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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av vår tids vanligaste sjukdomar och står för 30 % av dödsfallen 

i Sverige. Av de som drabbas är 60 % män som efter en hjärtinfarkt står inför en stor 

omställning och kan uppleva det svårt att lita på sin kropp. Detta kan begränsa möjligheten till 

ett gott välbefinnande och återgång till ett normalt liv. 

Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar hur män upplever sitt liv efter en 

hjärtinfarkt. 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga originalartiklar som 

analyserades med en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Vid analysen framkom fyra huvudkategorier som beskrev mäns upplevelse efter en 

hjärtinfarkt; En omskakande händelse, Livet förändrades, Vägen tillbaka och Upplevelsen av 

vården.  

Slutsatser: Män kan erfara hjärtinfarkten på individuellt olika vis. För att återanpassa män till 

ett drägligt liv efter en hjärtinfarkt behövs mer resurser och kunskap då männen kan uppleva 

en nytillkommen rädsla för döden, förändrad identitet samt svårigheter att acceptera och 

anpassa sitt liv. Genom professionell hållning och omvårdnad med ett patientfokuserat möte 

kan den unika livsvärlden uppmärksammas, vårdlidandet minskas och välbefinnandet ökas. 
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INLEDNING 

I vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött många patienter som haft mediciner för 

hjärtrelaterade sjukdomar som hjärtinfarkt. Vi har administrerat läkemedel i egenskap av till 

exempel blodtryckssänkande, blodförtunnande samt vätskedrivande som kan behövas för att 

underlätta hjärtats arbete eller förebygga att en ny infarkt uppstår. 

 

Hjärtinfarkt är en av vår tids vanligaste sjukdomar som drabbar både män och kvinnor. Män 

drabbas oftast tidigare av en hjärtinfarkt. Detta skapar en stor förändring i människors liv 

vilket inte bara sätter spår fysiskt utan även psykiskt. Vi som författare upplever att stor fokus 

ligger på den somatiska biten av behandling av hjärtinfarkt och mindre del ägnas åt den 

upplevelse patienten har efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. 

 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt står för 30 % av dödsfallen i Sverige och är den enskilt vanligaste dödsorsaken. 

Hos patienter under 70 år är förekomsten av sjukdomen tre gånger så stor hos män jämfört 

med kvinnor. Studier visar dock att dödligheten vid en hjärtinfarkt har minskat till hälften de 

senaste 25 åren (Ericson & Ericson, 2013). Av de som drabbas av hjärtinfarkt är 60 % män 

och 40 % kvinnor (Wernersson Lindgren, 2013). 

 

Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt innebär att ett eller flera kärl till hjärtat täppts igen på grund av åderförkalkning 

eller en blodpropp. Detta medför syrebrist som leder till celldöd av hjärtmuskelceller som 

påverkar hjärtats pumpfunktion och i sin tur blodtrycket och hjärtfrekvensen. En hjärtinfarkt 

kräver ett akut omhändertagande för att skadan inte ska bli permanent. Infarkten kan inträffa 

plötsligt eller långsamt beroende på hur tilltäppta kärlen är. En hjärtinfarkt kan ge symptom 

som bröstsmärtor, akut andnöd, feber och påverkan på hjärnan. Vanliga symptom vid 

hjärtinfarkt hos män är smärta i bröstkorg och bröstben samt smärta i nacke, vänster arm eller 

båda armar. De upplever också svettningar och drabbas av andningssvårigheter (Isaksson, 

Brulin, Eliasson, Näslund & Zingmark, 2011). Mäns symptom vid hjärtinfarkt är oftast 

tydligare medan symptomen hos kvinnor är mer diffusa vilket kan försvåra diagnosbilden för 

kvinnor (Isaksson, Holmgren, Lundblad, Brulin, & Eliasson, 2008). Vid en tyst infarkt 

upplever patienten inga symptom, detta är vanligare hos kvinnor än bland män (Neuwirth, 

2013). 

 

Behandling 
Vid en hjärtinfarkt används PCI (perkutan coronar intervention) som är en behandlingsmetod 

som går ut på att återupprätta blodflödet i det igentäppta kärlet. PCI används som 

förstahandsbehandling beroende på tiden till vård och ifall mottagande sjukhus kan utföra 

ingreppet. För att underlätta hjärtats arbete vid och efter en hjärtinfarkt ges betablockerande 

läkemedel, ACE-hämmare och nitroglycerin. Dessa läkemedel har effekten att sänka hjärtats 

frekvens, minska blodflödet tillbaka till hjärtat och sänka blodtrycket. Vid en hjärtinfarkt kan 

dödsångest uppkomma vilket skapar en negativ stress för hjärtat och framkallar då smärta. För 

att lindra detta ges morfin som har en ångestdämpande samt kärlvidgande effekt som minskar 

hjärtats belastning. Vid fortsatt ångest kan också lugnande läkemedel ges (Ericson & Ericson, 

2013). 
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Biverkningar 

Biverkningar är oönskade effekter som kan uppkomma vid användning av läkemedel. 

Betablockerare som skrivs ut till patienter med hjärtinfarkt kan ge biverkningarna 

mardrömmar, nedstämdhet och trötthet som också påverkar den normala funktionen till 

erotisk upphetsning (Ericson & Ericson, 2013, Cullberg, 2003). Blodtrycksfall är en vanlig 

biverkning från läkemedel som betablockerare, nitroglycerin, ACE-hämmare, 

kalciumflödeshämmare och trombolytiska läkemedel. Andra biverkningar är kallsvettighet, 

illamående och bradykardi men detta kan också bero på vasovagal retning framkallad av 

smärta, oro och ångest (Ericson & Ericson, 2013). 

 

Rehabilitering 

Rehabiliteringen har till syfte att underlätta för patienten att återgå till sin vardag. Detta sker 

gradvis och anpassas efter vad patienten klarar av. När patienten känner sig redo utökas 

rehabiliteringen successivt. Efter en hjärtinfarkt har det visat sig att mångsidiga 

rehabiliteringsprogram förbättrar både den psykiska och fysiska hälsan. Patienten bjuds även 

in till samtal med både den ansvarige sjuksköterskan och läkare tillsammans. Här finns även 

möjlighet för anhöriga att deltaga ifall patienten samtycker (Ericson & Ericson, 2013). 

 

 

Livet efter en hjärtinfarkt 
 

Somatiska effekter 

Efter en hjärtinfarkt blir patienten rekommenderad till nikotinstopp, ändra alkoholvanor och 

eventuell annan livsstilsförändring. Nikotinstopp är en viktig del i rehabiliteringen då nikotin 

ökar hjärtfrekvensen med 10-20 slag per minut och förändrar kärlen negativt. Patienten 

rekommenderas att förändra sina matvanor då större och feta måltider påverkar hjärtat 

destruktivt (Ericson & Ericson, 2013). Då patienter kan uppleva svårigheter med att lita på sin 

kropp efter en hjärtinfarkt kan det inskränka patientens möjligheter att leva ut sitt liv till fullo 

(Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a, 2014b). Efter en hjärtinfarkt kan sexuallivet påverkas 

på grund av anspänningar psykiskt och fysiskt eller av medicinska skäl. Den psykologiska 

påfrestningen efter en svår sjukdom kan nedsätta den manliga potensen och sexuella lusten 

(Ericson & Ericson, 2013). Det kan upplevas som en barriär mellan vårdpersonal och patient 

att ta upp frågor som rör sexualiteten. Dessa frågor kan framstå som privat för båda parter 

samt att sjuksköterskor upplever en osäkerhet vilket medför en distans till ämnet (Jaarsma et 

al, 2010). 

 

Psykologiska effekter 

Hjärtinfarkt kan utlösa traumatisk kris som gör att vardagen förändras då patienten blir inlagd 

på sjukhus eller ställer sig frågan varför just denne har drabbats. Denna reaktion kan leda till 

en upplevelse av förlust eller inskränkning i personens liv (Cullberg, 2003). Efter en 

hjärtinfarkt kan det uppkomma psykologiska reaktioner som beror på den chockerande 

upplevelsen och rädslan för döden. Patienten kan få ångestattacker som upplevs skrämmande 

då det påminner om en hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2013; Junehag, Asplund & Svedlund, 

2014b; Cullberg, 2003). Ångest är en negativ psykologisk reaktion som påverkar patientens 

förmåga att ta hand om sig själv samt hitta strategier för en bättre livskvalitet (Moser, 2007). 

Information och utbildning till patienten om krisreaktioner och sjukdomskunskap kan skapa 

en förståelse för situationen och förbättra acceptansen hos patienten (Chung, Berger, Rudd, 

2008). I ett tidigt skede bör medicinska undersökningar göras för att utesluta sjukdom och 

diagnostisera ångest (Cullberg, 2003). Träning och motion kan för patienten bli ett sätt att 
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koppla av och slippa den ständiga oro och anspänning som kan upplevas (Ericson & Ericson, 

2013). 

 

Forskning och sjuksköterskans roll 
Inom dagens forskning om hjärtinfarkt har det visat sig att kvinnor och män inte upplever 

samma symptom av hjärtinfarkt samt har olika underliggande mekanismer som orsakar 

sjukdomen. Målet med forskningen är att komma närmare hur en individuell behandling för 

män och kvinnor skapas (Wernersson Lindgren, 2013). Ett sätt att nå detta mål är att utforska 

sjuksköterskans roll i vårdprocessen. Sjuksköterskan har en skyldighet att anpassa information 

och behandling efter patientens livsvärld. Detta för att uppnå en patientfokuserad vård och 

skapa en delaktighet där patienten upplever medverkan till en bättre hälsoprocess. Att kunna 

ge en information som inte är allmängiltig utan individanpassad efter patientens behov blir 

viktigt för att stärka delaktigheten (Dahlberg & Segesten, 2010). En god information ges med 

underlag av en bra kommunikation. Detta blir också en viktig del i den patientfokuserade 

vården. Förmågan att kunna kommunicera så att patienten kan omvandla informationen och 

använda sig av den i sin egenvård är en förutsättning för patientcentrerad vård. En god 

kommunikation ska vara ändmålsenlig och effektiv samt innehålla dialog där båda parter får 

medverka (Boykins, 2014). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Vårdvetenskapen har sin utgångpunkt i begreppen hälsa, välbefinnande samt lidande. Att anta 

en vårdvetenskaplig hållning innebär att anpassa vården efter varje individs enskilda 

upplevelse av världen samt att främja människors välbefinnande och stärka hälsoprocessen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det är på dessa grunder studien vilar och kommer beröra de 

vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, välbefinnande, lidande och levd kropp. 

 

Livsvärld 
Livsvärlden är en unik förståelse av omvärlden som skiljer sig från person till person. Det är 

kring denna förståelse som individen bygger sin omgivning genom erfarenheter och 

upplevelser. Den kan erfaras både enskilt eller tillsammans med andra människor. Livsvärlden 

påverkas av hur en individ upplever välbefinnande och lidande samt sin sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Efter en hjärtinfarkt kan upplevelsen variera då de drabbade uppfattar sin 

situation olika. Vid en hjärtinfarkt kan till exempel sjuksköterskan med en öppen och följsam 

hållning anpassa vården efter patientens livsvärld. 

 

Välbefinnande 
Välbefinnande ligger till grund för en god hälsa. Det är en personlig erfarenhet och kan 

definieras genom en känsla av att uppleva ett gott tillstånd, genomföra livsprojekt och finna 

mening i livet. Att drabbas av en hjärtinfarkt och få vård för detta innebär en stor omställning 

och kan påverka upplevelsen av ett gott välbefinnandet. Möjligheten att uppleva 

välbefinnande är dock stor, trots hjärtinfarkten. Det gäller för den som är drabbad att finna 

nycklar som underlättar välbefinnandet och upplevelsen av sin sjukdom. Detta möjliggörs 

främst genom en känsla av delaktighet och en god information från sjukvården (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Lidande 
I motsats till begreppet välbefinnande står lidande. En utebliven känsla av hälsa och 

välbefinnande är vanligt förekommande i samband med sjukdom. Lidandet kan uppkomma 
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både som en konsekvens av sjukdomen, ett sjukdomslidande, men också som ett resultat av 

otillräcklig vård, ett så kallat vårdlidande. Vidare kan patienter uppleva ett livslidande som 

påverkar hela människans existens. Efter en hjärtinfarkt kan ett lidande hos patienten uppstå 

som kan bero på sjukdomen i sig men också beroende på hur de upplevt sin vård. 

Sjuksköterskan kan genom att försöka minska lidandet bidra till ett bättre välbefinnande för 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Levd kropp 
Kroppen är ett subjekt som är särställd från andra fysiska ting i världen. Kroppen är navet till 

människans existens som ger människan tillgång till ett liv. Genom kroppen når människan ut 

till världen. Det kroppsliga som upplevs kan inte åtskiljas från det själsliga. Förändring i 

kroppen som hjärtinfarkt medför en omställning i tillgången till världen och livet. 

Hjärtinfarkten påverkar inte bara hjärtat utan även den drabbades tankar om sin existens 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste sjukdomarna och dödsorsaken i Sverige. Hos patienter 

under 70 år är förekomsten av sjukdomen tre gånger så stor hos män jämfört med kvinnor. 

Studier visar att det finns skillnader i symptom mellan män och kvinnor som drabbas av 

hjärtinfarkter där symptomen hos män är tydligare och lättare att urskilja. Män som drabbas 

av hjärtinfarkt står inför en stor omställning och kan trots god vård och rehabilitering, uppleva 

det svårt att lita på den levda kroppen vilket begränsar möjligheten till ett gott välbefinnande. 

De psykologiska reaktionerna samt läkemedel för hjärtinfarkten påverkar män genom trötthet 

samt minskad stimulans. Att klarlägga faktorer som underlättar mäns livsvärld och främja 

välbefinnande samt minska lidandet blir därför viktigt för att få en ökad kunskap inom detta 

område. Sjuksköterskor kan använda denna kunskap för att ge god vård samt förutsättningar 

till en bättre vardag för dessa män. 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar hur män upplever sitt liv efter en 

hjärtinfarkt. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

-Hur upplever män sitt liv efter en hjärtinfarkt? 

-Vilka faktorer påverkar upplevelsen hos män efter en hjärtinfarkt? 

 

METOD 

Studien följde en litteraturstudie utifrån en kvalitativ metod för att undersöka vilka faktorer 

som påverkar hur män upplever sitt liv efter en hjärtinfarkt. Kvalitativa studier har till syfte att 

skapa, tolka och fördjupa förståelsen om personers upplevelser, erfarenheter och behov i sin 

omvärld av till exempel fenomen som upplevelsen efter en hjärtinfarkt (Polit & Beck, 2011, 

Forsberg & Wengström, 2013). Kunskapen av förståelsen kan resultera i en vägledning för 
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praktiskt handlande som framtida sjuksköterskor (Segesten, 2012). En kvalitativ metod 

studerar helheten och inte delarna i ett fenomen (Axelsson, 2012). Detta är också en viktig 

tanke inom holistisk människosyn som var centralt för denna studie (Nortvedt & Grimen, 

2006). Studien speglar en induktiv ansats som enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) betyder att förutsättningslöst analysera texter som baseras på människors upplevelser. 

 

Datainsamling 

Tidigare forskning inom ämnet för syftet låg till grund för litteraturstudien. Litteraturstudie av 

kvalitativ forskning användes för att genom en fördjupning undersöka upplevelser av att 

överleva en hjärtinfarkt samt hur detta påverkade livet efter en hjärtinfarkt (Segesten, 2012). 

 

Urval och urvalsförfarande 

I resultatet användes 10 artiklar som söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo som 

inriktar sig på medicin, psykologi och omvårdnad vilket fokuserade på studiens syfte. 

Sökning av artiklar gjordes med ämnesord som var relevanta för studiens syfte. Ämnesorden 

hämtades från Mesh och Cinahl Headings. Mesh-termer som kom att användas var 

Myocardial infarction, coping, lifestyle, men, male, life experiences, cardiac arrest, patient 

attitudes, quality of life, psycosocial factors, health knowledge och fatigue (se bilaga 1). När 

ämnesordssökningarna resulterade i mindre mängd lästes artiklarnas abstract igenom för att 

välja ut de artiklar som motsvarade syftet. Därefter läste båda författarna artiklarna för 

kvalitetsgranskning och analys. 

 

Inklusionskriterier för sökningarna var att artiklarna skulle beskrivas ur mäns perspektiv i 

västvärlden och hur de upplevde livet efter att drabbats av hjärtinfarkt. Bara vetenskapliga 

artiklar inkluderades som enligt Segesten (2012) betyder att de redovisar ny kunskap, de är 

möjliga att granska samt att de är bedömda av sakkunniga, även kallat Peer reviewed. 

Primärkällor för studien användes då de är skrivna av den personen som genomfört 

undersökningen och risken för sekundärkällor undviks då data tidigare analyserats av den som 

skrivit sekundärkällan (Axelsson, 2012). Artiklarna publicerades efter år 2007 och var skrivna 

på engelska. Kvalitativa artiklar användes för att enligt Axelsson (2012) kunna studera 

problemet ur olika perspektiv och få en bättre förståelse. Exklusionskritierier för studien var 

artiklar som det inte går att urskilja upplevelse hos män eller kvinnor samt barn upp till 18 år. 

 

Kvalitetsbedömning 

Artiklarna granskades med granskningsmall från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för 

att bedöma artiklarnas kvalitet. Kvalitetsmallen som användes för bedömningen (se bilaga 2) 

gav olika poäng på artiklarna där “Ja” gav ett poäng och “Nej” samt “Vet ej” gav noll poäng. 

Artiklarna bedömdes sedan genom procentsats där 80 % eller mer gav hög kvalitet, 70-79 % 

gav medelkvalitet och 70 % eller lägre var av låg kvalitet. Efter kvalitetsbedömning valdes två 

artiklar bort då de bedömdes vara av låg kvalitet, vilket ledde till att nya sökningar efter två 

artiklar fick genomföras. De artiklar som använts i studiens resultat (Bilaga 3) var av hög 

kvalitet (Willman et al., 2011). 

 

Analys 

En manifest innehållsanalys genomfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) på 

de artiklar som bedömdes hålla hög kvalitet. Författarna identifierade skillnader och likheter i 

teman och kategorier för att kunna beskriva variationer, men analyserade och belyste också 

texternas budskap. Artiklarna lästes av författarna var för sig, detta för att inte påverkas av 

varandra utan med egna reflektioner ta ut viktiga aspekter och sedan jämföra dessa (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Det som kom upp i den gemensamma analysen skapade en 
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möjlighet för att hitta större variationer av upplevelsen vilket ökade tillförlitligheten enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Materialet kategoriserades i meningsenheter där 

betydande innehåll sammanfördes. Vidare kondenserades innehållet i mindre text utan att 

förlora väsentlig information. Kondenseringen resulterade i en kod för att skapa en etikett på 

meningsenheten. Den kodade texten utmynnade i kategori och underkategorier (Axelsson, 

2012). (se tabell 1). 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsenhet Kondenserade 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Männen försökte anpassa 

sig för att leva ett så 

normalt liv som möjligt. Ett 

sätt att göra detta handlade 

om att acceptera sin 

situation och ändra samt 

anpassa sitt liv efter 

hjärtinfarkten. 

Anpassa och 

acceptera sin 

situation för att 

leva ett normalt 

liv. 

Anpassa 

och 

acceptera 

för normalt 

liv. 

Acceptans och 

anpassning 

Vägen 

tillbaka. 

 

Författarnas förförståelse 

Förförståelsen som författarna hade inför studien identifierades och sattes inom parentes så att 

det inte skulle påverka (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har släkt och 

anhöriga som drabbats av hjärtproblematik och hade därför en förförståelse för ämnet som 

anhörig. Författarna hade också mött patienter med problematiken ute på sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Men kunskapen om hur patienten upplever sitt liv efter en 

hjärtinfarkt hade författarna ytterst liten kunskap om. 

 

Etiska övervägande 

Studien undersöker mäns upplevelse av att överlevt en hjärtinfarkt och därför ansågs det 

viktigt att artiklar som används var granskade och bedömda av en Etikkommitté för att 

motverka lidande för informanterna i studierna. Samtliga artiklarna som användes i 

litteraturstudien visade att de tydligt hade tillstånd från en Etikkommitté. Detta framkom 

också vid intervjuer och undersökningar där informanterna till exempel kunde avbryta när 

han/hon ville och att det fanns ett samtycke för att studien genomförts. Vidare hade deltagarna 

informerats kring syftet med studien och en möjlighet till anonymitet 

(Helsingforsdeklarationen, 2008). 
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RESULTAT 

Efter att ha analyserat de tio kvalitativa artiklarna kunde fyra huvudkategorier urskiljas med 

nio underkategorier. Dessa fyra huvudkategorier beskrev mäns upplevelse efter en hjärtinfarkt 

och vilka faktorer som påverkar upplevelsen av att ha överlevt hjärtinfarkten. Detta 

resulterade i huvudkategorierna; En omskakande händelse, Livet förändrades, Vägen tillbaka 

och Upplevelsen av vården. 

 

En omskakande händelse 
 

Förlust av kontroll 

Männen upplevde att hjärtinfarkten som drabbat dem var en overklig händelse, vilket 

resulterade i "dåliga" eller "obehagliga" tankar om livet (Eriksson, Asplund & Svedlund, 

2009; Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink, 2013). De kunde uppleva en känsla av att livet 

hade passerat dem och en förlust av kontroll över sin situation. Dessa tankar var svåra att 

trycka undan och fanns alltid där, vilket skapade en frustration och svårigheter att styra sina 

tankegångar (Fredriksson-Larsson et al., 2013). Männen beskrev en begränsning i deras 

vardag och i de aktiviteter de ville utöva. De ville behålla den fysiska och psykiska nivå som 

innan infarkten, men känslan av att inte ha samma energi som tidigare ledde till att de hade 

svårt att komma igång igen. Samtidigt upplevde de svårt i att försöka tro på sin egen 

kapacitet, då de hade svårt att lita på kroppen (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2007). 

 

“I have horrible thoughts it´s like I´ve aged 15 years and I feel so old like life has just 

passed me by, like everything is over and I can´t do anything about it.”(Fredriksson-

Larsson et al., 2013, s. 4) 

Efter hjärtinfarkten skapades en rädsla för att en ny hjärtinfarkt kunde uppstå (Hogg, Garratt, 

Shaw & Tagney., 2007; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). 

Den ökade osäkerheten som denna rädsla skapade resulterade i tankar om hur skört livet är 

(Fredriksson-Larsson et al., 2013). 

 

Livet förändrades 
Livet förändrades resulterade i de fyra underkategorierna Förändrad identitet, 

Livsstilsförändringar på gott och ont, Relationer och sociala sammanhang samt En annan 

form av trötthet. 

 

Förändrad identitet 

Generellt upplevde männen en förändrad identitet efter hjärtinfarkten (Hogg et al., 2007; Uren 

& Galdas, 2015). Många av männen beskrev att de upplevde svårigheter i att inte kunna 

uppfylla sin föreställning av en manlig identitet. De manliga egenskaperna som styrka och 

fysik upplevdes som ett problem eftersom de nu kände sig svaga och oföretagsamma (Allison 

& Campbell, 2009; Uren & Galdas, 2015). Att inte kunna genomföra de aktiviteter som 

förväntades av dem skapade känsla av värdelöshet (Allison & Campbell, 2009; Kristofferzon 

et al., 2007; Hogg et al., 2007; Uren & Galdas, 2015). Vidare berättade männen att de 

upplevde en skam över att vara sjuk och att det inte var "manligt" att prata om sina känslor 

(Allison & Campbell, 2009; Uren & Galdas, 2015). Att inte ta hjälp från andra sågs också 

som en del i manligheten, och de tyckte det var jobbigt att förlora sin självständighet samt att 

vara i beroendeställning till andra (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Uren 
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& Galdas, 2015). Det ansågs också svårt att hantera könsroller då dessa nu förändrades och 

den tidigare “mansrollen” försvinner. Majoriteten uttryckte sig oroliga över att inte kunna 

fullfölja sina roller och ansvar som män (Uren & Galdas, 2015). Andra tankar som kom fram 

om identitet och manlighet var att informanterna tyckte det var jobbigt att inte kunna köra bil 

vilket sågs som en stor del i den manliga identiteten (Allison & Campbell, 2009; Uren & 

Galdas, 2015). 

 

“I thought I was a “he-man” but I wasn´t, you know...I realized limitations and that 

was a bit frustrating (Rickard, 59).” (Uren & Galdas, 2015, s. 354) 

 

Livsstilsförändringar på gott och ont 

Vissa män som har varit med om en hjärtinfarkt upplevde en bristande motivation till att 

förändra sin livsstil. Att ändra något som de själva inte valt kändes som påtvingat (Dullaghan 

et al., 2014; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2007). Denna situation av 

att bli tvingad till en förändring skapade negativa känslor i form av att inte klara av eller vilja 

förändra sitt liv. Dessutom upplevdes en känsla av att bli fråntagen sin egen vilja över att ta 

beslut över sitt liv (Dullaghan et al., 2014). När männen kände att de längre inte hade någon 

egen vilja började de väga fördelar med nackdelar i sina beslut. De mest utmanande 

livsstilförändringarna för männen var att motstå frestelse som tobak, alkohol och fet mat. 

Trots att de visste att det inte var bra att använda tobak upplevdes det svårt att motivera sig till 

att sluta, då det inte var deras egna beslut (Kristofferzon et al., 2007). Majoriteten av männen 

upplevde dessa omställningar som negativa och svåra att genomföra men det fanns även några 

av männen som kunde uppleva förändringarna positivt då de såg det som ett sätt att leva ett 

sundare liv (Forslund, Lundblad, Jansson, Zingmark & Söderberg, 2013). De kunde uppfatta 

en bättre fysisk aktivitet än tidigare och livsstilförändringen sågs som svår men gav 

motivation. Vissa män ansåg att allt inte handlar om jobb och att de nu kunde få chansen att 

ägna sig åt att förverkliga sina drömmar (Kristofferzon et al., 2008). Det var viktigt att leva 

livet njutningsfullt men samtidigt uppmärksammades exempelvis vad som var nyttig och 

onyttig mat (Forslund et al., 2013). Vidare kunde de uppleva en känsla av att få revansch i 

livet och att få en ny eller en andra chans (Eriksson et al., 2009; Kristofferzon et al., 2008). 

Männen kunde också erfara att hjärtinfarkten kommit som en vändpukt och att de hade fullt 

av energi och mådde bättre efter infarkten. Vändpunkten kunde ses som en väckarklocka och 

tacksamheten för att ha överlevt (Forslund et al., 2013).  

 

“It was not meant for me to die; it was meant for me to continue living (M1)” 

(Forslund et al., 2013, s. 6) 

 

Relationer och sociala sammanhang 

Generellt beskrev männen en svårighet att be om hjälp av familj, vänner och sjukvården, detta 

för att det fanns en upplevelse av inte vilja vara till besvär (Fredriksson-Larsson et al., 2013; 

Allison & Campbell, 2009; Uren & Galdas, 2014). Ett fåtal beskrev det som att de helst ville 

klara sig själva vilket påverkade förhållandet med sin partner och resulterade i att männen 

isolerade sig samt upplevde en osäkerhet på hur de skulle kommunicera kring sina behov 

(Kristofferzon et al., 2007; Allison et al., 2009; Kristofferzon et al., 2008). Det fanns dock 

vissa män som upplevde en lättnad då de fick utbyta erfarenheter med andra för att skapa 

förståelse för vad de har genomgått (Kristofferzon et al., 2007). De upplevde också ett behov 

av att känna sig behövda bland vänner och bekanta. Närstående och umgängeskretsen 

upplevdes samtidigt viktig för klara av vardagssysslor och hjälpa männen med det som de inte 

längre kunde klara av själva (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008 Uren & 

Galdas, 2015). Männen upplevde att vänner kom tillbaka, det sociala nätverket blev bättre och 
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att det som fanns i livet uppmärksammades på ett positivt sätt (Dullaghan et al., 2014). Vidare 

fanns ett mål för en stor del av männen att komma tillbaka i samhället. De flesta ville börja 

arbeta igen och bli en del av ett sammanhang, vilket kunde upplevas som att få en känsla av 

att komma tillbaka till sitt tidigare liv (Kristofferzon et al., 2008). 

 

En annan form av trötthet 

Efter en hjärtinfarkt kände männen en trötthet som de tidigare inte upplevt. De beskrev den 

som en annan typ av trötthet där de inte hade samma energi som tidigare (Alsén, Brink & 

Persson, 2008; Fredriksson-Larsson et al., 2013 Kristofferzon et al., 2008). Denna trötthet 

kunde upplevas svår för majoriteten av männen då det påverkade deras vardag (Alsén et al., 

2008; Fredriksson-Larsson et al., 2013). Männen upplevde det som att en tyngd lagts på deras 

axlar och de kände sig nedtryckta (Alsén et al., 2008; Kristofferzon et al., 2007). Tröttheten 

var konstant och fanns där även om de kände sig utvilade efter att ha sovit, vilket resulterade i 

att de inte kunde koppla samman tröttheten med om de varit aktiva eller inte. En större del av 

männen anpassade sin vardag efter sin trötthet (Alsén et al., 2008). 

 

“The tiredness doesn’t come, it IS there, morning, noon and night (Man, 63).” (Alsén 

et al., 2008, s. 463) 

 

Vägen tillbaka 
Vägen tillbaka urskiljs i tre underkategorierna Acceptans och anpassning, Fortsätta livet som 

innan samt Humor. 

Acceptans och anpassning 

Efter hjärtinfarkten försökte en del av männen leva ett så normalt liv som möjligt. De strävade 

efter att finna en balans i livet som påminde om det liv som fanns innan hjärtinfarkten (Alsén 

et al., 2008; Eriksson et al., 2009; Kistofferzon et al., 2007). Vissa män upplevde att det 

handlade om att acceptera sin situation och anpassa sitt liv efter hjärtinfarkten (Eriksson et al., 

2009; Uren & Galdas, 2015). 

“I cannot change history so I can either moan the fact it happened to me or I can just 

get on with it (Michael, 63)” (Uren & Galdas, 2015, s. 355) 

Det fanns också män som upplevde det svårt att acceptera sin situation och detta skapade 

negativa känslor och tankar som ledsamhet, irritation och förvirring (Fredriksson-Larsson et 

al., 2013). De försökte hantera detta genom att söka svar för sina symptom och hitta 

förklaringar i ting som stress, medicin, vara ur fysisk form eller att de inte fick tillräckligt med 

syre till kroppen (Alsén et al., 2008). 

 

Fortsätta livet som innan 

En del upplevde att de inte hade några speciella metoder att hantera sin situation efter 

infarkten utan fortsatte som vanligt. Informanterna beskrev detta också som ett sätt att gå 

vidare utan att reflektera över vad de varit med om (Hogg et al., 2007). Samma resonemang 

förs i Kristofferzon et al. (2008) där männen undvek att tänka på att de varit med om en 

hjärtinfarkt och fortsatte i samma tempo som innan infarkten.  

 

“There’s nothing I try to avoid - we’ll just have to see… (man, aged, 61)” 

(Kristofferzon et al., 2008, s.370) 
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Humor 

Männen använde humor som ett sätt att hantera sin situation och för att kunna kontrollera sina 

tankar. De upplevde att de kunde stålsätta sig och använde optimism som en fasad för att klara 

av vardagen. Några menade att det var viktigt att våga vara glad och använda skratt (Allison 

& Campbell, 2009; Kristofferzon et al., 2008). Vidare beskrev männen att humor blev ett sätt 

att få ut ilska och andra känslor genom att använda skratt och ibland morbida skämt vilket 

kunde visas sig när de hamnade i diskussion med någon. (Allison & Campbell, 2009). 

 

“Why worry? The worst that can happen is you die!” (Allison & Campbell, 2009, 

s.122) 

 

 

Upplevelsen av vården 
 

Information och bemötande 

Efter hjärtinfarkten upplevde männen att de fått bristfällig eller otydlig information från 

vården. De upplevde också att de hade svårt att förstå den information som delgivits 

(Fredriksson-Larsson et al., 2013; Hogg et al., 2007). Informationen kunde handla om 

rehabiliteringen, symptom och behandling (Kristofferzon et al., 2007). Detta kunde leda till 

att männen upplevde hopplöshet inför vad de kan och inte kan utföra i det dagliga livet 

(Dullaghan et al., 2014). Vissa av männen kände sig fångade i en debatt mellan olika 

professioners information och denna kunde skilja sig åt vilket resulterade i en förvirring för 

männen (Hogg et al., 2007). Dessa män kunde också känna en misstro för vården då de 

upplevde att de inte kunde lita på vårdpersonalens kunskap. Misstroendet för vården gjorde så 

att männen sökte kunskap på egen hand för att kunna ta beslut över sitt egna liv (Kistofferzon 

et al., 2007; Uren & Galdas, 2015). 

 

“...I haven’t any great trust in… ordinary doctors… so you have to get yourself your 

own opinion or understanding. (Man, aged 60)” (Kristofferzon et al., 2007, s. 395) 

 

Ett mindre antal av männen kunde uppleva att de fick bristfälligt bemötande och 

uppmärksamhet samt en känsla av att sjukvården inte observerade deras behov tillräckligt 

(Kristofferzon et al., 2007). Det fanns dock många män som poängterade att sjuksköterskan 

var en viktig del i sin vård då denne visade ett bra bemötande med empati, uppmuntran och 

framstod som en säkerhet i deras liv (Hogg et al., 2007; Kristofferzon et al., 2007; 

Kristofferzon et al., 2008). Vissa män upplevde att vara nära sjukhuset eller ha god kontakt 

och få bra information från sjukvården ansågs som en positiv del i att hantera livet efter 

hjärtinfarkten (Kristofferzon et al., 2008). 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkade hur män upplever sitt liv 

efter en hjärtinfarkt. Resultatet av studien visar att männen upplevde sin hjärtinfarkt som en 

omskakande händelse och att livet förändrades. De beskrev även hur de på olika sätt fann 

vägen tillbaka till ett hälsosammare liv samt upplevelsen av vården efter en hjärtinfarkt. Syftet 

kan därmed anses vara väl belyst och uppfyllt genom dessa fyra kategorier och 

underkategorier. 
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Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ metod tillämpades, för att besvara syftet med studien. Den 

kvalitativa metoden är användbar när det gäller undersökning av upplevelser och för att tolka 

människors erfarenheter (Polit & Beck, 2011, Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Att använda intervjuer hade varit ett alternativ, för att en djupare förståelse skulle uppnåtts 

eftersom det då finns en möjlighet att ställa både frågor och följdfrågor till informanterna. 

Men eftersom en intervjustudie inte kunde genomföras inom tidsramen för studien, återstod 

valet mellan litteraturstudie eller att insamla material genom att läsa och analysera 

självbiografier, som handlar om mäns upplevelse efter en hjärtinfarkt. Detta var något som 

diskuterades men efter att en eftersökning gjorts konstaterades att materialet inte var 

tillräckligt stort för att en studie baserat på självbiografier skulle kunna genomföras. 

 

I resultatet användes tio kvalitativa artiklar. En av artiklarna hade både en kvalitativ del och 

en kvantitativ, men där användes endast den kvalitativa delen, för att komma så nära syftet 

som möjligt. I studien ingick två artiklar med samma författare. Dessa artiklar är två olika 

studier med snarlika syften, men dessa valdes eftersom de motsvarade litteraturstudiens syfte. 

 

Sökningarna för att få fram artiklarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo som 

är relevanta för studiens syfte och ämnesområde. Sökordet fatigue kom att vara ett sökord 

som användes för att det i bakgrunden framgår att trötthet var ett symptom och biverkan efter 

en hjärtinfarkt.  

 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle beskriva mäns upplevelser av en 

hjärtinfarkt ur ett västvärldsperspektiv. Att välja detta perspektiv stärker studiens 

överförbarhet till svensk sjukvård (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Exklusionskriterier var kvinnor, barn upp till 18 år samt artiklar där det inte gick att urskilja 

män och kvinnor. Till en början fick många artiklar exkluderas för att de inte gick att urskilja 

könen åt, vilket upplevdes som ett problem. Artiklarna skulle också vara publicerade efter år 

2007 och vara skrivna på engelska. Då artiklarna var på engelska diskuterades och 

analyserades dessa med hjälp av engelskt lexikon för att få en bred förståelse och inte gå 

miste om välbehövlig information. Samtliga artiklar som användes bedömdes ha hög kvalitet 

eftersom poängen vid kvalitetsbedömningen översteg 80 % av de totalt möjliga poängen. Vid 

kvalitetsbedömning exkluderades två artiklar eftersom de inte uppnådde nivån hög kvalitet 

samt saknade en tydlig etisk ståndpunkt. Detta gjorde att nya artiklarna fick sökas som 

uppnådde kraven efter kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) modell av hur en kvalitetsbedömning skall 

genomföras vilket minskar risken för felbedömning. 

 

En manifest innehållsanalys genomfördes på de utvalda artiklarna. Artiklarna lästes först var 

för sig för att inte ha inverkan på varandras granskning av texterna. Det kan ses som en styrka 

att kunna hålla isär författarnas första intryck av artikeln och inte påverkas av varandra vilket 

också ökar tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vidare togs likheter och 

centrala delar ut ur varje artikel, för att sedan sammanställas och jämföras. På så sätt skapades 

meningsenheter. Även detta moment genomfördes av författarna var för sig till en början, allt 

för att minska risken för att påverka varandra. Sedan kategoriserades meningsenheterna för att 

kodas och delas upp i kategorier samt underkategorier. Till hjälp användes en innehållsanalys 

vilket stärker tillförlitligheten då detta är ett sätt att noggrant analysera artiklarnas innebörd 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Författarnas förförståelse sattes inom parentes, vilket innebär att det uppmärksammades och 

diskuterades. Detta kan ses som en svaghet då det blir svårt att helt bli fri från förförståelse 

och som författare finns den alltid där, vilket måste synliggöras. Men denna förförståelse bör 

anpassas så gott det går (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vidare kan tilläggas att 

förförståelsen också kan vara till en fördel i viss mån, för utan förförståelse skulle det vara 

svårt att bilda en uppfattning. 

 

Samtliga artiklar hade genomgått granskning av en Etikkommitté. När ett etisk godkännande 

finns tydligt angivet och beskrivet i artiklarna ses detta som en styrka som visar på att 

intervjupersonerna inte lidit någon skada av forskningen. 

 

Resultatdiskussion 
Män som drabbades av hjärtinfarkt upplevde en förlorad kontroll av vardagen, vilket ledde till 

att känslor som frustration och att inte våga lita på sin kropp blev tydliga. Liknande resultat 

ses i studien Andersson, Borglin och Willman (2013) och Junehag, Asplund och Svedlund 

(2014a) där patienter som drabbats av hjärtinfarkt upplever en konstant känsla av hot och där 

de inte finns en tilltro på kroppens förmåga. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är den levda 

kroppen navet till människans existens som ger människan tillgång till ett liv. En förändring i 

den levda kroppen kan innebära att livet förändras och att livsvärlden påverkas negativt, vilket 

kan upplevas som en stor omställning. 

 

Det fanns en känsla av restriktion som gjorde att männen inte kunde ha samma fysiska och 

psykiska förmåga som innan hjärtinfarkten. Detta visas även i studien av Andersson et al. 

(2013) där de som varit med om en hjärtinfarkt upplever en erfarenhet av mental och fysisk 

trötthet som leder till tydliga begränsningar i aktiviteter och vardagsliv. Enligt Moser (2007) 

kan en känsla av förlorad kontroll samt fysisk och psykisk trötthet leda till ångest vilket i sin 

tur hindrar förmågan att hitta strategier för att komma vidare. 

 

I studien visade det sig att männen upplevde en osäkerhet och rädsla för att en ny hjärtinfarkt 

skulle uppkomma och en insikt om att livet är skört när en dramatisk sjukdom inträffar. I 

Andersson et al. (2013) beskrivs en fruktan för att återigen drabbas av en hjärtinfarkt och att 

denna känsla är ständigt närvarande samt att synen på framtiden förändras när det finns en 

underliggande rädsla över att kanske inte få uppleva den. Samma resonemang förs i Fors, 

Dudas och Ekman (2014) där informanterna upplever rädsla för att det ska ske en plötslig 

infarkt. Att leva med en ständig rädsla för att en hjärtinfarkt ska inträffa kan vara påfrestande 

psykiskt och fysiskt. Många av männen upplevde också att de inte visste hur de skulle hantera 

dessa tankar för att komma vidare. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan en sjukdom som 

till exempel hjärtinfarkt påverka livsvärlden negativt och en sämre hälsa kan upplevas. Med 

detta kan ett lidande skapas om inte stöd för att bearbeta hjärtinfarkten blir tillgängligt.  

 

Litteraturstudien visade att män upplevde en förändrad identitet efter en hjärtinfarkt. De kände 

en besvikelse över sin kropp, vilket skapade känslor av värdelöshet samt förändring av den 

manliga identiteten som symboliserade styrka och fysik. I Andersson et al. (2013) förklaras att 

efter en hjärtinfarkt kan det upplevas svårare att utföra dagliga aktiviteter jämfört med tidigare 

vilket leder till sämre självförtroende. Männen upplever sig vara äldre och i behov av att sakta 

ner vilket också skapar frustration över att inte ha kvar den fysiska kapaciteten. Efter 

hjärtinfarkten kände sig också männen att de blev mer känslosamma (Hutton & Perkins, 

2008). För männen har livsvärlden förändrats då deras identitet inte stämmer överens med den 

tidigare föreställningen om manlighet. Denna förändring skapar ett sämre välbefinnande då de 
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inte känner sig bekväma i sin nya situation. Kroppen som männen tidigare haft som stod för 

styrka finns inte längre kvar, vilket upplevs som att själen blivit frånkopplad från kroppen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

I litteraturstudien framkom det att män vill leva sitt liv som innan hjärtinfarkten. Genom att 

acceptera och anpassa sitt liv efter hjärtinfarkten minskar risken att gå tillbaka till sitt tidigare 

destruktiva liv. Att acceptera sin situation är något som Hutton och Perkins (2008) också visar 

som en viktig del i att kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Studien av Hutton och 

Perkins (2008) visar också på att aktiviteter måste ökas stegvis samtidigt som självförtroendet 

ökar för att undvika situationer som kan frambringa ångest. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) är det genom acceptans och anpassning som personen kan hitta nycklarna för att 

underlätta och förbättra sitt välbefinnande trots sjukdom. Studiens resultat visar dock på att en 

del av männen uttryckte en vilja att försöka finna en förklaring till varför de drabbats av 

hjärtinfarkten och en problematik att acceptera sitt tillstånd. Detta är något som diskuteras i 

Fors et al. (2014) där det framkommer att informanter tillbringar mycket tid på att fundera 

kring varför just dem drabbats av hjärtinfarkt. Många uttrycker att de finner en lättnad över att 

hitta en förklaring till orsaken varför hjärtinfarkten inträffar eller att de har något att 

skuldbelägga det på. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan sökandet efter kunskap till 

varför man drabbats vara en del i att återupprätta ett välbefinnande trots sjukdom. Att genom 

kunskapen kunna bygga upp en förståelse för sin omvärld och varför detta drabbat personen 

och hur det påverkar livsvärlden.  

 

Litteraturstudien visade på att en del män kunde fortsätta sitt liv som innan infarkten. Enligt 

Panagopoulou, Triantafyllou, Mitziori och Benos (2009) kan detta bero på att männen känner 

sig osårbara efter sin hjärtinfarkt och återgår till att leva precis som innan. Att de överlevt 

upplevs som att de inte är rädda för något här i livet. Andersson et al. (2013) menar dock att 

det är svårt att återgå till att leva som innan hjärtinfarkten då aktiviteter inte längre går att 

utföra som tidigare. Detta i sin tur skapar en bristande känsla av självständighet för männen 

som drabbats. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan sjukdom skapa en förändrad känsla 

av tillgång till världen och sin livsvärld. Denna förändring kan te sig olika för varje person. 

Men förändringen kan i sin tur skapa tankar om sin existens. 

 

Studien visade på att lidande skapades för männen då en utebliven eller bristande information 

från sjukvården gjorde att männen upplevde sig låsta och inte kom vidare i livet. Enligt 

Chung, Berger och Rudd (2008) är god information en förutsättning för att lättare skapa en 

förståelse kring hjärtinfarkten och ett sätt att bearbeta sjukdomstillståndet. Det fanns också de 

som kände sig klämda mellan olika professioners information och den kunde se olika ut vilket 

skapade en osäkerhet. I Hutton och Perkins (2008) och Andersson et al. (2010) framkommer 

att informationen från sjukvården och framförallt från doktorerna är bristfällig. Detta är något 

som motsätter sig i Fors et al. (2014) där istället för mycket information inte heller är bra och 

det gäller för den drabbade att bilda sin egen uppfattning. Männen upplevde en misstro mot 

sjukvården då de inte kunde lita på vårdpersonalens kunskap. Genom att söka kunskap på 

egen hand hittade de ett sätt att ta egna beslut kring sin vård (Fors et al., 2014). Enligt Jaarsma 

et al. (2010) finns det en fara i att vården inte för en dialog med patienten och att behov 

undviks av vårdpersonal vilket medför vårdlidande. En god kommunikation ska innehålla en 

dialog där båda parter medverkar (Boykins, 2014). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

skapar en otydlig och bristfällande information en onödig förvirring som leder till ett 

vårdlidande. Därför är det viktigt att kommunikation fungerar både mellan professionerna 

samt mellan sjukvården och patient. I studien framkom det att många upplevde att 

sjuksköterskan hade en central roll i vården och var den som höll ihop de olika vårddelarna. 
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Sjuksköterskan uppfattades genom sin empati, uppmuntran och ett gott bemötande som den 

som var mest pålitlig. Detta är något som bekräftas i Hutton och Perkins (2008).  

 

Framtida forskning 
Genusforskningen har blivit aktuell inom forskning kring hjärtinfarkter då män och kvinnor 

upplever sin hjärtinfarkt olika samt att en mer individuell anpassad omhändertagande 

eftersträvas inom vården (Wernersson Lindgren, 2013). Efter en hjärtinfarkt kan livet 

förändras individuellt på flera olika plan för män. Det finns således ett behov av mer 

forskning kring hur män hanterar och upplever sin manliga identitet vid hjärtinfarkt. Den 

manliga identiteten visade sig vackla i denna studie och därför bör det vara av intresse att 

undersöka vidare om hur män upplever sin manlighet vid andra sjukdomar och ifall detta är 

något generellt. Forskningen kan i sin tur hjälpa män till en bättre rehabilitering tillbaka till ett 

drägligt liv. Dessutom kan forskningen leda till en mer individuellt anpassad vård. Vidare kan 

mer forskning genomföras på hur återanpassningen i samhället ska bli bättre. Sjuksköterskan 

kan genom forskningen möta patienten med en mer individuell anpassad vård då hjärtsjuka 

patienter kan påträffas inom alla områden där sjuksköterskan är aktiv. 

 

Slutsatser 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att män kan erfara hjärtinfarkten på individuellt olika 

vis. Män kan uppleva att deras ”manlighet” och fysisk samt psykisk prestation förändras efter 

en hjärtinfarkt vilket påverkar deras vardag och rädslan för hur skört livet är blir mer 

påtagligt. En del män kan fortsätta sitt liv som tidigare eller acceptera och anpassa sin 

situation men det finns även de män som har svårigheter att genomföra detta. Informationen 

och bemötandet från vården kunde upplevas som både bra och bristfällig. Resultatet visar att 

vården behöver utveckla och individuellt anpassa sin omvårdnad för att möta männen och 

deras upplevelser efter en hjärtinfarkt. För att återanpassa män till ett drägligt liv efter en 

hjärtinfarkt behövs mer resurser och kunskap då männen kan uppleva en nytillkommen rädsla 

för döden, förändrad identitet samt svårigheter att acceptera och anpassa sitt liv. Genom 

professionell hållning och omvårdnad kan sjuksköterskan bidra till ett patientfokuserat möte, 

där fokus ligger på den unika livsvärlden och den levda kroppen. En patientcentrerad sjukvård 

ger en förutsättning för att uppleva ett välbefinnande då patienten känner sig väl bemött och 

involverad i sin vård och sitt liv. Sjuksköterskan kan med stöd och motivation hjälpa och leda 

till att motverka lidande samt öka välbefinnandet.  
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Artikelsökning     Bilaga 1 

Sökmotor Datum Ämnesord Antal träffar Utvalda 

artiklar 
*Cinahl 2015-04-15 Myocardial 

infarction 

9289  

  +Life experiences 47  

  +Male 32  

  +Patient attitudes 11 1 

**Pubmed 2015-04-14 Myocardial 

infarction 

15382  
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  +Male 238  

  +Psychosocial 

factors 

51  

  +Health knowledge 10 1 

**Pubmed 2015-04-14 Myocardial 

infarction  
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  +Lifestyle 97  

  +Male 97  

  +Psychosocial 

factors 

32  

  +Patient attitudes 5 1 

*Pubmed 2015-04-21 Myocardial 

infarction 

37487  
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  +Quality of life 46  

  +Life experiences 11 1 

*PsycINFO 2015-04-15 Myocardial 

infarction 

1405  

  +Coping 50  

  +Emotional 21  
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**PsycINFO 2015-04-15 Myocardial 
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  +Life experiences 25  

  +Men 11 3 
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  +Lifestyle 1 1 

*PsycINFO 2015-04-23 Myocardial 

infarction 

1405  

  +Fatigue 21  

  +Patient attitudes 3 1 

 

*Peer Reviewed, 2007-2015, Full text eller Linked Fulltext 

** Peer Reviewed, 2007-2015, Fullt text eller Linked Fulltext, Adult, Male 

(MM) - Exact Major Subject Heading 

 

 

 



 

Kvalitetsbedömning                        Bilaga 2 (1/2) 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod ur Willman, 

Stoltz & Bahtsevani. (2011).  

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ………………………………………………………… 

Finns det ett tydligt syfte?  □Ja □Nej □Vet ej 

Patientkarakteristika  Antal…………………………………………………. 

   Ålder………………………………………………… 

   Man/Kvinna…………………………………………. 

Är kontexten presenterad?  □Ja □Nej □Vet ej 

Etiskt resonemang?  □Ja □Nej □Vet ej 

 

Urval 

-Relevant?   □Ja □Nej □Vet ej 

-Strategiskt?   □Ja □Nej □Vet ej 

 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet? □Ja □Nej □Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven? □Ja □Nej □Vet ej 

-analys tydligt beskriven?  □Ja □Nej □Vet ej 

 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt begripligt? □Ja □Nej □Vet ej 

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

-Råder analysmättnad?  □Ja □Nej □Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

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

-Redovisas resultatet i förhållande till □Ja □Nej □Vet ej 

en teoretisk referensram? 
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Genereras teori?  □Ja □Nej □Vet ej 

Huvudfynd 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□Hög □Medel □Låg 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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of-hospital cardiac 

arrest and their 

thoughts about what 

lifestyle means to 

them: a mixed 

methods study. 

Att beskriva 

riskfaktorer och livsstil 
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male sudden cardiac 

arrest survivors and 

their partners: a 

gender analysis 

Syfte var att undersöka 

hur maskulinitet 

formar erfarenheten 

för män och deras 

partner efter en 

hjärtinfarkt 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

n=13 

(0) 

Resultatet delades 

upp i tre kategorier: 

Stöd och 

självförtroende, 

Hantering av känslor 

samt Inte längre en 

“He-man” 

Hög 

>80% 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Bilaga 3 (4/5) 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kristofferzon, M., 

Löfmark, R., & 

Carlsson, M. 

 

2008. 

 

Sweden. 

 

Scandinavian Journal 

Of Caring Sciences 

Managing 

consequences and 

finding hope--

Experiences of 

Swedish women and 

men 4-6 months after 

myocardial infarction. 

Syftet var att beskriva 

det vardagliga livet för 

män och kvinnor 4-6 

månader efter en 

hjärtinfarkt samt deras 

förväntningar på 

framtiden. 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer 

n=39 

(0) 

Resultatet delades 

upp i två teman. Att 

lära sig leva med 

hjärtinfarkt och Hitta 

en mening i det som 

har hänt. 

Hög 

>80% 

Kristofferzon, M., 

Löfmark, R., & 

Carlsson, M. 

 

2007. 

 

Sweden. 

 

Journal Of Clinical 

Nursing. 

Striving for balance in 

daily life: experiences 

of Swedish women 

and men shortly after 

a myocardial 

infarction. 

Syftet var att beskriva 

erfarenheter av det 

vardagliga livet för 

män och kvinnor 4-6 

månader efter en 

hjärtinfarkt 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer 

n=39 

(0) 

Tre kategorier 

redovisades i 

resultatet: “Hot mot 

det vardagliga livet”, 

“Strävan efter 

kontroll”, “Det 

mångtydiga 

nätverket”. 

Hög 

>80% 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Bilaga 3 (5/5) 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Fredriksson-Larsson, 

U., Alsen, P., & Brink, 

E. 

 

2013. 

 

Sweden. 

 

International Journal 

Of Qualitative Studies 

On Health And Well-

Being. 

I’ve lost the person I 

used to be - 

Experiences of the 

consequences of 

fatigue following 

myocardial infarction. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

personliga upplevelser 

av trötthet och hur 

man hanterade detta 2 

månader efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer som 

analyserades med en 

konstruktivistisk 

grundad teori. 

n=18 

(0) 

Resultatet mynnade 

ut i rubriken som är 

Jag har förlorat den 

person jag brukade 

vara. Denna rubrik 

kom fram genom att 

resultatet lett till fyra 

kategorier som var 

Ofrivilliga tankar, 

Visshet ersätts med 

frågetecken, Kör med 

handbromsen på och 

Bara vara räcker. 

Hög 

>80% 

Alsén, P., Brink, E., & 

Persson, L. 

 

2008. 

 

Sweden. 

 

Journal Of Advanced 

Nursing. 

Living with 

incomprehensible 

fatigue after recent 

myocardial infarction 

Syftet var att 

undersöka trötthet som 

ett symptom efter en 

hjärtinfarkt och hur 

patienter hanterade sin 

situation. 

Kvalitativ studie. 

Intervjustudie med 

konstruktivistisk 

grundad teori metod. 

n=19 

(0) 

Resultatet delades in 

olika kategorier med 

en huvudkategori som 

central “Att leva med 

oförståelig trötthet”. 

Hög 

>80% 



 

 


