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Abstrakt 
Bakgrund: I Sverige drabbas 30000 personer varje år av hjärtinfarkt som är den 

vanligaste dödsorsaken hos den svenska befolkningen. Däremot har dödligheten i detta 

akuta sjukdomstillstånd minskat till hälften de senaste 25åren. Med ett familjefokuserat 

omvårdnadsperspektiv utgår man från att sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem 

också påverkar övriga familjemedlemmar på olika sätt. Det kan innebära att om en 

person drabbas av hjärtinfarkt, kommer även hans/hennes familj genomleva en 

livshotande och chockartad sjukdomsperiod med efterföljande återhämtning. Syfte: Att 

belysa anhörigas upplevda erfarenheter i samband med att deras partner överlevt en 

hjärtinfarkt. Metod: En systematisk litteraturstudie med en manifest innehållsanalys. 

Artikelsökning utfördes i PubMed, Cinahl och PsychInfo och resulterade i 11 

kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar som kvalitetsgranskats. Resultat: Resultatet visar 

att anhörigas erfarenheter handlar om upplevelser på sjukhuset och i hemmet, samt 

anhörigas upplevda lidande, hur känslor hanteras, påverkas och vilka resurser anhöriga 

har att tillgå, konsekvenser för anhöriga och förändringar samlivet. Slutsats: Livet 

förändras drastiskt för anhöriga vars partner genomlever en akut hjärtinfarkt och olika 

aspekter av livet påverkas. Anhöriga reagerar och hanterar situationen olika. Anhöriga 

axlar större ansvar och åsidosätter egna känslor och behov, vilket kan leda till sämre 

psykisk och fysisk hälsa för de anhöriga. 

 

 

Nyckelord 

Myocardial infarction, spouses, ”next of kin”, caring, nursing, family experience, life 

changes events och family relations. 
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Inledning 

Hjärtinfarkt är ett akut tillstånd som utan snabb behandling kan leda till döden och är 

den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Hjärtinfarkten drabbar inte bara den som 

insjuknar, utan drabbar även dennes anhöriga på olika sätt. Anhöriga löper en större risk 

att själva drabbas av sjukdom eller ohälsa om de inte ges stöd och får hjälp att hantera den 

akuta situationen. Sjuksköterskor har ansvar att utöver enskilda patienter även lyssna på 

och ta till vara på anhörigas kunskaper och erfarenheter samt kunna föra anhörigas talan 

vid behov. 

 

Bakgrund 
 

Hjärtinfarkt 

I Sverige drabbas 30000 personer varje år av hjärtinfarkt vilket också är den vanligaste 

dödsorsaken i den svenska befolkningen (Hjärtlungfonden 2014, Ericsson & Ericson 

2013). Däremot har dödligheten i detta akuta sjukdomstillstånd minskat till hälften de 

senaste 25 åren (Ericson & Ericson, 2013). Hjärtinfarkt är ett akut livshotande tillstånd, som 

utan snabb behandling kan leda till döden (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009). För anhöriga 

och särskilt en livspartner kan det innebära stort lidande i form av stark oro och maktlöshet både 

i samband med det akuta insjuknandet, vårdtillfället och den tid som följer efter utskrivning. 

Eriksson, Asplund och Svedlund (2009; 2010) har funnit att anhöriga lever med ångest och oro 

över att partnern inte ska överleva den akuta fasen, vilket beskrivs som en akut krissituation. 

Vidare fann man att livshotande tillstånd hos partnern gör att framtiden känns osäker. Hur väl 

en person klarar av svårigheter i livet är individuellt. Det handlar både om hur svårt det är, 

vilket stöd man har omkring sig och vem man är som person (Vårdguiden, 2015). Weslien, 

Nilstun, Lundqvist och Fridlund (2005) fann att anhöriga i det akuta skedet av en partners 

hjärtinfarkt ställer sina egna behov åt sidan och främst fokuserar på partnerns tillstånd och 

behov. Anhöriga varken förväntar sig eller kräver att vårdpersonal ska bry sig om dem och deras 

behov i detta skede. Dahlberg och Segesten (2010) varnar för risken att även anhöriga kan 

drabbas av sjukdom eller ohälsa om de inte uppmärksammas samt ges stöd och hjälp att hantera 

den akuta situationen. Det finns inga lagstadgade krav på omvårdnad av anhöriga till vuxna 

patienter, men det kan ses som en etisk självklarhet för sjuksköterskor att även uppmärksamma 

anhöriga och deras behov av stöd (Dahlberg & Segesten, 2010). I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) under temat helhetssyn och etiskt förhållningssätt 

tydliggörs sjuksköterskors ansvar att lyssna och ta till vara på anhörigas kunskaper och 

erfarenheter samt vid behov kunna föra anhörigas talan. 
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Sjuksköterskans ansvar 

En del av sjuksköterskans ansvar är att kommunicera med och informera så väl patienter 

som anhöriga på ett respektfullt, lyhört och sympatiskt sätt, för att kunna ge stöd och 

vägledning och skapa möjlighet till delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 

2005). Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010) att sjuksköterskor ska vårda med 

livsvärlden som grund, vilket innebär att analysera hälsa, sjukdom, lidande och vård ur 

ett patientfokuserat perspektiv. Sammanfattningsvis framkommer i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning att hon genom dialog med anhöriga ska ge stöd och vägledning i 

syfte att skapa optimal delaktighet i vården. Detta innefattar att informera och undervisa 

patienter och närstående utefter deras behov och förmåga, samt skapa ett samspel för att 

främja hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Teoretisk referensram 

Livsvärldsteori 

Ur ett omvårdnadsperspektiv är det centralt att man i möten med patienten och anhöriga 

försöker att utgå från ett livsvärldsteoretiskt perspektiv (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012c; Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

människans livsvärld är unik samtidigt som den också delas med andra människor. 

Livsvärlden präglas av människans unika mening och sammanhang i vilken dåtid, nutid 

och framtid är sammanvävd. En individs livsvärld skapas i stora och små livsprojekt 

genom den levda kroppen, som under livet fylls av minnen, erfarenheter, upplevelser, 

tankar, känslor och visdom. Det sätt människa förstår sig själv, andra och världen 

innefattas i hennes unika livsvärld. Att i en vårdande situation möta en annan människa 

med ett livsvärldsteoretiskt förhållningssätt med syfte att underlätta eller lindra hennes 

lidande innebär därför att man behöver förstå delar av hennes livsvärld. Det handlar om 

en frågande inställning med syfte att försöka förstå vilka tankar och utgångspunkter hon 

har i den aktuella situationen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad (FFO) fick fäste i Sverige och Norden i början av 2000-

talet. Vid vårdvetenskapliga institutionen vid Linneuniversitetet i Kalmar valdes FFO 

som en strategi för forskning, utbildning och klinisk verksamhet. FFO utgår ifrån att 

människor är inkluderade i varandras liv och kommer att påverkas på olika sätt om en 
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förändring i form av sjukdom eller ohälsa drabbar någon i familjen. Strategin var en 

medveten satsning för att sätta familjen som en enhet i fokus som ett alternativ till fokus 

på individuella patientrelationer vilket ofta förekommer i vården (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012a). 

 

Basen i familjefokuserad omvårdnad (FFO) utgörs av ett systemiskt förhållningssätt 

vilket innebär att alla människor alltid finns i ett sammanhang. Människans verklighet 

skapas i mänskliga möten och interaktioner med sin omgivning (Öquist, 2008). 

Familjefokuserad omvårdnad innefattar därför inte enbart patienten utan också hans 

eller hennes familj eller anhöriga. Inom FFO definieras familj som en grupp människor 

som binds samman av starka emotionella band, samhörighet och ett strakt ömsesidigt 

engagemang i varandras liv (Wright, Watson & Bell, 2002). FFO innebär att relationer 

mellan människor kan liknas vid ett system, i vilket familjen utgör helheten, och 

individuella familjemedlemmar är delar av helheten, i vilken alla delar påverkar 

varandra. Förändringar, svårigheter eller sjukdom hos en familjemedlem påverkar även 

övriga familjemedlemmar på olika sätt (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b).  

 

Lidande 

Mänskligt lidande kan anta olika former så som livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Livslidande är det lidande som uppkommer under livets gång, det vill säga 

livets innehåll och svårigheter av olika slag. Sjukdomslidande är det lidande som 

förekommer i samband med sjukdom. Dessa båda former av lidande är förenade med 

varandra eftersom sjukdomslidande också kan innebära ett livslidande. Vårdlidande 

däremot är ett onödigt lidande som orsakas av att vårdarens förhållningssätt och 

handlingar leder till att patienten eller anhöriga blir lidande (Eriksson, 1994). 

 

Hälsa och välbefinnande 

Inom vårdvetenskap används ibland begreppet välbefinnande och hälsa som synonyma 

begrepp, där välbefinnande måste förstås ur ett helhetsperspektiv. Välbefinnande är 

subjektivt och personligt utefter människans sätt att vara i sin livsvärld. Genom att 

befinna sig i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra människor uppstår en 

balans i människans existens. Välbefinnandet går inte att dela in i psykiskt eller fysiskt 

tillstånd. Det är ett helhetstillstånd av individens livsvärld som den befinner sig i. 

Varken hälsa eller välbefinnande är något människor vanligen lägger märke till. Det är 
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en upplevelse där allt flyter på utan att tanke om det. Det är först när sjukdom drabbar 

människan de blir medvetna om sitt välbefinnande eller bristen på välbefinnande. Hälsa 

eller välbefinnande är individens upplevelse (Ekebergh, 2009).  

 

Definitioner av begrepp 

 Anhöriga 

Begreppen anhöriga och närstående används synonymt i vårdsammanhang och i 

omvårdnadsforskning (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Socialstyrelsen (2015a) 

definierar anhöriga som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 

Närstående är ett annat begrepp som är relaterat till en individs närmaste sociala nätverk 

och innefattar grannar, vänner eller någon annan individ som patienten anser sig ha en 

nära relation till (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009; Dahlberg & Segesten, 2010; 

Socialstyrelsen, 2015b). I denna litteraturstudie används begreppet anhörig i betydelse 

partner, make/maka, sambo, särbo och livskamrat till den som drabbats av sjukdom. 

Vidare används begreppet partner i betydelse av den som drabbats av sjukdom.  

 

Norden 

Enligt Nationalencyklopedin (2015) definieras Norden som ett samlingsnamn på 

Danmark (inklusive Färöarna och Grönland), Finland (inklusive Åland), Island, Norge 

och Sverige. 

 

Problemformulering 

Utgångspunkten i ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv är om någon person 

drabbas av sjukdom eller ohälsa så kommer det att påverka övriga familjemedlemmar 

på olika sätt. I detta sammanhang innebär det att om en familjemedlem drabbas av en 

hjärtinfarkt kommer även hans/hennes familj genomleva en livshotande och chockartad 

sjukdomsperiod med efterföljande återhämtning (Benzein, Hagberg & Saveman 2012b, 

Ericson & Ericson 2013). Det är sjuksköterskans ansvar och skyldighet att skapa 

delaktighet i vården, i syfte att främja hälsa och lindra lidande genom bemötande, 

kommunikation och undervisning av patient och anhöriga (Socialstyrelsen, 2005). 

Frågan vi ställer oss är; hur beskriver anhöriga till patienter som överlevt en hjärtinfarkt 

sina upplevda erfarenheter i samband med patientens insjuknande och konvalescens. Ur 

ett omvårdnadsperspektiv ser vi det som viktigt att lyfta fram anhörigas upplevelser av 
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akut sjukdom i samband med att deras partner har drabbats av och överlevt en akut 

hjärtinfarkt.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa anhörigas upplevda erfarenheter i samband med att deras partner 

överlevt en hjärtinfarkt. 

 

Metod  

Metoden är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att den utgår från en tydligt 

formulerad fråga; hur beskriver anhöriga till patienter som överlevt en hjärtinfarkt sina 

upplevda erfarenheter i samband med patientens insjuknande och konvalescens? Frågan 

besvaras systematiskt genom att ta fram relevant forskning inom det valda området. 

Forskningen kvalitetsgranskas, analyseras och sammanställs till ett nytt resultat 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sökningsförfarande 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver olika databaser som är användbara inom 

omvårdnadsforskning vid en litteratursökning. Sökprocessen inleddes med en 

provsökning i PubMed, i syfte att hitta relevanta sökord för att få fram artiklar som 

svarade an på syftet. ”Hjärtinfarkt” användes som nyckelord, vilket i svenska MeSH 

blev ”myocardial infarction”. Sedan kopplades nyckelordet samman med de övriga 

sökorden: Spouses, ”Next of kin”, caring, nursing, family experience, life changes 

events och family relations.  

 

I denna litteraturstudie användes databaserna PubMed, Cinahl och PsychINFO. MeSH-

termer, Thesaurus och Headings användes i sökprocessen vilka är ämnesordlistor i de 

olika databaserna (Forsberg & Wengström, 2013). I databaserna Cinahl och PsychINFO 

användes peer-reviewed, som innebär att publicerade studier granskas av både metod- 

och ämneskunniga inom området innan de godkänts för publicering. Det i sin tur 

garanterar en viss tillförlitlighet (Karlsson, 2012). I databasen PubMed saknas peer-

reviwed. Däremot förespråkas användning av Ulrichsweb för att kontrollera studiens 

vetenskapliga kvalitet.  
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I litteraturstudien utfördes sökning i PubMed med kombinerade sökord. Med stöd av 

Karlsson (2013) användes sökfunktionen Booleska termerna AND och OR, för att 

kombinera fler sökord i alla databaserna (se Bilaga 1,2 och 3). Artiklarna kontrollerades 

i Ulrichsweb för att säkerställa deras vetenskaplighet. 

 

PubMed är en databas med material från områdena medicin, omvårdnad och tandvård 

(Karlsson, 2012). I PubMed gjordes sökningar med ämnesorden Myocardial infarction, 

spouses och nursing, samt fritextsökning på orden family experience, ”Next of kin” och 

caring, vilket resulterade i 8 artiklar som svarade an på syftet (se Bilaga 1). 

 

Den systematiska databassökningen fortsatte i Cinahl som innehåller material inom 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Ämnesorden Myocardial infarction, 

patient- family relations, caring, spouses och life changes events användes. Även 

fritextsökning gjordes med ordet Next of kin, samt med och utan citationstecken 

(Karlsson, 2013). Denna sökning gav inga matchande träffar som svarade an på syftet. 

Istället parades ämnesorden myocardial infarction och family ihop och resulterade i att 

1 artikel matchade syftet (se Bilaga 2). 

 

Sista sökmotorn som användes var PsychINFO vilken är baserad på material inom 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2013). Ämnesorden som användes var 

Myocardial infarction, family relations, spouses och nursing. Fritextsökning med orden 

”Next of kin” och caring resulterade i 4 artiklar som svarade an på syfte (se Bilaga 3). 

Sammanfattningsvis resulterade sökningarna när dubbletter från databaserna sållats bort 

i 13 artiklar som matchade syftet. Av dessa utgjordes 11 studier med kvalitativa 

metoder och 2 med kvantitativa metoder.  

 

Urval 

Inklussionskriterier 

Litteraturstudiens inklussionskriterier var att ingående studier skulle ha fokus på 

anhörigas upplevelser i samband med partnerns akuta insjuknande och konvalescens 

efter genomgången hjärtinfarkt. Vidare valdes tidsintervallen 2000-2015. Den utökade 

aktualitetsperioden valdes med anledning till att familjefokuserad omvårdnadsforskning 

fick fäste i Sverige och Norden på slutet av 90-talet och början på 2000-talet. Endast 

artiklar från Nordiska länder ingick på grund av FFO:s utveckling i Sverige och Norden 
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och för att fånga den Svenska kontexten och öka överförbarheten till svensk sjukvård. 

Vidare skulle ingående artiklar ha kvalitetskriterierna peer-reviewed eller liknande, vara 

skrivna på engelska eller svenska samt innefatta studier med både kvalitativ och 

kvantitativ metod.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enbart artiklar som har granskats av en etisk kommitté har använts i studien. Artiklarna 

svarar an mot syftet och resultaten är redovisade på ett tydligt sätt vilket förespråkas av 

Kristensson (2014). Valda artiklar redovisas tydligt i en artikelöversikt (Forsberg & 

Wengström, 2013). Forskningsetik handlar om att ta ansvar för, och respektera de 

personer som ingår i forskningen och hantera den insamlade informationen på ett 

korrekt sätt (Kristensson, 2014). I denna litteraturstudie har sekundärdata använts i form 

av redan utförda studier och arbetet har präglats av att försöka hålla resultatet så 

textnära originalkällorna som möjligt. 

 

Kvalitetsgranskning 

I en systematisk granskning föreslås användning av speciella granskningsmallar 

(Kristensson, 2014). Dessa utgörs av ett antal frågor med fokus på olika delar i studien. 

Vid kvalitetsgranskning besvaras frågorna helt, delvis eller inte alls. Kristensson (2014) 

menar att de artiklar som ska inkluderas i litteraturstudiens resultat är de artiklar som 

anses vara mest relevanta och har god metodologisk kvalitet efter den genomförda 

kvalitetsgranskningen.  

 

Författarna till förevarande studie har med stöd av Kristensson (2014) utformat en 

granskningsmall för kvalitativa studier med 14 frågor (Bilaga 4) och en för kvantitativa 

studier med 12 frågor (Bilaga 5). Tretton artiklar kvalificerade sig för 

kvalitetsgranskning. Granskningssmallens frågor poängsattes med 2 poäng för ja, 1 

poäng för delvis och 0 poäng för nej, eftersom artiklarna inte skulle erhålla poäng om en 

fråga besvarades med ett nej. De kvalitativa studierna kunde få max 28 poäng och de 

kvantitativa max 24. Om granskade studier erhöll minst 75 % av maxpoäng värderades 

de ha hög kvalitet, 50-74% som medel och 0-49% som låg kvalitet.  

 

Samtliga 13 artiklar kvalitetsgranskades individuellt och oberoende av varandra av 

författarna utefter de gemensamt utformade granskningsmallarna. Därefter diskuterades 
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och jämfördes kvalitetsvärderingarna så att konsensus uppnåddes, vilket är en form av 

triangulering (Polit & Beck, 2003). Konsensus uppnåddes om att endast artiklar som 

hade hög kvalitet skulle ingå i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2013; 

Kristensson, 2014). I Bilaga 6 redovisas författare, år, land, titel, syfte, metod, resultat 

och kvalitetsvärdering. I kvalitetsgranskningen erhöll 9 artiklar hög kvalitet, 2 artiklar 

medel kvalitet och 2 artiklar låg kvalitet. Av 4 artiklar som föll bort i granskningen var 

det 3 studier med kvalitativ och 1 studie med kvantitativ ansats som föll bort på grund 

av låg eller medel poängbedömning. Sammanlagt inkluderades 9 artiklar i studien varav 

8 var av kvalitativ ansats och 1 med kvantitativ ansats.  

 

Analysmetod 

I förevarande studie har författarna med stöd av Friberg (2012) använt manifest 

innehållsanalys som analysmetod, vilket innebär att analysen fokuserar på det 

uppenbara. Det handlar om att belysa vad texten synliggör och inte det dolda i texten 

som beskrivs i en latent innehållsanalys.  

 

Analysen beskrivs av Friberg (2012) som ett tillvägagångssätt att gå från helhet, delar 

till en ny helhet vilket inom kvalitativ forskning är ett vanligt förekommande 

tillvägagångssätt. I kvalitativa studier presenteras resultatet ofta i form av kategorier 

eller teman. Vidare utgörs delarna av artiklarnas resultat som bryts ner, med avsikt att 

hitta aspekter som svarar an på studiens syfte. Den nya helheten skapar litteraturstudiens 

resultat och Friberg (2012) beskriver analysmetoden i olika steg där första steget 

innebär att läsa igenom de valda artiklarna flera gånger för att få en känsla av vad de 

handlar om. Vidare i analysprocessen beskriver Friberg (2012) identifiering av 

nyckelfynden i varje studies resultat som sedan ska sammanställas i en schematisk 

översikt. Texten delas in i meningsbärande enheter som innebär att data avskiljs från sitt 

sammanhang. Innehåll/Innebörder identifieras i de olika meningsbärande delarna. 

Identifierade skillnader och likheter sammanfogas till koder. Fortsatt ska likheter och 

skillnader identifieras i de olika studieresultaten och sedan föras samman och 

formuleras i en beskrivning med nya kategorier eller teman (Friberg, 2012).  

 

Rådata utgjordes av redan analyserat material i form av färdigställda forskningsresultat 

(Friberg, 2012). Första steget i resultatanalysen var att bekanta sig med artiklarnas 

resultat, för att därefter markera de meningsbärande enheter som berörde/svarade an på 
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studiens syfte, som var att belysa anhörigas upplevda erfarenheter i samband med att 

deras partner överlevt en hjärtinfarkt.  

 

Individuellt och oberoende av varandra, har meningsbärande enheter plockats ut, för att 

sedan föra en diskussion om vilka enheter som framkommit och är relevanta för studien. 

Efter att meningsbärande enheter tagits fram identifierades innebörden som sedan 

kodades utan att innebörden förändrades. Slutligen sammanfördes de identifierade 

innebörderna/innehållet till kategorier utifrån likheter och skillnader. Kategorierna 

namnges utefter vad de handlar om och beskriver innehållet (Friberg, 2012).  

 

Analysen genomfördes så att meningsbärande delar, koder och kategorier 

sammanställdes i en schematisk översikt (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel ur analysen 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

Familjedynamik, dela olika erfarenheter, 

familjens livsstil och närståendes attityder 

har starkt inflytande på makars hantering.  

Påverkande faktorer Hantering av 

situationen 

Makar förnekar allvarligheten med 

hjärtinfarkt genom att ignorera och glömma 

situationen. 

Förnekelse Upplevda 

känslor 

Vissa makar förnekar osäkerhet om 

framtiden. Svårt att acceptera situationen. 

Förnekelse 

 

Upplevda 

känslor 

 

Genom en pendling mellan meningsbärande enheter och koder växte kategorierna fram. 

Under hela analysprocessen hölls studiens syfte synligt på en skärm, då det är lätt att 

hamna på sidospår i analysprocessen. 

 

I analysarbetets slutskede lästes materialet ytterligare en gång. Resultatet formulerades 

under analysen där 26 koder växt fram som sedan sammanställts i 6 kategorier som 

svarar an på studiens syfte att belysa anhörigas upplevda erfarenheter i samband med att 

deras partner överlevt en hjärtinfarkt.  
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Resultat 

Att vara anhörig till någon som drabbats av en hjärtinfarkt är ofta en omtumlande 

upplevelse som påverkar livet på olika sätt. Resultatet visar att anhörigas erfarenheter 

handlar om upplevelser på sjukhuset och i hemmet, samt anhörigas upplevda lidande, 

hur känslor hanteras, påverkas och vilka resurser anhöriga har att tillgå. Resultatet visar 

även konsekvenser för anhöriga och förändringar i samlivet. 

 

På sjukhuset 

I det akuta skedet i samband med partnerns hjärtinfarkt kan sjukhuset och sjukhusmiljön 

upplevas på olika sätt. En del anhöriga har upplevelse av att detta är en trygg plats där 

partnern ges effektiv och snabb vård. Andra upplever sjukhusmiljön och hela 

situationen som förvirrande (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 

2013). Att vara anhörig i detta sammanhang kan handla om att känna sig försummad, 

obekräftad, bortglömd och ibland till och med ovälkommen av vårdpersonal på den 

avdelning partnern vårdats vid (Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & Willman, 

2012). För en del anhöriga är det omöjligt att uttrycka sin oro, rädsla och stress inför de 

sjuksköterskor man kommer i kontakt med. Det kan även vara så att anhöriga inte vet 

hur eller kan be om hjälp när det gäller att uttrycka sin oro (Salminen-Tuomaala, 

Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2013). 

 

I samband med sjukhusbesök kan anhöriga i relation till både sin sjuka partner och 

vårdpersonal hålla upp en glättad fasad genom att visa sig glad och livlig samtidigt som 

man döljer oro och negativa känslor. Syftet är att bekräfta styrkor, möjligheter och hopp 

i en pressad situation. Det framkommer också att både anhöriga och deras partner i detta 

akuta skede saknar kraft och resurser att möta oroliga släktingar och vänners frågor 

eftersom man behöver tid att klara av och hantera sin egen situation i första hand 

(Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2013). 

 

Under sjukhusvistelsen upplever sig anhöriga sakna kunskap och information om 

hjärtinfarkt och vad detta kan innebära för dem. Mot bakgrund av känslor som 

förvirring och ångest kan det för anhöriga vara svårt att ta initiativ till att aktivt söka 

information. Man önskar att avdelningens sjuksköterskor tog oftare och fler initiativ till 
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att samtala och berätta om sjukdom, behandling och vad det är som händer (Andersson, 

Borglin, Sjöström-Strand & Willman, 2012; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, 

Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013). Vissa anhöriga söker aktivt upp sjukhuspersonal 

för att få veta, bli kontinuerligt uppdaterad och begär att få någon att kontakta om det 

skulle behövas. De anhöriga som upplever att deras behov av att få veta inte tillgodoses 

av personal på avdelningen kan aktivt söka information på internet, trots att de upplever 

svårigheter att hitta relevant information (Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & 

Willman, 2012). Anhöriga upplever att situationen underlättas när information om 

partnerns tillstånd och prognos erhålls av sjuksköterskor på avdelningen under hela 

partnerns sjukhusvistelse (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 

2013).  

 

I hemmet 

Anhöriga upplever hemmet som en trygghet vilken representerar säkerhet och 

kontinuitet i livet. Här kan anhöriga vara sig själva och tillåta sig att känna osäkerhet 

och rädsla i relation till partnerns sjukdomstillstånd och tankar om hur framtiden kan 

komma att se ut (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, 

2013). Att uppleva kontinuitet och trygghet ökar möjligheten att hantera situationen. 

Det kan för anhöriga handla om att upprätthålla rutiner i hemmet och utföra dagliga 

uppgifter och sysslor vilket bidrar till upplevelsen av kontinuitet och trygghet. Men det 

kan också vara ett sätt att undvika att tänka på och reflektera över det svåra i 

situationen, eller att fly undan och undvika att hantera svåra känslor (Salminen-

Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013). 

 

Många anhöriga upplever att de är ansvariga för partnerns och familjens välbefinnande 

och återhämtning. Det gör att de axlar ett större ansvar för barnomsorg och 

hushållsarbete så som städning och shopping (Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & 

Willman, 2012). Anhöriga strävar efter att anpassa sig till sin partners sjukdom och att 

kunna kontrollera sina känslor. Det innebär att anhöriga tar över ansvar för uppgifter 

eller sysslor som deras partner tidigare tagit hand om (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, 

Malm & Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010; Salminen-

Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013, Svedlund & Danielson, 

2004). Detta kan både försvåra och underlätta för anhöriga i återhämtningsprocessen 

och hushållssysslor kan upplevas tyngre (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & 
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Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010). Samtidigt kan det 

för anhöriga fungera som en hjälp att göra mer i hemmet eftersom det minskar deras oro 

och får dem att må bättre (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; 

Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013).  

 

Det är inte ovanligt att anhöriga efter partnerns hemkomst är medvetna om att denne är 

trött och försvagad. Anhöriga upplever behov av att skydda och vill inte att partnern ska 

utföra tyngre sysslor i hemmet. (Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 

2004). Anhöriga känner en brist på frihet eftersom de upplever sig tvingade att axla ett 

större ansvar i hushållet och vill hålla koll på sin partner (Svedlund & Danielson, 2004).  

 

Anhörigas upplevda lidande  

Anhöriga upplever partnerns hjärtinfarkt som en plötslig och oväntad situation som helt 

plötsligt förändrar livssituationen. Känslor av oro, maktlöshet, ilska, förtvivlan, och 

skuld kan i sin tur leda till otrygghet, sömnstörningar och ångest (Salminen-Tuomaala, 

Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2013). Anhöriga oroar sig för vilka konsekvenser 

sjukdomstillståndet kan få, hur de ska hantera livsstilsförändringar och hur den 

närmaste framtiden kommer att gestalta sig för partnern, sig själv och övriga familjen 

(Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & Willman, 2012; Henriksson, Lindahl & 

Larsson, 2007; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2013). En 

del anhöriga upplever sig begränsade i vardagslivet. Det är känslor av maktlöshet som 

väcks eftersom man inte kan planera framtiden och de känner osäkerhet över vad 

situationen kan innebära för partnern längre fram (Svedlund & Axelsson, 2000; 

Svedlund & Danielson, 2004).  

 

Vidare framkom att anhöriga upplever en osäkerhet i livet, och på om de ska kunna 

uppleva lugn och ro när de förstått att deras partner drabbats av en hjärtinfarkt 

(Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, Arenhall, 

Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & 

Nilsson, 2010). För anhöriga är oro och rädsla något man ständigt lever med. Det kan 

vara oro över att partnern ska försämras, få bröstsmärtor eller andra symtom. Vidare kan 

anhöriga vända uppmärksamheten mot sig själv och på egna symtom eftersom man 

också oroar sig för att själv drabbas av hjärtinfarkt (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, 

Malm & Nilsson, 2011; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 
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2012). För anhöriga kan det vara viktigt att uppleva känsla av kontroll. Det kan ske 

genom att hålla ett vakande öga på partnerns reaktioner exempelvis i form av smärta 

eller trötthet (Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & Willman, 2012; Salminen-

Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013).  

 

Anhöriga kan uppleva ångest av att vara hemma med partnern vilket kan skapa en 

känsla av självförebråelse, otillräcklighet och dåligt samvete. I vissa fall kan anhöriga 

uppleva mer ångest än sin partner (Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & Willman, 

2012; Henriksson, Lindahl & Larsson, 2007; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, 

Rekiaro & Paavilainen, 2012). Att få bidra till sitt arbete i yrkeslivet och tänka på något 

annat är ett sätt för de anhöriga att få undvika det som framkallar rädsla och ångest 

(Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013).  

 

Vidare framkommer rädsla som en upplevd känsla hos anhöriga vars partner drabbats av 

hjärtinfarkt. Den största rädslan handlar om att partnern ska drabbas av ytterligare en 

hjärtinfarkt och avlida. Det är en rädsla som kan skapa ångest och stress, och kan leda 

till sömnstörningar och social isolering för de anhöriga (Andersson, Borglin, Sjöström-

Strand & Willman, 2012; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 

2012, 2013). Tankar om döden och en rädsla att bli lämnad ensam är vanligt hos 

anhöriga. De döljer sina rädslor för att skydda partnern, vilket inte främjar deras 

hantering av situationen (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; 

Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, 

Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013). Det kan också vara så att anhöriga kan uppleva 

förlust av det gemensamma förhållandet, att deras gemensamma liv har förändrats eller 

gått förlorat (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010). 

Anhöriga behöver tid att samla de resurser som krävs för att hantera situationen och 

lindra det akuta skedet. Möjligheten att förlora sin partner är svår att tänka på och de 

koncentrerar sig istället på framtiden (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & 

Paavilainen, 2012, 2013; Svedlund & Danielson, 2004). Det finns anhöriga som har 

svårt att acceptera situationen. Det visar sig bland annat genom att anhöriga kan 

minimera problem, tecken och symtom av sjukdomen och undvika att prata om känslor 

eller tänka på hälsoproblemen. Det är ett sätt för anhöriga att hålla fast vid tidigare roller 

och funktioner i strävan mot ett normalt liv (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro 

& Paavilainen, 2012). 
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Hur känslor hanteras, påverkas och vilka resurser anhöriga har att tillgå. 

Anhöriga som accepterar situationen upplever en känsla av sammanhang samt av fysiskt 

och psykiskt hälsa (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2013). 

Det kan vara svårt att som anhörig inte kunna skydda sin partner från sjukdomen och 

dess konsekvenser, vilket ger en känsla av maktlöshet samtidigt som man tvingas 

hantera känslor man inte är van vid. Det kan leda till att vissa anhöriga känner sig 

oförmögna att hantera situationen på grund av den stora förändringen inom relationen 

med sin partner (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010, 2011). 

 

Anhöriga upplever att de saknar mentala resurser att hantera allvarligheten i situationen 

på egen hand. Familjemedlemmar, egna föräldrar och barn utgör stort känslomässigt 

stöd och hjälper anhöriga att hantera situationen (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, 

Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013). Anhöriga som lider av egna sjukdomar upplever 

det som jobbigt att inte ha de mentala och fysiska resurser som behövs för att kunna 

stödja och hjälpa sin partner. Det kan leda till att vissa anhöriga stänger sig ute från 

omvärlden (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013). 

Det framkom även att anhöriga som har tidigare erfarenheter av svåra livssituationer har 

lättare att hantera situationen (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & 

Paavilainen, 2012).  

 

Känsla av hopp är något som upplevs öka över tid för många anhöriga, och påverkas av 

externa faktorer som fysisk funktion, förändringar och omgivning, men också av 

arbetssituation, finansiella frågor och andra familjemedlemmars förväntningar, livsstil, 

omgivande kultur och attityder (Eriksson, Asplund, Hochwälder & Svedlund, 2012; 

Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013). För vissa 

anhöriga upplevs det lättare att acceptera att deras partner inte kommer att återfå sin 

forna styrka. De ser hjärtinfarkten som en del av livet, medan andra upplever det svårare 

att acceptera förändringar (Eriksson, Asplund, Hochwälder & Svedlund, 2012; 

Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012; Svedlund & 

Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2004). 

 

För anhöriga som har religiös tro är andlig övertygelse, bön och hopp något som kan 

underlätta situationen i den akuta fasen av hjärtinfarkt. Bön upplevs ge styrka, 

självförtroende och minskar upplevelsen av ensamhet (Salminen-Tuomaala, Åstedt-
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Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012, 2013). Anhöriga upplever sig kunna be om styrka 

och är övertygade om att Gud endast ger dem prövningar som de kan hantera. Det finns 

anhöriga som beskriver att de klarar av den kris som orsakats av hjärtinfarkten för att de 

bett tillsammans med andra människor (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & 

Paavilainen, 2012, 2013). 

 

Konsekvenser för de anhöriga  

Hjärtinfarkten kan föra makar samman och göra att de vill spendera mer tid tillsammans 

som ett par, vilket får dem att se på framtiden med möjligheter och utmaningar. Dessa 

har en vilja ta hand om sina partners och göra det bästa av livet medan de fortfarande 

kan (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, 

Fridlund & Nilsson, 2010; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 

2012).   

 

Vidare kan anhöriga få en förändrad inställning till livet med ökad medvetenhet om 

hälsa och de kan omvärdera vad som är viktigt i livet. De vill äta hälsosamt, träna och 

arbeta mindre för att förbättra den egna hälsan (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm 

& Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010). Å andra sidan kan 

sjukdomen skapa negativa effekter hos anhöriga. Det är vanligt att anhöriga sätter sina 

egna behov åt sidan för att undvika konflikter som kan skapa stress och oro hos partnern 

(Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & Willman, 2012; Arenhall, Kristofferzon, 

Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010). 

Detta kan leda till förlust i anhörigas sociala aktiviteter och fritidsintressen, vilket i sin 

tur kan leda till social isolering och en försämrad hälsa för anhöriga (Andersson, 

Borglin, Sjöström-Strand & Willman, 2012; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & 

Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010; Salminen-Tuomaala, 

Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012; Svedlund & Axelsson, 2000). Det 

framkommer även att anhörigas psykiska hälsa riskerar att successivt försämras efter att 

partnern genomlevt en hjärtinfarkt (Eriksson, Asplund, Hochwälder & Svedlund, 2012). 

 

Vidare kan anhöriga uppleva att de inte har tid till att vara ledsna eller klaga, för att 

istället fokusera all sin energi på partnerns återhämtning. Det i sin tur kan leda till en 

bortprioritering av egna behov för att orka ta itu med allt som behöver göras 
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(Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & Willman, 2012; Arenhall, Kristofferzon, 

Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010).   

 

Anhöriga kan också ha en föreställning om att samtal om sjukdomen och den situation 

som uppstått försätter partnern i stressande situationer vilket gör att man medvetet 

undviker detta samtalsämne för att skydda sin partner. För anhöriga kan det innebära 

upplevelser av stark ensamhet samtidigt som man saknar den tidigare gemenskapen då 

man kunde samtala om allt. Exempelvis kan anhöriga sakna samtal med partnern om 

problem i samband med sexuell aktivitet (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 

2010; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012; Svedlund & 

Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2004). 

 

Samliv 

Det framkommer att sexlivet separeras mer från vardagen och hjärtinfarkten bidrar till 

minskad frekvens av samlag och intima relationer på grund av oro och rädsla att sexuell 

aktivitet ska äventyra partnerns hälsa och eventuellt framkalla en ny hjärtinfarkt 

(Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, 

Fridlund & Nilsson, 2010).  

 

Det finns anhöriga som upplever frustration över att de inte kan nå sin partner på det 

sexuella planet och behöva acceptera ett förändrat sexliv (Arenhall, Kristofferzon, 

Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010). 

Det kan handla om mindre intimitet och närhet i form av för- och efterspel, gos innan 

läggdags och kyssar i vardagen. För andra makar har samlivet förändrats så att både 

förspel och efterspel ökat (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; 

Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010). En del anhöriga kan under perioden 

efter partnerns hjärtinfarkt uppleva mindre sexuell lust och uppleva en känsla av inte 

vara sedd av sin partner. Ibland kan anhöriga genomföra samlag för att vidmakthålla 

relationen och inte skapa konflikter eller ta oftare initiativ till sexuella aktiviteter. För en 

del anhöriga upplevs förhållandet lyckligare eftersom sjukdomsepisoden gjort att man 

både känslomässigt och sexuellt närmat sig varandra och skapat ett bättre samliv 

(Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010).  
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Slutligen framkommer att en del anhöriga inte närmar sig sina partners på samma sätt 

som tidigare, och att det sexuella samlivet upplevdes roligare innan hjärtinfarkten då de 

experimenterade mer (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2011).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

I föreliggande litteraturstudie används en kvalitativ ansats med livsvärldsteorin och 

familjefokuserad omvårdnad som referensram för att beskriva upplevda erfarenheter 

utifrån ett anhörigperspektiv, efter att deras partner drabbats av en hjärtinfarkt. En 

litteraturstudie med manifest innehållsanalys som baseras på vetenskapliga artiklar 

valdes, vilket även Kristensson (2014) beskriver som en lämplig nivå vid 

kandidatexamen.  

 

Artiklarna som används i litteraturstudien söktes i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO som anses vara relevanta databaser för studiens syfte, vilket också bekräftas 

av Forsberg och Wengström (2013). Få artiklar är använda ur databaserna Cinahl och 

PsycINFO, eftersom flertalet funna artiklar redan fanns med i sökningen från PubMed. I 

efterhand har ett sökordet ”family care” diskuterats vilket skulle kunna ha gett ett större 

antal relevanta artiklar till studien. Det kan ha påverkat studiens resultat och möjligen 

kunde ytterligare upplevda erfarenheter framkommit. Resultatets tillförlitlighet som 

innebär sanningshalten i resultatet skulle även kunnat stärkas om fler artiklar ingått i 

litteraturstudien eftersom Kristensson (2014) beskriver att ett djupt och omfångsrikt 

datamaterial stärker tillförlitligheten.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen inkluderades endast studier från de Nordiska 

länderna för att fånga den svenska kontexten, för att öka överförbarheten till svensk 

sjukvård samt öka tillförlitligheten i studien. Överförbarhet innebär i detta sammanhang 

i vilken utsträckning resultatet kan vara giltigt i andra akuta sjukdomssammanhang än 

den beskrivna (Kristensson, 2014). Vetenskapligt material är en färskvara, och en 

begränsning i tid är bra att börja med enligt Östlundh (2006). Studieanvisningar från 

Linneuniversitetet anger en lämplig aktualitetsperiod som 5-10 år. Aktualitetsperioden 

från 2000-2015 valdes och det utökade tidsspannet på 5 år valdes på grund av att 

forskning inom FFO fick sitt fäste i Sverige och Norden i slutet på 1990-talet och i 

början på 2000-talet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a). Kortare aktualitetsperiod 
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kunde ha lett till att många relevanta studier hade missats och påverkat litteraturstudiens 

resultat och möjligen minskat tillförlitligheten eftersom Kristensson (2014) som vi 

tidigare tagit upp beskriver att ett djupt och omfångsrikt datamaterial stärker 

tillförlitligheten. Dock kan vår utökade aktualitetsperiod ses som något negativt då 

vetenskapligt material är en färskvara (Östlundh, 2006). 

 

En kvalitetsbedömningsmall utformad med stöd från Kristensson (2014) användes för 

kvalitetsgranskning av artiklarna. Enbart artiklar med hög kvalitet skulle ingå i studiens 

resultat för att öka kvalité och trovärdighet vilket Forsberg och Wengström (2013) 

förespråkar. Konsensus uppnåddes angående att endast artiklar som hade hög kvalitet 

skulle ingå i litteraturstudien. Detta då Kristensson (2014) och Forsberg och Wengström 

(2013) menar att de artiklar som ska inkluderas i litteraturstudiens resultat är de artiklar 

som anses vara mest relevanta och har högst metodologisk kvalitet. Vi bedömer att detta 

stärker resultatets tillförlitlighet och ökar överförbarheten.  

 

Enbart artiklar som har granskats av en etisk kommitté och svarar an på syftet har 

använts i studien då forskningsetik enligt Kristensson (2014) handlar om att ta ansvar 

för, och respektera de personer som ingår i forskningen, samt hantera den insamlade 

informationen på ett korrekt sätt. I denna litteraturstudie har sekundärdata använts i 

form av redan utförda studier och arbetet har präglats av att försöka hålla resultatet så 

textnära originalkällorna som möjligt. Detta för att ytterligare öka studiens 

vetenskapliga värde och tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2013). Arbetet har även 

utförts så systematiskt som möjligt enligt den valda metoden. Ett väl strukturerat arbete 

med tydligt beskriven metod stärker studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

(Kristensson, 2014). 

 

Individuellt och oberoende av varandra, har meningsbärande enheter plockats ut, för att 

sedan föra en diskussion om vilka enheter som framkommit och är relevanta för studien. 

Som Polit och Beck (2003) samt Forsberg och Wengström (2013) förespråkar, användes 

forskartriangulering för att öka tillförlitligheten på kvalitetsgranskningen och analysen, 

samt för att öka överförbarheten i resultatet genom att resultatet stärks av att inte bli 

färgad av någon av författarnas förförståelse (Kristensson, 2014). Detta på grund av den 

valda metoden manifest innehållsanalys. 
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Studiens resultat presenteras i form av kategorier då Kristensson (2014) anser att det 

räcker för en kandidatexamen och att syftet och forskningsfrågan enligt Forsberg och 

Wengström (2013) styr valet av analysmetod. En manifest innehållsanalys valdes därför 

eftersom vi har valt att belysa upplevda erfarenheter. Ingen avgränsning i val av 

kvalitativa eller kvantitativa artiklar har gjorts (Friberg, 2012). Det är en 

metodtriangulering som är gjord för att öka tillförlitligheten i analysen och därmed öka 

trovärdigheten i studien (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2003).  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen ska enligt Kristensson (2014) belysa de viktigaste delarna av 

resultatet och innehålla argument för att stärka resultatets värde. Syftet med den 

systematiska litteraturstudien var att belysa anhörigas upplevda erfarenheter i samband 

med att deras partner överlevt en hjärtinfarkt. 

 

Huvudfyndet i litteraturstudien handlar om att anhöriga upplever känslor som bland 

annat rädsla och oro när deras partner genomlever en hjärtinfarkt. Den största rädslan 

handlar om att partnern ska drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt och avlida, vilket 

skapar ångest och stress hos anhöriga. Detta kan leda till att anhöriga upplever 

sömnstörningar och social isolering. Sjukdom hos en familjemedlem påverkar övriga 

familjen på olika sätt (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). Det har i tidigare studier 

framkommit att anhöriga hamnar i en krissituation när deras partner drabbas av 

hjärtinfarkt. De lever med en rädsla att partnern inte ska överleva det akuta tillståndet 

och allvarligheten i situationen gör att framtiden känns osäker (Eriksson, Asplund och 

Svedlund, 2009, 2010; Santavirta, Kettunen och Solovieva, 2001). I en vårdande 

situation ska vi som blivande sjuksköterskor möta en annan människa med ett 

livsvärldsteoretiskt förhållningssätt, med syfte att underlätta eller lindra hennes lidande 

vilket innebär att man behöver förstå delar av hennes livsvärld. Det handlar enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) om att ha en frågande inställning med syfte att försöka 

förstå vilka tankar och utgångspunkter hon har i den aktuella situationen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Stödjande samtal skulle kunna vara ett sätt för sjuksköterskor att ur ett 

familjefokuserat omvårdnadsperspektiv underlätta för anhöriga i den utsatta situationen 

(Benzein, Erlingsson, Hagberg & Saveman, 2012).  
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Vidare framkommer att anhöriga har olika sätt för att hantera situationen. Vanligast är 

att anhöriga sätter sina egna behov åt sidan för att orka ta itu med allt som behöver 

göras. De upplever att de inte har tid till att vara ledsna eller klaga, utan istället 

fokuserar all sin energi på partnerns återhämtning. Detta kan i längden leda till 

försämrad hälsa för anhöriga, och framförallt framkommer att den psykiska hälsa 

riskerar att succesivt försämras efter att partnern genomlevt en hjärtinfarkt. Även i 

tidigare studier har det framkommit att anhöriga i det akuta skedet av partnerns 

hjärtinfarkt ställer sina egna behov åt sidan för att främst fokusera på partnerns tillstånd, 

och i detta skede förväntar de sig inte att vårdpersonal ska bry sig om dem och deras 

behov (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005). Sjuksköterskor har ett ansvar att 

främja hälsa och lindra lidande, och ska ur ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv se 

till familjen som en enhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). Eftersom Dahlberg 

och Segesten (2010) varnar för en risk att anhöriga kan drabbas av sjukdom eller ohälsa 

om de inte uppmärksammas eller får stöd i den akuta situationen anser vi som blivande 

sjuksköterskor det viktigt att fånga upp deras behov redan i den akuta fasen genom att 

bara sitta ner och lyssna på anhörigas tankar och känslor. Sjuksköterskan arbetar idag 

tillsammans med patienten fram en omvårdnadsplan för att åtgärda problem och 

förhindra att nya uppstår (Björvell, 2011). Vi bedömer att detta arbetsredskap skulle 

kunna användas som utgångspunkt i arbetet med anhöriga i situationer där deras partner 

drabbats av akut sjukdomstillstånd. Detta i syfte att förebygga hälsorelaterade problem 

för de anhöriga till följd av en krissituation.  

 

Slutligen framkommer det att anhöriga i detta sammanhang kan känna sig försummade, 

obekräftade, bortglömda och ibland till och med ovälkomna av vårdpersonal på den 

avdelning partnern vårdats vid. Man önskar att avdelningens sjuksköterskor tog oftare 

och fler initiativ till att samtala och berätta om sjukdomstillståndet, behandling och vad 

det är som händer. Vidare upplever anhöriga att situationen underlättas när information 

om partnerns tillstånd och prognos erhålls av sjuksköterskor på avdelningen.  Då det är 

sjuksköterskans ansvar och skyldighet att skapa delaktighet i vården, i syfte att främja 

hälsa och lindra lidande genom bemötande, kommunikation och undervisning av patient 

och anhöriga (Socialstyrelsen, 2005) är förhållningssättet gentemot anhöriga viktig. Att 

hela tiden uppdatera anhöriga och ge information skulle kunna underlätta deras 

situation, och bidra till att de känner sig delaktiga i vården. Det skulle kunna minska 
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risken att skapa ett vårdlidande för de anhöriga som beskrivs av Eriksson (1994) som ett 

onödigt lidande.  

 

Slutsats 

Livet förändras drastiskt för anhöriga när deras partner genomlever en akut hjärtinfarkt 

och kan leda till en krisreaktion. Många olika aspekter av livet påverkas och anhöriga 

både reagerar och hanterar situationen olika. Anhöriga axlar ofta ett stort ansvar och 

åsidosätter egna känslor och behov, vilket kan leda till sämre psykisk och fysisk hälsa 

för anhöriga. Det är sjuksköterskans ansvar och skyldighet utifrån ett familjefokuserat 

omvårdnadsperspektiv att främja hälsa och lindra lidande för patient och anhöriga.  

 

Studiens resultat anses vara delvis överförbart till svensk sjukvård och kan användas 

som en hjälp för sjuksköterskor och vårdpersonal i deras arbete att förstå, och ge stöd 

till anhöriga som hamnat i en krissituation när deras partner drabbats av akut sjukdom, 

som en rutin i det dagliga arbetet. 

 

Vidare anser vi att fynden i vår studie till viss del skulle kunna överföras till anhöriga 

vars partner insjuknat eller drabbats av annan akut sjukdom än hjärtinfarkt, då de 

anhörigas krisreaktion är en följd av det trauma som uppstår vid plötslig sjukdom eller 

olycka. Vi anser att mer forskning om hur anhöriga drabbas och hur stöd kan ges i en 

krissituation är nödvändig för att kunna kartlägga anhörigas behov av stöd, i syfte att 

förhindra att de själva drabbas av sjukdom eller ohälsa. 
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              JA (2p)  DELVIS (1p)  NEJ (0p) 

 

Syfte 

1. Är syftet tydligt?    

 

 

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån syftet?    

3. Finns tydliga inklusions- och exklusionskriterier?    

4. Beskrivs metoden utförligt?    

5. Finns det en beskrivning av forskarens/forskarnas 

förförståelse? 
   

6. Är datainsamlingsmetoden relevant gentemot vald 

metod? 
   

7. Finns det en tydlig beskrivning av hur data 

analyserades? 
   

8. Är analysprocessen i termer av kodning, 

kategorisering eller tematisering relevant utifrån 

vald metod? 

   

 

 

Urval 

9. Är urvalet väl beskrivet?    

10. Är urvalet relevant gentemot metodval?    

 

 

Diskussion 

11. Diskuterar författarna den använda metoden?    

12. Kan resultatet återkopplas till syftet?    

13. Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?    

14. Diskuterar forskaren/forskarna brister och bias?    

 

Bedömda kvalitetskriterier  Hög = 75-100% (21-28p)       Medel = 50-74% 

(14-20p)       Låg = 0-49% (0-13p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga E Kvalitetsbedömning Kvantitativa artiklar 
Bilaga 5 

Kvalitetsbedömning för kvantitativ artiklar 
Bedömning med stöd från Kristensson (2014) 

 

      
                                        JA (2p)      DELVIS (1p)   NEJ 

(0p) 

 

Syfte 

1. Är syftet tydligt?     

 

 

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån syftet?    

3. Finns tydliga inklusions- och exklusionskriterier?    

4. Beskrivs metoden utförligt?    

5. Finns det etiska övervägande?    

6. Följs de etiska övervägandena?    

 

 

Urval 

7. Är urvalet väl beskrivet?    

8. Finns bortfall beskrivet?    

 

 

Diskussion 

9. Diskuterar författarna den använda metoden?    

10. Kan resultatet återkopplas till syftet?    

11. Finns det en tydlig och relevant bedömning av 

resultatens generaliserbarhet? 

   

12. Är reliabiliteten (pålitligheten) beräknad?    

 

Bedömda kvalitetskriterier Hög = 75-100% (19-24p) Medel = 50-74% 

(12-18p)      Låg = 0-49% (0-11p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

Bilaga F Artikelsammanställning 
 

Författare 

År 

Titel 

Kvalitativ/ 

kvantitativ 

Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitet 

Arenhall, 

Kristofferzo

n, Fridlund, 

Malm, & 

Nilsson 

(2011) 

Sverige 

The male 

partners´exp

eriences of 

the intimate 

relationships 

after a first 

myocardial 

infarction 

Kvalitativ 

Syftet var att 

beskriva mäns 

upplevelse av 

intima relationer 

efter sin partners 

genomgångna 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ latent 

innehållsanalys 

16 män deltog i 

intervjuer 

Framkommer tre teman 

som beskriver mäns 

upplevelse av intima 

relationer efter sin partners 

genomgångna hjärtinfarkt 

och hur de har tvingats 

acceptera och hantera en 

ny bild av sig själva och 

sin partner. 

Hög 

(26p) 

Arenhall, 

Kristofferzo

n, Fridlund, 

& Nilsson, 

U. 

(2010) 

Sverige 

The female 

partners´exp

eriences of 

intimate 

relationship 

after a first 

myocardial 

infarction 

Kvalitativ 

Beskriva kvinnors 

erfarenheter av 

intima relationer i 

relation till sin 

partner som 

genomlevt en 

första hjärtinfarkt.  

Latent kvalitativ 

innehållsanalys 

20 kvinnor deltog i 

intervjuer 

Beskriver kvinnors 

upplevda erfarenheter av 

intima relationer till 

partnern efter genomlevd 

hjärtinfarkt i tre olika 

teman. 

Hög 

(25p) 

Eriksson, 

Asplund, 

Hochwälder, 

& Svedlund 

(2013) 

Sverige 

Changes in 

hope and 

health-

related 

quality of 

life in 

couples 

following 

acute 

myocardial 

infarction: a 

quantitative 

longitudinals

tudy 

Kvantitativ 

Att jämföra 

självskattade 

förändringar i 

hopp och 

sjukdomsrelaterad 

livskvalitet 1, 7, 

13 och 25 

månader efter en 

hjärtinfarkt hos 

patienter och 

deras makar. 

Mixad metod med 

självskattningsverkty

g. Longitudinal 

mätning. 15 par 

deltog.  

Hopp och 

sjukdomsrelaterad 

livskvalitet, mental och 

fysisk hälsa ökar 

oberoende av varandra 

med tiden, både hos 

patienter och anhöriga.  

Hög 

(21p) 

Eriksson, 

Asplund, & 

Svedlund, 

(2009) 

Sverige 

Patients´and 

their 

partners´exp

eriences of 

returning 

home after 

hospital 

discharge 

following 

acute 

myocardial 

infarction 

Kvalitativ 

Beskriva 

anhörigas och 

patienters 

erfarenheter av 

upplevelser efter 

hemkomst från 

sjukhusvistelse till 

följd av en 

hjärtinfarkt 

Manifest och latent 

(går ej att utläsa) 

kvalitativ 

innehållsanalys 

15 par deltog i 

individuella 

intervjuer 

Beskriver både patienters 

och partners upplevelser 

av att återvända hem efter 

sjukhusvistelse till följd av 

en hjärtinfarkt.  

Medel 

(18p) 

Eriksson, 

Asplund, & 

Svedlund 

(2010) 

Sverige 

Couples´tho

ughts about 

and 

expectations 

of their 

future life 

after the 

patient´s 

hospital 

Beskriva 

hjärtinfarktpatient

er och deras 

partners 

föreställningar om 

hur livet kommer 

att gestalta sig 

efter 

sjukhusvistelsen.  

? (svårt att veta om 

det är manifest och 

latent innehållsanalys 

eller fenomenologi-

hermeneutisk)  

Ändamålsenligt urval 

med 15 par som 

deltog i individuella 

intervjuer. 

Två kategorier om 

förställningar patienter och 

anhöriga har om framtiden 

efter hjärtinfarkten.  

Medel 

(19p) 



  
 

VII 

dischage 

following 

acute 

myocardial 

infarction 

Kvalitativ 

Henriksson, 

Lindahl, & 

Larsson 

(2007) 

Sverige 

Patients´and 

relatives´tho

ughts and 

actions 

during and 

after syptom 

presentation 

for an acute 

myocardial 

infarction 

Kvalitativ 

Belysa 

hjärtinfarktpatient

er och deras 

anhörigas tankar 

och agerande 

under och efter de 

första 

sjukdomssymtom

en.  

Manifest kvalitativ 

innehållsanalys 

27 informanter 

delades in i 6 

homogena 

fokusgrupper för 

intervjuer 

Beskriver en osäkerhet och 

upplevda erfarenheter hos 

makar vid symtomdebut 

för deras partners akuta 

hjärtinfarkt.  

Hög 

(23p) 

Johansson, 

Swahn, & 

Strömberg 

(2007) 

Sverige 

Spouses´con

ceptions of 

the pre-

hospital 

phase when 

their 

partners 

suffered an 

acute 

myocardial 

infarction – 

A qualitative 

analysis 

Kvalitativ 

Beskriva makars 

bild/föreställninga

r om vad som 

föregått partnerns 

insjuknande i 

hjärtinfarkt. 

Fenomenografisk 

15 anhöriga 

intervjuades 24-48 h 

efter partnerns 

inskrivning  

Beskriver två kategorier 

över anhörigas 

erfarenheter. 

Låg 

(13p) 

Kazimiera 

Andersson, 

Borglin, 

Sjöström- 

Strand, & 

Willman 

(2013) 

Sverige 

Standing 

alone when 

life takes an 

unexpected 

turn: being a 

midlife next 

of kin of a 

relative who 

has suffered 

a myocardial 

infarction 

Kvalitativ 

Att beskriva 

anhörigas 

erfarenheter i 

samband med att 

en närstående 

drabbats av 

hjärtinfarkt. 

Fenomenologisk 

hermeneutik  

13 st deltagare i 

intervjuer med 

öppningsfråga och 

fördjupningsfrågor 

snöbollsurval 

Beskriver fyra teman med 

huvudresultat att anhöriga 

upplever ensamt ansvar för 

välbefinnandet av 

patienten och övriga 

familjen och att de har fått 

sätta sina egna behov åt 

sidan.  

Hög 

(23p) 

Salminen- 

Tuomaala, 

Åstedt- 

Kurki, 

Rekiaro, & 

Paavilainen 

(2012) 

Finland 

Spouses´cop

ing 

alongside 

myocardial 

infarction 

patients 

Kvalitativ 

Beskriva och 

skapa teori om 

hur 

hjärtinfarktpatient

ers anhöriga 

klarar av och 

hanterar 

situationen. 

Grounded Theory 

28 st anhöriga deltog 

I intervjuer över tid 

2006-2007 

Beskriver 4 olika strategier 

för hur makar hantera 

situationen efter sin 

partners genomlevda 

hjärtinfarkt. 

Hög 
(23 p) 

Salminen- 

Tuomaala, 

Åstedt- 

Kurki, 

Rekiaro, & 

Paavilainen,  

(2013) 

Finland 

Coping with 

the effects of 

myocardial 

infarction 

from the 

viewpoint of 

patients´spo

uses 

Kvalitativ 

Beskriva och 

skapa en teori om 

hur makar till 

hjärtinfarktpatient

er hanterar och 

klarar av 

livssituationen 

under partnerns 

sjukhusvistelse.  

Grounded theory. 

28 anhöriga deltog i 

intervjuer 

Beskriver olika strategier 

för hur makar till 

hjärtinfarktpatienter 

hanterar situationen i 

vardagslivet.  

Hög 

(23p) 



  
 

VIII 

Santavirta, 

Kettunen, & 

Solovieva, 

(2001) 

Finland 

Coping in 

Spouses of 

Patients with 

Acute 

Myocardia 

Infarction in 

the Early 

Phase of 

Recovery 

Kvantitativ 

Belysa olika 

strategier för 

anhöriga att 

hantera partnens 

hjärtinfarkt samt 

identifiera olika 

faktorer som kön 

och ålder som kan 

påverka valet av 

staregi 

Kvantitativ studie 

med strukturerade 

enkäter 

Belyser att anhörigas val 

av strategi för att hantera 

situationen beror på ålder, 

kön, negativa 

livserfarenheter de senaste 

12 månaderna och rädslor 

mm. 

Låg 

(11p) 

Svedlund,  & 

Axelsson 

(2000) 

Sverige 

Acute 

myocardial 

infarction in 

middle-aged 

women: 

narrations 

from the 

patients and 

their 

partners 

during 

rehabilitatio

n 

Kvalitativ 

Belysa 

innebörden av 

levda erfarenheter 

av män vars 

kvinnor överlevt 

en hjärtinfarkt.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk  

9 kvinnor och deras 

partner intervjuades 

individuellt både på 

sjukhus och efteråt 

Teman beskriver en 

djupare mening av livet 

efter en akut hjärtinfarkt 

och hur den har påverkat 

de drabbade kvinnorna och 

deras makar. 

Hög 

(21p) 

 

 

Svedlund, & 

Danielsson 

(2004) 

Sverige 

Myocarial 

infarction: 

narrations by 

afflicted 

women and 

their 

partners of 

lived 

experiences 

in daily life 

following an 

acute 

myocardial 

infarction 

Kvalitativ 

Belysa 

innebörden av 

partnerns 

hjärtinfarkt och 

hur det har 

påverkat 

vardagen. 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

9 kvinnor och deras 

partners 

Beskriver hur livet har 

förändrats efter partnerns 

genomlevda hjärtinfarkt 

och synen på framtiden. 

Hög 

(26p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


