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Abstrakt 
 
Bakgrund: Hjärtinfarkt påverkar inte bara den drabbade utan även dennes familj. Oro 
för familjemedlemmen, förändringar i livsstil och familjestrukturer innebär svårigheter 
för de närstående. Vården ser i första hand till patienten men även de närstående har ett 
behov av stöd och uppmärksamhet. 
 
Syfte: Syftet var att belysa familjens upplevelser av sin livssituation efter en 
familjemedlems hjärtinfarkt. 
 
Metod: En systematisk litteraturstudie med en manifest innehållsanalys av tio 
kvalitativa artiklar. 
 
Resultat:  
Hjärtinfarkten var en chockartad upplevelse och framtiden upplevdes oviss. Vardagen 
och relationen förändrades, ett ökat ansvarstagande och ett behov att skydda 
familjemedlemmen upplevdes av de närstående. Känslor av oro, stress och åsidosatthet 
efter hjärtinfarkten gjorde att många upplevde ett eget behov av stöd och information. 
Exempel på hur de närstående hanterade hjärtinfarkten var till exempel förnekelse, 
acceptans eller olika strategier för att uppleva kontroll över situationen.  
 
Slutsatser:  
De närståendes livsvärld förändrades och ofta åsidosattes deras egna behov. De behövde 
stöd och uppmärksamhet för att kunna hantera förändringarna vilket sjuksköterskan kan 
erbjuda genom att göra dem delaktiga i vården. En ökad förståelse för de närståendes 
upplevelser kan vara av betydelse för hur sjuksköterskan bemöter de närstående men är 
även av vikt för att förstå patientens hemsituation vid planering av fortsatt vård.   
 
Nyckelord 
Hjärtinfarkt, familj, upplevelser, omvårdnad 
 
Tack 
Ett stort tack till våra handledare som stöttat och givit konstruktiv återkoppling under 
processen. Emma, above and beyond. 
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1 Inledning 
Hjärtinfarkter kan inträffa i alla miljöer, både på och utanför sjukhus samt är något som 

de flesta kan relatera till. Vi upplever att många har någon i sin närhet som drabbats av 

hjärtinfarkt. Sjuksköterskan kan komma i kontakt med patienter och närstående vars liv 

har berörts av hjärtinfarkt. De möten med patienter och deras familjer vi deltagit i under 

vår verksamhetsförlagda utbildning inom sjukvården har givit oss ökad förståelse för 

vikten av familjens delaktighet i vården. Vi tyckte det kunde vara intressant att se hur en 

hjärtinfarkt påverkar de som indirekt drabbats, inte främst patienten utan dennes familj. 

Vi vill som blivande sjuksköterskor tillvarata deras upplevelser för att få förståelse för 

deras situation och om möjligt kunna minska deras lidande. 

     

2 Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsen (2016) drabbades 27 295 personer av hjärtinfarkt 2014. I 

Socialstyrelsens rapport (2015) visas att under 2014 avled 26% av de drabbade 

personerna inom 28 dagar och inom 1 år hade 40% av kvinnorna och 32% av männen 

avlidit. Hjärt-kärlsjukdomar är statistiskt sett den vanligaste dödsorsaken i Sverige 

sedan slutet av 80-talet (Socialstyrelsen, 2015). 

 

2.1 Patofysiologi 

Hjärtinfarkt uppkommer när hjärtmuskulaturen drabbas av syrebrist till följd av att en 

eller flera kranskärlsgrenar ockluderas (Braun & Anderson, 2007). Det leder till 

syrebrist i de delar av hjärtat som kärlen försörjer. Risken för irreversibla skador på 

hjärtat ökar desto längre syrebristen pågår (Ericson & Ericson, 2012). Komplikationer 

till följd av syrebristen kan vara hjärtstopp, arytmier, försämrad pumpförmåga och 

hjärtsvikt. Risken för komplikationer är som högst de första timmarna efter 

hjärtinfarkten. Hur tidigt patienten kan mobiliseras efter hjärtinfarkten är individuellt 

och beror på infarktens omfattning, om det uppstod komplikationer och hur 

allmänpåverkad patienten är (Ericson & Ericson, 2012). 

 

2.2 Symptom 

Symptomen kan skilja sig mycket mellan olika individer och vissa upplever inga 

symptom alls (Wikström, 2012). De vanligaste symptomen är bröstsmärtor eller en 
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känsla av ett tryck eller obehag i bröstet. Det uppkommer oftast plötsligt och smärtan 

kan upplevas stråla ut i vänster arm, upp i nacken mot underkäken men även ut i ryggen 

(Ericson & Ericson, 2012). Efter en hjärtinfarkt är det vanligt att känna sig ur form och 

trött. Även ångest, depression eller nedstämdhet är en vanlig följd efter infarkten. 

Patienten får råd om livsstilsförändringar i syfte att förbättra sin hälsa och minska 

riskerna för att drabbas av en ny infarkt (Ericson & Ericson, 2012). 

 

2.3 Eftervård 

Efter en hjärtinfrakt får patienten medicinsk eftervårdsbehandling samt information och 

råd om livsstilsförändringar. Exempel på livsstilsförändringar är kost och motionsråd, 

med syfte att förbättra patientens hälsa och minska riskerna för att drabbas av en ny 

infarkt. Efter en hjärtinfarkt är det vanligt att känna sig ur form och trött. En hjärtinfarkt 

kan ge upphov till en krisreaktion hos den drabbade och sjukvården erbjuder 

informationsträffar, gruppträffar och samtalsterapi som stöd efter en hjärtinfarkt. 

Känslor av ångest, depression eller nedstämdhet är en vanlig följd efter en hjärtinfarkt. 

Lätt motion kan hjälpa emot de känslor som uppstår och även stärka hjärtats 

belastningstolerans, öka kroppens syreupptagningsförmåga och förbättra cirkulation 

(Ericson & Ericson, 2012).  

 

2.4 Patientens upplevelser efter en hjärtinfarkt 

Både Stevens och Thomas (2012) samt Junehag, Asplund och Svedlund (2013) 

beskriver hur kvinnor drabbade av hjärtinfarkt upplever att deras kroppar förändrats 

efter sjukdomen. I Stevens och Thomas (2012) studie upplevde patienterna att deras 

kroppar var trasiga. Utmattning, trötthet och svaghet beskrevs vara vanliga fysiska 

symptom efter hjärtinfarkten och gjorde det svårt för kvinnorna att utföra vanliga 

vardagliga sysslor som att klä på sig eller röra sig fritt i hemmet. I de fall där kvinnorna 

upplevde allmän kroppslig smärta uppstod oro och osäkerhet huruvida smärtan var 

relaterad till hjärtat. De utryckte även en osäkerhet gällande fysisk aktivitet trots att de 

fått information från vården kring livsstilsförändringar och motion som något positivt. 

Osäkerheten gällde hur mycket fysisk aktivitet de skulle klara och hur de skulle påbörja 

livsstilsförändringarna. Stewart, Davidson, Meade, Hirth och Makrides (2000) studie av 

pars upplevelser efter en hjärtinfarkt fann att känslor av rädsla och osäkerhet uppkom 

hos patienten efter hjärtinfarkten då patienten kände att de inte längre hade kontrollen 

över sitt liv. Många patienter upplevde ilska och frustration kring de 
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livsstilsförändringar och fysiska begränsningar hjärtinfarkten hade gett upphov till 

medan andra blev deprimerade av dem. Junehag, Asplund och Svedlund (2013) fann 

även de att deltagarna i studien upplevde att deras kropp påverkats negativ av 

sjukdomen och att de inte längre litade på sitt hjärta. Här beskrevs dock hjärtinfarkten 

vara en vändpunkt för deltagarna som ledde till livsstilsförändringar som till exempel 

rökstopp eller nya motionsvanor.  

 

Hjärtinfarkten påverkade även den rollfördelningen som tidigare funnits i deras vardag. 

Kvinnorna utryckte en önskan att komma tillbaka till hur livet varit innan sjukdomen 

slagit till. De drabbade kvinnorna ville inte skapa oro hos den övriga familjen och dolde 

då den rädsla de upplevde efter sjukdomen (Stevens & Thomas, 2012). Stewart, 

Davidson, Meade, Hirth och Makrides (2000) studie beskriver hur livsstilsförändringar 

efter en hjärtinfarkt påverkar det vardagliga livet. I vissa fall gav förändringar i den 

tidigare rollfördelningen upphov till konflikter i familjen då familjemedlemmar inte 

ville ge upp sina tidigare ansvarsområden. I studien av Junehag, Asplund och Svedlund 

(2013) beskrevs en kamp för att nå normalisering där deltagarna i studien anpassar sig 

till de nya fysiska begränsningar som sjukdomen medfört. Hjärtinfarkten beskrevs även 

vara en vändpunkt för deltagarna som ledde till förändringar. 

 

2.5 Kopplingar mellan patientens upplevelser och familjen 

Även närstående till patienter kan drabbas av psykiska besvär när en familjemedlem 

drabbats av hjärtinfarkt. O’Farrell, Murray och Hotz (2000) visar att 66% av partners till 

patienter som genomgår rehabilitering efter hjärtsjukdom upplever psykologiskt 

lidande. De vanligast redovisade symptomen var nervositet, svårigheter att sova och en 

känsla av sårbarhet. Daly, Jackson, Davidson, Wade, Chin & Brimelow (1998) visar 

dock att känslor av till exempel oro, utmattning och i vissa fall skuld och 

självförebråelse hos vissa närstående lett till egna somatiska besvär.  
 

Närstående beskriver fall där de upplever att den sjukdomsdrabbade 

familjemedlemmens personlighet ändrats efter hjärtinfarkten. Personlighetsförändringen 

och ett upplevt behov av att ständigt behöva övervaka den drabbade 

familjemedlemmens hälsa och mediciner upplevdes stressande av de närstående 

(Stewart et al., 2000). Theobald (1997) beskriver hur de närstående upplever ett 
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känslomässigt kaos och rädsla att något ytterligare kan komma att hända den redan 

drabbade familjemedlemmen. 
 

Pilotsökningar som genomfördes gällande hjärtinfarkter, och erfarenheterna därav, 

belyste i regel patientperspektivet vilket är naturligt. Sett ur ett holistiskt perspektiv är 

dock även familjens upplevelser av händelsen relevanta för den fortsatta vården. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att de närstående bör inkluderas i den 

patientcentrerade vården och att de spelar en viktig roll i stödet till den sjuke. En 

metastudie kring sjukvårdens insatser riktade mot närstående till patienter drabbade av 

hjärtinfarkt visar att utförda vårdinsatser, exempelvis patient- och anhörigundervisning, 

gett positiva effekter på både patienter och närståendes hälsa och välmående (Nissen, 

Madsen & Olsen Zwisler, 2008). 

 

2.6 Behovet av stöd efter en hjärtinfarkt 

Patienter som upplevt socialt stöd hade minskad risk för återkommande hjärtinfarkter 

jämfört med patienter som saknat socialt stöd. Även kroppsliga och psykiska symtom 

minskade hos gruppen med socialt stöd. Vid avsaknad av socialt stöd ökade risk för 

återkommande hjärtinfarkter, vilket belyser betydelsen av familjens stöd i samband med 

en hjärtinfarkt (Pedersen, van Domburg & Larsen, 2004). Sjöström-Strand, Ivasson och 

Sjöberg (2011) visar hur kvinnor drabbade av hjärtinfarkt upplevde stöd från familj och 

vänner som något mycket positivt för deras återhämtning. Kvinnorna beskrev det 

sociala stödet som hjälp i det vardagliga livet. Samtidigt upplevdes vetskapen att det 

fanns någon de kunde prata med som viktig. De beskrev att samtalen kunde röra rädslor 

kring framtiden eller deras nuvarande hälsosituation. 

 

2.7 Vårdens roll i anpassningen till nya förhållanden 

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är vårdpersonalens primära 

uppgift att främja god hälsa för hela befolkningen, vilket då även innefattar patientens 

familj vid sjukdom. Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver hur patientens närstående 

kan tillåtas vara delaktiga i vården av patienten om möjligt. Om personalens bemötande 

i vårdsituationer upplevs negativt av patienten eller närstående riskerar ett vårdlidande 

att uppstå vilket i sin tur kan påverka patienten och familjens hälsa negativt (Dahlberg, 

2002). Dahlberg och Segesten (2010) skriver att avsaknad av information och ett 
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oengagerat bemötande kan ge upphov till lidande där både patient och närstående 

känner sig förbisedda av vårdpersonalen. 

 

Eriksson, Bergbom och Lindahl (2011) beskriver hur familjer kastas mellan hopp och 

förtvivlan då en närstående drabbats av svår sjukdom och hur de befinner sig i ett 

känslomässigt kaos. Även Söderström, Saveman, Hagberg och Benzein (2009) 

beskriver hur allvarlig sjukdom skapar kaos inte bara för den drabbade utan även för 

dennes familj. För att kunna hitta ordning i det kaoset behöver alla, både patient och 

närstående, få tröst och stöd i sin strävan att anpassa sig till de nya förhållanden som 

råder efter sjukdomen. En viktig del av det stödet kommer från personalen, både då 

patienten är inskriven men även efter utskrivning. I Eriksson et al. (2011) beskriver de 

närstående att de upplevde en trygghet i att få kontinuelig information från 

vårdpersonalen. De beskriver även att det krävde mod att efterfråga information då de 

tror att de kan få ett negativt besked. 

 

Stewart et al. (2000) beskriver hur närstående upplevde svårigheter att få relevant 

förståelig information rörande hjärtinfarkten. Avsaknaden av information gjorde att de 

närstående kände sig maktlösa i situationen. Vårdpersonalen upplevdes även sakna 

empati och förståelse för de närståendes situation vilket stressade familjen ytterligare. 

Daly et al. (1998) beskriver konstant stress hos de närstående som problematiskt och att 

de själva inte hittat strategier för att hantera det. Kurser för stresshantering 

tillhandahölls av vården men endast för patienterna vilket upplevdes negativt av vissa 

av de anhöriga. De hade själva önskat professionell hjälp i hanteringen av den stress de 

upplevde. 

 

2.8 Begreppsdefinitioner 

2.8.1 Familj 

I vår tid bör begreppet familj breddas för att inkludera flera olika familjekonstellationer. 

Kaakinen och Hanson (2015) definierar familjen som “two or more individuals who 

depend on one another for emotional, physical, and economic support. The members of 

the family are self-defined” (s. 5). En bredare definition av begreppet familj enligt 

Wright, Watson och Bell (2002) är att “en familj är en grupp människor som binds 

samman av starka emotionella band, en känsla av samhörighet och ett starkt ömsesidigt 

engagemang i varandras liv” (s. 72). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver patientens 
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närmaste som närstående, anhörig, familj, släkt. Genomgående i arbetet kommer 

närstående användas för att beskriva de familjemedlemmar som inte fysiskt drabbats av 

hjärtinfarkten och den drabbade familjemedlemmen beskriver den som fysiskt drabbats 

av sjukdomen.  

 

2.8.2 Livsvärld 

Husserls teori om livsvärld avser den värld människan själv erfar utifrån sitt eget 

medvetande. Det är den värld individen är förtrogen med, den upplevs självklar och tas 

för given. Livsvärlden består av alla de fenomen som upplevs i nuet och är därmed 

också i ständig förändring. Även individens existentiella situation påverkar livsvärlden 

och den förändras därför även beroende på exempelvis ålder och hälsa (Birkler, 2007). 

Sjukdom kan förändra människans livsvärld och kan leda till lidande. Livsvärld är en 

centralt begrepp i vårdvetenskapen för att förstå hur sjukdom, hälsa, lidande och 

vårdande påverkar människan (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.8.3 Föreställningar 

Wright et al. (2002) beskriver begreppet föreställningar som grunden till hur människan 

ser på världen. De beskriver att föreställningar  innefattar något som individen 

betecknar som sant och även hur individen känslomässigt upplever att något borde vara. 

De beskriver hindrande och underlättande föreställningar som påverkar hur individen 

tänker och agerar. Huruvida föreställningar underlättar eller hindrar beror på 

sammanhang och hur de bedöms av utomstående observatörer. Det poängteras att det 

inte går att säga att en föreställning är rätt eller fel, den är unik för den enskilde 

individen. Benzein, Hagberg och Saveman (2012b) beskriver föreställningar som “tro, 

konstruktioner och inre representationer av en företeelse, ett fenomen, en situation eller 

verkligheten” (s. 37). Det är individens erfarenheter och upplevelser som ligger till 

grund för dennes föreställningar och individen är inte alltid medveten om sina 

föreställningar. Kontexten i vilken individen befinner sig i påverkar dennes upplevelser 

vilket leder till att föreställningar ofta liknar varandra hos personer med till exempel 

samma kultur eller samhällsklass. Stora avvikelser i föreställningar i förhållande till den 

kontext personen befinner sig i kan leda till svårigheter att anpassa sig på ett socialt plan 

(Benzein et al., 2012b). 
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2.8.4 Lidande 

Eriksson (1994) skriver att lidandet är en del av människans liv. Varje människas 

lidande och uttryck för lidande är unikt, det finns ingen bestämd grund för vad som kan 

ge upphov till lidande. Gemensamt för allt lidande är att det måste bekräftas, ges tid till 

att vara i för att slutligen kunna försonas med och finna en mening i lidandet. 

 

Begreppet lidande delas in i tre underbegrepp: sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukdomslidande består dels i de symptom sjukdomen medför men även i 

en upplevelse av begränsning till följd av sjukdomen. Livslidande är bredare än 

sjukdomslidandet och hör samman med individens hela existens. Frågor och tankar hos 

den drabbade rör inte bara sjukdomen och dess begränsande påverkan. Livslidande 

grundas i patientens hållning till livet och centrala delar är prestation, aktivitet och en 

känsla av “att göra rätt för sig”. Vårdlidande är lidande som upplevs i sjukvården då 

vård och behandling brister eller är ofullkomlig. Ett vanligt tema i vårdlidande är 

upplevelser av kränkning eller avsaknad av kontroll. Ett stort ansvar vilar därför på 

vårdpersonalen så att de undviker eller lindrar ett eventuellt vårdlidande hos sina 

patienter (Wiklund, 2003). 

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Systemteori och familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad bygger på systemteorin som introducerades av von 

Bertalanffy och beskrivs vara grunden för många av de verktyg som används inom 

vårdvetenskapen (Andersson-Segesten, 1989). Grundtanken med systemteori är att se 

fenomen som delar i en helhet. Relationen mellan de olika delarna påverkar hur 

systemet fungerar och hanterar förändringar.  

 

Familjen beskrivs utgöra ett system uppbyggt av personer med enskilda egenskaper, 

men som system har även familjen andra egenskaper som inte återfinns hos de 

individuella familjemedlemmarna. Skillnaden mellan familjen som helhet och de 

enskilda medlemmarna kan ses när familjemedlemmarna agerar enhetligt när de är 

tillsammans med familjen men individuellt kan de agera annorlunda i liknande 

situationer (Wright et al., 2002). För att få förståelse för en familj bör även de system 

utanför familjen som familjen har betydelsefulla relationer med undersökas, exempelvis 
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familjens relation med vårdpersonal i samband med sjukdom (Egidius, 2008). Hur 

familjen påverkar patientens upplevelse av sjukdom och ohälsa benämns av Benzein, 

Hagberg och Saveman (2012a) som centralt i familjefokuserad omvårdnad. De 

beskriver familjefokuserad omvårdnad som två kompletterande omvårdnadstyper, 

familjecentrerad och familjerelaterad omvårdnad. Skillnaden som beskrivs är att i den 

familjecentrerade omvårdnaden ses hela familjen som ett system där varje 

familjemedlem är en del och totala systemet beskrivs vara större än summan av de 

individuella delarna. Den familjerelaterade omvårdnaden sätter den närstående eller 

patienten i fokus och övriga utgör kontext. Ett tydligt exempel på familjerelaterad 

omvårdnad är då fokus läggs på patienten men dennes sociala sammanhang tillåts 

påverka omvårdnaden. Då omvårdnadsformerna kompletterat varandra ligger 

komplexiteten i vilken form som bör användas i vilken situation. 

 

Benzein et al. (2012b) beskriver ett systemiskt förhållningssätt som grunden för 

familjefokuserad omvårdnad. Beståndsdelarna i omvårdnaden innefattar föreställningars 

betydelse, hur verkligheten uppfattas och synen på sanningar, reflekterande processer, 

förändringsteori och synen på hälsa som mer än avsaknad av sjukdom. De menar att 

fokus skiftar från individ till grupp, från symptom och diagnos till relation och samspel. 

I en vårdkontext betyder det att sjukdom inte enbart påverkar den som drabbas rent 

fysiologiskt utan även människor runt den sjuke. Sjukdomen är inte enbart patientens 

angelägenhet utan den berör hela familjen.  

 

4 Problemformulering 
Patientcentrerad omvårdnad eftersträvas inom vården men finns det en risk att 

patientens familj glöms bort. Som Dahlberg och Segesten (2010) tidigare beskrivit är 

familjen en del av den patientcentrerade omvårdnaden men uppmärksammas familjen 

alltid inom vården. Följderna av sjukdom medför förändringar och påverkar både 

patienten och familjens livsvärldar (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Fokus ligger på patientens behov i vårdsituationen och familjens behov riskerar då att 

åsidosättas vilket kan leda till ett lidande för familjen utöver det som sjukdomen 

föranlett. Kan familjens känsla av åsidosatthet leda till att deras hälsa påverkas negativt? 

Hur hanteras familjens upplevelser och vilket stöd upplever de att de får ifrån vården? 
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En litteraturstudie för att utforska familjens upplevelser kan därför ge möjligheter att 

öka sjuksköterskans förståelse och kunskap att bemöta dessa på ett sätt som upplevs 

positivt och hälsofrämjande. Det slutgiltiga resultatet blir då förhoppningsvis ett 

minskat lidande för patienten och dennes familj. 

 

5 Syfte 
Syftet är att belysa familjens upplevelser av sin livssituation efter en familjemedlems 

hjärtinfarkt. 

 

6 Metod 
En systematisk litteraturstudie genomfördes inspirerade av Forsbergs och Wengströms 

(2013) beskrivning. Metoden användes för att ge ökad kunskap kring det valda 

problemområdet. Systematiska sökningar i databaser för vetenskapliga studier gjordes 

för att få tillgång till all relevant forskning inom det område som litteraturstudien syftar 

till att belysa. Resultatet från de studier som uppfattades relevanta granskades och 

analyserades, sammanställdes och presenterades med förhoppning att generera ny 

evidensbaserad kunskap inom området.   

 

6.1 Datainsamling 

En systematisk litteratursökning i databaser har genomförts för att identifiera relevanta 

vetenskapliga artiklar relaterade till uppsatsens syfte. Huvudsökningen har skett i Cinahl 

då detta är en omvårdnadsfokuserad databas. För att fånga relevant forskning har 

kompletterande sökningar även gjorts i PsycInfo, en databas med fokus på psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad, samt PubMed, en bred databas som innefattar 

områdena medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sökningen har gjorts med både ämnesord och i fritext (se tabell 1). Ämnesord användes 

från databasernas ämnesordlistor tillsammans med frassökning och trunkerade 

fritextsökningar. En kombination av metoderna användes för att inte förbise relevanta 

artiklar på grund av indexering. En sökning i databaserna gjordes med termer som 

beskrev hjärtinfarkt och termer relaterade till hjärtinfarkt i respektive databas 

ämnesordlista. För att andra relevanta artiklar inte skulle uteslutas frassöktes ytterligare 

termer för hjärtinfarkt och termer relaterade till hjärtinfarkt. Sökning på ämnesord för 
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familj gjordes i Psycinfo och PubMed men inte i Cinahl där ämnesord för familj 

saknades. Fritextsökning på familj med trunkering gjordes i alla databaser för att få med 

flera varianter av begreppet. Sökning med ämnesord för upplevelser gjordes i PsycInfo 

och PubMed men inte i Cinahl där relevanta ämnesord för upplevelser saknades. 

Ämnesord relaterade till upplevelser var olika i databaserna. PsycInfos ämnesord 

relaterat till upplevelse var “Life Experience” och beskrevs som händelser som 

betraktades som minnesvärda, ovanliga eller betydelsefulla och ett exempel var hur 

sjukdom leder till livsförändringar. PubMeds ämnesord relaterat till upplevelse var 

“Life Change Events”, vilket beskrevs som händelser som kräver en ändring eller ger en 

effekt på individens levnadsmönster. Fritext sökning på upplevelser med trunkering 

gjordes i samtliga databaser då ämnesorden inte innefattade alla betydelser av 

upplevelser samt att ämnesord för upplevelse saknades i Cinahl. I den slutgiltiga 

sökningen kombinerades ämnesord och fritext med booleska operatorer, OR och AND 

(se bilaga 1). 

 

En artikel av Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm och Nilsson (2011) som enbart 

belyste mäns upplevelser kring intimitet efter en hjärtinfarkt genererade ett intresse att 

undersöka om författarna hade gjort en liknande studie baserad på kvinnors upplevelser. 

En manuell sökning gjordes på författarna till studien för att se om de skrivit liknande 

artiklar. Sökningen fann en artikel skriven av fyra av författarna där kvinnors upplevelse 

av fenomenet belystes och artikeln (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010) 

inkluderades för kvalitetsgranskning. 

 

Tabell 1. Matris för söktermer i databaser 

Sökterm Cinahl 
Cinahl 

Headings 

Psycinfo 
Thesaurus 

PubMed 
MeSH 

Fritextsökning 
Frassökning   Trunkeringar 

Hjärtinfarkt MH “Heart 
arrest”, MH 
“Myocardial 
Infarction” 

DE 
"Myocardial 
Infarctions" 

“Myocardial 
Infarction” 
[MeSH] 

“Heart arrest”, 
“Myocardial 
infarction”, 
“Heart attack”, 
“Cardiac arrest” 

- 

Familj - DE "Family" "Family"[MeSH] - Famil* 

Upplevelse - DE "Life 
Experiences" 

Life Change 
Events"[MeSH] 

- Experienc* 
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6.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier samt avgränsningar 

Första inklusionskriteriet var att artiklarna skulle beskriva närståendes upplevelser efter 

en familjemedlems hjärtinfarkt. De artiklar som endast beskrev patientens upplevelse 

exkluderades.  

 

Artiklarna skulle vara publicerade i en tidskrift som använder peer-review. Kvantitativa 

artiklar exkluderades då uppsatsens syfte har en kvalitativ ansats. Artiklar skrivna på 

andra språk än svenska och engelska valdes bort av språktekniska. För att avgränsa 

antalet artiklar i sökningarna användes initialt en publiceringsålder på tio år, detta 

utökades dock till 15 år för att få ett större urval av artiklar. I PubMed bedömdes antalet 

irrelevanta artiklar vara större än i de övriga databaserna. Ett publiceringsspann på tio år 

användes då för att få ett hanterbart antal artiklar i den databasen. 

6.1.2 Urvalsförfarande 

Titelgranskning var det första steget i urvalsprocessen med målet att sortera bort artiklar 

som direkt saknade relevans utifrån syftet. Sorteringen skedde individuellt och resultatet 

jämfördes och diskuterades sedan för att nå konsensus kring vilka artiklar som skulle 

granskas vidare. Nästa steg var läsning av abstrakt från de kvarvarande artiklarna för att 

få en tydligare bild av innehållet. Fler artiklar sorterades bort då de inte svarade mot 

syftet och de resterande artiklarna lästes i sin helhet och nio artiklar gick vidare till 

kvalitetsgranskning.  

För kvalitetsgransking användes SBUs (2014) mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (se bilaga 2). Artiklarna 

kvalitetsgranskades  först individuellt och sedan gemensamt där skillnader i bedömning 

diskuterades. Samtliga artiklar bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet och 

inkluderades i arbetet.  En artikelmatris sammanställdes där även kvalitetsbedömningen 

av de valda artiklarna återfinns (bilaga 3). 

6.2 Analys 

Analysmetoden som använts för uppsatsen var manifest innehållsanalys inspirerad av 

Forsberg och Wengström (2013). Grunden till analysmetoden är ett induktivt arbetssätt 

där forskaren är inriktad på att beskriva och skaffa sig en djupare förståelse om 

fenomenet. Analysarbetet inleddes med  läsning av artiklarna för att bli mer förtrogna 

med innehållet. Artikelmatrisen (se bilaga 3) användes för att samla relevant 
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information för att sedan kunna identifiera skillnader och likheter mellan de valda 

artiklarna (Axelsson, 2008). Tillsammans diskuterades artiklarna för att identifiera 

skillnader i uppfattning av innehållet i texten. Texten delades upp i meningsenheter 

individuellt men diskussion huruvida de svarade mot uppsatsens syfte gjordes 

tillsammans. Resterande delar av analysprocessen utfördes gemensamt.  

 

De meningsenheter som svarade mot uppsatsens syfte markerades med nummer i 

artikeltexten. 388 meningsenheter togs ut och förkortades utan att det ursprungliga 

innehållet förlorades (kondenserades). De kondenserade meningsenheterna skrevs i ett 

kalkylblad i datorprogrammet Excel. Meningsenheterna gavs olika koder, kod är en 

beteckning för innehållet i en meningsenhet som kort beskriver dess innehåll (Forsberg 

& Wengström, 2013). Totalt togs 108 koder fram ur meningsenheterna. Koder med 

liknande innebörd sammanfördes och åtta underkategorier fördelades på tre 

huvudkategorier, en av underkategorierna blev en egen huvudkategori. Underkategorier 

behövdes då områdena koderna beskrev var för breda för att sammanställas direkt till en 

kategori. Huvudkategorierna beskriver kärnan i det sammanställda innehållet. 

Förfarandet utgick från Forsberg och Wengströms (2013) och Graneheim & Lundmans 

(2004) beskrivning utav kategorisering. För att säkerställa att innebörden av datan inte 

förvanskades kontrollerades koder och kategorier mot uttagna meningsenheter 

kontinuerligt under analysprocessen (se tabell 2). 

Tabell 2. Exempel på analysförfarandet 
Meningsenhet Kondenserad text Kod Underkategori Huvudkatego

ri 
Plötsligt upplevde sig 
närstående ensamt 
ansvarig för den 
tillfriskande anhörige 
och den resterande 
familjens välbefinnande 
(1) 

Upplever sig 
ensamt ansvarig för 
närståendes 
välbefinnande 

Ökat ansvar Förändrat ansvar 

Ett förändrat 
levnadssätt 

De agerade praktiskt och 
hjälpsamt och hade ett 
nära samarbete med 
partnern i förslag till 
livsstilsförändringar (6) 

Nära samarbete i 
livsstilsförändringar 

Livsstils-
förändringar 

Livsstils-
förändringar  

Kvinnorna ändrade även 
sitt synsätt på matvanor. 
Fet mat så som grädde 
och ost undveks och de 
blev intresserade i de 
ohälsosamma aspekterna 
kring mat. (3) 

Kvinnor ändrade 
sin syn på matvanor 
och tänkte på vad 
som var ohälsosamt  

Livsstils-
förändringar 
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Att vara förberedd på det 
värsta och ha en 
skrämmande vision utav 
framtiden speglade deras 
känsla av osäkerhet. (4) 

Känna osäkerhet 
inför en 
skrämmande 
framtid och vara 
förberedd på det 
värsta. 

Oro för 
framtiden 

Hur framtiden 
upplevs  

De är rädda att deras 
partner ska få en ny 
hjärtinfarkt eller dö.(1) 

Rädda för ny hjärt-
infarkt och död. 

Rädsla för ny 
hjärtinfarkt 

 
 
6.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes både vid urvalet och vid sammanställningen av resultatet. 

Personliga åsikter och erfarenheter har åsidosatts för att minimera förförståelsens 

påverkan på resultatet av arbetet. Litteraturstudien redovisar alla informationskällorna 

och är trogen mot deras material genom att redogöra det i resultatet vilket beskrivs av 

Forsberg och Wengström (2013) som ett etiskt krav i forskningsprocessen. Alla artiklar 

som valts till uppsatsen har redovisat etiska överväganden och att studierna godkänts av 

etiska kommittéer vilket alla artiklar vid litteraturstudier bör ha enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Vissa av artiklarna beskriver även mer ingående hur konfidentialitet 

och materialet hanterats, både fortlöpande under studien men även efter studiens avslut. 

Vid urvalet av artiklar har alla artiklar som svarat mot uppsatsens syfte inkluderats 

oavsett resultat.  

 

7 Resultat 
Analysen av det valda materialet ledde fram till tre huvudkategorier (se tabell 3). 

Tabell 3. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Känslomässiga reaktioner  

Ett förändrat levnadssätt Förändrat ansvar 
Livsstilsförändringar 
Hur framtiden upplevs 
Att visa omtanke 
Förändrade relationer 

Att hantera förändring 
 

Olika upplevelser ger olika strategier 
Behov av stöd 
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7.1 Känslomässiga reaktioner  

Här beskrivs hur familjemedlemmen upplever sjukdomens tillslag som chockartat och 

oväntat. Närstående upplever även känslor av ensamhet, maktlöshet och otillräcklighet i 

efterspelet av hjärtinfarkten. 

 

Närstående upplevde att de var oförberedda på att en familjemedlem skulle drabbas av 

svår sjukdom (Andersson, Borglin, Sjöström- Strand & Willman, 2012; Arenhall et al., 

2010; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro, & Paavilainen, 2013a). Närstående 

som bevittnade hjärtinfarkten kände rädsla och upplevde situationen som skrämmande 

(McLean & Timmins, 2007). Avsaknaden av mental förberedelse ledde till känslor av 

oro och svårigheter att acceptera vad som hänt (Andersson, et al., 2012; Salminen-

Tuomaala et al., 2013a). 

“The fact that their relative was seriously ill was both shocking and unexpected. This 

arroused feelings and emotions in next of kin, such as weariness and concern...” 

(Andersson et al., 2012) 

Att en närstående drabbats av hjärtinfarkt upplevdes som en mycket stressfull situation, 

bland annat beskrivs ovissheten i situationen stressande (Arenhall et al., 2011; 

Salminen-Tuomaala et al., 2013a). En känsla av maktlöshet upplevdes också av flera 

närstående då de inte vet hur familjemedlemmens mående kommer vara från dag till 

dag. De upplevde även en trötthet på sjukdomen (Svedlund & Danielsson, 2004).   

Närstående uttryckte hopplöshet då situationen upplevdes vara utanför deras kontroll 

och de inte kunde påverka den (Arenhall et al., 2011; Salminen-Tuomaala, Åstedt-

Kurki, Rekiaro, & Paavilainen, 2013b). Främst kvinnor berättade om känslan att sakna 

mentala och fysiska resurser för att kunna hjälpa familjemedlemmen vilket gav upphov 

till upplevelser av hopplöshet (Salminen-Tuomaala et al., 2013b). 

Upplevelser av ensamhet och utlämnande beskrevs av närstående. En orsak till känslan 

av ensamhet var att familjemedlemmen föredrog att hantera sjukdomen på egen hand 

och närstående tilläts inte delta i återhämtningsprocessen efter sjukdomen. Även 

svårigheter för närstående att prata om situationen med familjemedlemmen ledde till en 

upplevd ensamhet (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009; Salminen-Tuomaala et al., 

2013b; Svedlund & Danielsson, 2004). 
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“Not dealing with serious illness can be considered problematic both for the individual 

(spouse) and family… they do not know how to discuss MI with the patient either, they 

experience loneliness.” (Salminen-Tuomaala et al., 2013b) 

Trots att närstående lade stort fokus på familjemedlemmens återhämtning förekom ändå 

upplevelser av otillräcklighet och skuld. De upplevde sig slitna mellan en vilja att vara 

på sjukhuset för att stödja samtidigt som de ville vara i hemmet och ta hand om sina 

barn. Barnen var även en bidragande orsak till upplevelsen av otillräcklighet. 

Föräldrarna upplevde att enbart prata med barnen inte var tillräckligt stöd för dem i 

situationen (Andersson et al., 2012). 

 

7.2 Ett förändrat levnadssätt 

Upplevelsen att livet hade förändrats karakteriserades av att närstående antog ett ökat 

ansvar för familjen och de livsstilsförändringar hjärtinfarkten medförde. Känslor av 

både optimism och oro inför framtiden uttrycktes. Närstående satte ofta 

familjemedlemmens behov före sina egna känslor och behov. De upplevde ett behov att 

skydda och stödja familjemedlemmen som i vissa fall ledde till överbeskyddande. 

Hjärtinfarkten upplevdes ha haft både positiv och negativ påverkan på parrelationen. 

Vissa upplevde att deras relation blivit bättre och konstruktiva lösningar hittades för att 

undvika konflikter. Andra menade att relationen försämrats efter sjukdomen och vissa 

närstående upplevde sig tvingade att kliva åt sidan för att undvika konflikter. Ett 

förändrat beteende hos familjemedlemmen gav upphov till känslor av uppskattning eller 

övergivenhet beroende på om beteendet uppfattades som bra eller dåligt. 

7.2.1 Förändrat ansvar 

Närstående kände sig ansvariga för familjemedlemmen och den resterande familjens 

hälsa vilket gjorde att de tog på sig ett ökat ansvar för hushållet (Andersson et al., 

2012). De upplevde att de hade ansvar att underlätta vardagen och göra livet så normalt 

som möjligt för familjemedlemmen (Arenhall et al., 2011; Svedlund & Danielsson, 

2004). Medan en del närstående fann tillfredsställelse i att vara mer involverade i 

hushållet upplevde andra att det ökade ansvaret begränsade deras frihet (Svedlund & 

Danielsson, 2004). 

I Arenhall et al (2010) beskrev en del av kvinnorna sig förpliktigade att anta ett större 

ansvar för hushållet och andra beskrev deras vardagssysslor blev tyngre då de ville 
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minska bördan för den sjuke familjemedlemmen. En del kvinnor tog även på sig ett 

större ansvar för det intima samlivet. 

Tiden nära efter hjärtinfarkten upplevdes det nya ansvaret i hemmet svårt då det stred 

mot en önskan att vara på sjukhuset med familjemedlemmen (Salminen-Tuomaala et al., 

2013a). Roller i familjen förändrades, närstående beskrev att de blev beslutsfattare och 

den som tog hand om familjen. Att anta nya roller upplevdes positivt och gav en stärkt 

självkänsla (Salminen-Tuomaala et al., 2013b).   

“It is satisfying to succeed in tasks and roles, which used to be the responsibility of the 

partner.“ (Salminen-Tuomaala et al., 2013b) 

7.2.2 Livsstilsförändringar 

Svedlund och Danielsson (2004) fann att närstående accepterade att deras familjeliv 

hade förändrats efter sjukdomen och att livet blivit stillsammare. Hjärtinfarkten hade 

gett en del närstående en ny syn på sin egen livsföring och de deltog aktivt i den 

drabbade familjemedlemmens livsstilsförändringar (Arenhall et al., 2011; Kärner et al., 

2004). 

“The men communicated a changed attitude towards life. They wanted to eat healthier, start 

exercising, and work less with the purpose to improve their own health.” (Arenhall et al., 2011) 

Livsstilsförändringar upplevdes som något positivt hos de flesta närstående, de hade 

förståelse för vad det innebar och de uppmuntrade och var delaktiga i genomförandet av 

dem (Andersson et al., 2012; Arenhall et al., 2011; Kärner et al., 2004). I studien av 

Eriksson, Asplund och Svedlund (2011) beskrev närstående att de reflekterade mer över 

vad som var viktigt i livet och prioriterade det över det som upplevdes mindre viktigt. I 

Arenhall et al. (2011) beskrev män att deras liv hade ändrat riktning och att de tog 

tillvara på livet mer nu än innan familjemedlemmens hjärtinfarkt. Kärner et al. (2004) 

uppmärksammade dock att vissa närstående upplevde att livsstilsförändringar inte 

passade in i deras liv och hade en negativ inställning till dem. 

7.2.3 Hur framtiden upplevs 

Efter en hjärtinfarkt upplevde närstående rädsla att familjemedlemmen skulle få en ny 

hjärtinfarkt eller dö (Eriksson et al., 2009; Salminen-Tuomaala et al., 2013b; Svedlund 

och Danielsson, 2004). Salminen-Tuomaala et al. (2013b) beskrev även hur en del 

närstående oroade sig för att de inte vet hur de skulle agera om familjemedlemmen 
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blivit akut sjuk igen. IEriksson et al. (2009) beskrevs flera närstående rädsla, nervositet 

och oro i samband med patientens utskrivning ifrån sjukhuset. De beskrev 

sömnsvårigheter på grund av oron vilket även Salminen-Tuomaala et al. (2013b) fann 

hos närstående som uttryckte rädsla för att förlora sin familjemedlem. 

“ The fear of losing the spouse is related with strong anxiety and stress, and often results 

in sleeping disorders..” (Salminen-Tuomaala et al., 2013b) 

Tankar på att bli lämnad ensam fick närstående att tänka på framtiden med oro. Oro 

inför familjens framtid och en osäkerhet inför vad de kunde förvänta sig upplevdes 

stressfullt och gjorde att de inte vågade göra upp planer (Andersson et al., 2012; 

Arenhall et al., 2011; Eriksson et al., 2010). I Arenhall et al. (2010) uttryckte en del av 

kvinnorna att de inte trodde de skulle få någon ro i framtiden utan att osäkerheten skulle 

följa dem. Osäkerheten gjorde att närstående inte vågade göra upp långsiktiga planer 

inför framtiden utan försökte ta var dag som den kom (Eriksson et al., 2010). Oro 

uppkom även när vissa familjemedlemmar inte följde råd ifrån sjukvården och 

upplevdes som om de inte insett allvaret i situationen (Andersson et al., 2012; Eriksson 

et al., 2009). 

 

Trots de negativa upplevelser som beskrivits såg de flesta närstående positivt på 

framtiden och hade som målsättning att deras liv skulle återgå till det normala. De hade 

en optimistisk attityd och hoppades att deras familjemedlem skulle bli fullt återställd. 

Det fanns även de anhöriga som trodde att livet inte skulle återgå till det normala efter 

hjärtinfarkten och accepterade det (Eriksson et al., 2010; Svedlund & Danielsson, 

2004). 

“One future goal was that their life would revert to what it was like before the AMI. 

Others did not think there would be any changes in the future.”(Eriksson et al., 2010) 

En del närstående upplevde framtiden som full av möjligheter och såg inte infarkten 

som ett hinder (Salminen-Tuomaala et al., 2013b). Hos närstående där 

familjemedlemmens hemkomst och hälsotillstånd upplevdes bättre än förväntat 

upplevdes framtiden ljusare. Efter en tid upplevde de en sakta återgång till det 

vardagliga livet och dess rutiner vilket gav dem hopp. De närstående som upplevde 

hemsituationen svårare hade lägre förhoppningar till framtiden men önskade ändå att 

livet skulle återgå till det normala  (Eriksson et al., 2009). I Arenhall et al. (2011) studie 
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beskrev vissa män sin framtid som oförändrad då hjärtinfarkten inte hade påverkat hur 

de levde sitt liv. 

7.2.4 Att visa omtanke 

En stor del av de närståendes liv upplevdes kretsa kring familjemedlemmens sjukdom 

och att de måste observera och lindra symptom relaterat till hjärtinfarkten (Salminen-

Tuomaala et al., 2013b). Närstående upplevde att de åsidosatte sina egna behov, 

intressen och önskemål för att prioritera familjemedlemmens behov (Andersson et al., 

2012; Arenhall et al., 2011; Arenhall et al., 2010; Eriksson et al.,2010). Andersson et al. 

(2012) fann att närstående även satte familjen och familjemedlemmens behov först trots 

egna problem med hälsan för de ville vara starka och kunna stödja familjen. 

 

Närstående höll tillbaka sina känslor för att inte belasta familjemedlemmen, de trodde 

att det kunde göra familjemedlemmen upprörd och även påverka familjemedlemmens 

hälsotillstånd negativt. Det upplevdes som stressfullt att inte dela sina känslor och flera 

närstående kände sig även ensamma på grund av det (Salminen-Tuomaala et al., 2013a; 

Salminen-Tuomaala et al., 2013b; Svedlund & Danielsson, 2004). En del närstående 

upplevde ett behov av att skydda familjemedlemmen och familjen från stress och oro 

och pratade därför inte om sjukdomen. Andra närstående upplevde att lyssna och 

uppmuntra familjemedlemmen till att prata om sjukdomen var deras sätt att stödja 

familjemedlemmen (Andersson et al., 2012; Kärner et al., 2004). 

 
“Some spouses seemed to think that talking might bring up fears and result in the 

patient’s depression or  increase the risk of another MI” (Salminen-Tuomaala et al., 

2013b) 

I Eriksson et al. (2009) och Kärner et al. (2004) studier upplevde närstående ett behov 

av att skydda genom att vara uppmärksam på familjemedlemmens mående, vara 

tillgänglig och förberedd om något skulle hända och stödja dem i det dagliga livet. 

Salminen-Tuomaala et al. (2013b) beskriver att en del närstående upplever det som 

deras uppgift att försöka kontrollera familjemedlemmens sjukdom. Kontrollen övergick 

i vissa fall till en upplevelse av att vara överbeskyddande, grundad i rädsla att 

familjemedlemmen skulle få ytterligare en hjärtinfarkt (Andersson et al., 

2012). Behovet att skydda ledde till att de inte ville lämna familjemedlemmen ensam 
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och när de var hemifrån ringde de hem upprepade gånger på grund av oro (Andersson et 

al., 2012; Svedlund & Danielsson, 2004).   

Även oro kring familjemedlemmens förmåga att utföra aktiviteter eller sysslor ledde 

fram till upplevelser av att vara överbeskyddande (McLean & Timmins, 2007). En del 

närstående kände ett behov av att kontrollera att familjemedlemmen inte överansträngde 

sig och försökte skaffa kunskap om vad familjemedlemmen fick och inte fick göra för 

att kunna skydda dem. Det ledde till att de förmanade familjemedlemmen att inte 

anstränga sig och blev arga de gånger familjemedlemmen inte lyssnade på dem. När 

försök till att stödja familjemedlemmen inte lyckades uppkom känslor av uppgivenhet 

och misslyckande (Kärner et al. 2004; Svedlund & Danielsson, 2004). 

”Spouses adopting a regulative role also commonly described a feeling of resignation 

and failure when trying to support without success.” (Kärner et al., 2004) 

7.2.5 Förändrade relationer  

Sjukdomen upplevdes styra den drabbade familjens relation efter hjärtinfarkten. 

Närstående avstod från sociala aktiviteter och intressen för att inte lämna den drabbade 

familjemedlemmen ensam. Det ledde i förlängningen till en social isolation, både på 

grund av minskad social kontakt men även saknad kraft att delta i sociala aktiviteter 

(Arenhall et al., 2011; Arenhall et al., 2010; Salminen-Toumaala et al., 2013b). 

Närstående upplevde saknad både efter de aktiviteter de gjort tillsammans men även den 

känslomässiga närhet de haft och sättet de pratade med varandra innan sjukdomen. En 

minskad gemenskap mellan närstående och familjemedlemmen upplevdes (Arenhall et 

al., 2011; Arenhall et al., 2010). 

                                                               

“The women expressed ‘less companionship’ with their partners and described a loss in 

social activity as a couple interacting with other people.” (Arenhall et al., 2010) 

 

Efter hjärtinfarkten upplevdes en förståelse för hur viktigt förhållandet var för de 

närstående. De ville visa uppskattning över att vara tillsammans och att 

familjemedlemmen var i livet. Närstående upplevde att de kom närmre varandra i sin 

relation i samband med att de tog mer ansvar och stöttade familjemedlemmen mer i det 

vardagliga livet efter sjukdomen (Arenhall et al., 2010; Svedlund & Danielsson, 2004). 

En önskan att spendera mer tid tillsammans upplevdes också leda till en ökad närhet i 

förhållandet. En upplevelse av ökad öppenhet i kommunikationen ledde till att de kom 
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närmre varandra känslomässigt (Arenhall et al., 2011). Det viktigaste upplevdes vara 

känslan av samhörighet mellan den närstående och familjemedlemmen (Eriksson et al., 

2010). 

 

Samtidigt beskrivs att konflikter mellan närstående och familjemedlemmen uppkom till 

följd av upplevelser av svek och polarisering i förhållandet. De närstående upplevde att 

familjemedlemmen i vissa fall undanhöll information från dem vilket gav upphov till 

konflikter (McLean & Timmins, 2007). Att undvika att kritisera familjemedlemmen och 

att frivilligt ta över dennes sysslor upplevdes vara ett sätt att hindra konflikter från att 

uppstå (Eriksson et al., 2009). Andra närstående kände sig tvingade att hålla tillbaka 

egna åsikter och ge med sig i diskussioner för att undvika konflikt. De upplevde ett 

ständigt behov av att vara till lags och följa familjemedlemmens önskningar (Arenhall 

et al., 2010). 
 

“They had stepped aside in trying to avoid a conflict or an argument. They did not 

always express their own opinions, and their own interests had a lower priority.” 

(Arenhall et al., 2010) 

 

Många närstående beskrev att familjemedlemmens humör och beteende hade ändrats 

vilket upplevdes både positivt och negativt (Arenhall et al., 2010; Eriksson et al., 2009; 

Svedlund & Danielsson, 2004). Kvinnor upplevde att de inte längre blev sedda och 

behandlade som jämlika, att familjemedlemmen blev kontrollerande och uppvisade en 

förändrad personlighet vilket ledde till irritation. Beteendeförändringarna ledde till 

minskad intimitet och färre sociala aktiviteter (Arenhall et al., 2010).   

“Partners were described as whinier, shorter tempered and more withdrawn than they 

used to be which annoyed the women.” (Arenhall et al., 2010) 

Män i Arenhalls et al. (2011) studie upplevde att kvinnornas beteende förändrades och 

att de inte tog hand om dem som de hade gjort innan hjärtinfarkten vilket ledde till att 

männen kände sig övergivna och missförstådda. De upplevde även att deras egna 

beteende hade förändrats, de var mer försiktiga att närma sig familjemedlemmen och 

såg dem som mer ömtåliga. 

Eriksson et al. (2009) fann att en del närstående upplevde att familjemedlemmen antog 

en ny personlighet. Det beskrevs som positivt då familjemedlemmen antog nya normer 

och nya val och som negativt om familjemedlemmen blev osäker och krävande. 
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7.3 Att hantera förändring 

Upplevelsen att en familjemedlem drabbats av hjärtinfarkt hanterades på flera sätt. 

Närstående som upplevde svårigheter att acceptera situationen valde att förneka allvaret 

i sjukdomen. De som hade tillräckliga resurser att hantera och acceptera de förändringar 

det medför upplevde en känsla av kontroll i situationen. För många närstående 

upplevdes familjen och även vårdpersonalen som viktiga i stödet efter sjukdomen. 

Behovet av information och bemötande från vården upplevdes också vara av stor vikt i 

hanteringen av situationen. 
 

7.3.1 Olika upplevelser ger olika strategier 

Närstående upplevde att en snabb återhämtning efter hjärtinfarkten gjorde det lättare att 

hantera det som hänt. De menade även att upplevelsen av sammanhang, gott fysiskt och 

psykiskt mående gav självförtroende och en känsla av kontroll vilket hjälpte dem klara 

sig genom det som hänt (Salminen-Tuomaala et al., 2013a; Salminen-Toumaala et al., 

2013b). Närstående upplevde att hjärtinfarktens påverkan på deras liv var lättare att 

hantera om de valde att se möjligheter i situationen (Salminen-Toumaala et al., 2013b). 

Fokus på vardagliga rutiner och sysslor upplevdes skapa trygghet och kontinuitet hos de 

närstående som hjälper i hanteringen av situationen. Att följa familjerutiner upplevdes 

också ge en känsla av normalitet som upplevdes positivt av de närstående (Kärner et al., 

2004; Salminen-Tuomaala et al., 2013a; Salminen-Tuomaala et al., 2013b). 
 

Närstående upplevde även det svårt att acceptera vad som hänt och försökte distansera 

sig från situationen. De upplevde att bästa sättet att hantera sjukdomen var att inte tänka 

på eller prata om den (Arenhall et al., 2010; Salminen-Tuomaala et al., 2013b). 

Förnekelse upplevdes som en lättnad då de inte behövde hantera att de kunnat förlora en 

nära anhörig. För att kunna acceptera hjärtinfarktens påverkan på deras liv upplevde 

närstående det även som viktigt att se tecken på återhämtning hos den 

sjukdomsdrabbade familjemedlemmen. De upplevde även en känsla av kontroll som 

kom efter att de accepterat situationen som en hjälp för att gå vidare (Salminen-

Tuomaala et al., 2013a). 
 

“Spouses described observing the patient’s facial expression, appearance, and tone of 

voice, wishing to detect signs of recovery, which would make it easier to accept MI as a 

life situation.” (Salminen-Tuomaala et al., 2013a)  
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Vissa närstående upplevde ett behov att stänga av sina känslor för att konstant kunna 

vara tillgänglig för den drabbade familjemedlemmen. De upplevde att de måste vara 

starka och att inte ge upp (Andersson et al., 2012). En del närstående beskrevs av 

Salminen-Tuomaala et al. (2013a) uppleva att de inte kunde dela de nya kraven som 

kommit efter sjukdomen med övriga familjemedlemmar. De upplevde att de måste vara 

starkare än vanligt då den övriga familjen inte kunde hantera vad som hänt. Eriksson et 

al. (2009) beskriver hur vissa närstående upplevde en inre styrka och att de såg sina 

tidigare erfarenheter som ett hjälpmedel i den nuvarande situationen. Kvinnorna i 

studien av Arenhall et al. (2010) upplevde att erfarenheterna efter hjärtinfarkten gjort 

dem starkare. 
 

Salminen-Tuomaala et al. (2013a) beskrev hur de närstående upplevde en obalans 

mellan sina känslor och sina psykiska resurser vilket försvårade hanteringen av 

situationen. De närstående upplevde även behovet av balans i relationen till andra, både 

familjemedlemmen men även till övrig familj och vårdpersonal. En upplevd svårighet 

var den känslomässiga balansgången mellan att stötta patienten samtidigt som den egna 

rädslan och oron hanterades. Andersson et al. (2012) och Eriksson et al. (2010) fann att 

en del närstående upplevde ett behov av att alltid vara kognitivt förberedd på en 

ytterligare hjärtinfarkt. Vaksamhet och att ständigt vara ett steg före familjemedlemmen 

blev ett sätt att hantera situationen (Andersson et al., 2012; Eriksson et al., 2010). 

 

Att hålla sig sysselsatt med arbete upplevdes positivt av de närstående då det gav dem 

möjlighet att tänka på något annat än sjukdomen. Även konkret hjälp till 

familjemedlemmen hjälpte i hanteringen av oro (Salminen-Tuomaala et al., 2013b). 
 

“... work characterizes the coping of the spouses, who experience anxiety if staying at 

home with the recovering patient. … work life is a relief, a symbol of their own coping.” 

(Salminen-Tuomaala et al., 2013b) 

 

7.3.2 Behov av stöd 

Salminen-Tuomaala et al. (2013a) och Salminen-Tuomaala et al. (2013b) beskriver att 

upplevelser kring behovet av stöd varierar, samtidigt som de närstående hade ett behov 

av socialt stöd från familj och vänner finns även ett behov av att vara ensam. De 

upplevede att de behövde tid i ensamhet för att anpassa sig till de rådande 
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omständigheterna och samla resurser för att möta omvärlden. De närstående upplevde 

samtidigt sina barn och egna föräldrar som ett stort stöd i bearbetningen av det som 

hänt. Samtidigt som det var svårt att dela med sig av sina känslor kring hjärtinfarkten 

upplevdes det ändå som något positivt av de närstående. 
 

Religion upplevdes som en resurs av främst äldre närstående som drabbats av sjukdom 

tidigare och då funnit tröst i sin tro. Tron upplevdes ge dem styrka, förtroende och en 

känsla av att inte vara ensamma (Salminen-Tuomaala et al., 2013a; Salminen-Tuomaala 

et al., 2013b). Bön tillsammans med andra upplevdes som ett sätt att finna mening i det 

kaos som följt efter hjärtinfarkten (Salminen-Tuomaala et al., 2013b). 

 

McLean och Timmins (2007) beskrev positiva upplevelser från närstående gällande det 

stöd som information kring sjukdomen givit och de upplevda fördelarna det fört med 

sig. De närstående upplevde det som fördelaktigt att själva få information direkt från 

vårdpersonalen. Information som återgivits av familjemedlemmen upplevdes ibland 

som otydlig och ofullständig. Närstående upplevde ett behov av kunskap kring 

hjärtinfarkt och hur de skulle hantera konsekvenserna av sjukdomen (Andersson et al., 

2012; McLean & Timmins, 2007; Salminen-Tuomaala et al., 2013b). I McLean och 

Timmins (2007) studie uttryckte vissa närstående att de blev överväldigade av den 

mängd information de fick och att det hade upplevts bättre att få informationen under 

fler tillfällen. 
 

En del närstående upplevde att de behövde ytterligare information kring hur de skulle 

berätta för den övriga familjen om vad som skett (Salminen-Tuomaala et al., 2013a; 

Tuomaala et al., 2013b). I de fall de inte ansåg att informationen från vården var 

tillräcklig sökte de själva kunskap men upplevde det svårt att hitta relevant information 

(Andersson et al., 2012). För vissa närstående som upplevt att de inte fick tillräcklig 

information gjorde oro och förvirring att de inte hade energi att själva söka efter 

information (Salminen-Tuomaala et al., 2013b). I vissa fall upplevde de närstående att 

vårdpersonalen inte berättade om familjemedlemmens tillstånd vilket ledde till att de 

själva kände sig tvingade att kontrollera och utvärdera den familjemedlemmens 

hälsotillstånd (Salminen-Tuomaala et al., 2013a). 
 

Samtidigt som stöd och information från vårdpersonalen i många fall upplevdes positivt 

för de närstående beskrev Salminen-Tuomaala et al. (2013a) att sjukhusmiljön och 
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sjukhusets rutiner upplevdes som något främmande och resurskrävande. Saknat stöd 

från vården upplevdes oroande då tankar kring sjukdomen och hur den bör hanteras 

uppkom hos de närstående. Upplevelser av att vara förbisedda eller inte tagna på allvar 

av vårdpersonalen ledde till känslor av oro hos de närstående. I vissa fall beskrevs även 

en känsla av att inte vara välkommen på avdelningen (Andersson et al. 2012). Vissa 

närstående upplevde att personalen höll sig undan eller inte engagerade sig i vården. 

Personalen på sjukhuset förväntades vara empatisk och vårdande i sin kontakt med 

patienter och närstående. De närstående upplevde situationen oroande om 

vårdpersonalen inte infriade deras föreställningar om hur personalen skulle uppträda 

(Salminen-Tuomaala et al., 2013a). Negativa upplevelser hos de närstående i kontakten 

med vården rörde även bristen på individuell behandling och rehabilitering. De 

närstående upplevde att vården endast hade ett diagnosfokus och att hänsyn inte togs till 

den enskilda patientens behov (Andersson et al., 2012; McLean & Timmins, 2007). 
 

“... participants believed that the informational process involved staff working from a prescribed menu.” 

(McLean & Timmins, 2007) 

 

8 Diskussion 
Syftet med litteraturstudien har varit att belysa familjens upplevelser efter en 

familjemedlems hjärtinfarkt. Sammantaget visar resultatet att hjärtinfarkt innebär att 

livet förändrats för de familjer som drabbats. Situationen upplevdes chockartad då den 

sällan var förväntad och medförde stark emotionell påverkan för de närstående. 

Genomgående i resultatet var att närstående upplevde ett ökat ansvar och ett behov av 

att skydda familjemedlemmen. Närstående upplevde även förändringar i relationen till 

familjemedlemmen och ett eget behov av stöd efter hjärtinfarkten. Efter hjärtinfarkten 

kände de närstående både hopp och oro inför framtiden.  

 
8.1 Metoddiskussion 

I sökningen har sökord använts som reflekterade syftet med arbetet och liknande sökord 

användes i alla databaser. Sökorden “Heart arrest” and “Cardiac arrest” användes för att 

bredda sökning. Syftet var att hitta artiklar med relevant information men som kunde ha 

indexerats med andra sökord. Artiklar som enbart handlade om hjärtstillestånd togs inte 

med i arbetet. Risken med att använda sökord som inte direkt relaterade till syftet 

bedömdes övervägas av möjligheten att hitta relevant information som annars inte 
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kommit med. En negativ följd av att använda fler sökord var att antalet irrelevanta 

träffar kunde öka men det upplevdes inte vara ett problem i praktiken.  

 

Andra sökord som ingår i begreppet familj, som next of kin eller spouse, kunde 

möjligen ha använts i Cinahl där familj inte fanns som ett ämnesord. I de andra 

databaserna fanns de orden eller ord med dess betydelse under ämnesordet familj. 

Antalet träffar vid sökningen i Cinahl tyder dock på att sökningen var tillräcklig. 

Sökningarna gav ett stort antal dubbletter i de olika databaserna vilket upplevdes som en 

bekräftelse att sökorden beskrev liknande fenomen i de olika databaserna. Sammantaget 

upplevdes mängden forskning som gjorts på upplevelser av hjärtinfarkt hos familjen 

som begränsad. För att hitta tillräckligt med relevant data användes därför breda 

begrepp som familj och användningen av kompletterande sökord som “Heart arrest” och 

“Cardiac arrest”. Forsberg och Wengström (2013) beskriver användningen av sökord 

som ett sätt att “snäva” sökningen. Den sökning som gjordes till arbetet använde istället 

sökord för att på ett kontrollerat sätt vidga sökningen.  

 

En avgränsning på 15 år sattes till artiklarnas ålder i två av databaserna för att få en bred 

sökning och inte missa relevanta artiklar. I PubMed avgränsades sökningen endast till 

10 år då utfallet blev för stor att hanterar vid artikelålder på 15 år. Det kan vara en brist 

och information kan ha missats, men sökningen i de övriga databaserna gav liknande 

resultat även vid 15 år vilket styrker sökningens bredd och djup trots avgränsningen i 

PubMed. Flertalet av artiklarna som hittades i PubMed var även publicerade i Cinahl. 

SBU (2014) har beskrivit ett ställningstagande som måste göras i samband med 

litteraturstudier: en avvägning mellan hur bred en sökning bör göras och hur många 

abstrakt som är rimligt att läsa i förhållande till tidsramen för arbetet. 

 

Valet av artiklar gjordes med hänsyn till syftet. Det upplevdes svårt att hitta artiklar som 

belyste hela familjens upplevelser av hjärtinfarkt. Sökresultat från de olika databaserna 

gav patient-, partner- eller parperspektiv i nio av artiklarna, i artiklen av Andersson et 

al. (2012) var tre av 14 informanter barn till den sjukdomsdrabbade familjemedlemmen. 

En förklaring till att majoriteten var partners kan vara att hemsituationen för majoriteten 

av de personer som drabbas av hjärtinfarkt är tvåsamhet. Statistik från Socialstyrelsen 

(2016) visar att majoriteten (ca 90%) av de som drabbas av hjärtinfarkt är över 55 år och 

Statistiska centralbyråns statistik (SCB, 2016) visar att endast 18% av sammanboende i 
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hushållen där boende är över 55 år har hemmaboende barn. Enligt Kaakinen och 

Hanson (2015) begreppsdefinition kan en familj bestå av två eller flera individer och 

data i arbetet baseras främst på utsagor ifrån partners (närstående) till en familjemedlem 

som drabbats utav hjärtinfarkt.  

 

Vid urvalet valdes kvantitativa artiklar bort eftersom syftet ansågs var kvalitativt. Det 

skulle kunna ses som en brist då kvantitativa artiklar har ett större antal deltagare och 

kan därför var en tillgång vid bedömningen om arbetets resultat är överförbart, men den 

enda kvantitativa artikel som verkade svara mot syftet visade sig vid vidare granskning 

inte relatera till syftet. Den evidens som fås genom kvalitativ forskning beskrivs av 

Forsberg och Wengström (2013) bland annat vara en djupare förståelse för deltagarnas 

livsvärld, vilket stämmer väl överens med arbetets syfte. Alla artiklar som valdes var 

peer-reviewed, det vill säga vetenskapligt granskade av andra forskare innan publisering 

vilket innebär att materialet för litteraturstudien bedömdes som tillförlitligt (Rolfe, 

2006).  

 

Eriksson et al. (2010), Eriksson et al.(2009) och Svedlund och Danielssons (2004) 

artiklar belyste både familjemedlemmen och närståendes upplevelser men inkluderades 

eftersom det gick att utläsa vem som uttalat vad. Artikeln av Kärner et al. (2004) 

inkluderades trots att den berörde både hjärtinfarkt och kranskärlssjukdom. Av 

deltagarna i studien bestod en majoritet (18 st) av anhöriga till personer som drabbats av 

en hjärtinfarkt. De resterande sju deltagarna hade anhöriga som drabbats av 

kranskärlssjukdom. Beslutet styrktes av att ingen skillnad i upplevelser kunde urskiljas 

mot andra liknande artiklar som handlade om upplevelser efter hjärtinfarkt.  

 

En av de utvalda artiklarna belyste specifikt mäns upplevelser då deras partner drabbats 

av en hjärtinfarkt (Arenhall et al., 2011). Artikeln upplevdes specifikt inriktad på män 

och nyfikenhet huruvida det fanns motsvarande artikel gällande kvinnors upplevelse 

gjorde att en manuell sökning på författarna gjordes. Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver manuella sökningar som en användbar metod att hitta data relaterade till 

tidigare sökningar. Sökningen fann en artikel skriven av fyra av författarna där kvinnors 

upplevelse av fenomenet belystes och artikeln inkluderades för granskning (Arenhall et 

al., 2010).  
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Vid granskning utav artiklarna bedömdes nio vara av hög kvalitet då de upplevdes svara 

mot de flesta av kriterierna i granskningsinstrumentet som använts (se bilaga 2). 

Artikeln av Svedlund och Danielssons (2004) bedömdes som medelhög då den saknade 

metoddiskussion vilket beskrivs av Friberg (2006) som ett moment där forskaren 

försvarar de val som gjorts under arbetets gång. Artikeln bedömdes ändå ha tillräckligt 

hög kvalitet och relevans för syftet att den togs med i urvalet. 

 

Två artiklar utav Eriksson et al. (2010) och  Eriksson et al. (2009) använde sig av 

samma informanter i båda studierna vilket inte i sig påverkar kvaliten på studien men 

uppmärksammade i samband med granskningen. Det skulle dock kunna påverka 

bredden på litteraturstudien då det totala antalet informanter som lämnat data är mindre 

än om studierna utförts med olika informanter. Forsberg och Wengström (2013) menar 

att det måste finnas tillräckligt material för att kunna genomföra en litteraturstudie, 

vilket finns i litteraturstudien trots att det är samma informanter. Det samma gäller 

Salminen-Tuomaala et al. båda studier från 2013 som även de använder samma 

informanter till båda sina artiklar. Samtidigt kan det argumenteras att ett större djup nås 

i resultatet eftersom de har tittat på fenomenet ifrån olika perspektiv vilket kan öka 

trovärdigheten i studien (Rolfe, 2006). 

 

Alla artiklar som tagits med i arbetet förutom en, McLean och Timmins (2007), är 

utförda i Sverige och av svenska forskare. Inga artiklar har valts bort på grund av land 

vilket kan tyda på att fenomenet som undersökts upplevs specifikt intressant för svenska 

forskare. Äldre artiklar som beskriver samma eller liknande fenomen har dock hittats 

men inte tagits med i arbetet. Samtidigt förekommer samma forskare i olika 

konstellationer i de artiklar som valts ut till litteraturstudien vilket kan betyda att det är 

en grupps svenska forskare som är särskilt intresserade av att undersöka det valda 

fenomenet. Att studierna genomfördes i Sverige kan stärka litteraturstudiens 

överförbarhet eftersom litteraturstudien riktar sig till användning inom svensk sjukvård.   

 

Metoden som används för arbetet har inspirerats av Forsberg och Wengströms (2013) 

beskrivning utav systematiska litteraturstudier. För analysprocessen upplevdes inte 

deras metod tillräcklig utan kompletterades med Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av analysprocessen. Det kan ha påverkat genomförandet utav analysen då 

två beskrivningar utav metoden användes, men då snarare positivt än negativt, eftersom 
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analysprocessen tydliggjordes ytterligare. En medvetenhet om att förförståelse kan 

påverka analysen har tagits i beaktning. Under analysen diskuterades förfarandet tills 

konsensus om innebörder i meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier 

nåddes. För att vara trogna orginaldata kontrollerades de även mot texten under 

analyssprocessen. Förfarandet stärker trovärdigheten och pålitligheten i litteraturstudien 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Även de citat tagna från artiklarna som 

redovisas i resultatet stärker litteraturstudiens trovärdighet. En svårighet som upplevdes 

var att hålla kategorierna homogena då många upplevelser gick in i varandra. En 

underkategori gjordes direkt till huvudkategori för kodernas innebörder var för lika för 

att bilda olika underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Redovisning av urvalsprocessen, den enskilda kvalitetsgranskningen samt redovisad 

kontext i de valda artiklarna och analysens tillvägagångsätt stärker litteraturstudiens 

pålitlighet och visar på resultatets överförbarhet. Att nio av studierna var utförda i 

Sverige gör att överförbarheten stärks ytterligare eftersom litteraturstudien riktar sig till 

svensk sjukvård (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Den familj som drabbas av hjärtinfarkt kastas in i ett känslomässigt kaos där det tidigare 

livet raseras. Den balans som funnits i familjen tidigare försvinner och kampen att hitta 

tillbaka till ett normalt liv börjar (Bäckström, 2012). Den trygghet som tidigare funnits 

har tagits för given och när den försvinner leder det till upplevd oro och en svårighet att 

acceptera vad som hänt. Det kaos och oro som kan upplevas efter hjärtinfarkten kommer 

till slut leda till en stabilisering i familjesystemet där mening och sammanhang återfås.  

 

Benzein et al. (2012b) tar upp Newmans modell där en oväntad händelse följs av kaos 

för att sedan stabiliseras och leda till nya strukturer i systemet. I resultatet av 

litteraturstudien består de nya strukturerna bland annat av nya roller och förändrat 

ansvar för de närstående. Närstående beskrev upplevelsen att ansvaret förändrats efter 

hjärtinfarkten både i positiva och negativa termer. Att ansvaret ökat upplevdes av de 

flesta närstående. Det kan även ses i tidigare forskning där de närstående antar ett ökat 

ansvar efter hjärtinfarkten (Daly et al., 1998; Stewart et al., 2000; Theobald, 1997). I en 

studie av O’Farrel et al. (2000) gällande psykologisk stress hos närstående till patienter 

som genomgår hjärtrehabilitering framkom det att över en tredjedel av partners kände 
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sig apatiska och hjälplösa inför att hantera ansvaret för sin familjemedlem. Det 

resultatet skiljde sig mot litteraturstudiens resultat där negativitet i samband med ansvar 

handlade om begränsad frihet. Eftersom förändrat ansvar var en upplevelse som 

förekom i merparten av artiklarna kan det utgöra en viktig del i de anhörigas livsvärld 

efter en hjärtinfarkt. Sjuksköterskan bör enligt Dahlberg och Segesten (2010) se 

närstående som en del i patientens livsvärld och deras mående påverkar patientens 

mående. Därför kan det vara av vikt att vara medveten om vad närstående upplever för 

att kunna stödja dem och patienten. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att närstående beskriver en upplevelse av otillräcklighet 

i samband med hjärtinfarkten vilket kan grundas i de föreställningar de har gällande 

framtiden och vad de tror förväntas av dem. Hagberg (2012) beskriver hur 

familjemedlemmarnas upplevelse av den aktuella situationen skiljer sig åt och hur deras 

föreställningar av vad som förväntas av dem kan gå emot deras egna behov. I 

familjesamtal får familjemedlemmarna beskriva upplevda krav på sig själva och vilka 

behov de har. Följden av sådana samtal kan leda till ökad förståelse för varandra och 

underlätta anpassningen till den nya situationen. Här spelar sjuksköterskan en viktig roll 

i att möjliggöra samtal i familjen där föreställningar identifieras och lyfts fram vilket 

även styrks av Wright et al. (2002).   

 

Föreställningarnas påverkan på familjen efter hjärtinfarkten tydliggörs även i de fall där 

närståendes egna behov åsidosattes. Omhändertagandet av den sjukdomsdrabbade 

familjemedlemmen präglas av omtanke och en vilja att göra gott för denne, men 

omtanken riskerar i vissa fall att övergå i överbeskyddande vilket stödjs av tidigare 

forskning. Stewart et al. (2000) beskriver balansgången mellan behovet av hjälp och 

självständighet som den sjukdomsdrabbade upplever. En överbeskyddande närstående 

upplevs addera ytterligare stress både för den sjukdomsdrabbade men även för den 

närststående. I resultatet uppfattades att de närstående upplevde det negativt att deras 

egna behov inte fylldes och att de riskerarade att bli överbeskyddande och 

kontrollerande mot familjemedlemmen. Både den drabbade familjemedlemmen och 

närstående själva beskriver upplevelsen av överbeskydd som något negativt (Stewart et 

al., 2000; Andersson et al., 2012). En möjlig väg att gå är att skapa ett klimat i 

relationen där det inte upplevs tabubelagt att prata om hjärtinfarkten och hur den 

påverkar den nuvarande situationen och framtiden (Wright et al., 2002). Sjuksköterskan 
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kan i en situation där familjen upplever överbeskyddandet som negativt erbjuda en 

miljö som inbjuder till förändring. Benzein, Hagberg och Saveman (2012c) beskriver 

sjuksköterskan som en mediator mellan familjemedlemmarna vid samtal kring 

förändringar. Bara familjen själva kan genomföra förändringar men sjuksköterskans roll 

är att skapa förutsättningar och underlätta en förändring. I det här fallet är en ökad 

förståelse för varandras föreställningar ett första steg mot att ändra de beteenden som 

leder till hindrande föreställningar hos både närstående och den drabbade 

familjemedlemmen.  

 

Resultatet visar att i vissa fall upplevde de närstående att de slitits mellan en ny roll och 

behovet att stödja andra familjemedlemmar å ena sidan och samtidigt en önskan att vara 

där för den sjukdomsdrabbade familjemedlemmen. Den obalans som då uppstod måste 

hanteras av den närstående men saknas resurser för det uppstår en störning i systemet. 

Följden av en sådan störning kan bli både fysiologisk och beteendemässig. I en situation 

där egna resurser saknas för att återfå balansen krävs enligt Andersson-Segesten (1998) 

utomstående hjälp, i det här fallet kanske hjälp från sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan 

utefter det beteende individen uppvisar identifiera olika åtgärder som behövs för att 

återställa balansen i systemet. Öquist (2008) styrker det då förändringar som utmanar 

hela systemets jämnvikt beskrivs kunna skapa störningar och kaos. Beroende på hur 

starkt systemet är i grunden och hur öppet systemet är för förändringar kan dock 

jämvikten återfås och förändringen accepteras utan större svårigheter eller yttre hjälp 

(Öquist, 2008). Öppenhet i systemet kan ses i de positiva attityder de flesta närstående 

visade relaterat till livsstilsförändringar,vilket bidrog till att livsstilsförändringarna 

genomfördes. 

 

En följd av ändrad struktur i familjen kan vara att de närstående beskriver upplevelser 

av ensamhet och avsaknad av kontroll efter hjärtinfarkten. De hade ännu inte anpassat 

sig till de förändringar som kommit i familjesystemet efter sjukdomen. En kris beskrivs 

som ”en känslomässig obalans där personen är oförmögen att hantera situationen med 

de vanliga problemlösande åtgärderna” (Schjødt & Egeland, 1994). Kris beskrivs inte 

nödvändigtvis vara av ondo utan kan om den hanteras på ett bra sätt leda till utveckling. 

Schjødt och Egeland (1994) beskriver livskriser som tillfällen då individer är mycket 

mottagliga för råd och förändring vilket sjuksköterskan då kan bidra med. 
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I resultatet upplevde närstående sig otillräckliga att kunna stödja både barnen och 

familjemedlemmen när familjemedlemmen var inlagd på sjukhus. Det synliggör att hela 

familjen påverkas av hjärtinfarkten. Ses familjen som ett system blir det lättare att få 

förståelse för hur hjärtinfarkten påverkar de enskilda individerna eftersom en förändring 

i en del av systemet i påverkar hela systemet och alla delar systemet utgör (Öquist, 

2008). Dahlberg och Segesten (2010) skriver att sjuksköterskan bör tänka på de 

närståendes situation och att även de behöver stöd. De ser både de närstående som en 

resurs till patientens tillfrisknande och hälsa. Benzein et al. (2012c) beskriver att hälsan 

hos en individ är förenad med familjens hälsa vilket kan sammanföras med Schjødt och 

Egeland (1994) beskrivning av co-evolution där individens utveckling är beroende och 

formas i samspelet med andra. I situationen där en familj drabbats av en hjärtinfarkt 

betyder det att de närstående påverkas av den drabbade familjemedlemmen samtidigt 

som familjemedlemmen påverkas av de närstående. För sjuksköterskan blir då även de 

närståendes upplevelser viktiga för att ge patienten en så god vård som möjligt. Birkler 

(2007) skriver att begreppet hälsa inte bara betyder frånvaro utav sjukdom utan 

innefattar även psykiskt välbefinnande. Således är det möjligt att se familjemedlemmens 

hjärtinfarkt påverkar familjens hälsa. Vilket även kan ses i de känslor av oro, ovisshet 

och ibland hopplöshet närstående upplever efter hjärtinfarkten. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) är en av sjuksköterskans främsta uppgifter att främja hälsa och de 

belyser vikten av att uppmärksamma de närstående och göra dem delaktiga vilket 

många av de närstående i resultatet upplevde saknades.  

  

Behovet av stöd och information från vården beskrivs vara en viktig resurs för att kunna 

hantera situationen efter hjärtinfarkten. Resultatet i litteraturstudien beskriver hur de 

närstående upplevt bristen på information och stöd från vården som något negativt och 

har lett till ökad oro och svårigheter att hantera det som hänt. Stewart et al. (2000) 

beskriver tidigare hur närstående uttryckte en önskan om mer stöd och information ifrån 

vården. Den upplevda avsaknaden av information kan höra samman med det bemötande 

de nästående upplevt i sjukhusmiljön. En del av resultatet beskriver exempelvis att 

närstående inte upplevde sig välkomna på avdelningen och att omvårdnaden inte var 

individanpassad. De upplevelserna ledde till att närstående kände sig förbisedda och 

inte tagna på allvar. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdgivare som uppfattas 

distanserade leder till en negativ upplevelse av omvårdnaden. De beskriver vidare hur 

det personliga bemötandet försvåras och individens behov ej tillgodoses om på förhand 
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uppgjorda handlingsplaner används. Som beskrivet av Benzein et al. (2012c) och 

Schjødt och Egeland (1994) är de närståendes upplevelser och utveckling 

sammankopplat med de övriga delarna i familjesystemet och negativa upplevelser 

riskerar då att även påverka patienten negativt. I Dahlberg och Segesten (2010) tas Katie 

Erikssons begrepp vårdlidande upp och beskrivs som ett onödigt lidande som ska 

förhindras. Vårdlidande beskrivs bland annat uppstå i situationer där rutiner och planer 

är viktigare än patienten eller där förståelsen saknas för den aktuella situationen och vad 

som komma skall. Sammantaget bör det ses som goda argument till varför de 

närstående aktivt ska tas med i omvårdnaden av den sjukdomsdrabbade 

familjemedlemmen och att sjuksköterskans bemötande gentemot de närstående även har 

påverkan på patienten.  

 

8.2.1 Förslag till fortsatt forskning 

Forskning bedrivs nu på Stockholms universitet (http://www.familiesandsocieties.eu) 

kring hur familjekonstellationer kan komma att se ut i framtiden. Definitionen av familj 

är redan i dag uppluckrad och närstående begränsas inte enbart till individer med 

blodsband eller de som bor tillsammans. Den data som togs fram till det här arbetet 

behandlar till största delen en partners upplevelse av att den andra partnern drabbas av 

en hjärtinfarkt. Ur ett systemteoretiskt perspektiv skulle forskning som även undersöker 

hur andra närstående upplever situationen vara intressant. Exempel på möjliga deltagare 

i sådan forskning kan var vuxna barn till den sjukdomsdrabbade familjemedlemmen. 

Ytterligare forskning med fokus på upplevelser från flera delar av familjen skulle också 

kunna gagna sjuksköterskan genom en ökad förståelse för deras livsvärld. Forskning 

kring vilket stöd närstående önskar från vården och vad de upplever vården kan göra för 

dem kan också vara en idé till framtida forskning.  

 

8.3 Slutsatser 

I litteraturstudien har avsikten varit att belysa familjens upplevelser efter en 

familjemedlems hjärtinfarkt. Av resultatet kan utläsas att upplevelsen att livet förändras 

är påtaglig för de familjer som drabbas en hjärtinfarkt och de närståendes egna behov 

ofta åsidosätts. Arbetet belyser ytterligare vikten av att de närstående inte glöms bort i 

vården av patienter drabbade av hjärtinfarkt. Resultatet har visat att känslor av 

åsidosatthet i vårdsituationer upplevs negativt av de närstående och leder till ökad stress 

och oro i en redan utsatt situation. Vikten av individuellt anpassad information och stöd 
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till de närstående lyfts även fram i resultatet. Delaktighet i patientens vård och att bli 

sedd av sjuksköterskan kan bidra till att de närstående upplever att de får ett stöd från 

vården.  De närstående behöver uppmärksammas eftersom förändringen som skett i den 

drabbade familjemedlemmens livsvärld även påverkar deras livsvärld. En ökad 

förståelse för de närståendes upplevelser kan då vara av betydelse för hur 

sjuksköterskan bemöter de närstående men även av vikt för att förstå patientens 

hemsituation för planering av fortsatt vård. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i 

relationen mellan patienten och närstående genom att förmedla kunskap och skapa 

ömsesidig förståelse. Det är av vikt så att föreställningar från båda parter inte ger 

upphov till missförstånd och skapar onödigt lidande. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om hur förändringar påverkar ett familjesystem för att 

kunna hjälpa familjen på vägen tillbaka efter en hjärtinfarkt.
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