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Sammanfattning 

Syfte: Att undersöka patienternas upplevelser efter en hjärtinfarkt samt deras behov av stöd efter 

hemgången från sjukhuset. Metod: Systematisk litteraturstudie. Resultat: Patienterna upplevde 

ofta känslor som irritation, vrede, depression, emotionella problem och uppfattade sig vara en 

börda för sin omgivning tiden efter hjärtinfarkten. De upplevde sig värdelösa och utan livsglädje 

relaterat till minskad energi för dagliga aktiviteter och oro för en ny hjärtinfarkt. Oro fanns även 

inför en nyupptäckt rädsla för döden och bristande kunskap om sjukdomen. Patienterna var 

tvungna att lära sig att leva med förändringar i hälsa, livsstil, emotionella reaktioner samt arbete 

och sociala aktiviteter. Överlevnad upplevdes vara en motivation för alla patienter att ändra sitt 

beteende. Stödet efter hjärtinfarkten var viktigt och patienterna kände press för att vara både 

fru/man, mamma/pappa, vän och beskyddare.  Slutsats: Det fanns en stark vilja från patienterna 

att ha någon form av långsiktig kontroll och stöd som pågick efter hjärtrehabiliteringen. 

Patienterna ville att en sjuksköterska skulle stå för uppföljning och bland annat komma efter ett 

år och gå igenom allt i ett påminnande och klargörande syfte. Sjuksköterskans roll lyftes då 

patienterna upplevde att de stod för kontinuitet, stöd, säkerhet och praktisk hjälp. 
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INTRODUKTION  
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till sjuklig- och dödlighet över hela världen 

(Čulíc, 2006). Hjärtinfarkt står för 30 % av alla dödsfall i Sverige och blir med det den enskilt 

vanligaste dödsorsaken i vårt land. Varje år uppgår antalet till över 50 000 personer där cirka 40 

% avlider i sin infarkt. Av de personerna är det en femtedel som dör innan de nått sjukhuset. De 

flesta infarkter inträffar mellan 70-85 års ålder och dödligenheten ökar med ökad ålder. För 

personer över 80 år räknar man med en dödlighet på ungefär 60 % (Person & Stagmo, 2008).  

 

Patofysiologi 
Hjärtats muskel, som omger förmaken och kamrarna, kallas myokardiet. Som alla andra muskler 

och övriga celler i kroppen behöver även myokardiet syrerikt blod för att klara av att arbeta. Det 

erhålls genom de blodkärl som sitter på hjärtats yta, de så kallade kranskärlen, som sprider sig 

som ett grensystem utanpå hjärtat. Dessa blodkärl har en viktig funktion då hjärtat fungerar som 

följande; om det inte får syrerikt blod så får hjärtats muskelceller skador som efter en viss tid inte 

kan återbildas. Cellerna dör vid vad som då kallas en hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt innebär att 

hjärtmuskeln drabbas av akut syrebrist så att det leder till celldöd (Ericson & Ericson, 2006).  

Hjärtat drabbas av akut syrebrist när en blodpropp täpper till blodflödet i något av kranskärlen. 

Hur stor hjärtinfarkten är beror helt och hållet på lokalisationen av blodproppen. Om den är 

belägen längst ut i ett av de allra minsta kranskärlen kan hjärtat påverkas bara lite om ens något 

medan det är en omedelbar fara för livet om det täpper till en eller flera av de tre stora 

huvudstammarna av kranskärlen. (Simms-Thomas, 2000; Ericson & Ericson, 2006). 

 

Symtom 
Symtom vid akut hjärtinfarkt är ofta svåra, plötsliga, centrala bröstsmärtor som utlöses under vila 

eller vid ansträngning. Smärtorna kan vara ihållande eller återkommande, diffusa eller utstrålande. 

Ångest, tryck över bröstet och utstrålande smärta i vänster arm samt rygg är vanligt. Smärtan kan 

upplevas bland annat som ett band över bröstet eller som att bröstet trycks ihop. (Ericson & 

Ericson, 2006) Kvinnor upplever ofta mer diffusa och fler symtom än män vid de akuta 

hjärtinfarkterna, som exempelvis rygg – och nackvärk, andnöd, svaghet i kroppen, smärta i 

käkarna samt illamående. Män tenderar att ha de mer klassiska symtomen bröstsmärtor och 

ångest (DeVon, Ryan, Ochs, Shapiro, 2008). Kvinnors symtom i det tidiga skedet av en 

hjärtinfarkt, alltså inte i den akuta fasen inkluderar extrem trötthet, sömnproblem, 



 

matsmältningsbesvär, yrsel och oro (McSweeney, Cody, O’Sullivan, Elbertson, Moser, Garvin, 

2003). 

 

Diagnos 
Det är tre saker som undersöks när säkerställandet av en hjärtinfarkt utförs. Det första som tittas 

på är den kliniska bilden, vilka symtom patienten har. Efter det tas ett så kallat elektrokardiografi 

(EKG) för att se om det finns någon sjuklig utveckling. Ett EKG avläser den elektriska 

aktiviteten från hjärtat. Det tredje sättet att ställa diagnos på är genom ett blodprov för att 

undersöka om de typiska enzymmönstren som uppkommer vid en hjärtinfarkt finns(Person & 

Stagmo, 2008). 

 

Behandling 
Det gäller att begränsa infarktens utbredning, vilket kan göras på farmakologisk väg genom att 

sätta in olika sorters mediciner. Man kan genom vad som kallas trombolys lösa upp blodproppen 

med läkemedel och genom detta minska infarkten (Person & Stagmo, 2008). 

Trombolysbehandling som utförs inom en timme efter att patienten upplever symtom som 

bröstsmärtor minskar risken för dödlighet bland patienter med akut hjärtinfarkt. Effekten av 

trombolysen blir effektivare ju snabbare behandlingen utförs på patienten (Qasim, Malpass, 

O’Gorman, Heber, 2002). 

 

Prognos 
Följden av sjukdomen beror på personens genetiska bakgrund, förekomst av riskfaktorer och den 

livsstil personen levt (Čulíc, 2006). Den långsiktiga prognosen beror på hur utbredd infarkten har 

varit. En infarkt med ett helt okomplicerat förlopp har en god prognos med en årlig förväntad 

dödlighet på 2-4%. Om patienten i och med sin hjärtinfarkt fått en uttalad hjärtsvikt eller en 

arytmibenägenhet i det initiala skedet är prognosen ogynnsam med en dödlighet uppemot 50 % 

inom de närmaste 6-12 månaderna (Person & Stagmo, 2008). 

 

Riskfaktorer 
Det finns riskfaktorer för att få en hjärtinfarkt som patienten själv inte kan styra över. Dessa 

faktorer är ålder, kön och ärftlighet. Däremot finns flertalet riskfaktorer som patienten själv kan 

påverka i hög grad. Detta är faktorer såsom högt blodtryck, rökning, höga blodfetter, fysisk 

inaktivitet, övervikt och diabetes (Čulíc, 2006).  



 

Den välfärd som vi lever i västvärlden idag har gjort att människor är mer fysiskt inaktiva. Bilen 

används ofta och vi sitter framför dator eller TV istället för att vara ute och röra på sig. Denna 

inaktivitet tillsammans med den kost vi äter, som består av mycket fett och lite fibrer, resulterar i 

en världsomfattande ökning av fetma, diabetes och det som kallas för det metabola syndromet 

(Čulíc, 2006). 

Metabola syndromet 

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda till diabetes och hjärt-

kärlsjukdomar och innefattar insulinresistens, högt blodtryck, förändrade blodfetter och övervikt. 

Det metabola syndromet utgör negativ påverkan på artärväggarna, exempelvis utbredd 

ateroskleros, som då är skadligt för kärlen (Lowe, 2008). Genom att göra livsstilsförändringar kan 

patienten påverka sin egen framtid. Sårbarheten som tidigare skapats genom sitt osunda leverne 

minskas. Genom att motverka riskfaktorerna gör personen sig själv till en friskare människa som 

både skyddar sig mot och minskar skador i kärlen (Čulíc, 2006). 

 

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.  
Ett grundläggande krav i hälso- och sjukvården är enligt socialstyrelsen att kommunicera med och 

informera patienten, så att denne blir delaktig och kan påverka sin egen vård och behandling. En 

bättre vård kan ges om vårdpersonalen involverar patienten i egenvård och behandling i högre 

grad än vad som görs idag. God vård är enligt socialstyrelsen vård som är evidensbaserad, säker, 

patientfokuserad, jämlik och effektiv. Vården ska i så hög grad som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten samt bygga på respekt för patientens integritet och 

självbestämmande. Om detta ska kunna genomföras krävs god kommunikation mellan patient 

och sjukvårdspersonal. Patientens kunskap, förståelse och insikt är en förutsättning för att 

patienten ska kunna känna sig delaktig (Socialstyrelsen, 2008).    

Alla patienter ska få individuellt anpassad information av sjukvårdspersonalen. Personalen måste 

ta hänsyn till varje enskild patients förutsättningar att kunna ta in information för att veta hur den 

ska ges. Informationen erbjuds i dialog med patienten och personalen måste vara lyhörd och ha 

förmåga att sätta sig in i patientens situation för att få reda på vad just denne behöver och vill 

veta. Patienten kan uppleva smärta, andnöd och oro av sin sjukdom och därigenom påverkas 

förmågan att ta till sig ny kunskap. Ett sätt att få patienten att förstå sin sjukdom är att ge både 

skriftlig och muntlig information vid flera tillfällen under sjukdomstiden. Informationen är viktig 

att följa upp, så inga missförstånd uppstår som eventuellt kan skapa onödigt lidande för 

patienten. Ibland kan patienten ha svårt att förstå betydelsen av vissa diagnostiska åtgärder som 



 

till exempel en röntgenundersökning. Det kan vara förknippat med oro och rädsla för vad 

undersökningen egentligen innebär. Därför är det viktigt att vårdpersonalen kan förklara klart och 

tydligt för patienten vad syftet med åtgärden är. Brister i kommunikationen mellan patient och 

hälso- och sjukvårdspersonal är en patientsäkerhetsrisk. Ett exempel kan vara om en 

läkemedelsordination uppfattas på fel sätt av patienten, då kan onödiga biverkningar uppstå och 

ett onödigt lidande för patienten (Socialstyrelsen, 2008).    

 

Omvårdnad vid hjärtinfarkt 
I hälso- och sjukvården ska det finnas personal som står för god omvårdnad. Alla som tjänstgör 

inom hälso- och sjukvården ska därför ha ett yrkeskunnande som gör det möjligt för dem att ge 

patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård (Raadu, 2006).  

Information 

Sjuksköterskan kan stötta på många olika sätt, genom att underlätta för patienten, vara 

närvarande och uppmuntrande. Sjuksköterskan kan använda sin erfarenhet och kunskap genom 

exempelvis information, för att underlätta för patienten. Ansvaret för hur välinformerade 

patienterna är ligger på sjukvårdspersonalen. Därför är det viktigt att bedriva någon form av 

kvalitetssäkringsarbete om detta (Beck-Friis & Strang, 2005). En välinformerad patient är dock 

inte samma sak som en ansvarstagande patient. Det ligger i sjuksköterskans ansvar att informera 

men ansvaret att följa information och anvisningar ligger hos patienten. Rollen mellan 

sjuksköterska och patient kan gå över till en förälder- barn- relation. Sjuksköterskan har en 

omvårdande och ansvarande roll som får denne att känna sig viktig och behövd, ha styrka och 

makt, likt en förälder. I en sådan roll kan det vara lätt att ta på sig för mycket ansvar eller helt ta 

över ansvaret över situationen som bör ligga hos patienten. Samarabete mellan sjuksköterska och 

patient ska ske i så stor utsträckning som möjligt. Då får patienten bevara sin egen integritet och 

ansvara för sin hälsa och sina resurser. Sjuksköterskan bevarar sin omvårdnadsroll men 

kompletterar sin kompetens med patientens, vilket leder till ett gott samarbete (Eide & Eide, 

1997).  

Motion och konditionsträning är en viktig del av patientens nya vardag, information kring 

motionens betydelse samt exempel på träningsprogram bör tas upp, även om detta i huvudsak 

sedan utförs av sjukgymnast. En viktig aspekt i detta är att inte ställa motion och kondition som 

ett krav på patienten, då denne redan har många andra livsstilsförändringar att genomgå och kan 

uppleva svår stress kring detta. Enklare information kring kost ombesörjs av sjuksköterska såsom 



 

tallriksmodellens uppbyggnad, de olika fetternas inverkan på kroppen, fiberrik kost samt 

eventuell viktnedgång (Ericson & Ericson, 2006). 

Stöd 

Enligt Beck-Friis och Strang (2005) är den viktigaste stödjande funktionen hos sjuksköterskan att 

vara närvarande. Det behöver inte bara handla om den verbala närvaron som utan det är minst 

lika viktigt med den fysiska närvaron. Koncentration, uppmärksamhet och förståelse är centrala 

begrepp för omvårdnadens stöd (a.a).  

Rök- och snusstopp har betydelse för den framtida hälsan hos patienten. Sjuksköterskan går 

tillsammans med patienten igenom mål och förväntningar rörande tobaksavvänjningen. Det är av 

vikt att man i samband med detta belyser de för personen positiva och negativa effekterna av att 

sluta använda tobak. Ett avvänjningsprogram bör göras tillsammans med patienten för att lättare 

uppnå de uppsatta målen och eventuella delmålen. Uppföljning och stöd av sjuksköterska under 

denna tid har betydelse för patientens välbefinnande och livskvalitet samt för om patienten lyckas 

sluta röka (Ericson & Ericson, 2006). 

 

Patienten behöver vara i god psykisk och emotionell balans för att klara övergången mellan 

sjukhus och hemmet så bra som möjligt. Sjuksköterskan har en viktig pedagogisk funktion, och 

samtal och stöd rörande till exempel känslor och tankar kring hemgång som patienten bär på är 

viktigt att tala om. Det kan också gälla känslor kring familjens reaktion eller höga krav ställda från 

patienten själv och dennes omgivning som oroar patienten inför hemgång. Det är av vikt att 

sjuksköterskan lyssnar och är förstående för att kunna stärka patientens välmående och 

livskvalitet (a.a).     

Dödsångest är förknippat med många upplevelser och sjukdomstillstånd. För patienter som 

upplevt ett snabbt insjuknande kan detta komma att bli en central känsla genom hela 

sjukdomsförloppet. Insikten om hur skört livet är och hur snabbt det kan ta slut kan komma 

plötsligt. De existentiella funderingarna och känslorna i samband med dödsångesten är för många 

patienter skrämmande och svåra att hantera (Strang, 2007). En stor del av sjuksköterskans uppgift 

är att skapa en god relation med patienten och utifrån det stödja denne genom 

sjukdomsförloppet, genom att vara närvarande, bringa hopp, vara lyhörd och uppmuntrande 

(Beck-Friis & Strang, 2005).    

 



 

Katie Erikssons omvårdnadsteori 
Eriksson baserar sin teori på vårdande som ett grundläggande begrepp i omvårdnaden. Eriksson 

hävdar att bakgrunden till teorin är hennes sökande till det ursprungliga och verksamma 

vårdandet samt efter det ursprungliga mänskliga. Hon menar att det är nödvändigt då mycket 

tyder på att man inom de olika vårdyrkena glömt bort vårdandets konst och ursprungliga ide. 

Eriksson menar att vår människosyn har ändrats. Den har förskjutits från en helhetssyn på 

människan till ett synsätt där människan består av olika delar. Detta har lett oss bort från den 

varma, mjuka och goda omvårdnaden mot en fokusering på modern teknologi. Erikssons teori är 

individorienterad.  

Enligt Eriksson består vårdandet i att ansa, leka och lära. Ansningen är till sin karaktär en estetisk 

handling som visar att man bryr sig om den andre. Ansning utgör enligt Eriksson den mest 

grundläggande formen av vårdande. Den kännetecknas av värme, närhet och beröring, och leder 

till kroppsligt välbehag. Ansning omfattar även tillgodoseendet av individens grundläggande 

behov (föda, skydd etc.) Lekande är beroende av tillit och är ett centralt element i vårdandet. 

Leken befrämjar människans utveckling genom att den utgör en form av kreativitet som bekräftar 

individens identitet. Den kreativa leken ska stödjas, samt ställa krav och befrämja övnings- och 

prövningsprocessen, detta genom att underkasta sig individens önskningar och låta individen ta 

kontrollen.  Lärande hänger samman med utvecklandet av självständighet, självförverkligande och 

mognad. Lärande öppnar nya vägar och möjligheter för individen, och är en form av kreativt 

gränsöverskridande där individen i sitt möte med hinder och begränsningar upplever förståelse, 

problemlösning och nya möjligheter. Motivet för all inlärning växer fram ur individens egna 

behov, och inlärningen är förbundet med glädje.  

Tro, hopp och kärlek bildar tillsammans grunden för all vård. Tro och hopp hänger samman med 

människans förvissning och förväntan om något som ska komma. Tron och hoppet är också 

framtidsinriktat och innebär en gemenskap med Gud som leder till upphävande av allt 

”styckeverk” och till fulländning och helhet. Tron är även människans drivkraft till att lära, 

utforska och ge vård. Kärlek utgör ”bron mellan själv och andra”. Gud är källan till kärleken och 

det mänskliga livet. Kärleken är en villkorslös och ”självutgivande” gåva som i sin tur ger upphov 

till tro och hopp. 

Eriksson definierar hälsa som en helhet eller integration av kropp, själ och ande. Hälsa innefattar 

både ett bestämt kroppsligt tillstånd och en upplevelse av kroppsligt, själsligt och andligt 

välbefinnande. Det är dessa tre delar som innefattar vårdandet.  



 

Ericsson menar att medicin, själavård och omvårdnad alla är former av ursprungsvård, och därför 

har samma grundläggande substans. För att omvårdnad ska kunna betraktas som vårdande, krävs 

det att de professionella vårdarna inte enbart utför tekniska procedurer, utan också vårdar 

patienten utifrån ett helhetsperspektiv i syfte att befrämja patientens totala hälsa. (Eriksson, 1994) 

 
Evidensbaserad omvårdnad 
Sjuksköterskan ska arbeta utifrån evidensbaserad omvårdnad. Detta genomförs bland annat 

genom att utföra uppföljningar på patienter som har haft hjärtinfarkt. Uppföljningarna innefattar 

till exempel att sjuksköterskan uppmuntrar och stöder patienten gällande att ta sig tillbaka till 

vardagen. Hjälper patienten med livsstilsförändringar som denne bör sträva efter att göra och 

utveckla ett träningsprogram utifrån detta (Jolly, Bradley, Sharp, Smith, Mant, 1998). 

Sjuksköterskan ska hjälpa att lindra lidande och har en unik roll i sitt samarbete med patienter. 

Den nära kontakten med patienterna gör det möjligt för sjusköterskan att snabbt upptäcka smärta 

och andra symtom. Evidensbaserad kunskap om genomförande av praktiska åtgärder är av vikt. 

Vården ska genomföras så individanpassat som möjligt sett till faktorer som ålder, diagnos och 

typ av smärta (Bond, 2008). Det är viktigt att patienter får den vård som enligt gjord forskning 

anses vara den bästa. Omvårdnaden ska inte grunda sig i personliga åsikter om vad som är bra 

vård och heller inte i kulturella aspekter. Evidensbaserad omvårdnad handlar om att hela tiden 

arbeta utifrån de nyaste kunskaperna som forskats fram (McKenna & Hsu, 1998).    

 

Lidande 
Begreppet patient betyder ursprungligen ”den lidande”. Att lida innebär alltid en kamp. 

Människan bär på rädsla, ångest eller oro inför lidandet. Mening i lidandet uppstår då människan 

försonar sig med situationen och med den försoningen finner möjlighet och mening. Lidandet 

förvandlas till lust och glädje vid insikten om nya möjligheter. Det är en strimma hopp som 

kommer in i en tidigare till synes hopplös situation. En människa som är inne i ett lidande och 

upplever det som outhärdligt kan samtidigt uppleva hälsa. Vårdandet och olika slags vårdenheters 

syfte är att lindra det mänskliga lidandet. Trots detta har utvecklingen lett till att vården många 

gånger istället skapar lidande för människan, patienten.  

Vi möter tre olika former av lidande i vården; 

Sjukdomslidande: Det lidandet som är direkt kopplat till patientens sjukdom och 
sjukdomssituation kallas för sjukdomslidande. Det kan till exempel handla om smärta. 



 

Vårdlidande: Det lidande som patienter upplever som en följd av vård och behandling, 

eller av brister och/eller ofullkomligheter av dessa; vård- och behandlingssituation; 

vårdpersonal. 

Livslidande: Lidandet som är knutet till människans livshistoria och livssituation. 

Erfarenheter, förväntningar och ställda krav kan bidra till detta lidande. Livslidande 

hänger samman med människans hela existens. 

Förutsättningar för att kunna lindra är att en vårdkultur skapas där patienten känner sig 

välkommen, respekterad och vårdad. (Eriksson, 1994)  

 

Kriser 
Ordet kris betyder avgörande förändring och användes tidigare för att beteckna en sjukdoms 

avgörande vändning, antingen till det positiva eller negativa. Ett kristillstånd innebär att 

människan befinner sig i en livssituation där ens tidigare erfarenheter eller förmågor inte räcker 

till för att klara sig ur situationen. Krisreaktionen bestäms av den grad av skada som krisen 

innebär för individen. En hjärtinfarkt är ett hot mot personens existens och därmed en kris, 

personen genomgår en kris när den insjuknar i en hjärtinfarkt. Enligt Cullberg (2003) genomgår 

människan fyra olika faser vid en kris. Dessa faser går egentligen in i varandra men för att enklare 

förklara vad människan går igenom kan man använda sig av denna uppdelning. Faserna kallas 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen respektive nyorienteringsfasen (Cullberg, 2003). 

 

Problemformulering  
Uppsatsförfattarna har arbetat med patienter som genomlevt hjärtinfarkt och sett hur patienterna 

reagerar olika på detta förlopp och har olika behov av stöd och information. Då vårdtiden vid 

hjärtinfarkt oftast inte är så lång, bearbetar patienterna sin upplevelse även vid tiden efter 

utskrivningen, detta utifrån uppsatsförfattarnas erfarenhet. Bearbetningsprocessen har flera olika 

faser och dessa faser genomlever patienter på olika sätt. Uppsatsförfattarna anser då att det är 

viktigt för sjuksköterskor att veta hur patienterna upplever sin tid efter hemgång. Om de har 

kunnat ta till sig informationen som getts på sjukhuset och/eller om det varit brister i 

informationen. Långtidsuppföljning som kan användas kliniskt där sjuksköterskan tar upp och ser 

hur patienten klarar att bearbeta denna livshotande situation de varit med om kan vara aktuellt. 

Möjligen behövs mer stöd efter hemkomsten från sjukhuset. Kanske finns det brister som 

sjuksköterskan skulle kunna förbättra i sin stödjande och informerande roll. Därför anser 



 

uppsatsförfattarna att det är av vikt att denna studie görs, då studiens resultat kan förväntas bidra 

med ökad kunskap om hur viktigt det är med en uppföljande omvårdnad av hjärtinfarktpatienter. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser patienter har efter en hjärtinfarkt 

samt deras upplevelse av stöd efter hemgång från sjukhus.  

 

Frågeställningar 
- Vilka är patienters upplevelser efter en hjärtinfarkt? 

- Hur upplever patienten stödet efter hemgång från sjukhuset efter en hjärtinfarkt? 

 

Definition av centrala begrepp 
Upplevelser- i denna uppsats ska begreppet ses som att vara med om något, uppfatta och värdera 

på ett känslomässigt plan (Nationalencyklopedin, 1996)  



 

METOD  

Design  

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur   

Uppsatsförfattarna har använt sig av databaserna PubMed och Elin där sökorden var Myocardial 

infarction+nursing; myocardial infarction+nursing+gender respektive myocardial infarction/rehabilitation för 

att få fram artiklarna som har använts i resultatdelen. Andra kombinationer har också sökts på för 

att få fram fakta till introduktionen. Dessa kombinationer är myocardial infarction+risk factors och 

atherosclerotic+risk factors. Urvalet har begränsats till skrifter publicerade efter år 1998 och artiklar 

skriva på engelska eller svenska. Artiklar utan tillgång till kostnadsfri fulltext har exkluderats. De 

artiklar som svarade på syftet har valts ut till uppsatsen. Sammanlagt valdes 14 artiklar ut att 

användas i studiens resultat och ytterligare 9 till introduktionen. Övrig litteratur har hittats på 

Högskolan Dalarnas bibliotek.  

 

Tillvägagångssätt  
Uppsatsförfattarna sökte artiklar på databaserna tillsammans. När artiklarna valdes ut lästes först 

titlarna och om det då verkade svara på vårt syfte gick vi in på dess sammanfattning. Vid fortsatt 

intresse gick vi in i artikeln och läste igenom för att se om den var användbar. Av de artiklar vi 

fick fram tog uppsatsförfattarna hälften var och läste igenom dem ordentligt för att se om de var 

användbara i vår uppsats. Sedan byttes uppsatsförfattarna artiklar och läste de övriga också. De 

som båda tyckte att var användbara valdes ut till vår litteraturstudie. När alla artiklarna var utvalda 

togs det viktigaste till resultatdelen ut, som sedan användes i vårt resultat. När det viktigaste togs 

ut ur artiklarna gjorde uppsatsförfattarna det på varsitt håll och jämförde och diskuterade sedan 

detta, som ett steg i att minska risken för misstolkning och felbedömningen av den lästa artikeln. 

Sedan delades det vi hittade i resultatdelen av artiklarna upp i våra frågeställningar. Ur detta kom 

naturliga kategorier och underkategorier. 

 
Analys  
Artiklarna i uppsatsförfattarnas studie har granskats utifrån en modifierad version av Willman, A, 

Stoltz, B & Bathsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008). Utifrån denna mall 

har varje fråga värderats med ett poäng. För att artikeln skulle erhålla en hög kvalitet skulle 



 

summan av de sammanlagda poängen vara inom 80-100% av maxpoäng. För att artikeln skulle 

erhålla medel skulle det ligga mellan 70-79% och låg kvalitet bedömdes som 69% och under.  

Tabell 1: Sökord i artikelletning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

n= 

Antal artiklar 

använda i 

litteraturstudien 

n= 

Elin@D

alarna 

Myocardial infarction + 

nursing 

510 43 13 

  Myocardial infarction + 

nursing + gender 

49 6 1 

  Myocardial infarction + 

risk factors 

2210 9 2 

 Atherosclerotic + risk 

factors 

1216 3 0 

     

PubMed  Myocardial 

infarction/rehabilitation 

103 9 1 

  Myocardial infarction + 

nursing 

78 12 4 

  Evidence-based nursing 

guidelines 

92 7 2 

 

Etiska överväganden 
Uppsatsförfattarna har förhållit sig objektiva till den litteraturen som använts och resultatet har 

återgetts sanningsenligt. Litteraturen som vi använt har inte innefattat några forskningsetiska 

problem. Vi har valt att bara söka och använda artiklar på svenska och engelska så att det ska 

finnas så liten risk som möjligt för eventuella översättningsproblem såsom missförstånd av 

texten.  



 

 

 

RESULTAT 
 

Tabell 2: Sammanställning av använda artiklar i litteraturstudien 

Författare Land  

År 

Titel Design 

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Alsén P, Brink 

E, Persson L-

O. 

Sverige 

2008 

Patients illness 

perception four 

months after a 

myocardial infarction.  

Grounded theory. 

Kvalitativ. 

Intervjuer.   

n = 25 

16 män  

9 kvinnor 

Hög  

Hildingh C, 

Fridlund B, 

Baigi A. 

Sverige 

2008 

Sense of coherence and 

experiences of social 

support and mastery in 

the early discharge 

period after an acute 

cardiac event.  

Multi-centre 

survey.  

Kvalitativ.  

Intervjuer.  

n = 241 

69% män 

31 % kvinnor 

 

Hög 

Walton J. 

 

USA 

2002 

Discovering meaning 

and purpose during 

recovery from an acute 

myocardial infarction.  

Grounded theory. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

  

 

n= 13 

9 män 

4 kvinnor  

Medel 

Condon C, 

McCarthy G. 

Irland 

2006 

Lifestyle changes 

following acute 

myocardial infarction: 

Patients perspectives.  

Deskriptiv. 

Kvalitativ. 

Intervjuer.  

n= 10 

9 män 

1 kvinnor 

Hög 

Kristofferzon 

M-L, Löfmark 

R, Carlsson M.  

Sverige 

2007 

Striving for balance in 

daily life: experiences 

of Swedish women and 

Retrospektiv. 

Kvalitativ. 

n= 40 

20 män 

Hög 



 

men shortly after a 

myocardial infarction.  

Intervjuer.  20 kvinnor 

Gregory S, 

Bostock Y, 

Backett-

Milburn K.  

 

Scotland 

2006 

Recovering from a 

heart attack: a 

qualitative study into 

lay experiences and the 

struggle to make 

lifestyle changes.  

Grounded theory. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

 

n=53 

35 män 

18 kvinnor 

Hög 

Smith J, Liles 

C. 

England 

2007 

Information needs 

before discharge of 

myocardial infarction 

patients: a comparative, 

descriptive study.  

Komparativ, 

deskriptiv survey. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

 

n= 20 

17 män 

3 kvinnor 

Hög 

Brink E, 

Karlson B-W, 

Hallberg L R.-

M.  

Sverige 

2006 

Readjustment 5 

months after a first-

time myocardial 

infarction: reorienting 

the active self.  

Grounded theory. 

Kvalitativ. 

Intervjuer.    

n= 21 

10 män 

17 kvinnor  

Medel 

Kristofferzon 

M-L, Löfmark 

R, Carlsson M. 

Sverige 

2003 

Myocardial infarction: 

gender differences in 

coping and social 

support 

Systematisk 

litteraturstudie. 

n=41 artiklar Hög 

Kristofferzon 

M-L, Löfmark 

R, Carlsson M. 

Sverige 

2004 

Coping, social support 

and quality of life over 

time after myocardial 

infarction 

Komparativ, 

deskriptiv. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

n =148 

88 män 

60 kvinnor 

Hög 

Wingham J, 

Dalal H M, 

Sweeney K G, 

Evans P H. 

England 

2006 

Listening to patients: 

Choice in cardiac 

rehabilitation 

Fenomenologisk. 

Kvalitativ 

Intervjuer 

n= 17 

14 män 

3 kvinnor  

Hög 



 

Kärner A, 

Tingström P, 

Abrandt-

Dahlgren M, 

Bergdahl B. 

Sverige 

2005 

Incentives for lifestyle 

changes in patients 

with coronary heart 

disease 

Fenomenologisk. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

n= 113 

84 män 

29 kvinnor  

Hög 

Kristofferzon 

M-L, Löfmark 

R, Carlsson M. 

Sverige 

2007 

Managing 

consequences and 

finding hope- 

experiences of Swedish 

women and men 4-6 

months after 

myocardial infarction 

Longitudinell. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

n= 40 

20 män 

20 kvinnor 

Hög 

 

 

 

Cosett S, 

Frasure-Smith 

N, Lespérance 

F. 

Canada 

2001 

Nursing approaches to 

reducing psykological 

distress in men and 

women recovering 

from myocardial 

infarction 

 

Kvalitativ 

Intervjuer 

n= 431 

275 män 

156 kvinnor 

Hög 

 

 

Patienters upplevelser efter en hjärtinfarkt  
Patienterna var tvungna att lära sig leva med förändringar i sin hälsa, livsstilsförändringar, 

emotionella reaktioner, ändringar i arbete och sociala aktiviteter och att be om stöd från 

omgivningen (Kristofferzon, Löfmark, Carlsson, 2008). Deltagarna upplevde irritation, vrede, 

depression, var lättrörda till tårar och hade en känsla av att vara en börda. En del kände sig 

värdelösa och att de inte hade någon livsglädje (Kristofferzon, Löfmark, Carlsson, 2007). 

Hälsoproblem 

Att återhämta sig från en hjärtinfarkt visade sig vara att tampas med olika hälsoproblem som 

arytmier, psykisk påfrestning, högt kolesterol, bröstsmärtor, magsmärtor och dyspné (Brink, 

Karlson, Hallberg, 2006). De vanligaste symtomen som upplevdes var trötthet, dyspné och 

bröstsmärta (Kristofferzon m.fl., 2007). För många av de hade dessa besvär minskat med tiden 

eller så hade de lärt sig att leva med det. Patienterna sov och vilade mer än innan hjärtinfarkten 



 

och blev mer känsliga för sina kroppsförändringar (Kristofferzon m.fl., 2008). Tröttheten 

tillsammans med en låg energi gjorde att patienterna inte kunde fortsätta ha ett så aktivt liv som 

de hade innan hjärtinfarkten. De upplevde tröttheten som det största problemet (Brink m.fl., 

2006). Tröttheten tillsammans med en obeskrivbar oro under aktiviteter några månader efter en 

hjärtinfarkt upplevdes vara mycket besvärligt och hämmande för patienten (Kristofferzon m.fl., 

2007).    

Livsstilsförändringar 

De patienter som accepterade sin diagnos, upplevde i början av återhämtningsperioden en 

motivation till livsstilsförändringar (Condon & McCarthy, 2006). I en studie av Kärner, mfl. 

(2005) visas att patienter som erfarit negativa signaler av sjukdomen, såsom smärta, eller positiva, 

som välmående, uppmuntrades till ett hälsosamt beteende. Direkta somatiska signaler upplevdes 

vara en motivation för patienter att göra förändringar sin livsstil. Somatiska signaler kunde också 

inverka negativt på patienten, detta är signaler som fysisk oförmåga, obalans och biverkningar av 

medicin. Att patienten upplevde rädsla för ett kortare liv på grund av sina dåliga vanor påverkade 

patienterna att vilja ändra på sin livsstil. Patienter som inte hade upplevt specifika signaler på sin 

hjärtattack, upplevde inte att det var viktigt med livsstilsförändringar (a.a). 

De flesta förstod vikten av att exempelvis sluta röka, stressa och att hålla en diet och upplevde att 

deras dåliga vanor faktiskt var orsaken till deras hjärtinfarkt. (Condon & McCarthy, 2006). Alla 

deltagare i studien var även medvetna om vikten av att hålla fast vid livsstilsförändringarna 

(Gregory, Bostock, Backett-Milburn, 2006). Många hade redan innan tänkt tanken på att leva 

hälsosammare men hade inte hittat en tillräckligt stark motivation för detta och upplevde nu en 

irritation över att de inte gjort det som de visste skulle vara bra för hälsan. En del patienter hade 

haft något symtom innan men inte tagit det på allvar då de inte såg sig själva som en person som 

får hjärtinfarkt, främst menat att de ansåg att en hjärtinfarkt var något som endast äldre personer 

insjuknade i (Condon & McCarthy, 2006). Rökningen var den faktor som upplevdes vara den 

sämsta vanan hos patienten. Det var också den som var svårast att göra något åt. Faktorn stress 

upplevde också många patienter vara svårt att göra något åt. Många visste lite om stress och hur 

man håller den på en normal nivå. Många försökte göra alla ändringar samtidigt, något som oftast 

upplevdes bli för mycket för personen (Condon & McCarthy, 2006).    

Patienterna upplevde att det var viktigt att involvera familjen så att även de vet vad som är bra 

och mindre bra och kan hjälpa och stödja sin anhörige. Att ha en plan för dagen visade sig vara 

positivt, patienten och sjukvårdspersonalen satte upp ett träningsschema som patienten kunde 



 

använda som stöd under dagarna. Detta var positivt då patienten bara behövde koncentrera sig 

på detta och följa sitt schema (Kärner m.fl., 2005). 

Till en början var alla medvetna om att hålla fast vid livsstilsförändringar och hade en motivation 

till att leva ett sundare liv men många rapporterade att detta svalnade med tiden. Tidsbrist, brist 

på motivation, leda och stress (den sista främst vid sluta röka) var anledningar till att det svalnade. 

De flesta upplevde att det var svårare att göra livsstilsförändringarna än vad de först hade väntat 

sig (Gregory m.fl., 2006).   

Känslomässiga reaktioner 

En studie gjord av Wingman, Dalal, Sweneey och Evans (2006) visade att det fanns patienter som 

kände sig avskilda från upplevelsen i den akuta fasen. Detta behandlas också i Gregory m.fl:s 

(2006) studie som beskriver att några patienter hade upplevelsen att det var en engångshändelse 

att de haft en hjärtinfarkt. Där beskrivs även att det fanns en del patienter som hade den motsatta 

upplevelsen, det vill säga de var konstant rädda för att något skulle trigga igång en ny hjärtinfarkt 

(a.a).  I en annan studie upplevde en kontrollgrupp sin hjärtinfarkt som ett akut skede snarare än 

ett kroniskt tillstånd. De hade haft en mild hjärtinfarkt och de såg det inte så allvarligt. Individer 

som istället hade haft en allvarlig hjärtinfarkt och haft det flera gånger upplevde sitt tillstånd som 

kroniskt och tog det på största allvar (Brink m.fl., 2006).  

De flesta patienter upplevde misstro och rädsla över att dö efter sin hjärtinfarkt (Wingman m.fl., 

2006). Den rädsla de hade för döden i den akuta fasen minskade med tiden och de flesta trodde 

att det skulle försvinna helt (Kristofferzon m.fl., 2008) men de hindrade deras aktivitet i den 

tidiga återhämtningsperioden (Kristofferzon m.fl., 2007). En del upplevde dock fortfarande 

känslor av irritation, ilska, otålighet, rastlöshet, vara lättrörda till tårar och deprimerade. De 

relaterade dessa känslor till att de hade mindre energi för dagliga aktiviteter och oroade sig för en 

ny hjärtinfarkt (Kristofferzon m.fl., 2008). Oro fanns även inför en nyupptäckt rädsla för döden 

och bristande kunskap om sin sjukdom (Kristofferzon m.fl., 2007). Oron för att pröva sin fysiska 

förmåga utgick ifrån rädslan att få en ny hjärtinfarkt (Kärner m.fl., 2005). 

I studien gjord av Gregory m.fl. (2006) visades att patienterna kände en oro mellan att dels följa 

råd som var viktiga för att förhindra en ny infarkt och att dels leva ett så normalt liv som möjligt. 

De uppfattade detta som att leva med dubbla budskap. 



 

Socialt 

Patienter upplevde sig inte ha självförtroende gällande vad de kunde klara av efter sin sjukdom. 

För en del gjorde denna känsla av dåligt självförtroende att de var oroliga över vad som skulle 

kunna hända, till exempel när de skulle ta en buss, (Wingman m.fl., 2006). De kunde påverkas 

negativt av det dåliga självförtroendet genom känslan av att de inte kunde klara av vardagen som 

förut. Att de inte hade samma roll i livet som innan (Kärner m.fl., 2005).  

Mångas mål var att ta sig tillbaka till livet som det var förut, några ville bli mer vältränade än 

innan sin hjärtinfarkt (Wingman m.fl., 2006). De ville fortsätta med sina liv som de var vana vid 

innan hjärtinfarkten. Att återgå till det dagliga livet var ett starkt behov hos de flesta (Brink m.fl., 

2006). De flesta arbetslösa var trötta på att vara hemma, de kände sig stressade och utanför. De 

såg fram emot att få ett jobb. Att ha ett jobb var en bekräftelse på att de var friska och var 

tillbaka till ett normalt vardagligt liv. Av de som var sjuka upplevdes en längtan att få komma 

tillbaka till jobbet men att då kanske börja på deltid till en början. En del patienter var rädda att 

de skulle fastna i sin sjukdom och ville jobba heltid så fort som möjligt (Kristofferzon m.fl., 

2008). 

Patienterna upplevde livsförändringarna de stod inför som jobbiga för sina sociala liv. De 

upplevde att de inte kunde göra vad de ville utan att tänka på vad människorna omkring dem 

tycker och tänker. Detta gjorde i sin tur att de kände att de inte kunde socialisera sig och blev 

därav ensamma (Condon & McCarthy, 2006). (Hildingh, Fridlund, Baigi, 2008).    

Patienterna pratar om hur de upplevde att familjemedlemmar hade ett minskat förtroende för 

dem efter hjärtinfarkten (Wingman m.fl., 2006). Många upplevde frustration över att vara 

överbeskyddad från vänner och familj. Patienten upplevde ofta att de anhöriga fortfarande 

betraktade dem som sjuka, när i själva verket patienten själv började må bra och stabilisera sig. 

Efter en hjärtinfarkt upplevde kvinnor att de inte ville störa andra eller oroa andra med sina 

känslor och symtom efter hjärtinfarkten (Cosette, Frasure-Smith, Lespérance, 2002). Istället var 

det de själva som fick lugna familj och partner angående sin hälsa och sjukdom (Walton, 2002). 

Patienten ville ha någon som brydde sig om dem, vissa föredrog hellre sjukvårdspersonalen som 

stöd, någon utomstående (Condon & McCarthy, 2006). Andra upplevde att vänner, familj och 

andra anhöriga var väldigt viktiga som stöd gällande att ändra sitt beteende kring hälsan. Att få 

stöd av dessa upplevdes som betydelsefullt, oavsett om det var verbalt eller psykiskt (Kärner 

m.fl., 2005). Stödet efter en hjärtinfarkt är viktigt och kvinnorna kände press över att vara både 

fru, mamma, vän och beskyddare och i detta saknade de stöd  (Cosette mfl, 2002). I 

Kristofferzon m.fl. (2003) artikel visas att kvinnorna upplevde hushållsarbetet som positivt då det 



 

fick dem att känna att de gjorde nytta och det gav de självförtroende. Det var dock inte alla som 

gjorde det utan det fanns också kvinnor som upplevde press över att komma igång med 

hushållsarbete (Kristofferzon m.fl., 2008).         

Att finna en mening i vad som har hänt 

Överlevnad var en stor motivation för alla patienter till att ändra sitt beteende i den tidiga 

återhämtningsperioden, det var en utlösande faktor som fick de att fortsätta kämpa och ändra 

sina liv (Condon & McCarthy, 2006). De flesta kände att de fått en andra chans. De värdesatte 

livet och relationer mer än innan. En del hoppades på ett friskt, normalt och aktivt liv, medan 

andra önskade att leva tillräckligt länge för att vara med sina barn och barnbarn när de växer upp. 

En del hoppades på att få ett jobb och utöka sina relation med vänner och arbetskamrater. 

Deltagarna uppskattade det sociala livet med familjen och andra, samt den egna hälsan och gav 

detta ett större utrymme. De värdesatte att kunna göra de saker de inte trodde de skulle kunna 

göra igen (Kristofferzon m.fl., 2008).  

En studie gjord av Walton (2002) där syftet var att undersöka vad spiritualitet betydde för 

tillfrisknandet efter en hjärtinfarkt. Deltagarna i denna studie upplevde att det spirituella fanns 

med i varje ögonblick och i fem faser; inse sin dödlighet, släppa taget om rädsla, livsstilsförändringar, söka 

guds mening, finna mening med det dagliga livet. Knutet till att inse sin dödlighet upplevde många 

patienter det påtagligt med starka bröstsmärtor och andra symtom. Släppa taget om rädsla var 

knutet till fasen efter att sjukvårdpersonal tagit hand om dem och gett information om deras 

sjukdom och behandling. Livsstilsförändringar var knutet till att patienten lyssnade mer på sin 

kropp, själ och ande efter hjärtinfarkten. De identifierade riskabla beteenden och ändrade dessa. 

Söka guds mening var knutet till att patienten upplevde att det måste ha varit ett syfte till att de 

blev sjuka. De hade överlevt hjärtinfarkten för att de var menade att leva och uppfylla andra 

syften. Deltagarna upplevde att det gav deltagarna inre styrka, hopp och positiv attityd till livet. 

Finna mening i livet var knutet till att patienten levde en dag i sänder, tog vara på livet. Många 

patienter kände att de fått en andra chans, leva mer med sin familj och de kände ett välmående. 

Att uppleva en mening med händelsen fick patienterna att se positivt på framtiden trots att de 

inte var botade. Sköterskor bringade hjälp, tröst, stöd i hanteringen av händelsen och gav inre 

styrka genom humor, att lyssna, att ta och att bry sig om patienterna (a.a).  

 



 

Patienternas upplevelser av stödet efter hemgång från sjukhuset efter en 
hjärtinfarkt 

Det upplevdes en vilja från patienternas sida att ha en pågående långsiktig kontroll och stöd som 

pågår även efter hjärtrehabiliteringen. De ville att någon sjuksköterska skulle följa upp dem för att 

se om de tog sina mediciner rätt. Många ville också prata med personer som upplevt samma 

sjukdom som de. Patienterna ville att det skulle komma någon vårdpersonal efter exempelvis ett 

år som gick igenom allt igen, om symtom och medicinering för att fräscha upp, påminna eller 

klargöra för patienten (Gregory m.fl., 2006). De uppskattade att få prata med en sköterska då de 

pratade enklare och mer förståeligt än läkaren. (Kristofferzon m.fl., 2007). Patienterna lyfter fram 

sjuksköterskans roll, både på sjukhus, i primärvården och för övrigt, då de stod för kontinuitet, 

säkerhet och praktisk hjälp (Kristofferzon m.fl., 2008).  

Det fanns patienter som kände att de hade ett behov av att ha någon att kontakta om sina 

problem efter utskrivningen. De hade ett behov av att besöken både skulle ske tidigare och att de 

skulle vara oftare till en läkare och att de ville ha en bättre utarbetad rehabiliteringsgrupp 

(Kristofferzon m.fl., 2007). Många patienter som hade deltagit i ett rehabiliteringsprogram sa att 

det var användbart (Gregory m.fl., 2006). De förväntade sig att rehabiliteringsgruppen skulle 

stötta och förbättra deras självförtroende. En del ville leva som vanligt och kände inget behov av 

andra människors erfarenheter och ville inte anpassa sig efter sin sjukdom. De trodde mycket på 

sig själva och vad de kunde klara. Dessa patienter upplevde sig som väldisciplinerade och gjorde 

alla övningar som var bestämt (Wingman m.fl., 2006).   

Patienten kände sig trygg av att veta att de kunde ringa en sjuksköterska närsomhelst på dygnet 

om det var något. Dock visar det sig att det var en källa att få information, inte stöd i 

livsstilsförändringar på lång sikt. När patienten lämnat sjukhuset är det en utmaning att 

uppmuntra patienten att i hemmet utföra livsförändringar. Uppföljningar och mycket kontakt 

krävs för att stötta patienten. Det som var viktigt för många patienter var att återgå till det 

normala så fort som möjligt efter hemkomsten (Condon & McCarthy, 2006).    

Information 

Många patienter satte ett högt värde på information och behovet av detta gällande hjärtinfarkten. 

Patienterna ville ha praktisk information som de kunde ha stor nytta av när det kom hem. De 

ville ha information om mediciner och biverkningar av dessa. Även riskfaktorer, psykologiska 

problem samt anatomin var viktig. Graden av frågor och behov av information och att kunna ta 

in information varierade beroende på vilken fas patienten befann sig i. Informationen måste 



 

individanpassas efter graden av tillfrisknande (Smith & Liles, 2007). Deltagarna uttryckte ett 

behov av mer information om deras symtom, känslor, hjärtstatus, behandling och 

hjärtrehabilitering. De ville ha stöd och riktlinjer från vårdpersonal samt specifik rådgivning om 

vad de som individer kan göra respektive inte kan göra (Wingman m.fl., 2006). Individens egen 

insikt är en faktor för att kunna göra ett aktivt val om hur man ska fortsätta efter en hjärtinfarkt. 

Kunskapen om hur mediciner, rökning och fysisk aktivitet kunde påverka sjukdomen gav positiv 

effekt på att göra något åt detta. Vetskapen om att livsförändringar kunde hjälpa patienten till ett 

hälsosammare liv var positivt för denne (Kärner m.fl., 2005). Det var viktigt med både muntlig 

och skriftlig information (Kristofferzon m.fl., 2008). Många deltagare upplevde att det var svårt 

att komma ihåg saker. De upplevde svårigheter att ta in information, att det var för mycket 

information eller att informationen verkade motsägelsefull (Gregory m.fl., 2006).  

 

 

DISKUSSION  

Sammanfattning av huvudresultaten 
Patienter som hade en liten hjärtinfarkt upplevde det inte så allvarligt, mer som en 

engångsföreteelse. Patienter som istället hade haft en allvarlig hjärtinfarkt och haft det flera 

gånger upplevde sitt tillstånd som kroniskt och tog det på största allvar (Brink m.fl., 2006). 

Överlevnad var en stor motivation för alla patienter till att ändra sin livsstil (Condon & 

McCarthy, 2006).  

Patienterna upplevde ofta känslor som irritation, vrede, depression, att de var lättrörda till tårar 

och uppfattade sig vara en börda för sin omgivning. En del kände sig värdelösa och upplevde att 

de inte hade någon livsglädje. En nyupptäckt rädsla för döden och bristande kunskap om sin 

sjukdom gav oro (Kristofferzon m.fl., 2007). De var tvungna att lära sig att leva med förändringar 

i deras hälsa, livsstilsförändringar, emotionella reaktioner, ändringar i arbete och sociala aktiviteter 

och att be om stöd från omgivningen (Kristofferzon m.fl., 2008).  

Det fanns patienter som upplevde att livsstilsförändringarna gjorde att de kände att de inte kunde 

socialisera sig som tidigare och kände sig därav ensamma (Condon & McCarthy, 2006). För att 

underlätta livsstilsändringar för patienten framkom det att det upplevdes viktigt att involvera hela 

familjen. (Kärner m.fl., 2005). 



 

Det som patienterna saknade efter hemgången från sjukhuset var en långsiktig kontroll och ett 

stabilt stöd som pågick efter hjärtrehabiliteringsprogrammet var slut. Många ville prata med andra 

patienter som upplevt samma sjukdom som de. Patienterna ville att det skulle komma någon 

vårdpersonal efter en tid som gick igenom allt igen i ett påminnande och klargörande syfte 

(Gregory m.fl., 2006). Patienterna lyfte fram behovet av sjuksköterskan både på sjukhus, i andra 

instanser, då de stod för kontinuitet, stöd, säkerhet och praktisk hjälp (Kristofferzon m.fl., 2008). 

 
Resultatdiskussion 
Eriksson (1994) skriver om lidande och den kamp som den lidande människan går igenom. 

Uppsatsförfattarna anser att det finns mycket kloka ord att ta till sig i det hon skriver som man 

kan relatera till upplevelser som patienter kan känna efter en hjärtinfarkt. Människan bär på en 

rädsla, ångest och oro inför lidandet och det är just det som patienten ofta kämpar med i sin 

återhämtningsfas. Hon skriver att ju mer ängslig en människa blir, desto mer får de onda tankarna 

makt över denne. Man måste alltså finnas där för patienten för att minska på deras ängslan och 

oro.  

Inom vården kan sjukvårdspersonalen idag ge patienten lidande genom att de inte bekräftas som 

fullvärdig människa och kränker dennes värdighet (Ericsson, 1994). Uppsatsförfattarna anser att 

detta troligtvis sker för att det inte finns tid eller förståelsen att se till hela människan och vad hon 

behöver. Om lidandet förnekas, förnekar vi en del av livet och människans möjlighet att bli en 

hel människa (Ericsson, 1994). Uppsatsförfattarna tycker utifrån en studie de läst att det är viktigt 

att, för de patienter som är i förnekelse gällande sin hjärtinfarkt, inte bara nonchalerar och tänker 

att ”Hon vill ju inte förstå fast jag säger det”. Man måste lyssna in dessa patienter och kanske ge 

dem mer tid och kunskap för att verkligen innerligt försöka få dem att förstå, och inte bara säga 

och konstatera (Condon & McCarthy, 2006). Sjukvården står inför en situation där de måste ta 

ställning till de grundläggande utgångspunkterna i vården. Förutsättningar för att vårdpersonalen 

ska kunna lindra är att en vårdkultur skapas där patienten känner sig välkommen, respekterad och 

vårdad (Ericsson, 1994). 

Förutsättningen för att lidande ska bli ett hjälpmedel att växa är att människan får bekräftelse på 

sitt lidande. Det bekräftas genom att patienten på något sätt delar det med en annan människa. 

Genom att hitta mening i lidandet kan patienten arbeta och växa mot ett mål. Mening i lidandet 

uppstår då människan försonar sig med sin situation och med den försoningen finner möjlighet 

och mening. Lidandet förvandlas till lust och glädje vid insikten om nya möjligheter. Det är en 

strimma hopp som kommer in i det som tidigare verkade som en hopplös situation (Ericsson, 



 

1994). Uppsatsförfattarna anser med stöd av en studie att vi som sjuksköterskor är en 

nyckelperson för att få patienten att hitta en mening i sitt lidande. Många patienter blir chockade 

av sin upplevelse och behöver en stabil person att luta sig mot och hitta hopp och mening 

(Kristofferzon m.fl., 2008).  

Vägen ut ur lidandet kräver mod och tapperhet. Detta kräver att människan vågar tro på sina 

egna möjligheter, att hon räcker till, men att hon också vågar tro på att det finns en annan 

människa som kan vandra med om det blir för tungt (Ericsson, 1994). Här kommer man in på 

vad man som sjuksköterska måste göra. Uppsatsförfattarna anser utifrån en studie att man som 

sjuksköterska måste finnas där att vandra med patienten i den nya utmaning som denne försöker 

lära sig att leva med. Den uppfattningen som uppsatsförfattarna fått är att det verkar fungera 

relativt bra så länge patienterna är kvar på sjukhuset. Det som saknas är stödet när patienterna 

lämnat institutionen och det verkliga nya livet börjar. Där finns en stor brist på det stöd som 

vekar behövas. Patienterna börjar ett nytt liv med nya utmaningar, en ny livsstil och samtidigt 

kämpar de med att hitta sin nya identitet. För att de ska orka klara detta behövs stöd. Kanske inte 

någon som besöker dem varje dag, eller ens vecka eller månad, men någon som finns tillgänglig 

för dem när de behöver svar på en fråga eller bara behöver någon som stärker dem med goda ord 

(Kristofferzon m.fl., 2007). Att kunna veta att det finns en kärleksfull famn att gömma sig i, det 

är något som bekräftar människan och ger henne mod att kämpa (Ericsson, 1994).  

 

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att patienten känner att de får den kontinuerliga 

uppföljningen som just de behöver. Alla är olika individer och behöver därför också olika mycket 

stöd och hjälp. Samtidigt finns också olikheter i vad patienten har för stöd från nära och kära 

därhemma som är avgörande för hur mycket stöd de behöver från sjukvårdspersonal. Alla dessa 

saker måste man ha i åtanke och individanpassa till den specifika patienten och människan. 

Sköterskan måste se till individen och dennes behov gällande tillfrisknande. För att kunna stötta 

på rätt sätt måste vårdpersonalen ta reda på vilken roll och identitet patienten har (Gregory m.fl., 

2006).  

Lidande är något som är en del av livet och det går inte att få bort det. Det gäller att försona sig 

med lidandet (Ericsson, 1994). 



 

 
Metoddiskussion 
Det uppsatsförfattarna har träffat på ett antal gånger under artikelsökningarna är att brist på 

tillgång till kostnadsfri fulltext på artiklar som annars verkat bra. Annars har uppsatsförfattarna 

med lätthet kunnat söka och fått tag i de artiklar som motsvarat våra inkulsionskriterier och som 

har kunnat användas i vår resultatdel. Av de artiklar som valts ut är en artikel en litteraturstudie. 

Det innebär att vi har tolkat en artikel som redan blivit tolkad en gång tidigare av dem 

uppsatsförfattarna. Då innehållet i artikeln var så bra och relevant valde vi ändå att inkludera 

denna artikel. 

Granskningarna av de utvalda artiklarna har skett utifrån en granskningsmall. Funktionen av den 

mallen har varit betydande för att få veta om artiklarna har en hög, medel eller låg trovärdighet. 

Utifrån vad vi fått fram har vi ingen artikel som är av låg kvalitet, vilket är betydande för vårt 

resultat. Det fanns dock brister i granskningsmallarna. Detta baseras på att alla frågor gav en 

poäng. Uppsatsförfattarna tycker att vissa delar av en artikel är viktigare än andra och bör därför 

kunna ge högre poäng än mindre viktiga delar. Det som också var bristande var att det räckte 

med att något nämndes så fick den ett poäng. Hur relevant eller bra skrivet det var framkom inte. 

Den faktorn som kan ha påverkat resultatet utifrån granskningen är hur vi som uppsatsförfattare 

har kunnat tolka det vi läser inklusive det engelska språket i samtliga artiklar. Vi har tillsammans 

både läst och plockat ut det vi tyckte var viktigt ur artiklarna och diskuterat detta, vilket gör att 

eventuella misstolkningar av artiklarna minskats.     

Det har varit betydande att ha angivna inklusionskriterier innan sökandet då det har underlättat 

vår artikelsökning i databaserna eftersom urvalet begränsats och fokus har kunnat ligga kvar på 

artiklar som på ett relevant sätt svarat på vårt syfte och frågeställningar.    

 
Förslag på vidare forskning 
Det som vi författare uppfattar vara det största problemet är bristen på stöd som patienterna 

utsätts för efter utskrivningen från sjukhuset. I de artiklar som vi har läst verkar de vara bra 

omhändertagna och uppmärksammade. Bristerna uppkommer när de lämnar sjukhuset och det 

inte finns någon ansvarig person som följer upp dem och ser hur deras nya liv fungerar. Så det 

skulle bli syftet för en kommande studie, att noggrannare undersöka patienternas upplevelser av 

stödet efter hemgången från sjukhuset efter en hjärtinfarkt. Metoden som skulle användas är en 



 

kvalitativ metod med intervjuer av patienter för att de ska kunna berätta sina upplevelser med 

sina egna ord. 

 

Projektets kliniska betydelse 
Hjärtrehabilitering erbjuds alla patienter en tid efter hjärtinfarkten, det inkluderar gruppaktiviteter 

samt individuell information. Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera patienten om 

mediciner, egenvård samt att lära patienten att känna igen symtom, att vara ett stöd och en god 

lyssnare (Ericson & Ericson, 2006).  
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Bilagor 

Bilaga I: GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING, Kvantitativa 
Studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   



 

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 

Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 

 

 

 

 

 



 

Bilaga II: GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING, Kvalitativa 
Studier 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   



 

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 

Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 

 

 


	Patienters upplevelser och behov av stöd efter en hjärtinfarkt
	Författare

	Patient´s experiences and need of support after myocardial infarction
	Authors

	INTRODUKTION
	Patofysiologi
	Symtom
	Diagnos
	Behandling
	Prognos
	Riskfaktorer
	Metabola syndromet

	Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.
	Omvårdnad vid hjärtinfarkt
	Information
	Stöd

	Katie Erikssons omvårdnadsteori
	Evidensbaserad omvårdnad
	Lidande
	Kriser
	Problemformulering
	Syfte
	Frågeställningar
	Definition av centrala begrepp

	METOD
	Design
	Urval av litteratur
	Tillvägagångssätt
	Analys
	Etiska överväganden
	RESULTAT
	Patienters upplevelser efter en hjärtinfarkt
	Hälsoproblem
	Livsstilsförändringar
	Känslomässiga reaktioner
	Socialt
	Att finna en mening i vad som har hänt

	Patienternas upplevelser av stödet efter hemgång från sjukhuset efter en hjärtinfarkt
	Information


	DISKUSSION
	Sammanfattning av huvudresultaten
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Förslag på vidare forskning
	Projektets kliniska betydelse

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga I: GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING, Kvantitativa Studier
	Bilaga II: GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING, Kvalitativa Studier


