny chans i livet vilket gjorde de 

medvetna om vad som var viktigt för just dem. Individerna började fokusera mer på sig 

själva och de lärde sig leva med sina begränsningar. Individerna upplevde en brist på 

stöd från sjukvården efter hemgången vilket gjorde att sjuksköterskans roll blev ännu 

viktigare. 
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1 Inledning 
 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen (Eriksson, 

2009). Bara i Sverige rapporterades år 2011 att närmare 27 000 personer sjukhusvårdats 

för en hjärtinfarkt (Statistiska centralbyrån [SCB], 2013). Dessa individer är därmed en 

vanligt förekommande patientgrupp som vi som blivande sjuksköterskor mött under 

våra tidigare arbeten inom hälso- sjukvården. Detta i sin tur har väckt frågor hos oss i 

vilken utsträckning patientens liv påverkas efter utskrivningen. Vi är där under det akuta 

omhändertagandet men vi vet ingenting om vad som händer efteråt. Vid en hjärtinfarkt 

inriktas insatserna på att åtgärda direkta livshot och tack vare dagens utveckling av 

hjärtsjukvården blir vårdtiden kortare (Herlitz & Svensson, 2009). Som vårdpersonal är 

det vår uppgift att vårda patienten under sjukhusvistelsen men vi tänker att 

sjuksköterskans uppgift är djupare än så. Det räcker inte att enbart bota och lindra 

sjukdom. Sjuksköterskans kompetensområde vilar på tre traditioner; 

professionskunskap, medicinsk vetenskap samt vårdvetenskap. Huvudområdet är 

vårdvetenskap, där sjuksköterskans helhetssyn har en central roll. Sjuksköterskans 

ansvar ligger dock på att stödja patientens hälsoutveckling även efter utskrivning 

(Socialstyrelsen, 2005; Linnéuniversitetet, 2010). 

 

2 Bakgrund 
 

Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar varierar från land till land beroende på livsstil 

och ärftliga faktorer. Vidare kan exempelvis stigande ålder, rökning, förhöjt blodtryck, 

övervikt, fysisk inaktivitet, samt stress vara bidragande faktorer för insjuknandet i 

hjärtinfarkt (Strömberg, 2009). 

 

2.1 Hjärtinfarkt 
 

Hjärtinfarkt är fortfarande den enskilt största sjukdomen med dödlig utgång i Sverige, 

oavsett kön. Beroende på den ökade medelåldern kommer hjärt- och kärlsjukdomar 

även fortsättningsvis att vara en av de vanligaste dödsorsakerna. Det har gjorts stora 

framsteg inom behandlingen av hjärtinfarkt de senaste åren.  Även om det redan bedrivs 

mycket forskning kring hjärtinfarkt så behövs mer kunskap för att finna bättre 

behandlingsmetoder, effektivare läkemedel och för att tidigare kunna ställa diagnos. 

Vidare är målet att i framtiden kunna individanpassa vården samt att hitta ett vaccin som 

motverkar åderförfettning (Hjärt- lungfonden, 2010a). Hjärtats uppgift är att pumpa 
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syrerikt blod ut i kroppens alla organ och vävnader (Sonesson & Sonesson, 2008). När 

ett område i hjärtat inte får tillräckligt med blodförsörjning uppstår syrebrist vilket leder 

till en hjärtinfarkt (Simonsen & Hasselström, 2012). 

 

2.2 Akut behandling 
 

Behandlingen av akut hjärtinfarkt måste påbörjas snabbt och sker oftast redan i 

ambulansen (Strömberg, 2009). Patienten får då läkemedelsbehandling som dämpar 

smärtan, reducerar infarktens storlek samt minskar risken för komplikationer (Simonsen 

& Hasselström, 2012). Vid ankomsten till sjukhuset syftar behandlingen i första hand 

till att omgående vidga det kranskärl som blivit tilltäppt så att cirkulationen och 

syresättningen återställs. Detta görs genom PCI (Percutan Coronar Intervention) som 

innebär att en tunn kateter förs in i kärlet, blåses upp vid förträningen och vidgar kärlet. 

När flera förträngningar finns samtidigt i kranskärlen görs en CABG operation 

(Coronary artery by-pass grafting) som innebär en förbikoppling av det förträngda 

kärlavsnittet (Hjärt- lungfonden, 2010b; Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

2.3 Efterbehandling och sekundärprevention 

 

Information om sjukdomen och symtom är en väsentlig del för att patienten ska kunna 

påverka sitt efterförlopp. Sjukvården kan föreslå olika behandlingar och åtgärder samt 

ses som en samarbetspartner men det allra viktigaste är patientens engagemang. 

Hjärtrehabilitering bör erbjudas med hänsyn till patientens individuella behov med 

målet att denne ska kunna återgå till arbetet så tidigt som möjligt (Vasko, 2007).  

Dessutom är livsstilsförändringar en betydelsefull del av behandlingen som kan öka 

möjligheten till ett sundare liv. Tre viktiga steg för att förbättra hälsan är att sluta röka, 

fysisk aktivitet samt kostförändringar. Utöver det så bör råd för läkemedelsbehandling 

efterföljas (Hjärt- lungfonden, 2012). Exempelvis finns fyra läkemedel som 

dokumenterats ha god effekt för sekundärprevention; acetylsalicylsyra, statiner, 

betablockare samt ACE-hämmare (Vasko, 2007). Vidare menar Hjärt- lungfonden 

(2012) att hälsokontroller har en betydande roll för eftervården. 

 

2.4 Sjuksköterskans ansvarsområden 
 

Enligt ICN´s (International Council of Nurses) etiska kod finns fyra grundläggande 

ansvarsområden som är vägledande för sjuksköterskan; att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (International Council of Nurses, 2007). 
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Sjuksköterskans uppgift berör dock inte enbart den fysiska, psykiska och sociala hälsan 

utan också den existentiella hälsan. Dahlberg och Segesten (2010) menar att förutom 

hälsan så kännetecknas vårdandets mål av ett patientperspektiv vilket innefattar att 

patienten utgör medelpunkten för vårdandet. Det innebär bland annat att vårdpersonalen 

har kunskap om sjukdomar men patienten är expert på sig själv och därför kan endast 

denne veta hur sjukdomen erfars. Vidare påtalar Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor att oavsett verksamhetsområde ska professionen präglas 

av ett etiskt förhållningssätt samt stödja på vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen, 2005). Dessutom finns ett flertal lagar och riktlinjer som 

sjuksköterskan ska förhålla sig till. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 

stadgas i 2 § att alla ska ges lika vård med principen att alla människor har lika värde. 

 

2.5 Begrepps definitioner 
 

Patient: Detta begrepp används framförallt i början av vårt arbete då syfte och 

problemformulering beskrivs. Detta eftersom vi tänker att det är patienten som vi möter 

inom vården och därmed är det dennes erfarenheter som efterfrågas. Detta 

överenstämmer även med Dahlberg och Segesten (2010) som menar att 

patientbegreppet betecknar en person som befinner sig inom vårdsystemet, oavsett 

kontext.  

 

Individ: I resultat och diskussion används istället begreppet individ. Detta eftersom vi 

tänker att personen som har genomgått en hjärtinfarkt nu befinner sig i sitt hem, det vill 

säga, att personen inte längre befinner inom vården och kan således inte benämnas som 

en patient. 

 

Livsmening: Enligt Frankls (1986) definition av livsmenig skiljer sig meningen med 

livet mellan människor. Varje individ har en särskild mening med sitt liv vid ett bestämt 

tillfälle. Vi har alla en unik livsuppgift som vi strävar efter att uppnå. Livsuppgiften är 

lika unik som individens specifika möjligheter att fylla detta uppdrag. Olika situationer i 

livet uppmanar individen till att lösa en uppgift. Livet ställer frågor till oss alla och vi 

kan endast svara för det egna livet då vi besvara dem. Vi tänker att varje individ har en 

livsmening och när en livskris inträffar kan det medföra förändringar i livet som gör att 

livsmeningen bli annorlunda. 
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2.6 Teoretisk referensram 
 

Vi har valt att utforska problemområdet med utgångspunkt från Aaron Antonovskys 

teori om känsla av sammanhang (KASAM) samt Johan Cullbergs teori om kris och 

utveckling. Då vi fann dessa passa vårt syfte eftersom patienter som har genomgått en 

hjärtinfarkt ofta genomgår en livkris vilket vi tänker kan påverka deras sammanhang. 

 
2.6.1 Aaron Antonovsky – Känsla av sammanhang 

 

KASAM har sin grund i det salutogenetiska synsättet av Aaron Antonovsky. Den 

salutogena modellen inriktar sig på att förklara ursprunget till hälsan samt människors 

individuella betingelser då de ställs inför påfrestningar i livet. Centralt för KASAM är 

vad som utmärker någon som kan klara av svåra situationer i livet samt vad det är som 

gör att en individ har hälsa. Teorin grundar sig på att då individen upplever en känsla av 

sammanhang så uppstår hälsa. KASAM utgörs av tre komponenter som tillsammans har 

betydelse för hälsa: 

 

Begriplighet innebär en individs fallenhet att förstå händelser i livet samt dennes 

förmåga att uppfatta sin omgivning och hantera oförutsedda händelser. Omgivningen 

kan förstås på ett rationellt sätt där det råder en viss ordning och struktur. Exempelvis 

kan en hög grad av begriplighet vara till nytta när individen drabbas av svåra händelser 

såsom en obotlig sjukdom eller närståendes död och göra dessa händelser mer 

begripliga. Motsatsen till ordning är kaos vilket gör att en låg grad av begriplighet å 

andra sidan istället skapar kaos och otydlighet i omgivningen (Antonovsky, 2005). 

Hanterbarhet. När livet ställer krav behöver individen resurser som underlättar 

hanteringen av dessa krav. Det är först när individen upplever sig ha tillgång till dessa 

resurser som hanterbarhet kan uppnås. Resurser betecknar sådant som är bekant och 

tillförlitligt såsom tro, familj, vänner. En hög känsla av hanterbarhet skapar en ökad 

beredskap för det oförutsedda som gör att individen kan komma vidare i livet istället för 

att känna sig som ett offer (Antonovsky, 2005). 

Meningsfullhet innebär en individs känsla av att livet har en innebörd samt dennes 

känsla av att vara delaktig och engagerad i sitt liv. För att förstå och inse det inträffade 

räcker det inte bara med att ha rätt resurser utan individen måste känna en mening i det 

som sker. Under förutsättning att individen besitter en känsla av meningsfullhet kan 
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denne på liknande sätt finna skäl till att utforska de egna resurserna för hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005).  

En hög grad av meningsfullhet leder till att individen relaterar till oförutsedda händelser 

som utmaningar istället för som bördor. De blir kapabla att konfrontera dessa händelser 

och kan finna mening i dem som gör att de kan komma vidare i livet (Antonovsky, 

2005). 

Sammanfattningsvis är samtliga tre komponenter nödvändiga för KASAM. De är 

oskiljbara samtidigt som det finns en inbördes rangordning dem emellan. Den som 

förefaller vara viktigast är meningsfullhet som behövs för att kunna bibehålla både 

begriplighet och hanterbarhet. Därefter är begriplighet viktigast då ett villkor för hög 

hanterbarhet kräver förståelse. Hanterbarhet hamnar således sist men är därmed inte sagt 

oviktig och för att problemhantering ska kunna ske framgångsrikt så behövs KASAM i 

sin helhet (Antonovsky, 2005). 

 

2.6.2 Johan Cullberg – Kris och utveckling 

 

Kris är en vanlig mänsklig företeelse. Förhållandet mellan krisen och våra liv kan 

beskrivas som upplevelser vilka har en mer existentiell karaktär och har att göra med 

människors känslomässiga förutsättningar. Dessa benämns som tre olika motsatspar 

vilka är varandras förutsättningar då innehållet hos den ena aldrig kan tänkas utan den 

andra, det vill säga, de är beroende av varandra: 

 

Självkänsla – självförkastelse innebär upplevelsen av sitt eget värde. Exempelvis vid 

djupare misslyckanden ersätter självförkastelsen självkänslan vilket kännetecknas som 

skuldkänslor. Samhörighet – övergivenhet innebär upplevelser av att vara sedd eller 

inte. En människa kan exempelvis leva ensam men samtidigt uppleva samhörighet, 

medan en annan kan delta i ett sammanhang men ändå känna sig övergiven. Detta kan 

kännetecknas som sorg och tomhet. Mening – meningslöshet och kaos innebär att 

existera eller inte existera i ett sammanhang och mening. Under en psykisk kris 

upplever många människor en sorts panik av att förlora förtroendet till sin tillvaro, 

förnuft och mening, vilket gör att flera ställer sig den dominerande frågan varför detta 

skulle hända just dem. Då livsvärlden skakas om drabbas många av bitterhet mot sig 

själv och omgivningen samt ångest över att inte ha kontroll på sin situation (Cullberg, 

2010). 
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En traumatisk kris kommer till följd av en händelse som är av den graden att individens 

fysiska existens, identitet, trygghet samt den grundläggande möjligheten till 

tillfredställelse hotas. Exempel på olika livskriser är när en närstående dör, sjukdom och 

plötslig invaliditet, intagning på sjukhus eller annan institution, problem i samband med 

graviditet och barnafödande, otrohet och separation, sociala misslyckanden och 

skamsituationer, uppsägning och påtvingade sociala utbrott samt att utsättas för fysiskt 

överfall, sexuellt övergrepp eller blir vittne till en svår olycka (Cullberg, 2010). 

 

3 Problemformulering 
 

En genomgången hjärtinfarkt innebär ofta en livskris för den drabbade och i samband 

med livskriser kan både livsmening samt synen på livet förändras. Dessa förändringar 

kan medföra olika konsekvenser för individens fortsatta hälsoprocesser. I 

sjuksköterskans ansvarsområde ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande. Att arbeta hälsofrämjande innebär att sjuksköterskan ska 

stödja patienters hälsoprocesser såväl under sjukhusvistelsen som efteråt, så att de kan 

utvecklas i positiv riktning. Många studier om hälsofrämjande åtgärder efter hjärtinfarkt 

fokuserar på prevention, livsstilsförändringar och patienters upplevelser av att överleva 

efter en hjärtinfarkt.  Vi vill därför fördjupa vår förståelse om hur en genomgången 

hjärtinfarkt påverkar synen på livet och vilka värden som framstår som meningsfulla för 

att kunna stödja patienters existentiella hälsa i efterförloppet av en hjärtinfarkt.  

 

4 Syfte 
 

Att belysa hur erfarenheter av en genomgången hjärtinfarkt kan påverka patienters liv 

och deras livsmening. 

 

5 Metod 
 

Metoden som vi har valt är en systematisk litteraturstudie. Tillvägagångssättet har 

inspirerats av Forsberg och Wengström (2013) som beskriver att den systematiska 

litteraturstudien innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa artiklar 

inom det valda problemområdet. Vidare menar Forsberg och Wengström (2013) att i 

den systematiska litteraturstudien krävs artiklar av bra kvalité för att utgöra ett underlag 

för bedömningar och slutsatser, vilket vi försökt efterfölja. I kommande rubriker 

beskrivs denna metod mer detaljerat. 
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5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Vårt första inklusionskriterie var patienter som genomgått en hjärtinfarkt. För att 

begränsa oss använde vi inklusionskriterier för tidsperioden 2000-2013 samt ålder där 

deltagarna var vuxna. Dessutom ville vi att våra artiklar skulle vara peer-reviewed, det 

vill säga att de har granskats av vetenskaplig expertis innan publicering (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 
 

Artikelsökningen gjordes i de tre databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO då de 

passade området omvårdnad bäst (Forsberg & Wengström, 2013). Som Friberg (2012) 

föreslår påbörjades en inledande provsökning enskilt för att få en överblick över det 

valda ämnet. Därefter gjordes den egentliga sökningen tillsammans och vi fick fram vårt 

urval. Utifrån vårt valda problemområde och syfte kunde de söktermer som vi fann mest 

relevanta systematiskt väljas ut. Därefter användes svensk MeSH respektive Thesaurus 

för att se vilka ämnesord som var mest användbara (Backman, 2008). Vi fick då fram 

‖Heart arrest‖ och ‖Myocardial infarction‖ vilka valdes att kombineras med den 

booleska operatorn OR för att få en så utvidgad sökning som möjligt, med undantag för 

PsycINFO där ‖Heart arrest‖ inte gick att använda. Dessa kombinerades sedan med 

exempelvis termen ‖Life Purpose‖ med hjälp av den booleska operatorn AND för att 

smala ner resultatet till det vi var intresserade av. Tanken med ovan nämnda sökord var 

att använda samma termer i alla tre databaserna. Detta var dock inte möjligt i PsycINFO 

vilket gjorde att vi istället fick välja andra termer såsom ‖Purpose in Life‖.  

 

Begränsningar gjordes på olika sätt utifrån vilka val som fanns i den aktuella databasen 

som sökningen gjordes i. Exempelvis så skiljde sig benämningen för vuxna i de olika 

databaserna såsom ‖all adult‖, ‖Adult: 19+ years‖ samt ‖adulthood (18 yrs & older)‖. 

Vidare så fanns möjligheten att välja peer-reviewed som en inklusion i både Cinahl och 

PsycINFO men vid sökning i PubMed fick vi använda Ulrich´s Periodicals Directory för att 

kontrollera att artiklarna var peer-reviewed. Slutligen återfanns 31 artiklar som gick vidare 

till relevans- och kvalitetsgranskning. 
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5.3 Relevans- och kvalitetsgranskning 
 

Under relevansgranskningen valdes de artiklar bort som inte stämde överens med 

studiens syfte eller problemformulering. Exempel på en sådan är när perspektivet var ett 

annat och artikeln istället handlade om en make eller makas erfarenheter. Av de 31 

artiklar som vi fann under sökningen kvarstod 14 artiklar till kvalitetsgranskningen som 

gjordes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsmall för kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Då vi fann artiklar som inte kunde besvaras genom redan 

befintliga svarsalternativ gjordes dock en modifiering av mallen och svarsalternativet 

"delvis" lades till. Se bilaga 3. Ett exempel var när vi bedömde att urvalet beskrev det 

mesta men där det inte framgick hur många som var män respektive kvinnor av de som 

deltog. Då en artikel granskades och flera frågor besvarades med svarsalternativet ‖ja‖ 

tolkades kvalitén som medel till hög och när artikeln istället fick flera ‖nej‖ tolkades 

således kvalitén som låg. Inga artiklar valdes dock bort på grund av bristande kvalité då 

samtliga klassificerades som medel till hög kvalité. Urvalet resulterade slutligen i 14 

artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Se bilaga 1 för sökstrategi samt bilaga 

2 för artikelmatris. 

 

5.4 Dataanalys 
 

Vi har valt att utföra en innehållsanalys inspirerad av Forsberg och Wengström (2013).  

Under analysarbetet fann vi att det krävdes vissa tolkande moment för att tydliggöra 

innebörden i de ingående studierna. Det överensstämmer med Dahlberg och Segesten 

(2010) som menar att det inte är möjligt att sätta all förförståelse inom parentes. 

Analysen genomfördes därför med både latent och manifest innehållsanalys.  

Analysen utfördes på följande vis. Först gjordes en enskild naivläsning där var och en 

läste artiklarna flera gånger för att bekanta sig med materialet. I andra steget gavs varje 

utsaga en kod som exempelvis ‖rädsla‖ och ‖oro‖. Vidare träffades vi för att gå igenom 

alla koder i syfte att enas om vilka som slutligen skulle användas. 

 

Tredje steget var att kondensera koderna till kategorier. Detta gjordes genom att vi skrev 

ner alla koder i ett dokument. Därefter markerades koderna i olika färger. De koder som 

ansågs höra ihop fick samma färg och tillhörde därmed samma kategori. Sedan delade 

vi upp kategorierna i olika subkategorier eftersom dessa blev för övergripande och vi 

ville dela in vårt resultat mer. Sista steget var att sammanfatta kategorierna till teman. 
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Alla kategorier skrevs då ned i ett nytt dokument för att kontrollera om det förekom 

några likheter respektive skillnader dem emellan. Dessa likheter och skillnader 

förenklade och tydliggjorde sambandet mellan koder och kategorier vilket gjorde att de 

två temana framkom ‖Att se nya värden i livet‖ och ‖Att förhålla sig till sin nya 

livssituation‖. 

 

Under hela processen har vi gått från helhet till delar för att sedan återvända till en ny 

helhet med avsikten att skapa en djupare förståelse (Polit & Beck, 2012). Detta genom 

att i varje steg gå fram och tillbaka mellan utsagor och koder, subkategorier, kategorier 

samt teman, för att se om de överensstämmer med vårt syfte och problemformulering 

för att kunna uppnå konsensus. 

 

5.4.1 Förförståelse 

 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) har det mänskliga tänkandet sin 

utgångspunkt i verkligheten. Vidare menar de att människor bär med sig en grundsyn på 

verkligheten som de bör vara medvetna om när de studerar ett ämne. Det människan 

tänker om företeelsen som de vill studera påverkar följaktligen vad de ser och hur de 

utformar sina metoder samt de efterföljande analyserna. Vår förförståelse har 

diskuterats åtskilliga gånger under arbetet. Vi tänker att när en individ genomgår en 

hjärtinfarkt så påverkar det individens liv och livsmeningen kan då förändras. Med detta 

i åtanke har vi försökt att sätta vår förförståelse inom parentes trots det som tidigare 

nämnt inte alltid är möjligt. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 
 

Alla våra valda artiklar är godkända av en etisk kommitté samt har ett etiskt 

resonemang. Vidare har vi inkluderat samtliga studier som motsvarat vårt syfte och 

problemformulering. Således har vi inte medvetet valt bort artiklar som inte stämmer 

överens med våra hypoteser eller åsikter vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) 

hade ansetts oetiskt.  
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7 Resultat 
 

Vårt resultat redovisas i teman, kategorier samt subkategorier. Se bilaga 4. 

Resultatet visar hur individer förhåller sig till livet efter en genomgången hjärtinfarkt 

och vad som framstår som meningsfullt för dem. 

 

7.1 Att förhålla sig till sin nya livssituation 
7.1.1 Att inte kunna leva som förrut 

7.1.1.1 Att vara besviken på livet 

 

När livet inte levde upp till individernas förväntningar ledde det till känslor av 

besvikelse som yttrade sig i bland annat ilska och uppgivenhet. Detta kunde bero på att 

de kände att de hade slösat tid på fel saker såsom att spendera tid på ett arbete de inte 

trivdes med. Besvikelsen kunde även relateras till omgivningen till följd av brist på stöd 

vilket medförde isolering. Dessa omständigheter ledde till stress vilket individen 

menade var orsaken till hjärtinfarkten (Allison & Campbell, 2009). Vidare menar 

Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) att en del individer istället tog på sig skulden då 

de insett att de levt ett ohälsosamt liv samt att de fick ett uppvaknade och ifrågasatte 

sina tidigare handlingar. Kazimiera Andersson, Borglin och Willman (2013) nämner att 

andra aspekter av besvikelsen var rädsla att inte kunna fullfölja sitt föräldraskap, att inte 

kunna se sina barn växa upp och vara delaktiga i deras liv eller att barnen skulle ärva 

anlaget till hjärtinfarkt.  

 

Individerna beskrev även hur de kunde känna sig fängslade efter hjärtinfarkten. 

Sjukdomen sågs som ett misslyckande och individerna kände att de inte längre var 

samma person som förut samt att de tyckte att livet inte var värt att leva (Svedlund & 

Danielson, 2004). Enligt Stevens och Thomas (2012) kände de sig bestulna på sin 

livsglädje och bekymmersfria tillvaro. En del individer beskrev en känsla av att leva på 

lånad tid. Till följd av detta menar Bremer et al. (2009) att de kände att ett fortsatt liv 

inte kunde garanteras varför somliga inte längre hade en positiv inställning inför 

framtiden.  

 

7.1.1.2 Att inte kunna lita på sin kropp 

 

Besvikelse relaterades även till den fysiska hälsan. Allison och Campbell (2009) 

beskriver hur individerna upplevde sig svikna av den egna kroppen vilket ledde till att 
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de kände sig värdelösa. Detta överensstämmer även med Johansson, Dahlberg och 

Ekebergh (2003). Att inte kunna lita på sin kropp uttrycktes som en rädsla vilken 

begränsade det dagliga livet. Individerna beskrev att de var rädda för att sova ifall något 

skulle hända under sömnen, att gå promenader då hjärtfrekvensen kunde tendera till att 

öka och för att vara ensamma (Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006). Johansson et al. 

(2003) beskriver en kvinna som knappt vågade göra någonting och därför var tvungen 

att lära sig leva med sin opålitliga kropp. Enligt Norekvål, Moons, Hanestad, 

Nordrehaug, Wentzel-Larsen och Fridlund (2008) kunde denna rädsla även bero på att 

kroppen var försvagad. 

 

Uppgifter som tidigare kunnat hanteras hade nu blivit svåra att utföra. Individerna 

kunde inte längre göra vad de själva ville. Det kändes främmande vilket gjorde att de 

blev vaksamma för olika kroppsliga tecken. Kroppen hade förlorat sin styrka och blivit 

ett hinder. Hushållssysslor och att umgås med familjen har nu blivit påfrestande vilket 

medförde till att de saknade sitt tidigare liv (Johansson et al., 2003). De kroppsliga 

begränsningarna påverkade samlivet. Individerna var rädda för att inte kunna prestera 

sexuellt och även en oro att inte kunna prestera på sitt arbete (Kazimiera Andersson et 

al., 2013). Dessutom gjorde sjukdomen att vännerna tog avstånd på grund av rädsla för 

att deras umgänge skulle kunna bidra till en ny hjärtinfarkt, vilket ledde till ett 

utanförskap (Johansson Sundler, Dahlberg och Ekenstam, 2009).  

 

När livet avbröts visste individerna inte längre hur de skulle förhålla sig till sina liv 

vilket medförde en längtan efter försoning med sin sjukdom. De blev medvetna hur 

snabbt livet kunde förändras till följd av hjärtinfarkten, vilket ledde till en förändrad 

inställning till kroppen. De förberedde sig inför framtida situationer som kunde inträffa 

genom att vistas på platser där det fanns mycket folk eller ha nära till ett sjukhus 

(Johansson et al., 2003; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Kazimiera 

Andersson et al., (2013) menar att de bara hade energi till att utföra en aktivitet i taget 

och i långsammare tempo. Bristen på energi medförde att de inte heller kunde hantera 

konflikter samt att de inte utsatte sig för påfrestande miljöer och att de hade ett stort 

behov av vila. Hjärtinfarkten kunde även sätta stopp för drömmar och mål inför 

framtiden. En kvinna beskrev hur hon tvingades ge upp sin dröm att bli sjuksköterska 

för att hon inte hade energi att fullfölja sin utbildning (Stevens & Thomas, 2012). 
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7.1.1.3 Att upprätthålla en fasad 

 

Att inte visa sig svag var en egenskap som de flesta individer delade. Allison och 

Campbell (2009) beskriver hur individerna kunde skämmas över att vara sjuka vilket 

gjorde att de dolde det för sin omgivning. Detta kunde gå så långt att det kunde medföra 

risker för deras hälsa och till och med död. Fortsatt beskriver Allison och Campbell 

(2009) att männen försvarar detta med att det är omanlig att prata om hälsa och känslor. 

En man beskriver hur han vägrat ta emot ambulansen trots rekommendation från 

sjukvården. För att klara av de svåra situationer använde männen humor som ett redskap 

med avsikt att hålla sig själva under kontroll. Kvinnorna å sin sida ville inte uppröra 

sina familjemedlemmar genom att oroa dem med hur rädda de var. De ville skydda 

familjen genom att vara en stark familje vårdare (Stevens & Thomas, 2012). Enligt 

Svedlund och Danielson (2004) kände sig vissa individer överbeskyddade av sin partner 

vilket uttryckte sig i att de höll sina känslor för sig själv och att de istället blev tysta. 

 
7.1.2 Möjligheter att gå vidare 

7.1.2.1 Att söka förståelse 

 

Avbrottet i livet som hjärtinfarkten innebar hade till en början ingen mening och 

individerna hade svårt att få grepp om vad som hänt. Ibland gjorde detta att 

obegriplighet, förvirring samt avbrutet sammanhang kvarstod om individerna inte 

förstått vad som hänt. De behövde därför klarhet och sammanhang vad gällde orsaken 

till hjärtinfarkten för att kunna gå vidare med sina liv (Bremer et al., 2009; Kazimiera 

Andersson et al. 2013). Brist på kunskap gjorde det svårt att fokusera på vad individerna 

skulle prioritera (Kazimiera Andersson et al. 2013). 

 

Stevens & Thomas (2012) beskriver hur vissa individer ifrågasatte varför de blivit 

drabbade. Deras oförmåga att förstå gjorde dem ledsna, deprimerade och även arga. 

Ytterligare menar Sutherland och Jensen (2000) att individerna ansåg att hjärtsjukdom 

vara en livsstilssjukdom och processen att finna orsak var strakt förknippat med skuld. 

 
7.1.2.2 Att försonas med det inträffade 

 

Likväl som att söka förståelse menar Johansson et al. (2003) att det krävdes försoning 

för att individerna skulle ges möjlighet att gå vidare med sina liv. Detta innebar ett 

sökande efter mening och hopp för det framtida välbefinnandet och livskvalitén 

(Bremer et al., 2009). I sökandet efter mening menar Baldacchino (2011) samt 



  
 

13 

Ostergaard Jensen och Petersson (2003) vidare att religionen spelade en viktig roll. När 

individerna förstod att de hade förlorat kontrollen över sina liv gjorde det att de vände 

sig mot Gud eller en högre makt för att komma över hindren i sina liv. Det i sin tur 

ledde till att individerna kunde återhämta sig. Ju sjukare individerna var desto starkare 

visade sig dessutom tron vara. I takt med att individerna återhämtade sig avtog tron. 

Bremer et al. (2009) beskriver hur tankarna sakta började återgå till vanliga 

vardagsproblem vilket gjorde att osäkerheten försvann och välbefinnandet blev det 

viktigaste. 

 

Försoning innebar att upprätthålla en sund relation till sig själv för att hitta tillbaka till 

ett normalt liv (Bremer et al., 2009). Det innebar även att lära sig leva med förändring i 

sin hälsa, arbete, livsstil, känslomässiga reaktioner, sociala aktiviteter samt att lära sig 

be om hjälp från omgivningen (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Det kan vara 

chockerande, obegripligt och svårt att acceptera sin egen sjukdom (Ostergaard Jensen & 

Petersson, 2003). Förändringarna krävde olika strategier för att minska individernas 

stress såsom att acceptera situationen, skjuta upp saker till kommande dag, lära sig att 

stå emot sina egna krav samt att inte känna skuld för att de tog plats (Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2008). Försoning kunde inte upprätthållas omedelbart efter 

hjärtinfarkten men med vårdande stöd beskrev individerna hur de kunde möta lidandet 

som orsakats av sjukdomen genom att steg för steg hantera vardagen  (Bremer et al., 

2009). Vidare menar Johansson et al. (2003) att försoningen gjorde att individerna 

kunde lita på sig själva samt fick modet att möta sina nya liv.  

 
7.1.3 Att kämpa för sin självständighet 

7.1.3.1 Att bli styrd av andra 

 

Individernas upplevelse av krav från omgivningen ledde till stress, maktlöshet samt 

nedvärdering. Detta i sin tur ledde till mindre tid för återhämtning och rehabilitering 

samtidigt som de upplevde det stressigt att delta i alla dessa aktiviteter. Kraven från 

arbetsgivaren medförde att de tvingades att börja arbeta innan de kände sig redo. Detta 

medförde en pliktkänsla vilket fick dem att känna sig tvungna att visa tacksamhet mot 

sin arbetsgivare (Kazimiera Andersson et al., 2013). Krav kunde även relateras till 

anhöriga som var oförstående till individernas fysiska begränsningar då de inte kunde 

göra som förut (Kristofferzon et al., 2008). Svedlund och Danielson (2004) beskriver att 

dessa krav från anhöriga gjorde att individerna kände sig överbeskyddade då de 

tvingades berätta vad de gjort under dagen samt att de inte fick fatta egna beslut. 
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7.1.3.2 Att vara en börda 

 

Oron över att bli en börda kunde uppkomma direkt efter hjärtinfarkten likväl som 

senare. Individerna oroade sig för att deras försämrade kroppsfunktioner och även död 

skulle påverka deras närståendes framtida liv (Bremer et al., 2009). För att inte bli en 

börda fanns en motvilja hos vissa individer att involvera vänner och familj vilket gjorde 

att de så långt som möjligt försökte hantera olika situationer själva (Kazimiera 

Andersson et al., 2013). Vidare upplevde individerna det svårt att inte längre vara den 

starkaste i familjen vilket ledde till känslor av att bli en belastning för andra. För att inte 

oroa sina närstående ville de inte förknippas som en gnällig person (Svedlund & 

Danielson, 2004). Individerna hade ett behov av att vara självständiga men då 

hjärtinfarkten tycktes påverka familjerna i större utsträckning blev de närstående mer 

överbeskyddande vilket gjorde att de upplevde sig vara en börda (Sutherland & Jensen, 

2000). 

 
7.1.3.3 Att vara i behov av stöd 

 

Samtidigt som det fanns en djup önskan om att vara oberoende av andra så var 

individerna medvetna om att de inte hade möjlighet att hantera situationen på egen 

hand; de insåg att de var i stort behov av stöd redan vid hemkomsten efter 

sjukhusvistelsen för att klara av sin vardag. Det var även av stor betydelse för 

individerna att bli sedda som en individ och bli tagen på allvar (Johansson et al., 2003).  

 

Stödet från familj och vänner blev viktigast när individerna behövde prata med någon i 

förtroende om känslomässiga reaktioner till följd av sjukdomen. Närstående kunde 

hjälpa individerna med olika sysslor för att underlätta för dem. Förväntningar som 

närstående tidigare haft minskade också vilket gjorde att individerna exempelvis inte 

behövde ta hand om barnbarnen (Ostergaard Jensen och Petersson, 2003). Individerna 

behövde även stöd från sjukvården för att kunna vara delaktiga i sin hälsoprocess. Trots 

att de fick detta uttryckte de dock en avsaknad av stöd som gjorde att de kände sig 

ensamma och övergivna. De fick standardiserad generell information om 

livsstilsförändringar vilket upplevdes som tillrättavisningar då den inte var individuellt 

anpassad. Istället för att informationen blev stödjande och hjälpsam så var den svår att 

hantera (och individerna blev än mer osäkra). Förbisågs informationen upplevde 

individerna att de förlorade sitt värde (Johansson et al., 2003). Enligt Stevens & Thomas 

(2012) kunde bristen på information leda till att indivderna inte visste vad de hade att 
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förvänta sig efter hemkomsten vilket skapade känslor av ensamhet och i sin tur 

medförde stress och ångest. 

 

De yngre individerna upplevde att ingen frågade vad de behövde och vad som var 

viktigast just för dem. Exempelvis ansåg de att rehabiliterings träning var mest anpassad 

för en äldre åldersgrupp. Det fanns även en önskan om att få träffa sjukgymnasten på 

egen hand för att få individuella råd och stöd (Kazimiera Andersson et al. 2013). Flera 

önskade en fortsatt kontakt med kardiolog efter utskrivningen och somliga ville 

diskutera sin prognos med läkare. Vidare beskrev individerna hur de uppskattade 

sjuksköterskornas roll då de stod för kontinuitet, trygghet samt praktisk hjälp 

(Kristofferzon et al., 2008). 

 

Stevens & Thomas (2012) beskriver att individerna kände att sjukvården behövde bli 

bättre på att förklara vad de kunde förvänta sig när de återvände hem Kazimiera 

Andersson et al. (2013) menar även att individerna ville ha raka svar för att de skulle 

veta hur de förebygger ett återinsjuknande. 

 

7.2 Att se nya värden i livet 
7.2.1 Sociala relationer 

7.2.1.1 Vikten av bra relationer 

 

Osäkerheten till följd av sjukdomen skakade om individernas liv vilket gjorde att nära 

och meningsfulla relationer blev viktiga (Johansson Sundler et al., 2009). Vidare visade 

sig dessa vara betydelsefulla då det hjälpte dem att förstå sig själva som en hel individ 

med identitet och sammanhang (Bremer et al., 2009). Enligt Ostergaard Jensen och 

Petersson (2003) var individernas partner den viktigaste tillgången för deras 

återhämtning efter hjärtinfarkten då relationerna blev en källa till styrka och hopp för 

framtiden. Enligt Svedlund och Danielson (2004) blev relationen även djupare till följd 

av hjärtinfarkten och de kom närmre varandra jämfört med tidigare. Johansson Sundler 

et al. (2009) menar att en individ beskriver hur hennes make hade hjälpt henne att både 

förstå och se sig själv samt att de tillsammans hade insett att hälsa är en del av en större 

helhet. Bremer et al. (2009) påtalar att i samband med dessa relationer kunde trygghet, 

stöd och vård som togs emot skapa mening och ett bra liv men även ge energi, lust, 

glädje och minska sårbarhet. Johansson Sundler et al. (2009) menar även att barn, 
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vänner, grannar samt annat i omgivningen såsom relationen med naturen, djur och 

musik också var viktiga resurser. 

 

7.2.1.2 Vikten av intimitet 

 

I likhet med bra relationer så beskrev individerna även hur intimitet spelade en viktig 

roll till meningen i det dagliga livet. Den existentiella osäkerheten som orsakats av 

hjärtinfarkten påverkade också individernas sexliv varför kärleksfull beröring och 

ömhet var meningsfulla för att ge de styrka och närvaro i livet. Detta genom att 

sexualitet involverar samhörighet, vänskap samt att dela känslor med någon annan 

vilket ledde till lust, glädje, närhet och kärlek för individerna. En del individer beskrev 

även hur relationerna stärktes efter hjärtinfarkten och de sökte ännu mer kroppslig 

kontakt. Ömhet var än viktigare än förut då det ökade välbefinnandet (Johansson 

Sundler et al., 2009). 

 
7.2.2 Förändrad syn på livet 

7.2.2.1 Att komma till en vändpunkt 

 

Efter hjärtinfarkten kände en del individer en befrielse vilken gjorde att spänningarna de 

tidigare haft försvann. Tidigare hade de känt sig oerhört olyckliga vilket gjorde att de 

kände sig fångade i sin situation. Detta medförde en stress som de själva varit 

oförmögna att hantera. Kroppen hade däremot genom hjärtinfarkten funnit ett sätt att 

släppa dessa spänningar. Efter det inträffade berättade somliga individer att de var fulla 

av energi för första gången på flera månader och att de nu orkade utföra saker som de 

inte gjort på länge, exempelvis att leka med sina barnbarn. Detta gjorde att flera 

individer såg det som en positiv effekt att ha genomgått en hjärtinfarkt (Allison & 

Campbell, 2009). En individ beskrev även hur hjärtinfarkten blev en vändpunkt för 

förändring (Johansson Sundler et al. 2009). 

 

7.2.2.2 Att omvärdera sitt liv 

 

Hjärtinfarkt sågs som en livserfarenhet som medförde ökat värde av livet och relationer 

med familjen (Kim, Sun, Park, Kubzansky & Peterson, 2012). Att reflektera över 

konsekvenserna av det inträffade visade sig hjälpa individerna att omdefiniera meningen 

i livet. Reflektion kunde även hjälpa dem att förstå och se sina misstag såsom att inte 

prioritera sin hälsa vilket gjorde att de behövde ordna upp sitt liv (Baldacchino, 2011; 
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Johansson Sundler et al., (2009). Nya insikter hade bildats och individerna var klara 

med hur de skulle bete sig för att må bra vilket gjorde att de uppmärksammade träning 

och kost som de tidigare ignorerat (Hildingh et al., 2006). Kristofferzon et al. (2008) 

nämner att en del individer önskade få ett hälsosamt, aktivt och normalt liv där de kunde 

unna sig saker som de tidigare missat. Majoriteten av individerna började även fokusera 

mer på sig själva (Baldacchino, 2011; Norekvål et al. (2008). 

 

Självbilden påverkades och en del män uttryckte att de inte nödvändigtvis längre 

behövde visa sin manlighet. Vidare menar de att även bilden av andra förändrades. Det 

var inte heller meningsfullt att slösa energi på negativa relationer. Hjärtinfarkten 

motiverade dem att sätta gränser såsom att kunna säga nej till personer med orimliga 

krav (Hildingh et al. 2006). Johansson Sundler et al., (2009) beskriver hur en individ 

tidigare hjälpt andra i sin omgivning men att hon efter den genomgångna hjärtinfarkten  

övervägde sina åtaganden och blev mer medvetet passiv. Detta fick henne även att ta ett 

steg tillbaka i många relationer. Kazimiera Andersson et al., (2013) menar att 

individerna även slutade att prioritera andra negativa åtaganden såsom arbetslivet och 

istället värderade möjligheten att umgås med familjen samt kände sig tacksamma för 

deras nya chans i livet.  

 

Viljan att leva tycktes vara starkare när de var tvungna att leva med vetskapen om hur 

kort och sårbart livet var. Efter hjärtinfarkten kunde ingenting tas för givet varför tiden 

gavs en ny dimension viket gjorde att livet blev mer värdefullt (Johansson et al., 2003). 

Sutherland och Jensen (2000) menar att oavsett vad som krävdes var nu individerna 

redo att gå vidare med sina liv.  

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
 

För att få en övergripande syn kring det valda ämnet inleddes litteraturstudien med en 

enskild provsökning som Friberg (2012) föreslår. Därefter gjordes den egentliga 

sökningen tillsammans, vilket enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008) kan ses 

som en styrka. En annan styrka som vi finner med studien är att sökningar gjordes i 

flera databaser. Då dessa databaser använde olika sökord försvårades dock 

sökförfarandet. Detta gjorde att svensk MeSH respektive Theasurus kom till 
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användning. Genom att använda dessa kunde de ämnesord som var bäst lämpade väljas 

ut och det i sin tur medförde att relevanta artiklar som passade ämnesområdet 

framträdde. 

 

Något som vi tänker kan inneburit en svaghet är då inklusionskriterierna för bland annat 

tidsperioden 2000-2013 samt vuxna individer användes. Detta eftersom begränsningen 

kan ha medfört att forskning som kunde utgjort en betydande del för vårt resultat fallit 

bort. Ett annat bortfall som bör poängteras är de artiklar som uteblivit på grund av att de 

inte fanns som fulltext. Trots begränsning av sökningen vad gäller ålder återfanns 

variationer mellan åldrar och kön som visar påtagliga skillnader och likheter mellan 

individerna vilket vi tänker skapar ett brett resultat. En svaghet som påträffades vad 

gäller tidigare nämnda begränsningar samt valda ämnesord var att gruppen fick fram 

flera artiklar med andra perspektiv än de som avsågs att studera. Kontentan av detta 

tänker vi är att ämnesordet ‖patient‖ kunde lagts till för att enbart få det perspektiv som 

vi var ute efter. 

 

Under sökprocessen lästes samtliga titlar tillsammans för att minska bortfall. En svaghet 

kan dock vara att inte alla abstract lästes på grund av att vi var insatt i ämnet och direkt 

kunde se om titeln hade fel perspektiv och på så vis inte stämde överens med syftet. 

Förhållningssättet kan med andra ord ha medfört att relevanta artiklar gått förlorade då 

titeln omöjligt kan redogöra för hela artikelns innehåll. En styrka vad gäller sökningen 

är att vi fann både dubbletter och tripletter vilket påvisar ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Tillföljd av detta ökar även trovärdigheten då mättnad uppnås. 

 

Det totala urvalet resulterade i 14 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008) är det en styrka att använda sig av båda 

ansatserna eftersom det ger ett bredare perspektiv samt möjliggör att resultatet kan 

granskas ur olika synvinklar. Detta överensstämmer även med Forsberg och Wengström 

(2013).  

 

Av de artiklar som utgör urvalet fann vi att 7 var svenska studier. Detta anser vi är en 

styrka då resultatet kan överföras till den svenska befolkningen. Resterande artiklar 

kommer ifrån Norge (1), Danmark (1), England (2), USA (2), samt Kanada (1). Att flera 

länder forskar kring detta problemområde, det vill säga att det finns en geografisk 
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variation menar Granskär och Höglund-Nielsen (2012) indikerar på hög trovärdighet.  

Eftersom studierna är för få från vardera land tänker vi däremot att det inte är möjligt att 

överföra resultatet till de övriga länderna.  

 

För att påvisa ytterligare en styrka har en artikelmatris skapats där avsikten är att ge 

läsaren en översikt av artiklarna, vilket enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) gör 

det möjligt för läsaren att själv bedöma studiens trovärdighet, giltighet samt kvalité. 

 

Kvalitetsgranskningen har försvårats av två anledningar. För det första fann vi att det 

krävdes en tolkning av studien, för det andra upplevdes svarsalternativen som 

otillräckliga. Med detta i åtanke valde vi att lägga till svarsalternativet ‖delvis‖. Trots 

detta fann gruppen det dock svårt att utföra granskningen, vilket gjorde att vi istället 

valde att fokuserade på artikeln som helhet för att kunna bedöma om kvalitén var hög 

eller låg. Under kvalitetsgranskningen framkom att hälften av artiklarna var av hög 

kvalité, vilket gruppen tänker kan öka trovärdigheten. Vidare finner vi en styrka då 

artiklarnas kvalité granskats oberoende av varandra. Vi är dock medvetna om att det kan 

finnas en risk med modifieringen av mallarna, då det kan ha påverkat eller styrt 

bedömningen i denna riktning. 

 

Till en början utfördes analysen var för sig genom en enskild naivläsning. Därefter 

träffades vi för att tillsammans gå igenom artiklarnas resultat för att se det ur olika 

perspektiv. Dessutom gavs analysen rikligt med tid vilket kan ha stärkt resultatets 

pålitlighet samt medfört ett djupare innehåll.  

 

En svårighet som upptäcktes med analysprocessen var att flera koder passade under 

samma kategori. Med hjälp av diskussion och att gå från helhet till delar som enligt 

Polit och Beck (2012) skapar en djupare förståelse kunde vi däremot slutligen enas om 

ett beslut. 

 

Vad gäller urvalet i vårt resultat har vi funnit att tidsintervallet i de olika studierna 

skiljer sig oerhört mycket i intervjutid. En del forskare intervjuade individerna redan 2 

till 3 dagar efter hemkomsten medan andra gjorde sina intervjuer på individer som 

genomgått en hjärtinfarkt för 25 år sedan. I efterhand tänker vi att den stora skillanden i 
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tidsintervallet kan ha minskat trovärdigheten men att det samtidigt kan öka förståelsen 

för händelseförloppet över tid. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur erfarenheter av en genomgången 

hjärtinfarkt kan påverka patienters liv och deras livsmening. Vårt resultat presenterades 

i två teman, fem kategorier samt tolv subkategorier. Huvudresultaten som framkom 

rörde framförallt subkategorierna: att vara besviken på livet, att inte kunna lita på sin 

kropp, att söka förståelse, att försonas med det inträffade, att vara i behov av stöd, 

vikten av bra relationer samt att omvärdera sitt liv. Dessa valdes sedan att diskuteras 

gentemot Aaron Antonovskys teori om Känsla av sammanhang (KASAM) samt Johan 

Cullbergs teori om Kris och utveckling som var den teoretiska referensramen som 

valdes.  

 

Resultatet visade att livet inte levt upp till individernas förväntningar vilket resulterade i 

känslor som ilska, uppgivenhet och besvikelse. Till följd av den genomgångna 

hjärtinfarkten kom individerna på att de hade spenderat tid på ett arbete de inte trivdes 

med. Vidare upplevde individerna en avsaknad av stöd från omgivningen vilket ledde 

till ensamhet och isolering. Enligt Cullberg (2010) kan känslor av övergivenhet relateras 

till en traumatisk kris varför individerna ofta upplever en tomhetskänsla och sorg. 

 

En stor besvikelse upplevdes av de flesta individer då de var rädda att den egna kroppen 

skulle svika dem. Detta begränsade det dagliga livet både fysiskt och mentalt vilket 

medförde att individerna kände sig värdelösa. I de fall då individerna levt ett ohälsosamt 

liv upplevde de skuld och skam varpå de ifrågasatte sina tidiga handlingar och olika 

prioriteringar. Enligt Birkler (2007) beror en individs tillfredsställelse med livet i större 

eller mindre utstäckning på vilka förväntningar, önskningar och krav denne har på livet. 

Vidare menar Birkler (2007) att individen på egen hand kan försöka förändra världen så 

att den uppfyller de egna förväntningarna på livet, alternativt mer inaktivt kan godta sin 

livssituation som den är. När en individ ställer höga krav och motsvarande 

förväntningar på livet kan det leda till större missbelåtenhet och större besvikelse då de 

utsätts för påfrestningar i livet. 
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Sjukdomen sågs som ett misslyckande som ledde till att framtida drömmar och mål inte 

kunde uppnås. Detta i sin tur gjorde att individerna kände att livet inte var värt att leva. 

Cullberg (2010) beskriver bland annat hur självkänslan kan ersätts av självförkastelsen 

vid ett djupare misslyckande vilket leder till skuldkänslor. Enligt Hutton och Perkins 

(2008) så var det viktigt för individerna i deras studie att få tillbaka sitt förlorade 

självförtroendet för att återhämtning skulle kunna ske. I studiens resultat framkom att 

individerna tidigare kunnat uppleva kognitiva och känslomässiga reaktioner men att de 

nu kunde se skillnad på vad de känt vid tidpunkten före hjärtinfarkten. De hade nu fått 

en förändrad självbild som gjorde att de kände sig äldre och behövde ta det lugnare. 

 

Hjärtinfarkten avbröt livet vilket gjorde att individerna inte längre visste hur de skulle 

leva. Detta medförde en längtan efter försoning med sin sjukdom vilket resulterade i ett 

sökande efter mening. Försoning var starkt förknippat med acceptans där individerna 

beskrev hur de tvingades lära sig leva med förändringar, vilket både kunde vara 

chockerande och obegripligt. I studien av Hutton och Perkins (2008) beskriver en del 

individer att de upplevde att den genomgångna hjärtinfarkten kom som en chock. 

Somliga individer kunde beskriva att de hade känt symtom såsom bland annat trötthet 

och smärta men de flesta kunde inte förstå vad det var som hade inträffat (Hutton & 

Perkins, 2008). Detta överensstämmer med vårt resultat som visar att det kan vara en 

chockartad upplevelse att ha genomgått en hjärtinfarkt. 

 

Hjärtinfarkten hade till en början ingen mening men när individerna började förstå vad 

som hänt kunde de gå vidare med sina liv. För att förståelse skulle uppnås krävdes 

klarhet och sammanhang. Antonovsky (2005) menar att begriplighet och meningsfulhet 

hänger ihop. Begripligheten handlar om att individen måste förstå det inträffade och vid 

meningsfullhet däremot räcker det inte att enbart ha resurser. Individen måste även 

känna en mening i det som sker, för att en känsla av sammanhang ska upplevas. Skaggs 

och Baron (2006) å sin sida belyser vikten av att ha ett mål i sikte under sökandet efter 

mening. Beträffande mening poängterar Skaggs och Baron (2006) vidare att individer 

har förmåga att kunna anpassa sig till svåra händelser i livet men att denna 

anpassningsförmåga hotas om meningen i situationen inte överensstämmer med den 

egna övergripande meningen.  
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Individerna hade en djup önskan om att vara oberoende av andra men efter den 

genomgångna hjärtinfarkten var det nästintill omöjligt då individerna var i ett stort 

behov av stöd. Stödet kunde komma från olika perspektiv och det var högst viktigt att 

det erbjöds omedelbart efter sjukhusvistelsen. De behövde bland annat ett emotionellt 

stöd från någon som de hade förtroende till såsom vänner och familjen men även från 

sjukvården där delaktigheten i deras egen hälsoprocess spelade en viktig roll. 

Antonovsky (2005) menar att delaktighet är ytterligare en viktig aspekt vad gäller 

meningsfullhet, då meningsfullhet innebär en känsla av att vara delaktig och engagerad i 

sitt eget liv. Vidare uppskattade individerna sjuksköterskornas roll då den upplevdes 

som trygghet, kontinuitet samt praktisk hjälp. En avsaknad av dessa stöd ledde dock till 

ensamhet och övergivenhet. Cullberg (2010) beskriver att när individen inte blir sedd 

uppstår en övergivenhet och för att individen tvärtom ska känna samhörighet behövde 

de bli sedda av sin omgivning. Detta är följaktligen något som poängteras av 

individerna själva, då de hade ett stort behov av att bli sedda som just individer och bli 

tagna på allvar. Det är även något som Dahlberg och Segesten (2010) belyser, då de 

menar att patienten ska ses som en unik individ vilken är expert på sig själv. 

 

I enighet med resultatet i föregående stycke beskriver Skaggs och Baron (2006) i sin 

studie att sjuksköterskan hade en betydande roll i att främja och stödja individer så att 

de lättare kunde anpassa sig till sin nya situation och finna menings samstämmighet. 

Enligt Nortvedt och Grimen (2006) innebär detta behov av stöd att individen måste lita 

på sjuksköterskan på grund av sin bristande kunskap vilket medför att individen blir 

sårbar. Detta stöds också av Fridlund och Sjöström-Strand (2007) som beskriver att 

individerna kunde känna sig överväldigade efter hemkomsten men när de genast hade 

fått återgå till sina tidigare anvarsområden kände de att de saknade stöd och kände sig 

ensamma.  

 

Individerna menade att ingen frågade vad de egentligen behövde samt vad som var 

viktigt för just dem. Istället gavs standardiserad generell information och råd från 

sjukvården. Då informationen inte var individuellt anpassad upplevdes den som 

tillrättavisningar. Detta ledde till en försvårad hantering av sin egen situation som 

medförde en känsla av att de förlorat sitt värde. Antonovsky (2005) menar att en låg 

känsla av hanterbarhet minskar beredskapen för det oförutsedda vilket gör att individen 
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kan känna sig som ett offer. En hög hanterbarhet däremot skapar en ökad beredskap för 

det oförutsedda som gör att individen kan gå vidare. 

 

Meningsfulla relationer blev viktiga för individernas liv när det skakades om till följd av 

sjukdomen. Vidare visade sig dessa vara betydelsefulla för dem då relationerna gav en 

ökad förståelse för sig själv som en hel individ med identitet och sammanhang. 

Individerna upplevde även att en bra relation var en källa till deras stryka och hopp för 

framtiden. Dessutom medförde relationerna en trygghet och stöd som skapade mening 

och ett bra liv. Då livsvärlden skakas menar Cullberg (2010) att en bitterhet mot sig 

själv och omgivningen kan uppstå men även ångest då individen inte har kontroll på sin 

situation, varför det blir viktigt att existera i ett sammanhang och mening. 

 

Genom att reflektera över vad som hänt kunde individerna omdefiniera meningen i 

livet. Reflektioner gav en förståelse för hur viktig hälsan var för individerna vilket 

gjorde att de prioriterade sin hälsa högre samt började fokusera mer på sig själva jämfört 

med tidigare. Nortvedt och Grimen (2006) menar att reflektionen kan ge individer en 

klarare förståelse för sin situation vilket vi tänker är en viktig del i 

rehabiliteringsprocessen. 

 

Hjärtinfarkten motiverade dem att sätta gränser såsom att säga ifrån till omgivningens 

olika krav. Efter hjärtinfarkten var viljan att leva starkare. Ingenting togs längre för 

givet eftersom en morgondag inte kunde garanteras. Livet blev därför mer värdefullt 

vilket medförde att individerna kände en djup tacksamhet gentemot den nya chansen de 

fått till livet. 

 

9 Kliniska implikationer 
 

För att kunna stödja individer i deras hälsoprocesser efter en genomgången hjärtinfarkt 

krävs det att sjuksköterskan erhåller en förståelse för dennes erfarenheter i samband 

med det inträffade. Genom att vara flexibel och lyhörd kan sjuksköterskan ge individen 

möjlighet att sätta ord på sina upplevelser. Hon kan på så sätt få en inblick i vad som har 

betydelse för den unika individen i dennes situation. I vår studie har individer beskrivit 

en avsaknad av stöd från sjukvården i samband med sin rehabilitering. Det tänker vi är 

något som sjuksköterskan skulle kunna förbättra genom att i större utsträckning se till 

individuella önskemål och behov. Det är även viktigt att försöka se till individens 



  
 

24 

sammanhang även efter utskrivning för att vård och rehabilitering ska kunna ske på ett 

för individen tillfredställande sätt. Vi tänker även att om sjuksköterskan är engagerad så 

kan det medföra till att individens motivation stärks. Detta kan i sin tur göra att det 

exempelvis blir lättare att genomföra modifikationer i livsstilen då denne upplever 

trygghet. 

 

10 Fortsatt forskning 
 

Denna litteraturstudie belyser individers erfarenheter efter en genomgången hjärtinfarkt. 

Frågor som dykt upp under processen är -Vad sker hos individen efter att de vaknar upp 

på sjukhuset och vad blir konsekvensen av detta när de återvänder hem? Detta eftersom 

en genomgången hjärtinfarkt ofta innebär en livskris för individen vilken förändrar 

dennes fortsatta liv och sammanhang. Vi ser att det finns ett behov av fortsatt forskning 

för att sjuksköterskor bättre ska kunna stödja individer i deras fortsatta hälsoprocesser 

efter en genomgången hjärtinfarkt. Vi tänker att de då kan använda sig av KASAM och 

även Cullbergs teori om kris och utveckling då dessa båda tar upp förståelsen som en 

viktig aspekt för att finna mening. Sjuksköterskor behöver även mer och fördjupade 

kunskaper om vad som har betydelse för enskilda individer i efterförloppet av en 

genomgången hjärtinfarkt. Utöver det efterlyser vi mer forskning av kvantitativ ansats 

då de flesta studier som hittills framkommit är kvalitativa. Ett rikare urval av kvantitativ 

forskning skulle kunna ge ett bredare perspektiv.  

 

11 Slutsats 
 

De flesta individerna i vår studie ser den genomgångna hjärtinfarkten som en ny chans. 

Den genomgångna hjärtinfarkten har medfört att de blivit medvetna om vad som är mest 

viktigt för dem i det fortsatta livet och de tar vara på livet här och nu genom att sätta 

större fokus på sig själva och sitt välbefinnande. Individerna har även lärt sig att leva 

med de begränsningar som den genomgångna hjärtinfarkten medfört och tidigare krav 

som de haft på sig själva har reducerats. Tro på en högre makt utgör en resurs som en 

del individer tagit till för att klara av den genomgångna hjärtinfarkten. Fysiska och 

emotionella symtom såsom utmattning och rädsla har varit bidragande faktorer till 

upplevelsen av försämrad livskvalitet. Sjuksköterskor bör bli mer medvetna om deras 

viktiga roll i att stödja individerna i deras hälsoprocesser även efter hemgång. Detta 

eftersom individerna upplever brister i sjukvårdspersonalens kunskaper vad gäller 
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information inför utskrivning och rehabilitering vilket ytterligare kan bidra till känslor 

som ökar upplevelsen av försämrad livskvalitet. 
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hjälp av tematisk analys 

inspirerad av Burnard. 
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patienters medvetenhet om deras 

nuvarande holistiska tillstånd i livet, 
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Kvalitativ, deskriptiv och 

explorativ studie. 

Fenomenologisk metod. 

 

Ändamålsenligt urval med 

totalt 9 informanter deltog 
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Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer 
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min). 
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akutsjukvårdspersonal att stödja dem 
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to the World After 
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Att belysa mönstret 

för återhämtning 

efter en hjärtinfarkt 

med avseende på 

innehållet i 

patienternas 

upplevelser. 

Kvalitativ studie. 

 

Ändamålsenligt, 

heterogent urval med totalt 

16 informanter (framgår ej 

kön eller ålder). 

 

Bandinspelade intervjuer 

som varade i 60 min, 8-9 

månader efter det 

inträffade. 

 

Data analyserades med 

hjälp av både manifest och 

latent innehållsanalys. 

Återhämtningsprocessen hade ett 

mönster av förmåga, begränsningar, 

och omorientering. Genom självhjälp 

och hjälp från andra, att ömsesidigt 

dela bördor, och klargöra 

begränsningar för återhämtning, 

fortskred återhämtningsprocessen 

mot omorientering. Nya värderingar 

och motivation till förändring, 

liksom en ny balans inom sig själv 

och relationer hittades. Hjärtinfarkten 

hade integrerats i livet och, genom 

återhämtnings-processen, var 

patienternas attityder bättre 

fokuserade, vilket leder till en 

förbättrad livskvalitet. 
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5 Johansson, 

A., Dahlberg, 

K. & 

Ekebergh, M. 

(2003). 

 

Sverige 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing: Living 

with Experiences 

Following a 

Myocardial 

Infarction 

Att undersöka 

kvinnors 

upplevelser efter 

en hjärtinfarkt 

genom att 

använda ett 

livsvärlds-

perspektiv. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

 

Konsekutivt urval med 

totalt 8 informanter deltog 

(alla kvinnor, ålder ej 

angivet). 

 

Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer 

2-25 år efter det inträffade. 

Resultaten tyder på att kroppen är 

viktig för kvinnorna i deras 

livsvärldar. Efter en hjärtinfarkt 

avbryts patientens naturliga och 

oreflekterade förhållande till kroppen 

och den levda världen. Osäkerhet om 

liv och död, liksom kroppen upplevs 

som ett lidande i kvinnornas 

livsvärldar. I samband med detta 

präglas kvinnornas tillvaro av en 

osäkerhet och en förlust av 

sammanhang. Det är genom 

försoning med sina kroppar och 

deras sjukdomar som kvinnorna kan 

uppnå en känsla av välbefinnande 

och harmoni i livet. (Det är i den 

processen kvinnorna kan återupprätta 

en naturlig relation till sina kroppar 

och livsvärldar). 
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6 Johansson 

Sundler, A., 

Dahlberg, K. 

& Ekenstam, 

C. (2009). 

 

Sverige 

Qualitative Health 

Research: The 

Meaning of Close 

Relationships and 

Sexuality: 

Women’s Well-

Being Following 

a Myocardial 

Infarction 

Att undersöka 

innebörden av nära 

relationer och 

sexualitet för 

kvinnors hälsa 

och välbefinnande 

efter en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk, 

epistemologisk studie. 

 

Konsekutivt urval med 

totalt 10 informanter 

deltog (alla kvinnor i 

åldrarna 49-80). 

 

Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer, 

mer än 6 månader efter det 

inträffade. 

 

Data analyserades med 

hjälp av fenomenologisk 

analys. 

Innebörden av kvinnors nära 

relationer efter en hjärtinfarkt visas 

vara tätt sammanflätad med deras 

långsiktiga hälsoprocess, både hälso-

processer och relationer påverkas. 

Lidande efter en infarkt kan jämföras 

med en nedgång och då kan dessa 

nära relationer bli ett skyddsnät. Nära 

relationer och sexualitet är 

integrerade i deras levda kroppar, 

och på så sätt har de stort inflytande i 

deras livsvärlds upplevelser. Inte alla 

nära relationer är intima, men alla 

nära och meningsfulla relationer kan 

ge kraft och styrka åt kvinnors hälso- 

processer. Samtidigt, så tycks dessa 

relationer också ta energi och orsaka 

lidande. 
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7 Kazimiera 

Andersson, E., 

Borglin, G. & 

Willman, A. 

(2013). 

 

Sverige 

Qualitative 

Health 

Research: The 

Experience of 

Younger Adults 

Following 

Myocardial 

Infarction 

Att belysa 

innebörden av 

yngres (<55 år) 

erfarenheter under 

det första året efter 

en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

 

Ändamålsenligt urval med 

totalt 17 informanter (6 

kvinnor och 11 män i 

åldrarna 23-55). 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som varade i 27-

140 min. 

 

Data analyseras med hjälp 

av fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

Kärntemat och det centrala 

fenomenet var den dagliga kampen 

för att återställa balansen i livet, 

vilket omfattade en existentiell, 

fysisk och känslomässig kamp för att 

återfå fotfästet i det dagliga livet. 

Följden av den livshotande händelsen 

innebar en övergång samtidigt som 

det skapade en ny mening i livet. 

Brist på energi och dess inverkan på 

det komplexa samspelet mellan 

kombinationen av medelålder samt 

orimliga krav från arbetsgivare och 

sjukvårdspersonal verkade färga 

upplevelsen av informanterna. 

Hög 
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8 Kim, E., Sun, 

J., Park, N., 

Kubzansky, 

L. & 

Peterson, C. 

(2012). 

 

USA 

Journal of 

Behavioral 

Medicine: Purpose 

in life and reduced 

risk of myocardial 

infarction 

among older U.S. 

adults with 

coronary heart 

disease: 

a two-year follow-

up 

Att undersöka 

huruvida mening i 

livet var associerad 

med en hjärtinfarkt 

hos äldre vuxna 

med kranskärls-

sjukdom. 

Kvantitativ retrospektiv 

och prospektiv studie. 

Explorativ och deskriptiv 

design. 

 

Kluster urval med totalt 

1546 respondenter (788 

kvinnor och 756 män i 

åldrarna 53-101). 

 

Intervjuer samt en 

självrapporterad enkät. 

Ett högt värde av mening i livet var 

associerat med lägre odds för att ha 

en hjärtinfarkt under den 2-åriga 

uppföljningsperioden. På en 6-gradig 

‖mening i livet skala‖, var varje 

enhet ökning i samband med en 

multivariat-anpassning oddskvot på 

0,73 för hjärtinfarkt (95% CI, 0,57-

0,93, P = .01). Associationen förblev 

signifikant efter kontroll av 

svårighetsgraden av 

kranskärlssjukdom, självskattad 

hälsa, och en omfattande uppsättning 

av möjliga variationer. 
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9 Kristofferzon, 

M-L., 

Löfmark, R. & 

Carlsson, M. 

(2008). 

 

Sverige 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences: 

Managing 

consequences 

and finding hope 

– experiences of 

Swedish women 

and men 4–6 

months after 

myocardial 

infarction 

Att beskriva 

svenska kvinnors 

och mäns 

erfarenheter av det 

dagliga livet och 

deras förväntningar 

inför framtiden 4-6 

månader efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. 

 

Konsekutivt urval med 

totalt 39 informanter (20 

kvinnor och 19 män i 

åldrarna 47-90). 

 

Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer 

som varade i 30-60 min, 4-

6 mån efter det inträffade. 

 

Data analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Två teman kom fram, att "Hantera 

konsekvenser efter en hjärtinfarkt" 

och "Att hitta en mening i vad som 

hade hänt". Det första temat visar att 

många av de patienter som inte hade 

etablerat ett stabilt hälsotillstånd, 

även om symtomen och 

känslomässiga lidande hade minskat 

över tid. De var tvungna att hantera 

hälsoproblem, livsstilsförändringar, 

känslomässiga reaktioner och 

förändringar i det sociala livet. 

Stödet från sitt sociala nätverk 

uppmuntrade dem att gå vidare. Det 

andra temat visar att patienterna 

också funnit positiva konsekvenserna 

av vad de hade gått igenom, nya 

livsvärden och hopp för framtiden. 
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Norekvål, T., 

Moons, P., 

Hanestad, B., 

Nordrehaug, 

J., Wentzel-

Larsen, T. & 

e, Fridlund, 

B. (2008). 

 

Norge 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing: The 

other side of the 

coin: Perceived 

positive effects of 

illness in 

women following 

acute myocardial 

infarction 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

eventuella positiva 

effekter av 

sjukdom samt 

beskriva och 

utforska 

förekomsten av 

dessa effekter hos 

äldre kvinnor som 

har drabbats av en 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ retrospektiv, 

prospektiv, tvärsnittsstudie. 

 

Systematiskt urval med 

totalt 241 respondenter (145 

kvinnor i åldrarna 62-80). 

 

Självrapporterad enkät med 

Ja/Nej-frågor samt 

möjlighet att svara i fritext. 

3 mån-5 år efter det 

inträffade. 

 

Både kvantitativa och 

kvalitativa analyser 

genomfördes. Mann 

Whitney U-test, Chi 2 test. 

Samtliga tester var inställda 

på en signifikansnivå på 

p≤0,05. De statistiska 

analyserna utfördes i SPSS 

14. För att undersöka vad 

den positiva effekten 

medförde, användes en 

trestegs teknik, liknande 

innehållsanalys. 

En majoritet av kvinnorna (65 %) 

rapporterade positiva effekter från 

deras upplevelse av att ha drabbats 

av en hjärtinfarkt. De kvinnor som 

uppfattade positiva effekter skiljde 

sig inte från dem som är på socio-

demografiska och kliniska variabler, 

förutom att vara äldre (p = 0,007) 

och återinlagd mindre ofta (p = 

0,029). Grupperna skilde sig inte 

signifikant av sjukdomens 

svårighetsgrad och tiden sedan 

hjärtinfarkten. Fyra teman framkom: 

Uppskatta livet (55%), få sjukvård 

(42%), göra livsstilsförändringar 

(36%), och ta mer hand om sig själv 

och övriga (29%). 

Medel 



  
 

 

 

Artikel 

nr 

Författare, 

År & Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

11 Ostergaard 

Jensen, B. & 

Petersson, K. 

(2003). 

 

Danmark 

Patient Education 

and Counseling: 

The illness 

experiences of 

patients after a 

first time 

myocardial 

infarction 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av 

sjukdom efter en 

första hjärtinfarkt, 

med fokus på 

livssituation och 

återhämtnings- 

processen över tid. 

Kvalitativ studie. 

 

Konsekutivt urval med 

totalt 30 informanter (8 

kvinnor och 22 män i 

åldrarna 41-80). 

 

Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer 

genomfördes 2-3 dagen på 

sjukhuset samt 

uppföljande intervjuer 17 

veckor efter det inträffade. 

 

Data analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Huvudkategorin var Osäkerhet i 

livssituationen som kombinerades 

med och uttrycktes som det största 

temat i båda intervjuerna. Analyser 

visade att osäkerhet fokuserar på 

problem relaterade till: behandlings-

sökande beteende, existentiella hot, 

förebygga ytterligare en hjärtinfarkt 

och behov av kunskap och stöd, som 

patienterna ansåg viktiga i sitt fall 

och framtida liv. Resultaten är 

grundläggande för vård när 

utbildning och rådgivning är 

planerad och utmanar vårdpersonal 

att lyssna till de drabbades egna 

upplevelser. 

Hög 
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12 Stevens, S. & 

Thomas, S. 

(2012). 

 

USA. 

Health Care for 

Women 

International: 

Recovery of 

Midlife Women 

From Myocardial 

Infarction 

Att förstå 

upplevelser av 

medelålders 

kvinnor som hade 

återvänt hem för att 

återhämta sig från 

en ‖första-gångs‖ 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologi som metod. 

 

Bekvämlighets urval med 

totalt 8 informanter (8 

kvinnor i åldrarna 45-65). 

 

Bandinspelade intervjuer 

som varade i ca 60 min. 1-

9 år efter det inträffade 

För kvinnorna i denna studie, måste 

upplevelsen av hjärtinfarkt och 

återhämtning förstås inom de 

existentiella grunderna i kroppen och 

till andra, vilket redogjordes i 

figuralteman. Dessa inkluderade 

följande: (a) störningar, (b) 

frihet/fråntagande av frihet, (c) att 

veta/inte veta, och (d) leva i skräck. 

Att återvända hem efter hjärtinfarkt 

var en svår tid, och kvinnorna i 

denna studie kände att en stödgrupp 

för kvinnor som överlevt en 

hjärtinfarkt behövdes. 

Medel 
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nr 
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År & Land 

Tidskrift 
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13 Sutherland, 

B. & Jensen, 

L. (2000). 

 

Kanada 

Qualitative Health 

Research: Living 

with Change: 

Elderly Women's 

Perceptions of 

Having a 

Myocardial 

Infarction 

Att undersöka och 

beskriva äldre 

kvinnors (>70 år) 

upplevelser av att 

ha drabbats av en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ explorativ 

studie. 

 

Konsekutivt urval med 

totalt 11 informanter 

(samtliga kvinnor i 

åldrarna 70-85). 

 

Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer, 

8 veckor efter det 

inträffade. 

 

Data analyserades med 

hjälp av innehållsanalys. 

Det centrala temat som framkom var 

att leva med förändring. Fem faser 

avslöjades: söka efter en diagnos, att 

slås av verkligheten, upptäcka 

förändringens karaktär, att anpassa 

sig till förändringen, och gå vidare 

med förändringen. I dessa faser, stod 

kvinnorna inför utmaningar såsom att 

vara i kontroll, hantera osäkerhet, att 

känns mening, att vara oberoende, 

och skydda andra. Den kontinuerliga 

processen av förändring i sitt liv togs 

för givet av dessa kvinnor. Genom 

att ha en förståelse för äldre kvinnors 

perspektiv som har haft en 

hjärtinfarkt, bör sjuksköterskor vara 

mer effektiva när de vårdar dessa 

individer. 

Medel 
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14 Svedlund, 
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Danielson, 

E. (2004). 

 

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 

levda erfarenheter 

i det dagliga livet 

efter en akut 

hjärtinfarkt, som 

berättats av 

drabbade kvinnor 

och deras partners. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

 

Konsekutivt urval med 

totalt 9 informanter 

(samtliga kvinnor i 

åldrarna 47-57). 

 

Bandinspelade intervjuer 

som varade i 25-80 min.  

3 månader efter det 

inträffade samt 

uppföljande intervjuer 12 

månader efter 

hjärtinfarkten. 

Det första temat var att "leva i en 

förändrad livssituation" med sub-

teman: "visa hänsyn", "ta ansvar", 

"leva sida vid sida" och "önskan att 

göra vad de vill". Det andra temat var 

att "blicka framåt" med sub-teman: 

"känna sig osäker", "känna sig 

maktlös", "känna sig begränsad" och 

"känna hopp". 

Hög 



  
 

 
 

Bilaga 3 
 

Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 
 

Beskrivning av studien, tex 

metodval…………………………………………………… 

 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

 

Patientkarakteristiska:  Antal……………………………… 

      

   Ålder……………………………… 

      

   Man/Kvinna………………………. 

 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

 

Urval: 

- Relevant?    Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

-Strategiskt?   Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

-analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

-Råder datamättnad? (om tillämpligt)  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

-Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

-Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

-Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

 

 

Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

Är beskrivning/analys adekvat? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 



  
 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Hög  Medel  Låg 

 

 

Kommentar………………………………………………………………………………

…….....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Granskare (sign)……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar 
 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod   RCT  CCT (ej randomiserad) 

    multicenter, antal center…………………… 

    Kontrollgrupp/er…………………………… 

 

Patientkarakteristiska:  Antal……………………………… 

      

   Ålder……………………………… 

      

   Man/Kvinna………………………. 

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion  Ja  Nej  Delvis 

 

 

Intervention………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................... 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

……..........................................................………………………………………………...

………………………………………………….................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej  Delvis 

Representativt urval?  Ja  Nej  Delvis 

Randomiseringsförfarande beskrivet?   Ja  Nej   Vet ej  Delvis 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

Analyserade i den grupp som 

de randomiserades till?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

Blindning av patienter?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

Blindning av vårdare?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

Blindning av forskare?  Ja  Nej  Vet ej  Delvis 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej  Delvis 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej  Delvis 

Adekvat statistisk metod?   Ja  Nej  Delvis 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej  Delvis 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?    Ja  Nej  Delvis 

Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej  Delvis 

Är resultatet generaliserbart?   Ja  Nej  Delvis 

 



  
 

 

Huvudfynd 
Hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, Konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Hög  Medel  Låg 

 

 

Kommentar………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................... 

 

Granskare (sign)……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga 4 

 
Resultatöversikt 
 

Tema 1: Att förhålla sig till sin nya livssituation 

 

Koder Subkategorier Kategorier 

 

Ensamhet 

Isolering 

Övergiven 

Besvikelse 

Svek 

Lidande 

Sårbarhet 

Ångest 

Tomhet 

Smärta 

Otillräcklighet 

Depression 

Stress 

Skuld  

Skam 

Självanklagelse 

Skuldkänslor 

Beskylla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara besviken på livet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att inte kunna leva som 

förut 

 

 

 

 

 

 

Begränsningar 

Hinder 

Trötthet 

Utmattning 

Rädsla 

Osäkerhet 

Kaos 

Oro 

Tvivel 

Vaksamhet 

Försiktighet 

Tveksamhet 

Otrygghet 

Hot 

 

 

 

 

 

 

 

Att inte kunna lita på sin 

kropp 

 

 

 

 

 

Hålla skenet uppe 

Att inte visa sig svag 

Omanligt att prata om 

känslor 

 

 

 

 

Att upprätthålla en fasad 



  
 

 

Kod Subkategorier Kategorier 

 

Krav 

Makt 

Kontroll 

Maktlöshet 

Hjälplöshet 

 

 

 

Att bli styrd av andra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att kämpa för sin 

självständighet 

 
 

Beroende 

 

Att vara en börda  

 

 

Stöd 

Kunskap 

 

 

Att vara i behov av stöd 

 

 

Tema 2: Att se nya värden i livet 

Koder Subkategorier Kategorier 

 

Relationer 

Bekräftelse 

Samhörighet 

Gemenskap 

Dela bördor 

 

 

 

 

Vikten av bra relationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala relationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närhet 

Kontakt 

Ömhet 

Beröring 

Sexualitet 

 

 

 

Vikten av intimitet 

 

Vändpunkt 

Insikt 

Förändring  

Befrielse 

Lättnad 

 

 

 

Att komma till en 

vändpunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändrad syn på livet 

Uppskattning 

Tacksamhet 

Hopp 

Förhoppningar 

Omvärdering 

Omorientering 

Reflektion 

 

 

 

Att omvärdera sitt liv 

 


