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Abstrakt  
 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt är en livshotande och chockerande händelse vilket drabbar ungefär 32 000 

svenska invånare varje år. Stigande ålder och sämre hälsa leder till att risken att drabbas av en 

hjärtinfarkt blir högre och behovet av vård blir större. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters erfarenheter efter en akut hjärtinfarkt. 

 

Metod 

En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. 

 

Resultat 

Det fanns ett stort behov av individuellt stöd och hjälp att hantera konsekvenser efter 

hjärtinfarkten. Patienter uttryckte att det fanns behov av mer information från 

sjukvårdspersonalen om sina symptom, hjärtstatus, behandlingar och hjärtrehabilitering. 

Första året efter hjärtinfarkten var svårast och bidrog till en ny medvetenhet om livet och en 

realistisk syn på sitt tillstånd. Familj, vänner och andra med samma erfarenhet fick ökad 

betydelse i patienternas liv. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskan bör ha en förståelse för patientens erfarenheter av sin hjärtinfarkt för att 

utveckla omvårdnaden genom att individualisera patientens behov i efterförloppet genom att 

främja patientens hälsa.  

 

Nyckelord 

Hjärtinfarkt, erfarenheter, patient, hälsa, systematisk litteraturstudie. 

 

Tack 
Ett stort tack till samtliga som stöttat oss genom vårt arbete med litteraturstudien. Extra stort 

tack till vår handledare Ing-Marie Söderström för vägledning och stöd.  
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1 Inledning  

Hjärtinfarkt drabbar en stor del av vår befolkning. Vi som blivande allmänsjuksköterskor 

kommer att träffa denna patientgrupp oavsett var vi arbetar. Författarna till denna studie har 

haft praktik samt arbetat på medicinska avdelningar och träffat många patienter efter en akut 

hjärtinfarkt. Att uppleva en hjärtinfarkt kan medföra både positiva och negativa erfarenheter 

hos patienter, vilket väckte ett stort intresse hos författarna till föreliggande litteraturstudie. I 

denna studie lyfts ett patientperspektiv upp som beskriver patienters erfarenheter av hur det är 

att leva vidare efter en hjärtinfarkt. Genom att sjuksköterskan är medveten om patienters 

erfarenheter i efterförloppet kan kunskapen och förståelsen för patientens situation öka 

möjligheten för sjuksköterskan att främja patientens hälsa genom att ge patienten en 

evidensbaserad och individuellt anpassad omvårdnad.  

2 Bakgrund  

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken 

Hjärt-kärlsjukdomar utgör en stor andel av de sjukdomar som drabbar människor idag och är 

den vanligaste dödsorsaken, både i Sverige och övriga världen. Sjukdomarna innebär 

exempelvis kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och plötsligt hjärtstopp 

(Hjärt-och lungfonden, 2015). Enligt världshälsoorganisationen WHO, avlider årligen ca 18 

miljoner människor i hjärt-kärlsjukdom (WHO, 2015). I Sverige lever ca 1,4 miljoner 

människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom och nästan 4 av 10 avlider. Bara hjärtinfarkt 

drabbar ungefär 32 000 svenska invånare varje år och räknas som den vanligaste enskilda 

orsaken till dödsfall i vårt land (Hjärt-och lungfonden, 2015). 

Vad är hjärtinfarkt? 

Hjärtat är blodomloppets viktiga pump vars uppgift är att pumpa syresatt blod till kroppens 

alla organ och vävnader. Varje dygn slår hjärtat cirka 100 000 slag och pumpar cirka 7 000 

liter blod genom blodomloppet (Henriksson & Rasmusson, 2013). Hjärtinfarkt är förlust av 

blodflöde till ett område i hjärtat till följd av att ett kranskärl är blockerat. Den upphörda 

cirkulationen medför att muskelvävnad dör av syrebrist. En vanlig bakomliggande orsak till 

hjärtinfarkt är ateroskleros som gör blodkärlen trängre och försämrar cirkulationen. Ett 

aterosklerotiskt plack kan av sig själv täppa till en artär eller också brista, varvid trombocyter 

fastnar på den skadade ytan i kärlet och ger upphov till en tromb som täpper till artären. 

Konsekvenserna kan bli allvarliga eftersom hjärtats pumpfunktion snabbt försämras och både 

cirkulationen och blodtrycket påverkas (Ericson & Ericson, 2013). Beroende på var i 
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kranskärlen förträngningen sker och hur länge den varar bestämmer hur allvarlig skada på 

hjärtmuskeln det blir. Desto längre tid det tar innan patienten får behandling, desto större 

skador får muskelcellerna. Det tar ungefär 30-60 minuter från det att flödet till kärlet stängts 

av till att det blir en irreversibel skada på hjärtmuskeln. Tidsfaktorn är betydelsefull för hur 

stor hjärtmuskelskadan blir. Det finns olika infarkttyper som ST-höjningsinfarkt STEMI, 

respektive icke ST-höjningsinfarkt NSTEMI. Diagnosen utgår från EKG-förändringar 

kombinerat med biomedicinska markörer och därifrån väljs behandlingsprinciperna (Ericson 

& Ericson, 2013; Vasko, 2013). 

Riskfaktorer och livsstilspåverkan 

Risken för kranskärlssjukdom påverkas av en lång rad faktorer. De mest välkända 

riskfaktorerna som blodfettsrubbning, rökning, hypertoni, ökad stress, fysisk inaktivitet och 

övervikt är till stor del relaterade till levnadsvanor. En speciell grupp patienter med metabola 

syndromet har också stor risk att drabbas av en kranskärlssjukdom. Metabola syndromet 

kännetecknas av bukfetma, hypertoni, nedsatt glukosintolerans och förhöjda lipider (Vasko, 

2013). Det visade sig i en studie av Hulsegge et al., (2013) att människor idag har en sämre 

hälsa gällande övervikt, fetma och hypertoni än tidigare generationer. Detta kommer med stor 

sannolikhet att öka antalet patienter med kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. En annan studie 

visade också att stillasittande livsstil och brist på motion i 16-årsåldern ökade risken att 

utveckla metabolt syndrom i medelåldern vilket i sin tur kan leda till kranskärlssjukdom 

(Wennberg, Gustafsson, Dunstan, Wennberg & Hammarström, 2013). Regelbunden fysisk 

aktivitet har många positiva effekter. Det stimulerar kranskärlens genomblödning och 

förbättrar därmed successivt myokardiets kapacitet. Även pulsfrekvens och blodtryck sänks, 

blodfettbalans och kroppens känslighet för insulin förbättras (Ericson & Ericson, 2013). 

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (2013) visade att människor med lägre 

utbildningsgrad hade sämre hälsa. Det visade sig att de med lägre utbildning fick ett sämre 

och därigenom farligare arbete, de rökte mest, rörde sig minst och hade störst andel fetma. 

Rökning är en tung riskfaktor. Tobaksröken innehåller en mängd komponenter som påskyndar 

utveckling av ateroskleros (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2013).  

Långvarig stress är en väl etablerad riskfaktor för en hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2013). 

En studie visade att det även fanns ett tydligt samband mellan kortare vredesutbrott och 

hjärtinfarkt. Det har visat sig att inom ett par timmar efter ett vredesutbrott, i form av ilska, 

ökade risken fem gånger så mycket att få en hjärtinfarkt. Detta beror på ökade stresshormon 
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som frisätts i blodet på grund av ilskan, vilket leder till hårdare hjärtslag samt att puls och 

blodtryck stiger (Mostofsky, Penner & Mittleman, 2014). 

 

Symptom 

Den kliniska bilden vid hjärtinfarkt är varierande och kan bestå bland annat av bröstsmärtor 

och/eller svår tryckkänsla i bröstet. Smärta strålar ofta ut i vänstra armen, axeln eller 

underkäken. Patienten kan också uppleva yrsel, andnöd, kallsvett, illamående, kräkningar, 

trötthet, matthet, blekhet och ångest. Ibland kan känslan kopplas till dödsskräck. Ibland kan en 

hjärtinfarkt ge en annorlunda symptombild. Om man tidigare haft bröstsmärtor till följd av 

kärlkramp kan smärtan ha stegrats successivt och börjat uppkomma även i vila (Ericson & 

Ericson, 2013). Ungefär en av fem som drabbas av hjärtinfarkt har ingen bröstsmärta alls, då 

finns andra symptom som andnöd, svimning, svettning och blekhet. Ett sådant 

symptommönster är vanligast hos äldre personer. En del patienter, framför allt patienter med 

diabetes, har ingen eller kanske bara obetydlig smärta. Många infarkter är helt “tysta”, det vill 

säga patienten har inga symptom alls (Vasko, 2013).   

 

Behandling och rehabilitering 

Vid akut hjärtinfarkt är det viktigt att patienter får behandling så snabbt som möjligt, helst 

inom ett dygn. Det gäller att återställa cirkulationen i det tilltäppta kärlet. Kärlet kan öppnas 

med propplösande läkemedel eller Percutan Coronar Intervention, (PCI). Behandlingen startas 

redan under ambulansfärden på väg till sjukhuset. Smärtlindring är viktigt av psykologiska 

skäl och för att minska risken för komplikationer. Smärtan framkallar ofta dödsångest vilket 

medför negativ stress för det sjuka myokardiet. Kontinuerlig EKG-övervakning behövs under 

första dygnet på grund av att livshotande arytmier kan utlösas (Ericson & Ericson, 2013). 

Enligt Hjärt-och lungfonden har andelen patienter med NSTEMI som genomgått PCI de 

senaste åren ökat (Hjärt-och lungfonden, 2015). Vid flera förträngningar i kranskärlen görs 

istället en bypassoperation (Ericson & Ericson, 2013). 

Behandling vid hjärtinfarkt omfattar inte bara det akuta omhändertagandet av patienter. 

Livsstilsförändringar som regelbunden motion, stress reduktion, rökfrihet och hälsosamma 

kostvanor är viktiga åtgärder för patienter efter en akut hjärtinfarkt. De positiva effekterna av 

rehabilitering inkluderar en minskning av dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar, förbättrad 

kondition och ger färre hjärtsymptom. Hjärtrehabilitering leder till att patienterna bättre 

hanterar sina riskfaktorer, får ökad motivation i livsstilsförändringar som till exempel en mer 
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framgångsrik rökavvänjning. Rehabilitering bör fokuseras på individuell anpassad träning, 

optimering av funktionell status och psykisk hälsa hos patienter (Ericson & Ericson, 2013). 

Vad en hjärtinfarkt kan leda till 

Hjärtinfarkt kan leda till olika komplikationer som till exempel hjärtsvikt, arytmi och plötslig 

död. Vid en stor infarkt eller om hjärtat fått ärrbildningar efter flera små infarkter kan hjärtats 

pumpförmåga försämras och tillståndet kallas hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte förse 

kroppens celler, vävnader och organ med det syre kroppen behöver. Under de första timmarna 

efter smärtdebuten är risken hög för plötsligt hjärtstopp. Livshotande tillstånd med allvarlig 

arytmi kan utlösas eftersom den skadade hjärtmuskelns elektriska aktivitet är instabil (Ericson 

& Ericson, 2013). 

Hjärtinfarkt kan även leda till olika psykosociala problem (Ericson & Ericson, 2013). 

Hjärtinfarkt är en akut livshotande händelse, som orsakade lidande när kontroll över livet 

försvann och en medvetenhet om döden upplevdes. Hjärtinfarkt kunde väcka känslor av både 

skuld och skam, inte bara på grund av sjukdomen, utan också som en följd av sjukdomen 

(Svedlund, Danielsson & Nordberg, 2001). Processen för anpassning och återhämtning efter 

en hjärtinfarkt kan vara en kamp som syftar till att återta kontrollen över sin livssituation och 

återfå välbefinnande och hälsa (Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003).  

Eftersom människor lever längre, så finns det en större risk att andelen kroniska sjukdomar 

som hjärt- kärlsjukdomar kommer att stiga. Beroendet av vården kommer att öka och det är 

sjuksköterskan som ska kunna identifiera det behov och stöd som människor kommer att 

behöva (Dale, Söderhamn & Söderhamn, 2012). 

2.1 Teoretisk referensram 

Begreppet hälsa utgjorde den teoretiska referensramen i denna litteraturstudie. Dahlberg och 

Segesten (2010) betonar att  hälsa är ett centralt begrepp för sjuksköterskan. 

Omvårdnadsprocessen förklarar att sjuksköterskans hälsofrämjande arbete innebär att ta till 

vara, möjliggöra, stärka och förbättra de resurser hos individen och de faktorer i individens 

livsmiljö som kan bidra till hälsa. För att möjliggöra detta bör sjuksköterskan i mötet med 

patienten vara medveten om hälsobegreppens innebörder för att lättare kunna förstå 

individens behov och livssituation. 

Begreppet hälsa 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa som något mångdimensionellt som har olika 
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innebörder för olika människor. Hälsa är en process som människan skapar själv och är något 

som upplevs i livet. Det handlar både om en känsla av inre balans och en känsla av jämnvikt i 

relation till sina medmänniskor och till livet i övrigt. Upplevelsen av hälsa går ofta hand i 

hand med välbefinnande, de som upplever hälsa upplever också oftast välbefinnande. Birkler 

(2007) förklarar att begreppet hälsa kan bestämmas av den subjektiva upplevelsen eller av 

objektiva kriterier. Subjektiva upplevelser handlar om att människan känner sig frisk och i 

objektiva termer ses hälsa som frånvaro från sjukdomssymptom. Det mest intressanta är att 

det subjektiva och objektiva kan komma i konflikt med varandra. För det första kan det finnas 

symptom på sjukdom utan att människan känner sig sjuk. För det andra kan människan känna 

sig sjuk utan att en sjukdom har konstaterats.  

Willman (2009) anser att hur människan uppfattar sin hälsa kan påverkas av sjukdom, skada, 

lidande, smärta eller relationer. Det finns flera sätt att förstå begreppet hälsa som utgår från ett 

holistiskt perspektiv det vill säga en helhetssyn. Människan kan inte förstås genom att enbart 

se på delar av denne, människan ska förstås som en helhet. Dahlberg och Segesten (2010) 

anser att hälsa även berör de existentiella frågorna hos en människa. Människan strävar 

ständigt efter liv, kärlek och mening. Detta perspektiv beskriver hur människans livsväg kan 

utvecklas, ändra riktning, byta spår och förändras. Det handlar om vem vi är som människor, 

hur vi känner oss själva och hur väl vi förstår oss själva och samspelet med övriga världen och 

andra människor. Det innebär att finna ett sätt att vara i världen som sammanstrålar med det 

existentiella sammanhanget och att nå en högre grad av helhet, balans och harmoni. Hälsa 

beskrivs även som livskraft och livslust. Detta perspektiv innebär att människan har vilja att 

leva det liv denne vill leva med hinder och möjligheter. 

Birkler (2007) nämner även att begreppet hälsa kan ses som ett eftersträvansvärt mål eller 

endast som ett medel att undgå sjukdom. Samtidigt kan hälsa sägas vara ett eftersträvansvärt 

ideal i sig. Det gör begreppet nära förbundet med idén om det goda livet. En viss livsstil kan 

till exempel befrämja ett hälsosamt och harmoniskt liv. Det krävs alltså mer för en människa 

att uppnå en god hälsa, det räcker inte bara med att vara i frånvaro av en sjukdom. Människor 

ska också äta hälsosamt, sluta röka och motionera regelbundet. Hälsa har enligt Birkler (2007) 

blivit ett normativt begrepp.  

Sjuksköterskans möte med patienten 

Enligt Langius-Eklöf (2009) är det hälsa som bör vara i fokus, inte sjukdom, och mycket 

handlar om att stärka, främja eller bevara hälsan hos patienter som har en kronisk sjukdom. 
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Willman (2009) skriver att i mötet med patienten ska sjuksköterskan identifiera och bedöma 

patienters resurser och förmåga till egenvård, undervisa och stödja patienter med syfte att 

främja hälsa och därmed förhindra ohälsa. Dahlberg och Segesten (2010) betonar att 

sjuksköterskan bör finnas till hands, vara öppen, följsam och svara an på de behov som 

föreligger. Exempelvis de känslor av otillräcklighet, oro och osäkerhet hos patienter. Det är 

vårdandets främsta uppgift att hjälpa patienter till så god hälsa som möjligt och därmed lindra 

effekterna av eventuellt förekommande sjukdom och annat lidande. Hälsa är därför 

vårdvetenskapens och vårdandets centrala fenomen, begrepp, fokus och målet för omvårdnad. 

3 Problemformulering 

Hjärtinfarkt är en livshotande och chockerande händelse vilket drabbar ungefär 32 000 

svenska invånare varje år. Den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt är ateroskleros som har flera 

riskfaktorer som går att påverka genom sin livsstil. Hög ålder, rökning, fysisk inaktivitet, 

hypertoni, övervikt och ökad stress leder till att risken att drabbas av en hjärtinfarkt blir högre 

och behovet av vård blir större. Hjärtinfarkt kan orsaka lidande när kontroll över livet 

försvinner och en medvetenhet om döden upplevs. Återhämtning efter en hjärtinfarkt kan vara 

en kamp för patienten som syftar till att återta kontrollen över sin livssituation. Som 

sjuksköterska är det av betydelse att kunna möta patienten i den situationen och vara 

medveten om hur en hjärtinfarkt påverkar patienten det blir då lättare att främja patientens 

hälsa och ge god evidensbaserad vård som denne behöver. Som författare till denna studie och 

blivande sjuksköterskor ville vi fördjupa oss i om hur livet kan förändras efter en akut 

hjärtinfarkt för att möta patienternas individuella behov och för att kunna utveckla en optimal 

omvårdnad för patienten. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters erfarenheter efter en akut hjärtinfarkt. 

 

5 Metod 

Författarna till denna studie gjorde en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) innebär detta att systematisk söka, kritisk granska och därefter 

sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. Litteratursökningen 

gjordes genom databassökning. För att utveckla sökningen ytterligare gjordes även manuell 

sökning. Östlundh (2012) menar att den manuella sökningen är nödvändig för att få fram ett 
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bra slutresultat. 

 

Inklusionskriterier och avgränsningar 

En litteraturstudie borde innehålla relevant forskning, därför var det viktigt att ha 

kriterier för sökningen som utgått från syftet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Inklusionskriterierna var att artiklarna inriktades på patientperspektiv, deltagare skulle vara 

vuxna minst 18 år och hade genomgått en akut hjärtinfarkt. Studiens fokus låg på erfarenheter 

som patienter fått efter det akuta omhändertagandet och omfattade det första året efter 

hjärtinfarkten. Artiklarna beskrev erfarenheter från både män och kvinnor. 

Avgränsningar som gjordes var att alla studier var vetenskapliga och publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift med peer review. I databasen PubMed användes funktionen Ulrich’s 

periodicals directory för att kontrollera att artiklarna var publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift. Studier var skrivna på engelska eller svenska på grund av att författarna behärskade 

dessa språk. Kristensson (2014) skriver att det är viktigt att använda så aktuella studier som 

möjligt men årtalet får inte orsaka att artiklar med hög kvalitet förloras. Artiklarna som 

inkluderades i studien var publicerade mellan 2007 – 2015. 

Databas- och manuell sökning 

Att skapa en bra sökstrategi var det första steget i sökningen. Detta innebar att identifiera 

vilka sökord som skulle användas, vilken typ av studier som eftersöktes och vilka sökvägar 

som skulle tillämpas. Det bästa sättet att söka efter litteratur var att systematiskt söka med 

hjälp av sökord i olika databaser. Det fanns emellertid alltid en risk att databaserna inte 

innehöll all relevant litteratur och då behövdes det ta till andra sökvägar som till exempel en 

manuell sökning (Kristensson, 2014). Provsökningar gjordes innan de egentliga sökningarna 

(Bilaga 2), vilket enligt Kristensson (2014) bör göras för att skapa en bra sökstrategi. 

Databaser som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO. Cinahl är en omfattande databas 

som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed är den bredaste databas inom 

medicinsk vetenskap och omvårdnad. PsycINFO är en databas som täcker psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökstrategin i Cinahl var en kombination av ämnesordsökning från Cinahl Headings och 

fritextsökning (Bilaga 2). Ämnesord som användes var myocardial infarction och 

fritextsökning med patients och experience. Dessa kombinerades med varandra med hjälp av 

booleska operatorn AND. Kombination med OR gav för stort och ospecifikt resultat och 
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valdes därför bort i samtliga databaser. Forsberg och Wengström (2013) menar att den 

booleska operatorn AND är till för att kombinera sökord som då begränsar och specificerar 

sökningen, medan OR utvidgar en sökning.  

Det testades även ett annat ämnesord i Cinahl som life experience och fritextsökning 

experiences in everyday life i kombination med myocardial infarction och patients. Detta gav 

färre antal träffar och de relevanta artiklarna funna på detta sätt fanns redan i den slutliga 

sökningen. 

Även i PubMed användes sökstrategin ämnesordsökning kombinerat med fritextsökning samt 

booleska operatoren AND. Författarna använde sig av svensk MeSH för att hitta relevanta 

ämnesord. Ämnesord som användes i PubMed var myocardial infarction och life change 

events. Fritextsökning gjordes med patients och experience. För att begränsa sökningen 

användes myocardial infarction ihop med funktionen subheadings/nursing/phsycology vilket 

slutligen kombinerades med de andra sökorden (Bilaga 2). 

På liknande sätt gjordes sökningen i PsycINFO, det vill säga ämnesordssökning kombinerades 

med fritextsökning. Vid sökning av ämnesord i PsycINFO användes Thesaurus. Ämnesord 

som användes i PsycINFO var myocardial infarctions och fritextsökning med patients och 

experience. Då begränsades myocardial infarctions med Major Concept och kombinerades 

med fritextorden patients och experience och booleska operatoren AND (Bilaga 2). 

Det finns material som inte går att hitta på internet och i databaser, därför kan en manuell 

sökning genomföras (Östlundh, 2012). Det handlar om att söka manuellt efter vetenskaplig 

litteratur på ett bibliotek eller med hjälp av referenslistor, så kallad snowballing (Kristensson, 

2014). Genom vår manuella sökning inkluderades en artikel som väckte ett stort intresse och 

inte upptäcktes via valda sökord i databaserna. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att 

manuell sökning kan göras genom att söka information i en tidskrift inom det valda 

ämnesområdet. Artikeln har nummer 12 i artikelmatrisen (Bilaga 1). En andra artikel hittades 

genom titel i artikels referenslista och exkluderades senare på grund av att den föll utanför 

inklusionskriterierna. 

I samband med sökningen tog författarna hjälp av en bibliotekarie. Forsberg och Wengström 

(2013) menar att ta hjälp av en bibliotekarie gör sökningen mer effektiv. 
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Urval och kvalitetsgranskning 

Artiklarnas titlar som matchade litteraturstudiens syfte granskades vidare genom att läsa 

abstrakt av studien. Efter det gjordes ett första urval av studier som skulle ingå i den fortsatta 

granskningen (Forsberg & Wengström, 2013). 

När författarna fick till ett bra sökningsresultat lästes alla titlar och därefter abstrakten av de 

artiklar som passade litteraturstudiens syfte. Artiklarna som inte hade relevans i förhållande 

till litteraturstudiens syfte och inte befann sig inom valt inklusionsområde 

valdes bort. Artiklarnas innehåll lästes flertal gånger individuellt för att få en stor förståelse 

och helhetssyn av valda studier. Därefter delade författarna upp samtliga artiklar och 

kvalitetsgranskade dessa var för sig och oberoende av varandra. Efter att alla artiklar 

granskats av av samtliga författare jämfördes resultatet och diskuterades mellan författarna för 

att se om det fanns överensstämmelse om studiernas kvalitet. Innan artiklar slutligen 

inkluderades gjordes en gemensam granskning för att se om kvaliteten i studierna var 

tillräckligt höga för att inkluderas i litteraturstudien. 

Till hjälp användes Kristenssons (2014) granskningsmallar för granskning av kvalitativa och 

kvantitativa studier. För mixad metod sammanfördes både kvalitativ och kvantitativ mall. 

Granskningsmallarna var uppbyggda av ett antal frågor som rörde studiens innehåll. För att en 

artikel skulle klassas som hög kvalitet skulle flertalet frågor kunna besvaras och stå tydligt 

förklarat i studien (Kristensson, 2014). Varje enskild artikel bedömdes med en tregradig 

skala: högt, medel eller lågt bevisvärde. Artiklar som hade tydlig struktur och röd tråd genom 

hela arbetet prioriterades. I fortsatt granskning fick de artiklar som hade tydliga 

metodbeskrivningar och resultat som var logiska och lätta att följa samt diskuterade både 

styrkor och svagheter högt bevisvärde. Några av studierna värderades till medel på grund av 

otydlig beskrivning av någon del som exempel urval, datainsamling eller bortfallsanalys. 

Författarna inkluderade artiklar med hög och medel kvalitet och samtliga var etiskt godkända. 

Sex artiklar valdes bort vid granskningen av totalt 18 granskade. Artiklar som exkluderades 

vid granskningen uppfyllde inte inklusionskriterierna. Tre artiklar beskrev bara mäns eller 

kvinnors erfarenheter och två undersökte erfarenheter över ett år efter hjärtinfarkten. En 

artikel exkluderades på grund av låg kvalitet för dålig beskrivning av metod som urval, 

bortfallsanalys, datainsamling samt saknade styrkor och svagheter i studien. 12 artiklar 

inkluderades i litteraturstudien, åtta kvalitativa, tre kvantitativa och en mixad metod.  
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Analysmetod 

I analysen inspirerades författarna av Forsberg och Wengströms (2013) modell för 

innehållsanalys. Författarna använde ett induktivt tillvägagångssätt som enligt Forsberg och 

Wengström (2013) innebär att mönster, teman och kategorier baseras på data och forskaren 

blir medveten om mönster och kategorier som inte är tydligt uttalade. Målet är först att nå 

djupet i texten för att sedan kunna integrera data i en förklaringsmodell (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Alla artiklar var skrivna på engelska och översattes gemensamt till svenska för att få en bättre 

förståelse för dem. Under analysarbetet fanns hela tiden syftet synligt för att undvika att få 

med resultat som inte ingick i litteraturstudiens syfte. I första steget läste författarna varje 

artikels översatta resultat var för sig för att bekanta sig med textens innehåll. Sedan läste 

författarna enskilt resultatet flera gånger för att nå djupet i texten. Detta beskriver Forsberg 

och Wengström (2013) som att texten bör analyseras flertal gånger för att bekanta sig med 

materialet, så kallad naiv läsning. Utsagorna från alla studier som motsvarade studiens syfte 

skrevs ner av författarna separat och placerades i en tabell. Sedan diskuterade författarna alla 

utsagor tillsammans för att identifiera att alla svarade på litteratursstudiens syfte. I nästa steg 

fick varje utsaga en viss kod beroende på vad utsagan handlade om. Därefter delade 

författarna upp koderna utefter liknande innehåll och kategorier skapades. För att materialet 

skulle bli mer presenterbart gjordes underkategorier. Se exempel på analysen i tabell 1.  

All text i de kvantitativa resultaten och tabeller med statistiska beräkningar studerades 

noggrant. Efter det skrevs de viktigaste resultaten ihop till en text av resultat och tabeller från 

de kvantitativa artiklarna. Sedan plockades dessa in i kategorier som hade skapats utifrån 

analysen av de kvalitativa artiklarna (Tabell 1).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Utsaga Kod                        Underkategori Kategori 

Patienterna uppskattade sitt sociala liv med 

familj och närstående, liksom deras egen hälsa 

och gav mer uppmärksamhet åt dessa aspekter 

nu.  

Uppskattade det sociala livet 

med familj och närstående och 

sin hälsa, mer uppmärksamhet 

åt detta nu. 

Nya prioriteringar Erfarenheter av 

förändrad syn på 

livet 
 

Patienter hade mycket tankar på döden efter 

hjärtinfarkten. De var rädda att få en ny 

hjärtinfarkt och detta skapade en stark rädsla. 

Tankar på döden, rädsla att få 

en ny hjärtinfarkt 
Rädsla Erfarenheter av 

känslomässiga 

reaktioner 
 

Erfarenheter visade att hjärtinfarkten haft 

stor inverkan på patienternas liv. De uttryckte 

chock och misstro om sin diagnos på grund av 

att de ansåg sin hälsa varit bra innan 

hjärtinfarkten. 

Hjärtinfarkten hade stor 

inverkan på livet, chock och 

misstro för att de ansågs haft 

bra hälsa innan 

Maktlöshet Erfarenheter av 

känslomässiga 

reaktioner 
 

För vissa  patienter har en mentor bidragit till 

att känna sig trygg: "Han [mentorn] kom hit 

och vi gick med hunden genom skogen ... det 

fungerade bra, och det är bra att ha en sådan 

kamrat när du är ute och promenerar"(man 

med mentor, 70 år). 

Mentorskap bidrar till trygghet. Stöd/uteblivet stöd från 

mentor och andra 

patienter 

Erfarenheter av 

stöd 
 

 

6 Etiska övervägande  

Det bör göras etiska överväganden innan en systematisk litteraturstudie påbörjas, betonar 

Forsberg och Wengström (2013). Alla studier som valdes till detta arbete hade fått tillstånd av 

en etisk kommitté eller innehöll noggranna etiska överväganden. Vetenskapsrådet (2015) 

betonar att forskare bör alltid vara hederliga med resultatet av arbetet. Det är inte tillåtet att 

förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera. Oärlighet inom forskningen är oredlighet och 

kan leda till att deltagare utsätts för risker. Det kan även leda till att förtroendet för forskare 

och forskningen tar skada. Forskningen bör kontrolleras av andra forskare, samtliga 

forskningsresultat ska därför redovisas synligt och forskningen ska kunna upprepas 

(Vetenskapsrådet, 2015). I en litteraturstudie krävs forskningsetiska ställningstagande genom 

kritisk granskning av etik i andras studier (Kristensson, 2014). Vid urvalsprocessen strävade 

författarna efter att inkludera alla relevanta artiklar i förhållande till studiens syfte för att 

undvika att styras av egna förförståelser i urvalet. Att endast presentera de artiklar som stöder 

forskarens förförståelser eller egna åsikter är oetiskt menar Forsberg och Wengström (2013). 

Det är betydelsefullt att författarna redovisar sin förförståelse och hur det kan ha påverkat 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna hade förförståelser om att patienter 

känner sig ensamma när dem skrivs ut från sjukhuset, utan någon att prata med om händelsen 

och dess konsekvenser. Dessa förförståelser sattes inom parentes för att undvika att tolkningar 
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och subjektiva uppfattningar skulle påverka resultatet. Författarna presenterade allt resultat 

utifrån syftet för att undvika fabricering av data, fusk och förvrängningar. 

7 Resultat  

Resultatet presenteras i fem kategorier med åtta underkategorier (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Resultatets kategorier med respektive underkategorier. 

 

7.1 Erfarenheter av stöd 

Resultatet visade att olika former av stöd var av betydelse, det hjälpte att förstå orsaken till 

hjärtinfarkten och minskade risken för fler hjärthändelser. Att ha individuella diskussioner 

med vårdpersonalen vid rehabiliteringen var uppskattat. Bristande stöd och begränsad hjälp 

ledde till missnöje med uppföljning vilket skapade osäkerhet hos patienter. Att ha stöd av en 

mentor och att prata med andra patienter som varit med om en hjärtinfarkt var goda 

erfarenheter. Stöd från familjen bidrog till trygghet och välbefinnande. 

Stöd/uteblivet stöd från vårdpersonalen 

Stöd i rehabiliteringsprogram ansågs betydelsefullt och hjälpte att förstå orsaken till 

hjärtinfarkten och minskade risken för fler hjärthändelser och var till stor hjälp vid 

livsstilsförändringar (Galdas & Kang, 2010; Hanssen, Nordrehaug, Eide & Hanestad, 2007; 
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Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Patienter 

uttryckte att det var betydelsefullt att ha individuella diskussioner med vårdpersonalen vid 

rehabiliteringen (Galdas & Kang, 2010; Hanssen et al., 2007; Junehag et al., 2014b; 

Kristofferzon et al., 2008). Patienter var nöjda med informationen (Junehag et al., 2014b) och 

det framkom att det uppskattades att ha sjuksköterskor för råd i och stöd i 

rehabiliteringsprocessen (Kristofferzon et al., 2008). Sjuksköterskans stöd på sjukhus, inom 

primärvården och företagshälsovården var en säker och praktisk hjälp (Kristofferzon et al., 

2008) och stöd från kardiosjuksköterska ansågs vara en stor fördel för många patienter 

(Galdas & Kang, 2010; Junehag et al., 2014b; Kristofferzon et al., 2008). Telefonuppföljning 

av sjuksköterska förbättrade bland annat hälsorelaterad livskvalitet (Hanssen et al., 2007). 

97% av patienterna med stöd av vårdpersonal rapporterade att dem hade inget behov av 

akutbesök och 86% hade inget behov av ytterligare medicinsk rådgivning (Wang, Jiang, He & 

Wei Ling Koh, 2015). 

 

Det fanns ett stort behov av ytterligare stöd från sjukvårdspersonalen (Brink, 2009; 

Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink, 2013; Galdas & Kang, 2010; Joubert, Holland, 

Maturano, Lee & McNeill, 2013; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a; Junehag et al., 

2014b; Kazimiera Andersson, Borglin & Willman, 2013; Kristofferzon et al., 2008). 

Bristande stöd och begränsad hjälp ledde till missnöje med uppföljning vilket skapade 

osäkerhet hos patienter med många obesvarade frågor. En del patienter ansåg att 

vårdpersonalen inte hade kunskap om tröttheten och om att psykologiska konsekvenser kunde 

uppstå (Galdas & Kang, 2010; Junehag et al., 2014b; Kristofferzon et al., 2008). 

Informationen som gavs var omfattande men opersonlig. Många patienter uttryckte även att 

det fanns behov av mer information från sjukvårdspersonalen om sina symptom, hjärtstatus, 

behandlingar och hjärtrehabilitering (Junehag., 2014b; Kristofferzon., 2008). Det fanns stort 

behov av stöd i rehabiliteringsprocessen (Kazimiera Andersson et al., 2013; Joubert et al., 

2013). Ingen av vårdpersonalen på hjärtrehabiliteringen frågade vad patienterna behövde och 

vad som var viktigast för dem vid en viss tidpunkt (Kazimiera Andersson et al., 2013). Det 

professionella stödet var otillräckligt för att göra livsstilsförändringar och det fanns en önskan 

att ha individuell rådgivning (Kazimiera Andersson et al., 2013). Vissa patienter tyckte att det 

var tråkigt att träna och försökte förgäves att ändra sina vanor (Junehag et al., 2014a; 

Kazimiera Andersson et al., 2013). Rökning och stress var svårast att hantera. Motivationen 

hjälpte vissa patienter att sluta röka men andra behövde mer stöd. Längtan efter tobak 

orsakade minskat välbefinnande och rädsla för att börja igen (Kristofferzon et al., 2008). Det 
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fanns även behov av bekräftelse, utbildning och uppmuntran för kostförändringar 

(Fredriksson-Larsson et al., 2013). Att kunna läsa om vilken kost som ansågs mest hälsosam 

samt kost och näringsalternativ värderades högt av patienter (Fredriksson-Larsson et al., 

2013). 

 

Stöd/uteblivet stöd från mentor och andra patienter  

Stöd av en mentor var en god erfarenhet med uppskattad uppmuntran (Junehag et al. 2014a; 

Junehag et al 2014b). Mentorskap är en relation mellan en person med erfarenhet och någon 

med mindre erfarenhet och en överföring av kunskap eller psykosocialt stöd sker (Junehag et 

al., 2014a). Stöd i form av mentorskap bidrog till att patienter inte lät sin livsstil ha negativ 

inverkan på hälsan. Patienter kunde sluta röka och kände trygghet (Junehag et al., 2014a). 

Patienter med mentor deltog i olika evenemang, gick på promenader ihop och besökte 

varandras hem (Galdas & Kang, 2010; Junehag et al. 2014a; Junehag et al., 2014b). Mentorer 

delade sina erfarenheter med patienterna och telefonsamtal var uppskattade. Patienter tyckte 

att det alltid skulle finnas någon tillgänglig för den som hade upplevt en hjärtinfarkt (Junehag 

et al., 2014b). 

 

De patienter som inte hade något stöd från mentor kände oönskad ensamhet och tvivel. 

Patienterna ville inte vara ensamma, då mörka tankar om döden uppstod. Patienterna utan 

mentor hade svårare att återfå den fysiska kapaciteten och de rökte fortfarande eller hade 

börjat igen (Junehag et al., 2014a). 

Att prata med andra patienter som har varit med om en hjärtinfarkt var uppskattat och 

betydelsefullt både på sjukhus och efter utskrivningen (Galdas & Kang, 2010; Junehag et al., 

2014b). Patienter skaffade kamratskap med andra patienter i rehabiliteringsgruppen vilket var 

en stor hjälp och tröst i efterförloppet (Galdas & Kang, 2010; Junehag et al., 2014b). 

 

Stöd/uteblivet stöd från familj och vänner  

Patienter visade förbättring av fysisk aktivitet då familjemedlemmar var ett stöd i hemmet 

(Wang et al., 2015). Patienter beskrev ett ökat behov av stöd från familj och vänner på grund 

av sina begränsningar efter hjärtinfarkten (Joubert et al., 2013; Junehag et al., 2014a; Junehag 

et al., 2014b; Kazimiera Andersson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008). Detta behov var 

särskilt stort när patienter drabbades av fysisk och mental trötthet vilket påverkade deras 

vardagssysslor och aktiviteter (Kazimiera Andersson et al., 2013). Kvinnor beskrev att 

aktiviteterna med familj och vänner ansågs viktiga, medan män uppskattade sociala aktiviteter 
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och resor med familj eller vänner (Kristofferzon et al., 2008). Stöd från familjen bidrog till 

trygghet och välbefinnande (Junehag et al., 2014b; Kristofferzon et al., 2008). Patienter 

uttryckte även att grannar och arbetskamrater var en hjälp för de flesta och att dessa inte 

ställde för stora krav. Att komma tillbaka till sitt arbete uttrycktes som positivt för sjukskrivna 

patienter. Arbete var som en bekräftelse på att vara frisk med en normal vardag (Kristofferzon 

et al., 2008). 

Det fanns vänner som höll sig borta på grund av rädsla för att prata om hjärtinfarkten, men de 

flesta hade varit ett stöd (Junehag et al., 2014a). Vissa patienter kände inte det stöd och den 

förståelse dem önskat ifrån sina familjer (Kristofferzon et al., 2008). 

7.2 Erfarenheter av känslomässiga reaktioner 

Resultatet visade att rädsla, sorg och maktlöshet var dem mest förekommande känslomässiga 

reaktionerna vilket hade en stor inverkan på livet.  

Rädsla 

En hjärtinfarkt ledde till rädsla för allt och alla (Groleau, Whitley, Lesperance & Kirmayer, 

2010; Joubert et al., 2013; Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 2014b; Kazimiera Andersson 

et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008). Rädslan gjorde att patienterna undvek fysisk aktivitet 

(Kristofferzon et al., 2008). En del patienter fruktade också att fysisk ansträngning skulle 

resultera i en annan infarkt (Junehag et al., 2014a). Det fanns även  rädsla för fysisk 

ansträngning särskilt i förhållande till äktenskapliga plikter vilket ledde till känsla av 

värdelöshet (Kazimiera Andersson et al., 2013).  

Rädslan för döden ledde till patienternas konstanta trötthet som hade negativ inverkan på det 

dagliga livet (Groleau et al., 2010; Joubert et al., 2013; Kazimiera Andersson et al,. 2013). 

Patienter kunde inte lita på sin kropp eftersom deras hjärta kunde stannat när som helst 

(Kazimiera Andersson et al., 2013). Patienterna placerade en telefon bredvid sin säng 

(Junehag et al., 2014b), de var rädda för att lämna hemmet (Junehag et al., 2014b) och att få 

en ny hjärtinfarkt särskilt under den tidiga återhämtningsperioden (Junehag et al., 2014a). 

Patienter hade rädsla för smärta (Groleau et al., 2010; Joubert et al., 2013) och för den 

bristande kunskapen om hjärtsjukdomar (Joubert et al., 2013). Medvetenhet om sin dödlighet 

och att inte ha en garanterad framtid skapade rädsla och påverkade patienternas familjeliv. 

Patienter kände oro att inte kunna ta hand om sina familjer och att inte få se sina barn växa 

upp (Kazimiera Andersson et al., 2013). 
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Att vara sjukskriven skapade otrygghet för framtiden hos patienterna (Kazimiera Andersson et 

al., 2013) och ledde till rädsla för förlust av arbete och ekonomiska svårigheter (Joubert et al,. 

2013; Kazimiera Andersson et al., 2013). 

 

Sorg  

73 % av patienterna kände sorg och nedstämdhet någon gång efter hjärtinfarkten (Joubert et 

al., 2013). Patienter uttryckte en period då det fanns stora känslor av sorg och lidande efter att 

de överlevt en hjärtinfarkt (Galdas & Kang, 2010; Groleau et al., 2010). Även trötthet utlöste 

känslor av sorg (Fredriksson-Larsson et al., 2013) och beskrevs som att patienterna förlorat 

den person de var och fått ny identitet på grund av begränsningar i aktiviteter och rörelse 

(Groleau et al., 2010). Ofrivilliga tankar som var starka vid ständig trötthet och under vissa 

aktiviteter skapade obehag. Tankar om att livet var över ledde till ett ständigt grubbel och 

sorg. Patienterna försökte befria sig från tankarna genom att hålla sig upptagna med andra 

saker (Fredriksson-Larsson et al., 2013). 

 

Maktlöshet  

Patienters erfarenheter visade att hjärtinfarkten hade en stor inverkan på livet. De uttryckte 

chock och misstro om sin diagnos på grund att de ansett sin hälsa varit bra innan händelsen 

(Galdas & Kang, 2010). Tillfälliga kognitiva problem som glömska, stavningssvårigheter och 

minskad koncentrationsförmåga skapade maktlöshet över situationen och påverkade arbete 

och privatliv. Patienterna fick plötsliga starka humörsvängningar, irritation och ilska vilket 

ledde till känslor av maktlöshet och brist på förtroende över sin kropp (Kazimiera Andersson 

et al., 2013). Patienterna kunde inte utföra sina aktiviteter med samma lätthet som tidigare 

(Kazimiera Andersson et al., 2013) och kände fortfarande maktlöshet sex månader efter 

hjärtinfarkten, vilket ledde till känslor av irritation, ilska, otålighet och rastlöshet 

(Kristofferzon et al., 2008). Patienterna förberedde sig på en oförutsägbar framtid och 

utarbetade testamente och granskade sina livsförsäkringar (Kazimiera Andersson et al., 2013). 

 

7.3 Erfarenheter av trötthet som ständig brist på energi  

Resultatet visade att hjärtinfarkten medförde fysisk och mental trötthet som var svårt att 

hantera. Detta orsakade begränsningar i det dagliga livet och patienterna kunde inte längre 

utföra aktiviteter som innan. 

 

Patienter beskrev minskad social aktivitet på grund av utmattning (Fredriksson-Larsson et al., 
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2013; Junehag et al., 2014a; Kristofferzon et al., 2008). Patienter beskrev att livet efter 

hjärtinfarkten hade inneburit överväldigande fysisk och mental trötthet som varit svår att 

hantera (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Junehag et al., 2014a; Kazimiera Andersson et al., 

2013; Kristofferzon et al., 2008). Det fanns en vilja att vara aktiv men en oväntad motkraft i 

form av trötthet hindrade patienterna vilket skapade frustration och förvåning i sig 

(Fredriksson-Larsson et al., 2013). Patienter berättade att de känt sig svaga med känslor av 

hopplöshet eftersom de hade förlorat sin energi (Junehag et al., 2014b). Ständig brist på fysisk 

och mental energi orsakade begränsningar och hade haft stor inverkan på det dagliga livet och 

familjen (Joubert et al., 2013). Patienterna kunde inte längre utföra aktiviteter som tidigare 

(Joubert et al., 2013; Junehag et al., 2014a). Tröttheten bidrog till minskad motivation 

(Fredriksson-Larsson et al., 2013) vilket i sin tur gjorde att patienterna varit arga på sig själva 

eftersom de hade undertryckt sina egna behov och kunde inte hantera dagliga aktiviteter efter 

hjärtinfarkten (Kristofferzon et al., 2008). Patienter gjorde saker långsammare och det fanns 

en osäkerhet att återvända till vardagen samt svårt att planera för framtiden (Fredriksson-

Larsson et al., 2013). Patienter beskrev att deras hjärtinfarkt hade lämnat dem med ett antal 

begränsningar som trötthet, svaga muskler, minskad uthållighet och andfåddhet (Junehag et 

al., 2014a). 

 

7.4 Erfarenheter av vilja och kamp i livsstilsförändringar  

Resultatet visade att patienter kämpade emot sjukdomen för att återta förlorad kontroll. 

Patienter som accepterade konsekvenser av hjärtinfarkten hade mer motivation till 

livsstilsförändringar. Patienter med svag vilja fick problem att ta kontroll över den nya 

ohälsosituationen. 

 

En studie rapporterade signifikant förbättrad skillnad av hembaserat rehabiliteringsprogram 

och förbättringar i BMI (Wang et al., 2015). Många patienter uttryckte att det fanns en vilja 

att få hjälp med sina livsstilsförändringar (Brink, 2009; Junehag et al., 2014b; Kristofferzon et 

al., 2008). Patienter med stark vilja anpassade sig inte efter hjärtinfarkten, sjukdomen var en 

fiende som de kämpade emot och utmanade prestationsnivån för att nå tidigare kapacitet och 

återta förlorad kontroll. Medan svag vilja gjorde att patienter fick problem med att ta kontroll, 

att göra val och uttrycka ansvar i den nya ohälsosituationen (Brink, 2009). Det var en kamp 

att få tillbaka sin tidigare arbetsnivå, följa hälsosamma livsstilsförändringar såsom 

kostförändring och fysisk aktivitet efter hjärtinfarkten (Brink, 2009; Junehag et al., 2014a; 

Kazimiera Andersson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008). Om patienter har en vilja till 
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livsstilsförändringar hjälpte det patienter att ta ansvar för sin hälsa genom att sluta röka, äta 

hälsosammare och planera sin vardag mer för att undvika akuta problem (Brink, 2009). Det 

fanns olika strategier hos kvinnor och män att göra livsstilsförändringar. Män hoppades på att 

kunna utföra fysiska aktiviteter som innan hjärtinfarkten (Kristofferzon et al., 2008). 

Dietförändringar och motion ansågs nödvändigt hos de flesta kvinnor, de använde mer 

hälsosamma produkter och hade regelbundna måltider vilket hjälpte att gå ner i vikt. Kvinnor 

hade egna strategier för att minska stress tillexempel som att de accepterade situationen, 

lämnade saker till nästa dag eller bad om hjälp. De flesta män använde mer optimism samt 

humor och ville leva som innan hjärtinfarkten (Kristofferzon et al., 2008). Patienter upplevde 

sig som fysiskt starkare efter att ha slutat röka och var medvetna om vikten av träning. Detta 

bidrog till nya motionsvanor och för vissa patienter var den fysiska kapaciteten bättre efter än 

före hjärtinfarkten (Junehag et al., 2014a). De som accepterade konsekvenser av hjärtinfarkten 

visste orsaken, hade mer motivation och kunde koncentrera sig på att leva hälsosammare 

(Brink et al., 2009). Ökad aktivitet jämfört med innan hjärtinfarkten förbättrade 

välbefinnandet för många patienter (Kristofferzon et al., 2008). 

 

7.5 Erfarenheter av förändrad syn på livet 

Resultatet visade att hjärtinfarkten blev som en vändpunkt i livet som innebar djupare mening 

och nya prioriteringar i livet. Tron på Gud hjälpte patienter att anpassa sig till en ny 

hälsosituation. 

 

Nya prioriteringar  

Det visades att de patienter som känt mening och hanterbarhet hade varit mer fysiskt aktiva, 

var mer nöjda med sin behandling, hade haft bättre sjukdomsuppfattning och hade upplevt sin 

hälsa bättre (Bergman, Malm, Karlsson & Berterö, 2009). Hjärtinfarkten blev till en 

vändpunkt i livet och hade för vissa varit en positiv erfarenhet (Bergman et al., 2009; Groleau 

et al., 2010; Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 2014b; Kazimiera Andersson et al., 2013; 

Kristofferzon et al., 2008). Första året efter hjärtinfarkten beskrevs av patienterna som svårast 

och bidrog till en ny medvetenhet om livet och en realistisk syn på sitt tillstånd (Junehag et 

al., 2014b). Hjärtinfarkten hade setts som en varning som gjort dem medvetna om den mycket 

tunna linjen mellan liv och död (Kazimiera Andersson et al., 2013). Livet hade fått djupare 

mening (Junehag et al., 2014a), det hade vart viktigt att diskutera nya riktningar i livet 

(Groleau et al., 2010) och patienterna var tacksamma för en andra chans (Junehag et al., 

2014a). Patienterna hade en mer accepterande syn på livet och sina medmänniskor. Att hjälpa 
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andra med allvarliga hälsoproblem hade varit viktigt och betydelsefullt (Groleau et al., 2010; 

Kazimiera Andersson et al., 2013). De flesta hade övervunnit den rädsla de hade känt innan 

och ändrat sig om vad som var viktigt och fått möjlighet att göra saker som de hade missat 

tidigare i livet (Junehag et al., 2014a). Patienterna prioriterade inte längre materiella ägodelar 

eller arbetslivet, istället värderades möjligheter att tillbringa tid med familjen (Kazimiera 

Andersson et al., 2013). Motivation att ta bättre hand om sig själv och viljan att leva drevs av 

kärleken till anhöriga (Groleau et al., 2010). Patienter antog nya rutiner och planerade längre 

fram än de tidigare hade gjort (Junehag et al., 2014a). Förändring ledde till mindre ilska mot 

andra, mindre nervositet, en mer avslappnad livsstil på grund av att de accepterade den nya 

hälsosituationen. Många patienter hade ett nytt intresse för hälsa och välbefinnande (Groleau 

et al., 2010). Patienter hade fått förändrade värderingar till följd av den skrämmande 

erfarenheten av hjärtinfarkt (Galdas & Kang, 2010; Groleau et al., 2010)  

 

Andlighet 

Den andliga aspekten fick ökad betydelse. Tron till Gud blev betydelsefullt för att denne gav 

skydd och motivation vilket påverkade uppfattningen om sjukdomen. Patienter beskrev att 

deras hjärtinfarkt gav en tydlig känsla av sin egen dödlighet och de ansåg att andligheten 

skapade en känsla av skydd (Groleau et al., 2010). Tron på Gud hade hjälpt, gav många 

patienter mod och motivation att anpassa sig till en ny hälsosituation, gjorde dem starkare och 

gav dem mer mening med livet. Patienterna uttryckte en tacksamhet till Gud för att han hade 

låtit dem överleva hjärtinfarkten (Groleau et al., 2010). Patienterna hade känt sig mer 

skyddade genom att be även om de inte gick till kyrkan (Groleau et al., 2010). 

 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Sökstrategi och urval 

Vid sökandet av information lade författarna ordentligt med tid till sökningen eftersom det 

ligger till grund för resultat och slutsatser. Författarna gjorde systematisk sökning med 

databas- och manuell sökning. Databaser som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO 

vilka enligt Forsberg och Wengström (2013) omfattar en stor del av omvårdnad. Det gjordes 

även en manuell sökning. Detta såg författarna som styrka i studien och enligt Kristensson 

(2014) innebär ett systematiskt sökande att sökning sker i olika databaser samt att söka 

manuellt. 
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Först använde författarna samma sökord i alla tre databaserna vilket gav ett bra antal relevanta 

träffar. Detta sågs som en styrka för litteraturstudien på grund av att sökordern var inriktade 

på syftet och exkluderade mycket irrelevanta träffar. Enligt Kristensson (2014) ska sökorden 

vara så specifika som möjligt, det vill säga så tydliga att de kan sortera bort irrelevant 

litteratur. För att vara så noggranna som möjligt jämfördes dessa sökord med databasernas 

ämnesordsregister och flera sökord hittades, life change events och life experience. Att lägga 

till sökord  resulterade i ännu en studie i PubMed av ämnesordet life change events och 

artikeln har nummer tio i artikelmatrisen. Mycket annat av resultatet av den nya sökningen 

fanns redan i den slutgiltiga sökningen så därför gjordes inte denna sökning i de andra 

databaserna.  

Författarna valde att kombinera både sökning med ämnesord och fritext vilket enligt 

Kristensson (2014) beskrivs som den vanligaste sökningen. Ämnesorden som valdes till 

litteraturstudien testades fram och var dessa som gav flest antal relevanta artiklar i förhållande 

till valt syfte. En styrka var att samma sökord användes i alla databaser, detta gjorde att 

sökningen blev systematisk.  

En svaghet i sökningen kunde vara att inte haft med trunkering eller explode i sökningen 

vilket kan ha exkluderat relevanta studier. Trunkering innebär enligt Forsberg och Wengström 

(2013) att sätta en asterix innan eller efter ordet som då utvidgar sökningen. Polit och Beck 

(2012) skriver att explode innebär att underordnade termer till begreppet tas med och utvidgar 

sökningen. Författarna valde att inte använda detta för det gav för stort och ospecifikt resultat 

vid testsökningen. En styrka vid sökningen var att författarna inte avgränsade till endast 

artiklar med fulltext, då relevanta artiklar kan förloras.Vid osäkerhet under urvalet om en titel 

passade eller inte läste författarna abstraktet för att inte förlora studier som passade syftet, 

detta såg författarna som en styrka. En svaghet vid urvalet var om en titel lät irrelevant så 

valdes den bort och abstraktet lästes inte, därför kan relevanta artiklar missats. 

Kristensson (2014) betonar att varje läsare ska kunna följa hur sökningen genomförts därför är 

det viktigt att dokumentera den slutliga sökningen. Författarna presenterar den slutliga 

sökningen i tabeller och artikelmatris (Bilaga 1 & 2). 

 Inklusionskriterier och avgränsningar 

Författarna använde inklusionskriterier i denna studie. Från början valdes studier mellan 2005 

- 2015 detta ändrades det på grund av stort urval och för att istället använda nyare forskning. 

Avgränsningen blev 2007 - 2015. Forsberg och Wengström (2013) menar att forskning bör 
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innehålla så aktuella studier som möjligt, helst publicerade de senaste tre till fem åren, vilket 

inte användes i denna studie och kan ses som en svaghet. Vi diskuterade artiklarnas ursprung, 

Sverige, Norge, Australien, Kanada och  Singapore, vilket sågs som en styrka eftersom 

studierna hade liknande kontext och därför ökade möjligheten till överförbarhet till en annan 

västerländsk kontext av den kunskap som presenteras i denna litteraturstudie. Kontexten var 

betydelsefullt för att kunna överföra resultatet till verkligheten (Forsberg & Wengström, 

2013). Studierna visade liknande resultat och detta ökade trovärdigheten och möjligheten till 

generalisering/överförbarhet. 

Artiklar som innefattade erfarenheter av det första året efter händelsen var ett sätt att avgränsa 

arbetet. Författarna läste artiklar som innefattade upp till 13 år efter händelsen och det visade 

sig att den största förändringen var det första året efter hjärtinfarkten, därför valdes detta 

inklusionskriterium. 

Kvalitetsgranskning 

En styrka vid granskningen var att författarna endast valde att inkludera artiklar med 

medelhög och hög kvalitet på grund av att dessa ansågs som mest trovärdiga. Forsberg och 

Wengström (2013) anser att endast de studier som är trovärdiga och pålitliga ska inkluderas. 

En annan styrka i litteraturstudien var att artiklar granskades först enskilt för att efter det 

diskuteras och därefter ha en gemensam granskning. Detta gjorde författarna för att undvika 

att en författares förförståelse påverkade resultatet. Forsberg och Wengström (2013) menar att 

endast presentera de artiklar som stöder forskarens förförståelser eller egna åsikter är oetiskt. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att kvantitativ forskning är baserad på objektivitet, 

strävar efter att ordna och klassificera, se samband, förutsäga och förklara, medan kvalitativ 

data syftar till att tolka och skapa mening och förståelse av människors upplevelser. I denna 

litteraturstudie inkluderades flest kvalitativa artiklar, men en styrka är att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades samt mixad metod som författarna ansåg gav ett brett och 

fylligt resultat. Forsberg och Wengström (2013) betonar att studien stärks av att båda metoder 

används. Forsberg och Wengström (2013) skriver att en förutsättning för god extern validitet 

är ett slumpmässigt urvalsförfarande. Med extern validitet menas grad av generaliserbarhet. 

Två randomiserade kontrollerade studier inkluderades som ger ett mått på generaliserbarhet, 

men hela vårt material kan inte anses utgöra en grund för generalisering. Litteraturstudien 

omfattar även åtta kvalitativa studier och vi anser att vårt resultat kan vara möjligt att överföra 

till andra liknande kontexter. Även en en etnografisk studie inkluderades som enligt Forsberg 
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och Wengström (2013) har svagt bevisvärde. Författarna valde att ha med denna för att 

resultatet var givande. Däremot menar Pilhammar (2012) att styrkan i etnografiska studier 

ligger i trovärdigheten där de långa observationerna, den kontinuerliga analysen och 

möjligheten att ställa frågor om det oklara ökar tillförlitligheten. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att det är till fördel att välja studier som fått tillstånd 

av etisk kommitté eller har etiska överväganden. Författarna till litteraturstudien valde att ha 

detta som krav, vilket författarna såg som en styrka. 

Analysmetod 

Det finns en risk att fel översättning kan ha gjorts vid översättningen från engelska till 

svenska på samtliga artiklar, författarna var dock mycket noggranna vid översättningen och 

tog hjälp av översättningsprogram och engelskt- svenskt lexikon.  

Att båda författarna läste artiklarnas resultat först för att efter det diskutera gemensamt var en 

styrka för att det minskade risken att betydelsefulla resultat uteslöts. Analysen gjordes först 

separat för att sedan göras gemensamt mellan författarna. Detta kallas enligt Forsberg och 

Wengström (2013) forskartriangulering och sågs som en styrka. Forsberg och Wengström 

(2013) betonar att analysera enskilt för att sedan diskutera och sammanföra de enskilda 

resultaten är mer trovärdigt och gör att resultatet inte beror på en författares förförståelse.  

Analysen gjordes med stöd från Forsberg och Wengströms (2013) induktiva analysmetod för 

att hantera resultatet av artiklarna. Utsagor plockades ut och detta minskade risken för att 

resultat utelämnades och därefter sattes koder. På grund av att författarna gjorde analys 

tillsammans så fick vi med flera perspektiv på koder som slutligen skapade våra kategorier. 

Författarna var noggranna under analysen att ta med allt relevant resultat och uteslöt inte 

något som ingick i studiens syfte, vilket ökade trovärdigheten för studien. 

Författarna valde att inkludera både män och kvinnor i studien och detta sågs som en styrka 

med tanke på överförbarheten men samtidigt kunde det ses som en svaghet för att det fanns 

studier som tog upp skillnader mellan män och kvinnor. Utmärkande var att de flesta patienter 

i studierna var män, vilket försvårar överförbarheten. Enligt Axelsson (2012) är det viktigt att 

materialet ska bli så heltäckande som möjligt, samtidigt som det ska vara precist och 

hanterbart. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter efter en 

akut hjärtinfarkt. 

Utmärkande resultat visade att stöd i olika former efter akut hjärtinfarkt var betydelsefullt för 

patienten. Information och råd från sjuksköterskor men även individuella diskussioner i 

rehabiliteringen och under livsstilsförändringar var många patienter nöjda med. Det kom även 

fram att stödet som gavs från vårdpersonalen inte var tillräckligt. Många levde med brist på 

information och många frågor som de inte hade någon chans att fråga om vilket skapade 

osäkerhet hos patienter. Det visade att det fanns en önskan om individuell rådgivning, 

utbildning, hjälp att sluta röka och uppmuntran för kostförändringar. Tidigare studie av 

Johansson et al., (2003) påvisade att för mycket information om till exempel 

livsstilsförändringar kunde också leda till osäkerhet på grund av att informationen som ges 

inte var individuellt anpassad. Patienterna ville enligt Bergman och Berterö (2003) ta saken i 

egna händer och fatta beslut på egen hand. Salminen-Tuomaala, Åstedt- Kurki, Rekiaro och 

Paavilainen (2012) bekräftar att en sjukdom som hjärtinfarkt orsakade osäkerhet i patienternas 

liv. Genom att sjuksköterskan fanns som ett stöd under rehabiliteringen för 

hjärtinfarktspatienter kunde detta vara en hjälp att återfå viss kontroll och främja hälsa. 

Keaton och Pierce (2000) skriver för att återfinna hälsa och välbefinnande var det av vikt att 

den enskilde blev sedd och att någon lyssnade. Stöd och bekräftelse var därför betydelsefullt 

och meningsfullt för hjärtinfarktspatienterna. Willman (2009) lyfter fram att människan är 

unik och bör ses som en enhet av kropp, själ samt ande och ska därför bemötas individuellt. 

Hälsa avses då som något mer än bara frånvaro från en sjukdom. Resultatet i denna studie 

visade att även stöd i form av mentorskap eller andra patienter med samma erfarenheter var 

värdefullt och hjälpte patienterna att hantera sina dagliga liv. Studien av Bergman och Berterö 

(2003) påvisade liknande resultat att det kändes bra för patienterna att prata med någon med 

samma erfarenhet. Delmar et al. (2005) betonar att alla människor i grunden är beroende av 

varandra och detta innebär att vi delar våra erfarenheter mellan varandra. Enligt Bozeman och 

Feeney (2008) var mentor inte bra för alla. Det visade en studie av Eby, Durley, Evans och 

Ragins (2008) att mentorskap kunde skapa påfrestningar och leda till negativa erfarenheter 

som personliga konflikter mellan mentor och patient, patientens ovilja att lära sig, svek från 

mentor, avundsjuka och konkurrens. 

I resultatet av denna litteraturstudie framgick att patienter efter en hjärtinfarkt drabbas av 

känslor som rädsla, sorg och maktlöshet särskilt under den tidiga återhämtningsperioden. En 

del patienter var rädda att få en ny hjärtinfarkt. Liknande resultat visade studien av Bergman 
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och Berterö (2003) som menade att det fanns tankar om återfall hos patienter efter 

hjärtinfarkt. Resultatet påvisade även att patienterna var rädda för fysisk aktivitet. Studien av 

Åhlund, Bäck och Sernert (2013) beskrev också att patienterna ofta var rädda för fysisk 

rörelse och behövde hjälp från vårdpersonalen i den första perioden i hjärtrehabiliteringen. De 

patienter som fick hjälp visade minskade nivåer av rädsla med tiden.  

Enligt Larsen, Vestergaard, Sondergaard och Christensen (2011) fanns det behov hos 

patienter för ytterligare rehabilitering framför allt med fokus på känslomässiga reaktioner. I en 

studie av Salminen–Tuomaala et al. (2012) konstaterades att hantera en hjärtinfarkt var en 

process med olika känslor och behov. Det var betydelsefullt att sjuksköterskan hjälpte 

patienten att acceptera sin nya situation och att patienten behandlades för efterföljande 

känslomässiga reaktioner som olika rädslor och maktlöshet. Willman (2009) betonar att hälsa 

är en process som människan upplever i det dagliga livet. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) är människans hälsa vårdandets övergripande mål och därmed är vårdandets 

allomfattande syfte att stödja och stärka människans hälsoprocess. Det är vårdandets främsta 

uppgift att hjälpa patienter till så god hälsa som möjligt. Johansson et al. (2003) skriver att 

patienter använde sina egna strategier och förmåga att nå sina hälsomål och att klara av att 

fungera socialt. Birkler (2007) betonar att hälsa är ett eftersträvande mål för att undgå 

sjukdom. Det räcker inte att vara i frånvaro av sjukdom, det krävs mer för en människa att 

uppnå en god hälsa. Sjuksköterskan bör vara medveten om vad hälsa innebär för patienten för 

att förstå dennes situation och behov.  

Resultatet i denna studie visade att första året efter hjärtinfarkten beskrevs av patienterna som 

svårast och bidrog till en ny medvetenhet om livet och en realistisk syn på sitt tillstånd. 

Hjärtinfarkten sågs som en varning som skapade medvetenhet om den mycket tunna linjen 

mellan liv och död. Liknande resultat visade studien av Baldacchino (2011) att patienter efter 

en hjärtinfarkt gjorde omvärderingar i sina prioriteringar och mening i livet. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att människor som haft en hjärtinfarkt kunde känna ohälsa och att 

berörda personer kunde se annorlunda på vad som var meningsfullt efter sina 

sjukdomsupplevelser. Studien av Bergman och Berterö (2003) visade också att patienter drog 

nytta av vardagliga händelser och ville uppleva livet på ett sätt som de inte gjort innan 

hjärtinfarkten. De sökte nya möjligheter till ett nytt och bättre liv med nya ändrade planer i det 

dagliga livet. Studien av Smolderen et al. (2015) visade annat resultat, att depressiva symptom 

var mycket högt bland unga patienter med akut hjärtinfarkt, särskilt bland yngre kvinnor. 

Oavsett kön, drabbade depressiva symptom i första hand patienter med lägre socioekonomisk 

status och åtföljdes av höga nivåer av stress och minskad funktionsstatus. Dahlberg och 
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Segesten (2010) betonar att hälsa berör existentiella frågor hos en människa. Människan 

strävar ständigt efter liv, kärlek och mening. Många patienter i denna studie beskrev en stark 

vilja och lust att leva och uppleva det som fanns kvar av livet. Trots sin sjukdom ville 

patienterna leva och de kände att det fortfarande fanns saker att njuta av i livet. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver livskraft som energi, styrka, viljekraft vilken gör den till en central 

hälsoresurs samt hälsopotential hos patienter. Det finns olika resurser som till exempel 

vänner, familj och arbete skapar känslan av välbefinnande och bidrar till ökad livskraft. Även 

egna resurser hos patienter så som hälsa, fysisk funktionsförmåga, psykiska resurser och att ha 

en tro ger också kraft att leva. Hur livskraften stärks eller försvagas är olika beroende på varje 

unik individ, hur denne förändras och situationer denne hamnar i. När patienten blir beroende 

av vård och omsorg bör sjuksköterskan stödja patientens livskraft för att denne ska känna 

livsglädje, livsmening och tro trots ohälsa. Johansson et al. (2003) menade att det var genom 

försoning med sin sjukdom patienter kunde uppnå hälsa, välbefinnande och en ny känsla av 

harmoni trots sjukdomen. Denna försoning erbjöd nya möjligheter i framtida livet.  

Resultatet i litteraturstudien beskrev att det fanns olika strategier hos kvinnliga och manliga 

deltagare för att göra livsstilsförändringar. De som accepterade konsekvenser av hjärtinfarkten 

och visste orsaken, hade mer motivation och kunde koncentrera sig på att leva hälsosammare. 

Studien av Bergman och Berterö (2003) bekräftade också att patienter använde olika 

strategier såsom att tänka positivt, humor och att göra olika aktiviteter för att känna sig 

känslomässigt lättare. Strategier fokuserade på att patienter aktivt sökte efter kunskap om 

sjukdomen, livsstilsförändringar och att dela sina erfarenheter med andra som drabbats av en 

hjärtinfarkt. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det handlar om hur vi tar ställning till 

händelser som formar livet och tillvaron, det handlar om hur vi förhåller oss till ett val, att 

bekräfta eller förneka detta val. Inte minst gäller det vid valet att ta vara på sin hälsa och leva 

ett gott liv. Enligt Johansson et al. (2003) bekräftades att omvårdnad bör byggas på varje 

patients önskemål och erfarenheter och inte på den vård som enbart bygger på rutiner eller 

vilka professioner patienter behöver. 

 

9 Slutsatser  

Resultatet i den systematiska litteraturstudien visade att processen för anpassning och 

återhämtning efter en hjärtinfarkt är en kamp som syftar till livsstilsförändringar, att återta 

kontrollen över sin livssituation och återfå hälsa. Negativa erfarenheter av hjärtinfarkten 

såsom svårigheter med hantering av sjukdom, rädsla och behov av nödvändiga 
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livsstilsförändringar visade att det fanns ett stort behov av individuellt stöd och hjälp att 

hantera dessa konsekvenser. Många patienter uttryckte även att det fanns behov av mer 

information från sjukvårdspersonalen om sina symptom, hjärtstatus, behandlingar och 

hjärtrehabilitering. Det framkom att det uppskattades att ha sjuksköterskor för råd i och stöd i 

rehabiliteringsprocessen. Stöd och information hjälpte att förstå orsaken till hjärtinfarkten och 

minskade risken för fler hjärthändelser och var till stor hjälp vid livsstilsförändringar. Första 

året efter hjärtinfarkten beskrevs av patienterna som svårast och bidrog till en ny medvetenhet 

om livet och en realistisk syn på sitt tillstånd. Familj och vänner fick ökad betydelse i 

patienternas liv och gav ökad livskraft. Det var även värdefullt att träffa andra med samma 

erfarenhet som en mentor eller andra patienter som hjälpte att hantera sina dagliga liv. 

Erfarenheter av hjärtinfarkt kan påverka patienternas sjukdomsuppfattning och motivation för 

livsstilsförändringar. Det är då viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för patientens 

erfarenheter av sin sjukdom för att utveckla omvårdnaden och individualisera patientens 

behov i efterförloppet och främja patientens hälsa. 

 

10 Resultatets betydelse för vården 

Resultatet i vår studie visade att patienter beskriver det första året som svårast och att det 

fanns ett stort behov av stöd under denna period. Sjuksköterskan kan vara en viktig tillgång 

för hjärtinfarktspatienter genom att uppmärksamma deras behov för att göra en noggrann 

bedömning och nödvändiga åtgärder för varje patients ohälsosituation. Detta resultat kan öka 

sjuksköterskans kunskap som då kan bidra till bättre stöd under sjukhusvistelsen men också 

tiden efter hemgång från sjukhuset. För att utveckla omvårdnaden och vårdvetenskapen 

behövs kunskap och förståelse hos sjusköterskan för patientens situation och erfarenheter. Det 

krävs mer för en människa att uppnå en god hälsa, det räcker inte bara med att vara i frånvaro 

av en sjukdom. Det kan finnas symptom på sjukdom utan att människan känner sig sjuk och 

människan kan känna sig sjuk utan att en sjukdom har konstaterats. När patienten blir 

medveten om sina inre hälsoresurser ökar dennes förmåga att påverka sin hälsa genom de 

hälsoval denne gör, och därmed möjligheten att leva ett meningsfullt liv. 
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sekundära risken hos 

vuxna under 55 år. 

Mixad metod  

 

Ändamålsenligt urval:  

n=30 patienter efter sin första hjärtinfarkt. 

 

Kombination av standardiserade frågeformulär och 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Beskrivande statistisk analys. 

-Cardiac Depression scale (CDS), 

-Medical Outcomes Study Short Form-12 (SF12),  

-The computerized Person-in-environment (PIE) assessment 

schedule 

Deltagarna visade svår depression vid första 

bedömning på grund av rädsla för ökad 

dödlighet.  Depressions minskning visades efter 3 

och 6 månader med känslomässiga hanteringar av 

krisen och förbättringar i allmän hälsa, fysisk och 

social funktion.  

Att ha stöd efter var betydelsefullt för dessa 

patienter.  

Medel 

8 Junehag, L., 

Asplund, K., & 

Svedlund, M. 

(2014a). 

Sverige. 

Cinahl. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science. 

 

Perceptions of 

illness, lifestyle and 

support after an 

acute myocardial 

infarction.  

Att beskriva enskilda 

uppfattningar om 

livsstil och stöd ett år 

efter hjärtinfarkt med 

eller utan mentor. 

Kvalitativ design 

Manifest och latent innehållsanalys 

 

Konsekutivt urval: 

n= 20, 14 män, sex kvinnor. 

 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Naiv läsning, kondensation, koder, underteman, 

överensstämmelse med texterna, högre abstraktion i varje 

steg. 

 

 

 

Tre teman: 

-Att vara i en drabbad kropp: att ha kroppsliga 

gränser; att lita på hjärtat. 

-Att kunna behålla eller ändra livsstil: att kämpa 

för normalisering. 

-Att kunna hantera händelsen: att ha insikt om vad 

man ska göra, för att skapa ett nytt liv. 

Hög 



V 
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Resultat Kvalitet 

9 Junehag, L., 

Asplund, K., & 

Svedlund, M. 

(2014b).  

Sverige. 

Cinahl. 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing. 

 

A qualitative study: 

perceptions of the 

psychosocial 

consequences and 

access to support 

after an acute 

myocardial 

infarction. 

Att beskriva individers 

uppfattningar om de 

psykosociala 

konsekvenser av en 

akut hjärtinfarkt och 

deras tillgång till stöd 

ett år efter händelsen. 

Kvalitativ design 

Manifest och latent innehållsanalys 

 

Konsekutivt urval: 

n=20, 14 män och sex kvinnor. 

 

Öppna ostrukturerade intervjuer. 

 

Intervjuerna inspelades och transkriberades ordagrant. 

Meningsenheter skapades, vilka sedan kondenserades och 

märktes med kod. Dessa sorterades och abstraherades. 

Slutligen kom 11 underteman och tre teman.  

 

Tre teman: 

-Att ha ett annat liv.  

-Att hantera situationen. 

-Att ha tillgång till stöd. 

Hög 

10 Kazimiera 

Andersson, E., 

Borglin, G., & 

Willman, A. 

(2013). 

Sverige. 

PubMed. 

Qualitative Health 

Research. 

 

The experience of 

younger adults 

following 

myocardial 

infarction.  

Att förtydliga 

innebörden i 

erfarenheter hos yngre 

människor första året 

efter en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ design 

Fenomenologisk hermeneutik  

 

Ändamålsenligt urval: 

n=17, 6 kvinnor och 11 män.  

 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Naiv läsning, tematisk strukturanalys och omfattande 

förståelse och förklaring. Kondensering, abstraktion till 

teman som leder till en omfattande förståelse. 

Hermeneutisk cirkel.  

 

Fem teman: 

-Energi: energi saknas ständigt. 

-Rädsla: en ständig följeslagare 

- Krav: ständigt närvarande. 

- Hot: en opålitlig kropp och själ.  

-Framtid: livet kommer aldrig att bli detsamma. 

Hög 
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11 Kristofferzon, 

M, L., Löfmark, 

R., & Carlsson, 

M.  

(2008). 

Sverige 

Cinahl 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. 

 

Managing 

consequences and 

finding hope- 

experiences of 

Swedish women 

and men 4- 6 

months after 

myocardial 

infarction. 

Att beskriva 

erfarenheter hos män 

och kvinnor fyra till 

sex månader efter en 

hjärtinfarkt och deras 

förväntningar inför 

framtiden. 

Kvalitativ design 

Manifest och latent innehållsanalys 

 

Konsekutivt urval: 

n=39, 20 kvinnor och 19 män.  

 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Naiv läsning, meningsenheter, kondensation, koder, 

kategorier, teman. 

Hermeneutisk cirkel. 

 

Två teman: 

-Att hantera konsekvenser efter hjärtinfarkt: 

hälsoproblem, livsstilsförändringar, 

känslomässiga reaktioner, arbete och sociala 

aktiviteter, information. 

-Att finna mening i det som hänt: positiva 

konsekvenser av hjärtinfarkt, livsvärlden, 

förhoppningar. 

Medel 

12 Wang, W., 

Jiang, Y., He, 

H.-G., & Wei 

Ling Koh, K. 

(2015). 

Singapore 

Manuell sökning 

European Journal 

of Cardiovaskular 

Nursing. 

 

A randomised 

controlled trial on 

the effectiveness of 

a home-based self-

management 

programme for 

community-

dwelling patients 

with myocardial 

infarction. 

Att undersöka effekten 

av fyra veckors 

hembaserad 

rehabiliteringsprogram 

av hälsorelaterad 

livskvalitet, ångest, 

depressions- nivåer, 

hjärtrisker och 

oplanerade besök till 

hälso-och sjukvården 

för patienter med 

hjärtinfarkt.  

Kvantitativ design 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

Bekvämlighetsurval: n=128 

n=64 interventionsgrupp 

n=64 kontrollgrupp 

 

-Short Form 12-items Health Survey Version 2 

-Myocardial Infarction Deminsional Assessment Scale 

-Hospital Anxiety and Depression Scale 

 

Intention-to-treat analysis: 

-Chi-kvadrat test för kategoriska data 

-Oberoende t-test för numeriska data 

De två grupperna rapporterade signifikanta 

skillnader i: 

-Fysisk aktivitet, p=0.01 

 

-Beroende och oro över läkemedel, p=0.04 

-Anpassning och Body Mass Index, p=0.04 

-Oplanerad hjärtrelaterade akutbesök, p= 0.036 

-Medicinsk konsultation, p=0.046 

 

Slutsats: Studien kan ge ett användbart verktyg 

för att hjälpa sjukvårdspersonal att möta 

vårdbehoven hos patienter efter hjärtinfarkt.  

Hög 
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Bilaga 2 Sökningsförfarande  
 

Cinahl, 150921-151104 

 

Sökord  Fritext/ämnesordssökning Antal 

träffar 

Lästa titlar 

 
Lästa 

abstract 

Lästa artiklar Inkluderade artiklar/ 

artikelnr 

[MM] Myocardial Infarction AND 

Patients AND Experience (+ 

avgränsningar) 

Ämnesordssökning och 

fritextsökning 
126 126 31 12 

(4 finns som dubletter i 

PubMed, 2st även i PsykINFO) 

7 

(1,2,5,7,8,9,11) 

Avgränsningar: År:2007-2015, Engelska, svenska, vetenskapliga artiklar i tidskrifter som är Peer-Rewiewed. 

MH= Sökning med ämnesord utan att använda sig av Major Concept , ämnesordet kan stå i minor eller major fältet som gör att sökningen blir bredare. 

MM= Major Concept, avgränsar sökningen till artiklar som har ämnesordet som sitt huvudsakliga innehåll. 

MH+= Explode, underordnade ämnesord inkluderas I sökningen. 

 

 

PubMed, 150921-151104 

Sökord  Fritext/ämnesordssökning Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa 

abstract 

Lästa artiklar Inkluderade artiklar/ 

artikelnr 

Myocardial infarction/ Nursing [Majr/SH] OR 

Myocardial infarction/Psychology [Majr/SH] AND 

Life changes events [Mesh] AND Patients 

Ämnesordssökning och fritextsökning 16 16 5 2 1 (10) 

Myocardial infarction/nursing [Majr/SH] OR 

Myocardial infarction/psychology [Majr/SH] AND 

patients AND experience (+Avgränsningar) 

Ämnesordssökning och fritextsökning 

 

 

39 39 13 2 1(6) 

Avgränsningar: År: 2007-2015, Engelska och svenska, vetenskapliga artiklar i tidskrifter som är Peer-Rewiewed. 

Mesh= Sökning med ämnesord. Explode sker med automatik som gör att underordnade termer tas med i sökningen. 

Majr= Major Topic avgränsar sökningen till artiklar som har ämnesordet som sitt huvudsakliga innehåll. 



VIII 
 

 

 

PsychINFO, 150921-151104 

Sökord  Fritext/ämnesordssökning Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa 

abstract 

Lästa artiklar Inkluderade 

artiklar/ artikelnr 

[MM] Myocardial infarctions AND Patients 

AND experience (+avgränsningar) 

Ämnesordssökning och fritextsökning 55 55 9 3 

(1 finns som dubblett i PubMed). 

2 (3,4) 

Avgränsningar: År:2007-2015, Engelska och svenska, vetenskapliga artiklar i tidskrifter som är Peer-Rewiewed. 

MM= Major Concept, avgränsar sökningen till artiklar som har ämnesordet som sitt huvudsakliga innehåll. 

 


