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Abstrakt 
Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett tillstånd som innebär att det blivit en skada på 
hjärtmuskeln på grund av syrebrist. Allt fler överlever hjärtinfarkter vilket medför en 
förändring i vardagen, denna förändring påverkar även den drabbades livspartner. 
Problemformulering: En livspartner till någon som drabbas av hjärtinfarkt påverkas 
också vilket är något sjukvården behöver vara medvetna om för att inte riskera att 
förbise dennes behov och delaktighet i situationen. Syfte: Belysa hur en patients 
livspartner påverkas efter hjärtinfarkten. Metod: Systematisk litteraturstudie, 10 
inkluderade vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. 
Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån två kvalitetsgranskningsmallar och analysarbetet 
inspirerades av Forsberg och Wengström (2013). Resultat: Patientens livspartner 
upplevde en känslomässig oro och att de kände sig utelämnade av sjukvården och i 
relationen med sin partner. Livet efter hjärtinfarkten innebar en stor förändring i 
vardagen vilket ofta ledde till att livspartnern fick ta ett större ansvar i hemmet. De 
tvingades bortse från sina egna behov. De upplevde också en maktlöshet i situationen 
p.g.a. att de inte längre kände att de kunde skydda sin livspartner från skada. Många 
livspartners upplevde en känsla av saknad för det liv de levde innan hjärtinfarkten och 
de kände en osäkerhet inför framtiden. Slutsats: Livspartnern till den drabbade 
påverkades på flera sätt b.la. känslomässigt samt att de fått sitt vardagsliv förändrat på 
flera sätt. Mer forskning behövs gällande hur patientens livspartner påverkas. Vår studie 
kan hjälpa till att öka medvetenheten av hur även livspartnern påverkas efter en 
hjärtinfarkt.  
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1 Inledning 
Kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. 2008 dog 17,3 miljoner 

människor på grund av kardiovaskulär sjukdom vilket motsvarar 30 % av dödsfallen i världen 

det året. WHO uppskattar att år 2030 kommer antalet dödsfall relaterade till kardiovaskulära 

sjukdomar att ha ökat till 23,3 miljoner (WHO, 2013). Enligt en rapport från Socialstyrelsen 

(2013), som kartlagt antal drabbade och dödligheten bland dem som drabbades av hjärtinfarkt 

i Sverige mellan 1988-2012, så avled 259 000 under den perioden med hjärtinfarkt angiven 

som dödsorsak. Rapporten visar också att antalet avlidna per år minskat från 16 800 år 1988 

till 6 800 år 2012 (Socialstyrelsen, 2013). I arbetet med att minska dödligheten vid 

hjärtinfarkt är en naturlig konsekvens att fler personer överlever och får leva med de skador 

och eventuella funktionsnedsättningar som följer. Det kan påverka både hur en person kan 

leva sitt liv, vad han/hon orkar göra, och även hur en person uppfattar sin vardag och sin 

livskvalitet (Duhamel & Talbot, 2004).  Under vår utbildning, då vi har varit ute på praktik 

och träffat patienter som drabbats av hjärtinfarkt, har vi upplevt att mycket fokus när det 

talats om kardiovaskulära sjukdomar varit på den drabbade och vilken förändring det innebär 

i deras vardag. I flera fall har det även funnits en livspartner där som inte ägnats lika mycket 

uppmärksamhet. Vi tror att i de fall när någon som drabbas av hjärtinfarkt har en livspartner 

som den lever med, så påverkas också han/hon och får sitt liv förändrat. Det är något vi 

upplever att det inte talas om och uppmärksammas lika mycket och kan därför lätt förbises av 

sjukvården. Vi ser ett behov av att belysa hur en livspartner till någon som drabbas av 

hjärtinfarkt påverkas och får sitt liv förändrat. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt är ett allvarligt tillstånd och innebär att det blivit en skada på hjärtmuskeln på 

grund av syrebrist. Vanligen orsakas hjärtinfarkt av att blodtillförseln till något av hjärtats 

kranskärl har upphävts av exempelvis en blodpropp i något av blodkärlen i hjärtat (Vasko, 

2010). Ju längre syrebristen pågår desto större blir skadan på hjärtmuskeln och efter en viss 

tid börjar hjärtmuskelcellerna att dö. Den hjärtvävnad som skadats och de celler som dött kan 

inte reproduceras eller repareras. Det blir en permanent skada på hjärtat (Hjärt-Lungfonden, 

2014). 
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2.2 Behandling 
När en person drabbas av hjärtinfarkt är det viktigt att behandling startas så tidigt som 

möjligt. Ju snabbare syrebristen i hjärtmuskeln upphävs desto mindre blir skadan. 

Behandlingen riktar således in sig på att få bort det som blockerar blodtillförseln (Hjärt-

Lungfonden, 2014). Vilken typ av behandling som används beror på hur akut och allvarligt 

läget är. Det vanligaste är att den drabbade får genomgå en kranskärlsröntgen för att se hur 

kranskärlen ser ut och bestämma var proppen som orsakar syrebristen sitter. Därefter utförs 

PCI eller ballongvidgning som det också kallas. Det innebär att en tunn kateter förs in i kärlet 

som därefter utvidgas med en liten ballong. Därefter hålls kärlet vidgat med ett metallnät för 

att säkerställa gott blodflöde (Vasko, 2010). Skulle ett genomförande av PCI dröja får den 

drabbade medicinsk behandling med blodproppslösande medel för att lösa upp blodproppen. 

Skulle kärlröntgen visa att det är stopp på flera ställen eller att läget på stoppet inte lämpar sig 

för en PCI genomförs en by-pass-operation. Operationen är ett betydligt större ingrepp där 

bröstkorgen öppnas upp och hjärtat friläggs för att transplantera nya kärl till hjärtat och 

koppla förbi passagen där stoppet sitter. Det är en behandlingsmetod som kräver betydligt 

längre vårdtid och rehabilitering än behandling med PCI (Vårdguiden, 2012). 

 

2.3 Funktionsnedsättning 
Den som överlever en hjärtinfarkt löper en risk att drabbas av olika komplikationer och 

funktionsnedsättningar efteråt. De celler som dött under infarkten och den skada som 

uppkommit är irreversibel vilket innebär att den inte kan repareras. Hjärtsvikt är en 

komplikation som drabbar ungefär hälften av alla som drabbats av akut hjärtinfarkt (Vasko, 

2010). Hjärtsvikt innebär att hjärtats förmåga att pumpa ut syresatt blod i kroppen är nedsatt 

vilket leder till att hjärtat på olika sätt arbetar hårdare för att kompensera för detta. Det sliter 

på hjärtat och försvagar det på sikt. Efter akut hjärtinfarkt kan patienterna också drabbas av 

olika störningar i hjärtats arbetsrytm så kallade arytmier. Alla arytmier är inte livshotande 

men vissa former kan störa hjärtats rytm så allvarligt att patienten kan drabbas av 

hjärtstillestånd och dö (Vasko, 2010). 

 

2.4 Vård och rehabilitering 
Det viktigaste gällande vården av patient med akut hjärtinfarkt är att den går till på ett lugnt 

sätt. En hjärtinfarkt bidrar till att flera stresshormoner frisätts i blodet vilket medför att 

kroppen svarar med ett ökat blodtryck och snabbare hjärtarbete. Detta förvärrar effekten av 
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syrebristen. Efter den akuta fasen är det fortsatt viktigt med ett lugnt omhändetagande för att 

stressa den drabbade så lite som möjligt (Vårdguiden, 2012). 
 
Målet med den rehabilitering som erbjuds är att den drabbade ska kunna återgå till ett så 

normalt liv med så mycket bibehållen livskvalitet som möjligt. På många sjukhus erbjuds det 

rehabilitering där den drabbade får tillgång till ett team med olika yrkesgrupper inom 

omvårdnad för att kunna få hjälp med sin rehabilitering (Vårdguiden, 2012). Rehabiliteringen 

ska syfta till att hjälpa den drabbade med livsstilsförändringar och anpassning till de nya 

förutsättningar som uppstått i samband med hjärtinfarkten. Detta inkluderar information om 

tobaksvanor, hälp med kost och motion och möjlighet att prata om sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2008). Studier har visat flera fördelar att ha med anhöriga vid 

rehabiliteringen (Duhamel & Talbot, 2004), men det är oklart hur vanligt det är att anhöriga 

inbjuds till att vara med. 

 

2.5 Livspartner 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver den anhöriga som en person den drabbade väljer att 

se som sin anhörig och i sin tur accepterar att vara det. Det behöver inte finnas något 

blodsband eller annan anknytning till den drabbade för att få kallas vara anhörig. Den 

anhörige har ingen laglig rätt att ställa krav på vården när det gäller vuxna patienter så det 

ligger på sjuksköterskan och den drabbade att vara inbjudande att få den anhörige delaktig i 

situationen. 
 

I den här systematiska litteraturstudie har fokus lagts på den drabbades livspartner som 

anhörig.  
 

2.6 Teoretisk referensram 
2.6.1 Systemteori 
Att se världen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv innebär att man ser varje individ som en 

del i ett system, ett sammanhang, som utgörs av individen och dess omgivning. Systemteorin 

fokuserar på en helhet framför varje individuell del. Varje del i ett system har sin plats och 

sin funktion. Skulle något hända med någon del i systemet innebär det att alla delar i systemet 

påverkas av det (Öquist, 2008). 
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System kan se olika ut, vara olika stora och ha olika struktur. En arbetsplats är ett exempel på 

ett ganska stort system. Samtliga anställda på arbetsplatsen utför sina uppgifter och 

gemensamt påverkas arbetsplatsens resultat. Ett exempel på ett mindre system är ett par som 

lever tillsammans. Antingen som make/maka eller i ett samboförhållande. Dessa två individer 

ingår i en helhet som består av just dessa. Som i alla andra system påverkas alla delar i 

systemet av vad den ena gör eller blir drabbad av. Det innebär att om den ena personen blir 

sjuk och får sitt liv påverkat av detta så drabbar det även den andre som också får sitt liv 

påverkat (Öquist, 2008). 

 

2.6.2 Familjefokuserad omvårdnad 
Wright, Watson och Bell (2002) skriver att en individ bäst kan förstås mot bakgrund av sina 

relationer till andra människor. I strävan att lära känna den drabbade och vårda utifrån dennes 

förutsättningar och med dennes perspektiv i fokus, ingår det för vårdpersonal att inkludera de 

människor den drabbade anser sig ha en relation till. Vidare beskrivs att när en familj 

exempelvis hanterar ett sjukdomsproblem så ligger inte problemet endast hos den drabbade 

individen i familjen utan också i relationerna och kommunikationen han/hon har med sina 

anhöriga och människorna omkring. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att människor 

skapar en trygghet som har en direkt påverkan på deras psykiska och fysiska hälsa. Den 

tryggheten kan vara rotad i ekonomisk stabilitet, goda relationer och andra faktorer som anses 

viktiga. Då ett problem uppstår påverkas denna trygghet och omvandlas till otrygghet. 

Problemen kan vara ekonomiska, sociala eller sjukdomsrelaterade. För att kunna hantera 

hälsoproblemet och otryggheten det medför är det alltså nödvändigt att se både till den 

drabbade och till de människor den drabbade har omkring sig. Syftet med den 

familjefokuserade omvårdnaden är att se till den drabbade i det system han/hon befinner sig 

och tillvarata den drabbades resurser som finns i de relationer han/hon har till andra 

människor.  

 

2.7 Problemformulering 
Fler personer överlever en hjärtinfarkt idag än för bara några år sedan. Det är ett stort 

framsteg men det innebär också att fler personer får leva med de skador och 

funktionsnedsättningar som en hjärtinfarkt medför. Det kan innebära att man inte orkar ägna 

sig åt de saker man förut älskade att göra och man kanske går med en oro att det kan hända 

igen fast man vet inte när. Detta är något vi tror kan hämma en person och påverka det 

vardagliga livet. I de fall en person, som överlever hjärtinfarkt, lever tillsammans med någon 
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så tror vi att även den personen får sitt liv påverkat. Vi tror att oro även kan drabba den 

personen för att dennes livspartner kanske har minskad ork eller lust att göra saker i samma 

utsträckning som de gjorde förr. Vi tror att hur en livspartner till någon som drabbas av 

hjärtinfarkt påverkas är något sjukvårdspersonalen behöver vara medveten om för att se 

vikten av att inkludera den drabbades livspartner och se till hela den drabbades sammanhang 

och vårda ur ett systemteoretiskt perspektiv. 

 

3 Syfte 
Syftet med den här systematiska litteraturstudien är att belysa hur en patients livspartner 

påverkas efter hjärtinfarkten. 

 
4 Metod 
Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie 

innebär att utifrån en fråga söka efter och värdera litteratur och artiklar som redan analyserats 

för att avgöra hur relevant det är i förhållande till den ställda frågan (Forsberg & Wengström, 

2013).  Sökningen som gjordes i den systematiska litteraturstudien utgår från de steg i 

urvalsprocessen som Forsberg och Wengström (2013) beskriver. Utifrån de stegen 

definierades sökord, inklusionskriterier och databaser valdes ut som sökningen skulle 

genomföras i. Sökningen genomfördes och sedan lästes titlar, abstract och till slut artiklar i 

full text. De artiklar som ansågs lämpliga utifrån syftet gick vidare till en kvalitetsgranskning. 

Data som hämtades från resultatet i artiklarna analyserades och skrevs om till ny helhet. 

 
4.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
I vår litteratursökning har vi använt oss av vissa inklusionskriterier. Artiklarna vi valde skulle 

vara skrivna mellan 2004-2014, alltså fick de inte vara äldre än tio år. Detta för att vi skulle 

använda oss av den senaste forskningen. Friberg (2012) skriver att forskning är en färskvara 

och att man därför alltid bör sträva efter att hitta så aktuell forskning som möjligt. Artiklarna 

skulle vara Peer Reviewed vilket innebär att de är publicerade i en vetenskaplig tidskrift 

(Östlundh, 2012). Artiklarna skulle vara Research Article, vilket betyder att databasen 

sorterar ut forskningsartiklarna i de vetenskapliga tidskrifterna. Artiklarna skulle vara skrivna 

på antingen svenska eller engelska eftersom det är språk vi kan läsa och de skulle även 

behandla ämnet hjärtinfarkt och hur livspartnern till någon som drabbats av hjärtinfarkt 

påverkas. Några exklusionskriterier har inte använts.  
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4.2 Sökningsprocess och urval 
I litteratursökningen användes databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. De är databaser 

som inriktar sig på hälso- och vårdvetenskap (Forsberg och Wengström, 2013). De sökord 

som användes var; Myocardial Infarction, Spouses, Experiences, Life experiences och 

Family. Där det var möjligt användes funktionen explode (+) för att inte gå miste om några 

undertermer kopplade till sökordet. Funktionerna AND och OR användes i sökningarna. OR 

innebär att sökningarna görs efter artiklar som innehåller antingen det ena eller andra 

sökordet och AND söker efter artiklar med alla sökord i aktuella sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2013). Kombinationer av olika sökord gjordes enligt bilaga 1. 
 

Då sökningarna gjordes lästes och valdes titlar och de artiklar vars titel var lämplig utifrån 

syftet ut och abstrakten lästes. Därefter valdes de artiklar ut som skulle läsas i full text. 

Artiklarna lästes och ett urval av de artiklar som skulle kvalitetsgranskas gjordes. Totalt lästes 

634 titlar och 33 abstract. Tjugofyra artiklar valdes ut. Efter genomläsning exkluderades 14 

artiklar på grund av de inte berörde vårt syfte. Tio artiklar återstod därefter för 

kvalitetsgranskning. 

 
4.3 Kvalitetsgranskning 
En kvalitetsgranskning innebär att en studie utvärderas enligt vissa frågor för att avgöra om 

studien håller en hög eller låg kvalitet. Dessa frågor kan gälla allt från vad studien med syftet 

är till hur forskarna har tolkat och diskuterar det resultat de fått fram (Friberg, 2012). De 

kvalitativa artiklarna i denna litteraturstudie granskades enligt en mall från Forsberg och 

Wengström (2013). Mallen modifierades för att frågorna skulle kunna generera poäng och 

kvaliteten på en artikel avgjordes av hur slutpoängen blev enligt mallen (se bilaga 2). 

Maxpoäng var 20 och för att en artikel skulle betraktas ha hög kvalitet skulle ett resultat av 

17 poäng ha uppnåtts. För medelkvalitet skulle artikeln ha fått 13 poäng och under 13 

betraktades artikeln ha låg kvalitet.  

 

För de kvantitativa artiklarna utgick vi från en granskningsmall i Friberg (2012). Även den 

mallen modifierades för att svaren på frågorna skulle kunna generera poäng och därmed ge 

ett resultat för att avgöra om artikeln hade hög eller låg kvalitet (se bilaga 3). Maxpoäng var 

12 och för att artikeln skulle ha hög kvalitet behövdes ett resultat av nio poäng uppnås. För 

medel var gränsen sju poäng och under det betraktades artikeln ha låg kvalitet. Av de tio 
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artiklar som valdes ut för kvalitetsgranskning var två kvantitativa och åtta kvalitativa. En 

artikel var av medelkvalitet och resterande nio bedömdes ha hög kvalitet. Samtliga artiklar 

som granskades inkluderades i den här systematiska litteraturstudien. Efter granskningen 

uppfördes en artikelmatris (se bilaga 4). 

 

4.4 Analys 
Analysen i den systematiska litteraturstudien inspirerades av Forsberg och Wengström 

(2013). Där beskrivs det att man utgår från en helhet, plockar delar ur den och sammansätter 

det sen till en ny helhet i en så kallad syntes. Analysen gick till så att data som samlats in från 

artiklarna lästes igenom med den systematiska litteraturstudiens syfte i fokus. Innehållet i 

varje artikel lästes igenom flera gånger för att få en ökad förståelse för resultatet och 

innehållet. Därefter plockades meningsenheter ut ur texten som var relevanta för den 

systematiska litteraturstudiens syfte med hjälp av färgpennor. De meningsenheter som 

erhållits sorterades och strukturerades så att de meningsenheter som behandlade samma sak 

fick samma färg. Färgerna gjordes senare om till koder som sattes samman till olika 

kategorier utifrån hur de passade ihop (Tabell 1.). Totalt genererade analysen 21 koder som 

sattes samman till fyra kategorier (Tabell 2.). 

Tabell 1. Exempel analysförförande 

Meningsenhet Kod Kategori 
Man är alltid beredd på det värsta. Det 
gör mig osäker och rädd för framtiden 

Osäkerhet inför framtiden Tankar om framtiden 

Partner känner en maktlöshet 
angående sin frus hälsa och angående 
att inte veta hur hon kommer må nästa 
dag eller nästa månad. 

 
Maktlöshet 

 
Partners känslomässiga 

påverkan 

De var jättebra och gav honom jättefin 
vård. Men det var aldrig någon som 
förklarade något för mig. 

 
Informationsbrist från 

sjukvården 
 

 
Partners upplevelse av kontakt 

med sjukvården 

De kände att de inte längre kunde 
klara av alla förändringar i relationen 
och kunde känna en längtan av att 
vilja fly. 

 
Relationsproblem 

 
Förändrade relationer 
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Tabell 2. Koder och kategorier. 

Koder Kategorier 
Rädsla för ny attack, ömtålighet  
Hoppfullhet  
Tankar om döden Tankar inför framtiden 
Kortsiktighet   
Osäkerhet för framtiden  
Informationsbrist från sjukvården  
Kontakt med sjukvården  
Bekräftelse från sjukvården      Partners upplevelse av kontakt med sjukvården 
Onödig information från sjukvården  
Bortse från egna behov  
Utelämnad  
Kontroll Partners känslomässiga påverkan 
Svårt att acceptera  
Maktlöshet  
Visa hänsyn  
Kommit närmare varandra  
Ändrad relationsdynamik  
Saknad                       Förändrade relationer 
Relationsproblem   
Kommunikation   
Minskat socialliv   

 
5 Forskningsetik 
Innan arbetet med en systematisk litteraturstudie börjar ska ett forskningsetiskt övervägande 

göras. Övervägandet omfattar urval och presentation av resultatet. Det innebär att de artiklar 

som används ska ha fått tillstånd från en etisk kommité och att resultatet presenteras även om 

det inte skulle överensstämma med forskarens egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2013). 

Samtliga artiklar som ingår i den här systematiska litteraturstudien har fått tillstånd från en 

etisk kommitté och resultatet presenteras även om det inte skulle stämma överens med våra 

egna åsikter. 

6 Resultat 
Resultatet visar att livspartnern till någon som drabbas av hjärtinfarkt fick flera aspekter av 

sitt liv påverkat. Livspartnern såg både sig själv, den drabbade och deras relation tillsammans 

på ett helt nytt sätt. Detta ledde till oro samt tankar och känslor livspartnern ej var van att 

handskas med. Detta tvingades livspartnern nu att bearbeta, ofta på egen hand.  

 
 
6.1 Tankar om framtiden 
Då en person drabbades av hjärtinfarkt konfronterades många med det faktum att livet inte är 

så säkert som de först trodde. Sjukdom kan drabba en när man minst anar det och många 
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tvingades inse att livet verkligen kan ta slut när som helst. Detta gällde både den drabbade 

och den drabbades livspartner (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2010). 

Den insikten påverkade olika livspartner på olika sätt och därmed också sättet de handskades 

med den nya situation som uppstått (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2010).  

 

Livspartnern upplevde sig leva i ständig oro efter att den drabbade överlevt hjärtinfarkten. Då 

den drabbade fortfarande var kvar på sjukhuset upplevde livspartnern en oro att när som helst 

få ett telefonsamtal från sjukhuset om att något var fel. När den drabbade sedan kom hem 

upplevde livspartnern ett krav av att hålla den drabbade under uppsikt dag och natt av rädsla 

för en ny hjärtattack (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012; 

Arenhall et al., 2010). Denna rädsla, upplevde partnern, bidrog till att de inte kunde göra 

några planer för framtiden och de kände att de såg framtiden mycket kortsiktigt. De vågade 

inte känna någon större hoppfullhet inför framtiden och de enda förväntningar och planer de 

upplevde sig kunna ha var att få livet tillsammans som par att fungera så bra som möjligt 

(Eriksson et al., 2010; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010).  

 

Livspartners upplevde att insikten om att livet kan ta slut när som helst bidrog till att de nu 

tog för sig mer av livet och njöt av det så mycket de kunde. De upplevde att de fått en insikt 

om döden som de inte hade haft tidigare men det hade också gett dem en ökad aptit på livet 

och en insikt om vad de värdesätter, något som bidrog till att de ville dela så mycket som 

möjligt av sitt liv med den drabbade medan de kunde (Arenhall et al., 2010; Eriksson et al., 

2010). Livspartnerna beskrev vikten av att ha en grundtrygghet i sig själva och i sin relation 

till den drabbade. Tryggheten bidrog till att de kunde känna hoppfullhet i situationen och att 

ha en tro på att den drabbade kunde återhämta sig, om än inte till samma styrka som innan 

infarkten (Eriksson et al., 2010: Arenhall et al., 2010; Svedlund & Danielsson, 2004). 

 

6.2 Partnerns upplevelse av kontakt med vården 
Den första tiden då en person drabbades av en hjärtinfarkt och överlevde, spenderades på 

sjukhuset. Det var också tiden då den drabbades livspartner befann sig i ett känslomässigt 

utsatt läge. Deras livssituation hade ändrats drastiskt och de tvingades helt plötsligt inse att de 

inte visste om den drabbade skulle överleva eller inte. I den utsatta situationen upplevde 

många livspartner också att de blev åsidosatta av sjukvårdspersonalen. De upplevde en stor 

oro och hade många frågor men upplevde att de inte fick tillfälle att ge uttryck för dem. I 
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vissa fall blev livspartnen istället tillsagd att vara tyst och gå därifrån när det enda de behövde 

var att någon talade om för dem att inte drabbas av panik, att de tar hand om den drabbade 

och att de är på helt rätt plats just nu (McLean & Timmins, 2007; Salminen-Tuomaala, 

Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2013). Vissa upplevde att sjuksköterskorna behandlade 

dem som luft. De gömde sig i kafferummet och verkade helt ointresserade av att komma och 

träffa livspartnern till den drabbade (Salminen-Tuomaala et al., 2013). 

 

När situationen sedan var mindre akut för den drabbade fick den drabbade och livspartnern en 

hel del information om vad som hänt och vad det innebär. Livspartnerna upplevde att mycket 

av den information som gavs hade de klarat sig utan. Vissa upplevde att mängden 

information var överväldigande och att de kunde vara ett lika bra stöd för sin partner utan att 

vara experter på hjärtsjukdomar (McLean & Timmins, 2007). 

 

6.3 Partnerns känslomässiga påverkan 
När en person drabbades av hjärtinfarkt upplevde dennes livspartner att det kom väldigt 

plötsligt och utan förvarning. Det kunde i många fall leda till att livspartnern upplevde en 

känslomässig stress och osäkerhet, vilket ledde till känslor av oro, ångest och ibland ilska 

(Salminen-Tuomaala et al., 2013; Salminen-Tuomaala et al., 2012). Det förekom att 

livspartnern angav att de tyckte det var konstigt att inte de också fick en hjärtinfarkt. De 

beskrev det som en väldigt stor chock att gå från ena dagen då allt var bra till nästa dag då de 

befann sig på sjukhuset och såg sin partner ligga där med slangar, tv-skärmar och mediciner 

(McLean & Timmins, 2007). Det förekom att livspartnern till den drabbade upplevde en 

större oro än vad den drabbade gjorde. Det visade sig också att det var mer vanligt 

förekommande att livspartnern upplevde en ökad psykisk stress än den drabbade gjorde 

(Thomas, Friedman, Lee, Son & Morton, 2010; Nilsson, Ivarsson, Alm-Roijer & Svedberg, 

2013). 

 

När den drabbade sedan blev utskriven från sjukhuset och kom hem fanns där en livspartner 

med väldigt blandade känslor. De upplevde sig väldigt lättade och tyckte att det var roligt att 

få hem sin livskamrat. Samtidigt var de nervösa över att helt plötsligt vara ensam hemma med 

den drabbade, utan vårdpersonal som kan övervaka situationen. De tvingades nu lita på sina 

egna observationer och förståelse för situationen om något skulle hända (Salminen-Tuomaala 

et al., 2013; Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009). Den nervositeten och oron medförde bl.a. 
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sömnlöshet, vilket resulterade i att livspartnern kände sig helt slutkörd och upplevde det 

svårare att handskas med situationen (Eriksson et al., 2009).  

 

Det var vanligt att livspartnern upplevde en tydlig känsla av maktlöshet. De hade levt livet 

med inställningen att de ville beskydda sin partner från hemska saker, men hjärtinfarkten 

kunde de inte skydda dem ifrån. Den maktlösheten ledde till att livspartnern tvingades 

handskas med känslor de inte var vana vid. Flera manliga livspartners uppgav att de blivit 

utmanade i sin egen manlighet då en stor del av den byggt på att kunna vara beskyddande 

mot sin fru (Arenhall et al., 2010; Salminen-Tuomaala et al., 2013). Känslan av maktlöshet 

ledde till att flera livspartners blev mer kontrollberoende. De kunde inte vara på jobbet utan 

att ringa hem flera gånger om dagen och skulle den drabbade vilja gå ut på en promenad eller 

träffa några vänner så ville livspartnern att de skulle ha med sig telefonen och se till att alltid 

vara kontaktbar (Arenhall et al., 2010).  

 

Det var vanligt att livspartnern upplevde att rollerna i hemmet förändrades tydligt, trots att de 

inte direkt pratade om det med den drabbade. Livspartnern kände sig tvingad att anpassa sig 

helt till den nya livssituationen och mer eller mindre bortse helt från sina egna behov. Den 

anpassningen kunde innebära att ta ett större ansvar för till exempel hushållssysslor, sociala 

aktiviteter och även ett större ansvar för den drabbade. De upplevde att det var deras ansvar 

att upprätthålla de vardagliga rutinerna och låta vardagslivet vara så normalt som möjligt 

(Salminen-Tuomaala et al., 2012; Svedlund & Danielsson, 2004). Att livspartnern bortsåg 

från sina egna behov påverkade livet på fler plan än bara fördelningen av hushållssysslorna 

och ansvar för det vardagliga livet. Flera livspartner upplevde att de kände sig tvingade att 

trycka ner sina egna känslor och tankar av hänsyn för den drabbade. De upplevde att de inte 

kunde prata om exempelvis sjukdomen, sin egen rädsla eller tankar med den drabbade av 

rädsla för att oroa honom/henne i onödan och orsaka onödig stress eller rentav en ny 

hjärtinfarkt (Salminen-Tuomaala et al., 2012; Svedlund & Danielsson, 2004). Alla partners 

upplevde inte förändringarna som ett problem utan såg det som självklart att visa hänsyn för 

den drabbades nya förutsättningar. De ansåg att det inte gick att styra över detta och det var 

bara något de fick acceptera (Salminen-Tuomaala et al., 2012). 
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6.4 Förändrade relationer 
Efter hjärtinfarkten förändrades mycket. Många av paren upplevde en stor förändring i 

vardagen och i många fall upplevdes en ändrad relationsdynamik. Livspartnern fick ta ett 

större ansvar hemma för att göra situationen lättare för den sjuke. De var rädda att den 

drabbade skulle överanstränga sig eller utsätta sig för risken att det skulle hända igen 

(Arenhall et al., 2010; Svedlund & Danielson, 2004).  

 

Att leva sida vid sida med en person som drabbats av en hjärtinfarkt upplevdes som 

svårhanterat och i många fall ledde det till relationsproblematik. Kommunikation mellan 

parterna visade sig vara en vital del i relationen efter hjärtinfarkten och många av 

livspartnerna upplevde en saknad av kommunikation vilket ofta ledde till att paren gled isär 

(Arenhall et al., 2010; Samlinen-Toumaala et al., 2013). Den drabbade pratade inte med sin 

partner om sina smärtor och obehag och höll inne på sina tankar om det som inträffat. En del 

partners upplevde det svårt att prata med sin partner om infarkten och den nya livssituationen 

för att inte göra den drabbade stressad eller ledsen. Trots många negativa upplevelser av 

situationen fanns det folk som tyckte att de hade kommit varandra närmare efter 

hjärtinfarkten och upplevde det lättare att prata med sin partner nu, att det som inträffat gjort 

relationen starkare (Salminen-Toumaala et al., 2012; Arenhall et al., 2010; Svedlund et al., 

2004).  

 

Hjärtinfarkten lämnade den drabbade sårad både fysiskt och psykiskt. Det innebar att en 

livsstilsförändring var vitalt. Denna livsstilsförändring påverkade den drabbades personlighet 

vilket många partners upplevde som svårt att hantera. Många kände en saknad av att gå 

tillbaka till det normala livet innan hjärtinfarkten (Eriksson et al., 2009). Till följd av den nya 

livssituationen minskade också parens förmåga att leva samma sociala liv som innan. Det 

ledde till en social isolering där paren inte träffade sina vänner lika ofta på grund av att den 

drabbade inte orkade rent fysiskt eller för att de inte kände för att dela med sig av händelsen 

till personer utanför familjen (Salminen-Toumaala et al., 2012).  
 

7 Diskussion  
7.1 Metoddiskussion 
I den systematiska litteraturstudien valde vi att söka efter artiklar i tre databaser efter 

beskrivningen av urvalsprocessen i Forsberg och Wengström (2013). Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Det är databaser som innefattar artiklar gällande Hälso- och Vårdvetenskap 
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(Forsberg & Wengström, 2013). Att vi genomförde sökningar i samtliga databaser tror vi är 

en styrka då vi inte stannat vid att hitta artiklar i en databas och varit nöjda med det utan gått 

vidare till att söka ett större utbud för att få tag i de artiklar som anses bäst svara på syftet. De 

sökord som användes togs ifrån Svensk MeSH för att få en bra översättning till engelska 

sökord vilket användes i databaserna. Det ser vi som en styrka då det är nödvändigt med 

relevanta sökord för att få så bra träffar i sin sökning som möjligt. De artiklar som valdes ut 

baserat på abstrakt lästes i fulltext då ett urval gjordes av vilka artiklar som skulle 

kvalitetsgranskas. Att göra ett första urval baserat på en artikels titel kan ha gjort att vi missat 

artiklar med ett bra innehåll för vårt syfte. 

 

De inklusionskriterier vi valde att använda oss av i den systematiska litteraturstudien 

innefattar ålder på artiklarna. De fick inte vara äldre än tio år gamla. Friberg (2012) skriver 

att forskning är en färskvara och att man därför alltid bör sträva efter att hitta så aktuell 

forskning som möjligt. Vidare skulle artiklarna vara skrivna på antingen svenska eller 

engelska vilket också kan ha påverkat vårt resultat då det kan finnas värdefull forskning 

skrivna på andra språk som vi därmed har missat.  

 

Vid kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar utgick vi från en granskningsmall av Forsberg 

och Wengström (2013) som vi modifierade för att svaren på frågorna skulle kunna generera 

poäng vilket sedan användes för att avgöra kvaliteten på artikeln. För de kvantitativa utgick 

vi från en frågemall ur Friberg (2012) då den mallen var oberoende av vilken design det var 

på studien. Även den mallen modifierades för att svaren på frågorna skulle generera poäng. 

Vi kan se nu i efterhand att de kvalitetsbedömningar vi gjort varit av generell karaktär och 

inte nödvändigtvis i relation till vårt syfte. Två artiklar kan således ha blivit bedömda och ha 

lika hög kvalitet trots att den ena artikeln inte hade lika mycket att tillföra till vårt resultat. 

Hade vi gjort om arbetet med den kunskap vi erhållit under arbetets gång hade vi bedömt 

artiklarna mer utifrån hur de passar in i vårt syfte än hur de uppfyller de generella 

kvalitetskraven. Det tror vi dock inte har någon påverkan på vårt resultat då artiklarna 

använts i resultatet utifrån vad vi anser att de kunnat bidra med.  

 

I vår analysprocess valde vi att först läsa igenom artiklarnas resultat individuellt för att var 

och en skulle få en ökad förståelse för resultatet och vad som var användbart för vår  

systematiska litteraturstudie. Därefter reflekterade vi och diskuterade resultaten gemensamt 

och plockade ut meningsenheter ur texterna. De kvantitativa artiklarnas resultat har skrivits 
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om till text och sedan använts i koderna på samma sätt som de kvalitativa resultaten. Det 

upplevde vi vara lite komplicerat då en sådan omskrivning kräver en viss tolkning och 

överföring från siffror till text och det är möjligt att vi inte  tolkat artiklarnas resultat utifrån 

vår egen förförståelse och med vårt syfte i fokus. De meningsenheter vi tagit fram ur 

artiklarna kondenserades till koder som sedan sattes samman till kategorier. Att ha börjat 

analysen på egen hand för att sedan diskutera och avsluta analysen gemensamt tror vi är en 

styrka då båda två upplever att vi fått en ökad förståelse för resultatet. Enligt Lundman och 

Hällgren-Granheim (2012) stärks tillförlitligheten i studien om två personer genomför 

analysen tillsammans. En svårighet med att analysera våra kvalitativa studier tycker vi har 

varit att få ut meningsenheter och koder som tydligt kan delas upp i kategorier och enligt 

Lundman och Hällgren-Granheim (2012) ska meningsenheten inte passa in i flera kategorier. 

Vårt syfte har varit att beskriva hur en livspartner påverkas vilket bygger mycket på 

människors beskrivningar av sina egna upplevelser. Dessa upplevelser är ofta beroende av 

varandra, påverkar varandra och flyter in i varandra. Det har gjort att det har varit svårt att få 

fram tydliga kategorier som inte flyter in i varandra för mycket.  

 

Polit och Beck (2012) skriver att författarna ska redovisa tillräckligt mycket information för 

att läsaren själv ska kunna avgöra om det är överförbart till andra kontexter eller ej. Det 

inkluderar både en tydlighet i resultatet samt att tillvägagångsättet för studien är tydligt 

beskrivet, något som också ökar trovärdigheten i studien (Lundman & Hällgren-Granheim, 

2012). I den här systematiska litteraturstudien har vi beskrivit både resultat och 

tillvägagångsätt tydligt för att underlätta för läsaren att kunna avgöra om resultatet är 

överförbart i andra kontexter. Av de artiklar vi använt oss av har sex varit svenska, två 

finländska, en irländsk och en ifrån USA. Det kan göra att vårt resultat främst är överförbart 

till en västerlänsk kontext då vi tror att kulturella faktorer kan ha en påverkan på hur en 

livspartner påverkas och reagerar på aktuell situation.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa hur livspartnern till någon som 

drabbas av hjärtinfarkt och överlever, påverkas. Resultatet belyser områden som partnerns 

känslomässiga påverkan, förändrade relationer, tankar om framtiden och partnerns 

upplevelse av kontakten med sjukvården. Intressanta delar från resultatet valdes ut för 

resultatdiskussionen och vi diskuterar dessa utifrån litteratur och Oscar Öquists systemteori 

(2008). 
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I vårt resultat framkom att när en person drabbades av hjärtinfarkt var det vanligt att 

livspartnern upplevde att de hamnade i en känslomässig oro. Deras vardag förändras fort och 

de tvingades konfrontera olika känslor de inte var vana vid. Vi tänker att en stor del i denna 

känslomässiga oro kan grundas i att livspartnern upplever en stor otrygghet i situationen. Det 

var vanligt att livspartnern uttryckte att det var konstigt att inte de också fick en hjärtinfarkt. 

Ena dagen var allt bra och de var i sin trygga hemmiljö för att nästa dag befinna sig på ett 

sjukhus och se den drabbade ligga i en säng med slangar, tv-skärmar och mediciner. Även när 

den drabbade kommit hem upplevde livspartnern en oro och hade bland annat svårt att sova 

på nätterna. Trots att de nu inte längre var på sjukhus utan i sin hemmiljö som tidigare 

upplevts som trygg kunde inte livspartnern släppa den känslomässiga oron. Detta visar tydligt 

på att den trygghet Dahlberg & Segesten (2010) talar om har omvandlats till en otrygghet 

som påverkar livspartnern psykiskt. Denna otrygghet finns kvar oavsett om den drabbade 

befinner sig på sjukhuset eller i sitt hem tillsammans med livspartnern. Det spelar alltså ingen 

roll om livspartnern är närvarande och kan ha överblick över situationen eller om den 

drabbade har sjukvårdspersonal omkring sig. Detta visar på att otryggheten ligger djupt rotad 

hos livspartnern och påverkas inte av situation eller kontext.  

 

Resultatet visar att det var vanligt att livspartnern kände en stor maktlöshet vilket ledde till ett 

ökat kontrollbehov för att kompensera för denna maktlöshet. Detta kontrollbehov kunde yttra 

sig så att livspartnern kände ett behov av att ringa hem flera gånger om dagen samt se till att 

den drabbade alltid var kontaktbar om han/hon skulle göra någonting utan livspartnern. 

Öquist (2008) skriver att då en förändring sker i ett system som är på gränsen för vad det 

klarar av så börjar delarna i systemet att göra en anpassning för att överleva dessa nya 

förutsättningar. Dessa förändringar kan vara skadliga för systemet och på sikt göra att 

systemet inte håller. Vi tycker att resultatet visar på det som Öquist (2008) skriver. 

Livspartnern utvecklade ett kontrollbehov för att kunna klara sig i den nya situationen men på 

sikt riskerar detta kontrollbehov att medföra extra påfrestningar på systemet.  

 

I resultatet visade det sig att det var vanligt att livspartnern kände sig förbisedd. Både av den 

drabbade men också av sjukvårdspersonal. De upplevde att den drabbade såg sin egen 

situation och sin egen sjukdom men missade att se sin livspartner. Livspartnern förstod att 

den drabbade såg mycket till sin egen situation och förstod att det är den drabbades sjukdom, 

men samtidigt hade livspartnern också en jobbig situation och den de tidigare kommit till för 

stöd upplevde de nu att de inte kunde komma till. Duhamel & Talbot (2004) skriver att det är 
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viktigt att familjemedlemar delar sin erfarenheter och tankar kring sjukdomen både under och 

efter sjukhusvistelsen för att underlätta välmående hos både den drabbade och dess anhöriga. 

Även på sjukhuset var det vanligt att livspartnern kände sig förbisedd av vårdpersonalen. De 

upplevde att det hade underlättat om någon bara kunde säga att de var på helt rätt plats just nu 

eller bara förklara vad som hände. De upplevde också ett distanstagande från 

sjukvårdspersonalens sida, att de hellre gömde sig inne i fikarummet istället för att ta kontakt 

med de anhöriga. Dahlberg & Segesten (2010) skriver att i vård utifrån ett patientperspektiv 

ingår det att inkludera patientens anhöriga. Då den anhöriga inte har någon laglig rätt att 

påverka sjukvården eller ”lägga sig i för mycket” och i det läget kanske inte heller har ork 

eller tanke på att göra det är det sjuksköterskans ansvar att göra detta. Wright, Watson och 

Bell (2002) skriver att det ingår i sjuksköterskans uppgifter i den familjefokuserade 

omvårdnaden att se till hela familjens resurser och ta till vara på dessa. I detta ingår att bjuda 

in de anhöriga till att vara delaktiga i vårdsituationen. Vårt resultat visar tydligt att 

sjukvårdspersonalen ej uppfyllt denna uppgift. Om sjukvårdspersonalen inkluderat den 

drabbades livspartner redan från början på sjukhuset och minskat livspartnerns känsla av att 

vara förbisedd, hade den drabbade haft lättare att inkludera livspartnern efteråt? Hade den 

drabbade kanske lättare kunnat handskas med sin sjukdom och sin nya situation? Hade den 

drabbade och livspartnern då lättare kunnat vara ett ömsesidigt stöd för varandra istället för 

att livspartnern upplever sig som ensamt stöd i situationen? Öquist (2008) skriver att 

systemteorin bygger på att se människan som en helhet i den situation den befinner sig, och 

detta inkluderar bland annat dennes anhöriga. Hade vårdpersonalen i vårt resultat varit 

medvetna om hur livspartnern kände och tänkte, hade de kanske haft lättare att vårda utifrån 

ett systemteoretiskt perspektiv och givit möjlighet för  livspartnern att  bli mer inkluderad i 

situationen och därmed fått lättare att handskas med sina känslor och reaktioner. Detta tror vi 

också hade underlättat för den drabbade eftersom vi tror att den drabbade och livspartnern 

kunnat vara ett stöd för varandra i situationen. 

 

Det framkommer även i resultatet att hjärtinfarkten orsakade en del relationsproblematik. 

Detta till stor del på grund av en kommunikationsbrist som ledde till att paren gled isär. Det 

visade sig att en del partners upplevde det svårt att prata med den drabbade om sjukdomen. 

De valde också att inte prata om den för att undvika onödig stress eller sorg för den drabbade 

(Arenhall et al. 2010). Att dela med sig av sina erfarenheter och tankar om händelsen visade 

sig minska känslor av ångest och oro (Salminen-Toumaala et al. 2013). Vi tror att 
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kommunikationen är en ytterst viktig del i en mellanmänsklig relation som gynnar 

välbefinnandet hos båda parterna. Kommunikation beskrivs som ett sätt att förmedla 

information och känslor och ses som en hörnsten i en fungerande relation. Kommunikationen 

har också en ömsesidig påverkan i en relation, den påverkar båda parter (Baggens & Sandén, 

2009). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ett problem inte bara finns hos den 

enskilda individen utan också i relationerna och kommunikationen den enskilda individen har 

med andra människor. Vårt resultat visar tydligt på vad Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver. En sjukdom som dabbar den enskilda individen påverkade tydligt relationen och 

kommunikationen mellan den drabbade och livspartnern. För att kunna bearbeta problemet 

tror vi därför att det är viktigt att bearbeta kommunikationen och relationen mellan den 

drabbade och livspartnern. 

 

8 Slutsatser 
En hjärtinfarkt kommer ofta plötsligt och förändrar flera områden i en människas liv. Flera 

åtgärder och förändringar kan behöva göras för att handskas med den nya livssituationen, 

insikten om livets bräcklighet och att sjukdom kan slå till när som helst, både hos en själv och 

den man lever med. Detta påverkar både den drabbade och livspartnern. Att vara livspartner 

till någon som drabbats av hjärtinfarkt innebär ofta att leva med en ständig oro för den 

drabbade, att se på livet på ett helt nytt sätt och att bearbeta tankar och känslor som tidigare 

varit obearbetade. Något livspartnern ofta tvingas göra på egen hand då livspartnerns behov 

ofta bortses ifrån av den drabbade, sjukvården men även av livspartnern själv. 

 
8.1 Behov av ny forskning 
Under arbetet med denna systematiska litteraturstudie har ett behov av att ytterligare beforska 

området identifierats. Sjukvårdens förmåga att se till livspartnern och dennes önskemål har 

visat sig vara dålig. Ytterligare forskning kan vara användbar för att öka sjukvårdens 

medvetenhet och förmåga att inkludera livspartnern och låta livspartnern få ge uttryck för 

sina behov. Exempel på sådan forskning är studier där livspartnern blivit inbjuden att vara 

delaktig i den drabbades omvårdnad och rehabilitering. Detta för att undersöka om 

livspartnern uppger andra erfarenheter än vad som funnits i denna litteraturstudie. Resultat 

från sådana studier kan bidra till att öka medvetenheten kring att göra livspartnern delaktig i 

vården kring den drabbade och vilka positiva effekter det kan medföra. 
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8.2 Kliniska implikationer 
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) står det att sjuksköterskan 

ska tillvarata patients och närståendes erfarenheter samt utifrån patients och närståendes 

behov föra deras talan. I vårt resultat visas att sjukvårdspersonal missat att se till den 

anhöriga, patientens livspartner i den här systematiska litteraturstudien. Vi ser ett ökat behov 

av att sjukvårdspersonal blir medvetna om att vårda ur ett systemteoretiskt perspektiv och 

arbeta familjefokuserat genom att se till de anhöriga samt inkludera dem i vården av den 

drabbade.  
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förändring, som påverkar 
patienters och deras 
partners livssituation och 
skapar emotionella, 
kognitiva, sociala, 
ekonomiska och fysiska 
utmaningar. Partnerna är 
tvungna att införa nya 
funktioner och roller, som 
tidigare ockuperat av 
patienterna. 
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8. 
Författare, 
år, land 

Titel, 
tidsskrift 

Syfte Metod, urval Resultat Kvalitet 

Salminen-
Tuomaala, 
M., Åstedt-
Kurki, P., 
Rekiaro, M., 
& 
Paavilainen, 
E. 2013. 
Finland. 

Coping with 
the effects of 
myocardial 
infarction 
from the 
viewpoint of 
patients' 
spouses. 
 
Journal of 
Family 
Nursing. 
 

Syftet med 
studien är att 
utveckla en 
teori för att 
förklara 
makens 
erfarenheter 
under 
patientens 
sjukhusvistels
e efter en akut 
hjärtinfarkt. 
 

Kvalitativ metod. 
Grounded Theory. 
 
28 partners till 
drabbade. 
 
Studien är gjord i 
Finland. 
 

Studien visar att partnern 
kände ett behov av att 
hitta en balans i relationen 
med den drabbade. 
Partner upplevde 
hjärtinfarkten som en 
plötslig, oväntad 
situation, som väcker 
känslomässig stress, 
maktlöshet, och känslor 
av ilska, förtvivlan, skuld 
och ångest. 

HÖG 
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9. 
Författare, 
år, land 

Titel, 
tidsskrift 

Syfte Metod, 
urval 

Resultat Kvalitet 

Svedlund, M., 
& Danielson, E. 
2004. Sverige.  
 
 
 
 

Myocardial 
infarction: 
narrations by 
afflicted 
women and 
their partners 
of lived 
experiences in 
daily life 
following an 
acute 
myocardial 
infarction. 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 

Syftet med 
studien är att 
belysa 
upplevelser i 
det vardagliga 
livet efter en 
hjärtinfarkt, 
som berättas 
av drabbade 
kvinnor och 
deras partners. 

Kvalitativ 
metod. 
Fenomenologisk 
hermeneutik. 
 
9 kvinnor och 
deras partners. 
 
Studien är gjord 
i Sverige. 

Studien visade att känslor 
av hjälplöshet dök upp på 
grund av osäkerheten som 
följde med sjukdomen och 
känslor av ensamhet visade 
sig mellan paren p.g.a. av 
att partnern inte kände sig 
delaktig i 
händelseförloppet, 
kvinnorna föredrog att 
hantera det på egen hand. 
Händelsen hade påverkat 
deras förhållande och ändrat 
deras vardagliga liv, främst 
p.g.a. oro för att utsättas för 
en ny hjärtinfarkt och en 
rädsla för döden.  
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10. 
Författare, 
år, land 

Titel, 
tidsskrift 

Syfte Metod, urval Resultat Kvalitet 

Thomas, S-A., 
Friedmann, E., 
Lee, H-J., Son, 
H., Morton, P-
G. 2010. USA. 
 
 
 
 

Changes in 
anxiety and 
depression over 
2 years in 
medically stable 
patients after 
myocardial 
infarction and 
their spouses in 
the Home 
Automatic 
External 
Defibrillator 
Trial (HAT): a 
longitudinal 
observational 
study. 

Heart. 

 

Syftet med 
studien är att 
jämföra de 
långsiktiga 
effekterna av 
utbildning inom 
hjärt- 
lungräddning 
och 
defibrillatorer 
med ångest och 
depression hos 
patienter som är 
medicinskt 
stabila efter en 
hjärtinfarkt och 
deras 
partners/kompa
njoner.  
 

Kvantitativ metod. 
 
460 patienter och 
deras 
partners/kompisar. 
 
Studien är gjord i 
USA. 

Studien visar att 
förekomsten av 
depression och 
ångest inte 
förändras över tid 
hos patienterna eller 
deras makar. 
Genomsnittlig 
depression och 
ångest minskade för 
patienten men inte 
för partnern. 
Psykiskt lidande, 
indikerat av 
depression eller 
ångest av partnern 
eller patienten, 
inträffade i 191 par. 
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