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Abstrakt 
Hjärtinfarkt är en vanlig och allvarlig sjukdom. Personer som drabbats av hjärtinfarkt 
kan uppleveva sårbarhet. Syftet med litteraturstudien var att genom ett 
inifrånperspektiv beskriva hur personer upplever sårbarhet efter insjuknande i 
hjärtinfarkt. Litteratursökningen resulterade i fjorton artiklar som analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier: Att drabbas av övermäktiga 
känslor, att känna förlust av sin självständighet och vara beroende av andra samt att 
inte kunna lita på sin kropp. Genom att identifiera sårbarhet kan upplevelsen av 
sårbarhet vändas till någonting positivt. Personcentrerad omvårdnad kan vara ett 
lämpligt sätt att stärka en sårbar person. 
 

Nyckelord: sårbarhet, litteraturöversikt, hjärtinfarkt, inifrånperspektiv, 
personcentrerad omvårdnad  
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Hos människan är hjärtinfarkt är en vanlig och allvarlig sjukdom som obehandlad kan 

leda till döden. I Sverige drabbas varje år cirka 30 000 personer varav drygt 8 000 dör 

(Hjärt- Lungfonden, 2014). Att drabbas av hjärtinfarkt innebär ett mycket akut 

insjuknande där ett snabbt omhändertagande kan vara livsavgörande. Akut sjukdom 

beskrivs som en mycket traumatisk upplevelse (Svedlund, Danielson & Norberg, 

2001). När en person insjuknar i akut sjukdom kan denne också uppleva sig drabbas 

av ett flertal förluster, förlust av kontroll, förlust av självkänsla samt förlust av 

världen så som den tidigare upplevts (Toombs, 1993, s.89-97). Kroppens betydelse 

blir påtaglig när kroppen begränsar personen i hens vardagliga liv och påverkar 

självständigheten (White, Hunter & Holttum, 2007). När en person drabbas av en akut 

sjukdom kan denne tvingas göra livsstilsförändringar som påverkar personen både 

psykiskt, fysiskt och socialt vilket kan leda till en känsla av oro och ovisshet inför 

framtiden (Öhman & Söderberg, 2004). 

 

Det som händer vid en hjärtinfarkt är att en blodpropp bildas i ett av hjärtats kranskärl 

och stoppar vidare blod- och syretillförsel i hjärtat. Orsaken till att en blodpropp 

bildas är åderförkalkning i hjärtats blodkärl (Thygesen et al., 2012). När blodflödet 

stoppas får den delen av hjärtmuskeln som syresätts av det tilltäppta kärlet syrebrist 

och dör efterhand. Därför är en snabb behandling nödvändig för att rädda 

hjärtmuskeln. De symtom som uppkommer varierar från individ till individ, men 

också beroende på i vilket av hjärtats blodkärl som har blivit tilltäppt. De klassiska 

symtomen är kraftig smärta centralt i bröstet, smärtan kan stråla bak mot ryggen, ut i 

vänster arm eller upp mot halsen. Kallsvettighet, illamående och ångest kan också 

uppkomma (Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund, & Zingmark, 2011) 
 

Enligt Isaksson et al. (2011) är centrala bröstsmärtor är vanligare hos män än kvinnor. 

Kvinnor kan uppvisa mer diffusa symtom så som besvär med buksmärta och 

illamående. Det är dock viktigt att inte bara utgå ifrån kön då båda könen kan ha 

diffusa symtom (a.a.). Bland allmänheten ses hjärtinfarkt som en typiskt manlig 

sjukdom, eftersom det oftare drabbar män än kvinnor, detta gör att många kvinnor har 

svårt att acceptera att de drabbats av en hjärtinfarkt (White & Lockyer, 2001). 

Resultatet av behandlingen beror på hur lång tid det gått från att syrebrist i hjärtat 

uppstått till det att patienten får behandling (Thygesen et al., 2012).  
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Har en person drabbats av hjärtinfarkt kan livsstilsförändringar vara avgörande för att 

inte drabbas av fler hjärtinfarkter. Livsstilsförändringar som brukar rekommenderas är 

rökstopp, minskad stress och att motionera regelbundet (Capewell et al., 2010; 

Socialstyrelsen, 2008). Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i 

västvärlden, detta har gjort att Sverige erbjuder livsstilsinriktade hälsosamtal för att 

upptäcka riskfaktorer hos befolkningen och för att hjälpa dem innan de drabbas av 

hjärt- kärlsjukdom. De livsstilsinriktade samtalen handlar om att undersöka hur 

personens livsstil ser ut, om de röker, upplever stress i vardagen och om den fysiska 

aktiviteten (Socialstyrelsen, 2008). 
 

När en person blir sjuk påverkas även dennes anhöriga. De närstående kan uttrycka 

rädsla och frustration då de precis som den sjuka genomgår en förändrad livssituation 

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

upplever både glädje och oro när deras anhörige ska skrivas ut från sjukhuset, det är 

skönt att ha sin anhörige hemma men det finns också en oro kring om partnern 

återinsjuknar i hjärtinfarkt (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009). Många anhöriga 

tar på sig rollen som vårdare och måste då försöka anpassa sitt liv till vad den 

anhöriga behöver för hjälp, denna anpassning gör att den anhöriga kan sätta sin egen 

hälsa på spel för att hjälpa den drabbade (Salminen-Tuomaala et al., 2013). Anhöriga 

beskriver svårigheter med att sova på natten eftersom de är rädda att deras närstående 

inte ska vakna upp igen. De anhöriga talar om personlighetsförändringar som den 

drabbade personen har genomgått och att det kan upplevas som jobbigt att anpassa sig 

till (Eriksson et al., 2009). Vid insjuknandet kan den drabbade personen uppleva ett 

behov av stöd efter den omtumlande händelsen. Deras närstående, släktingar och även 

kolleger är de personer som många upplever som viktiga i den svåra situationen. 

Många personer som drabbas av hjärtinfarkt kan uppleva ett behov av att prata om 

och om igen om vad de har gått igenom (Eriksson et al., 2009).  

 

När en person drabbats av hjärtinfarkt finns det stödgrupper att kontakta. Många som 

drabbats av hjärtinfarkt upplever en trygghet i att prata med andra som har liknande 

upplevelser och förstår vad personen går igenom (Junehag, Asplund & Svedlund, 

2014). Fokus ligger ofta på de livsstilsförändringar personen behöver genomföra när 

denne drabbas av hjärtinfarkt, men den största förändringen är att livet i sig förändras 

när en person drabbats av hjärtinfarkt. Hur personen hanterar denna förändring samt 
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vad hen har för behov av stöd är individuellt (Astin, Horrocks & Closs, 2014). Att ha 

tillgång till en mentor kan vara ett stort stöd då personen tvingas genomföra 

livsstilsförändringar, speciellt om personen inte har stöd i sitt liv (Junehag et al., 

2014). Bearbetning av en hjärtinfarkt kan ta lång tid, mycket längre än den tiden 

personen är inlagd på sjukhus. Den tidiga hemgången skapar större press på den 

drabbade eftersom personen själv får mer ansvar för rehabiliteringen (Sjöström-

Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011). 
 

Sjukvårdspersonal behöver kunskap om hjärtinfarkten i sig men även kunskaper om 

förändringar den drabbade kan genomgå och vad hjärtinfarkten kan innebära för 

personen. Kunskaper om detta kan underlätta vid möten med närstående eftersom de 

många gånger står frågandes till deras anhörigas olika känsloyttringar som kan uppstå 

när en person lider (Daly et al., 2000). Inom sjukvården används ofta begreppet sårbar 

när sjukvårdspersonal samtalar om patienter. Då används ett utifrånperspektiv där 

sjukvårdspersonalen anser att patienterna har begränsade resurser, riskerar utsätta sig 

för dålig hälsa eller har en ökad dödlighet. Enligt Strømfeldt Lind (2012) beskrivs 

begreppet sårbarhet som att vara resurssvag. Det anses finnas sårbara grupper i 

samhället så som gamla, fattiga och barn (a.a.).  

 

Spiers (2000) beskriver sårbarhet som något som kan vara både positivt och negativt 

för personen. När en person upplever sig sårbar kan det skapa en vilja att vända det 

negativa till någonting positivt, men det kan också leda till att personen känner 

situationen som övermäktig att hantera. Allt handlar om hur personen upplever sitt liv 

och vilka resurser personen har när den utsätts för en utmaning i livet (Spiers, 2000). 

Sårbarhet beskrivs som bestående av fyra utmärkande drag, dessa är integritet, 

utmaning, handlingsförmåga och mångdimensionell. När personen upplever att 

dennes integritet blir hotad, det gäller inte bara den personliga-, fysisk- och psykiska 

integriteten, utan också i relation till omgivningen, det normala går inte längre att 

förhålla sig till (Spiers, 2000). Med utmaning ses den osäkerhet personen kan uppleva 

när det gäller att ha förmågan att handla adekvat i den uppkomna situationen, se sig 

ha de resurser som krävs för att anta utmaningen personen utsätts för. 

Handlingsförmågan handlar om att kunna, vilja och hitta copingstrategier som gör det 

möjligt att hantera och växa med utmaningen. Sårbarheten är mångdimensionellt och 

en individuell upplevelse vilket gör det svårt att se vad som betraktas som sårbarhet 
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hos den enskilda individen (Spiers, 2000). Det är viktigt att personal inom sjukvården 

ser till varje enskild individ, och vad denne upplever som ett hot och vilka resurser 

personen har detta för att kunna hjälpa personen på bästa möjliga sätt (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §) Syftet med litteraturstudien var att genom 

inifrånperspektiv beskriva hur personer upplever sårbarhet efter insjuknande i 

hjärtinfarkt.  

 

Metod 
En litteraturstudie genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys för 

att få ett inifrånperspektiv på upplevelsen av sårbarhet.  

 

Litteratursökning  

En pilotsökning gjordes för att se hur mycket material som fanns inom ämnet (jfr. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 55-56). Därefter genomfördes en systematisk 

sökning för att finna artiklar som svarade mot studiens syfte att ta reda på personers 

upplevelse av sårbarhet efter insjuknande i hjärtinfarkt (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 13). 

Vid sökningen användes Spiers (2000) beskrivning av sårbarhet, hur en person känner 

ett hot mot sin integritet fysiskt, psykiskt och socialt samt känslan av att inte ha de 

resurser som krävs när personen blir utsatt för utmaningar. Detta för att identifiera 

begreppet sårbarhet i artiklarna samt i textenheterna. För att hitta de engelska orden 

till artikelsökningen användes svenska MeSH där det svenska sökordet omvandlas till 

alternativa engelska sökord.  

 

De systematiska artikelsökningarna utfördes i tre bibliografiska referensdatabaser, 

Pubmed, Cinahl och ProQuest. PubMed är en stor referensdatabas inom medicin och 

omvårdnad, den täcker emellertid inte allt inom omvårdnad. Cinahl innehåller fler 

omvårdnadstidskrifter och utgör därmed ett bra komplement till PubMed. ProQuest är 

en bred databas med referenser inom olika områden bland annat hälso- och sjukvård. 

Varje sökning dokumenterades noggrant. För att få den senaste evidens användes 

inklusionskriterier, artiklarna skulle vara från år 2000, kvalitativa och på engelska, 

svenska eller norska. Genom att använda sökord i fritext samt MeSH-termer blev 

sökningen bredare. Sökningen började med att sökorden användes enskilt för att 

sedan kombinerades ihop med hjälp av den booleska sökoperatören AND och OR. 
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Sökorden som användes är: Myocardial infarction, heart attack, experience, quality of 

life, vulnerability, anxiety, attitudes to death, narrative samt qualitativ*. Genom att 

först läsa titeln och abstraktet på artiklarna, valdes de artiklar som passade studies 

syfte ut. Sedan valdes artiklar ut för att läsas i full text, artiklar som inte passade 

inklusionskriterierna valdes bort. Artikelsökningen resulterade i att 14 artiklar valdes 

ut Tabell 2.  
 

Tabell 1 Översikt litteratursökning 
    Syfte med sökning: Patienters upplevelser av sårbarhet efter hjärtinfarkt     

Söknr. *) Söktermer Begränsningar Antal träffar 
Lästa i full 
text 

Utvalda 
artiklar 

     
  

 Cinahl 2014 09 02           
1 CH Myocardial infarction 

 
26880 

  2 CH Heart attack 
 

1438 
  3 CH 1 OR 2 

 
27372 

  4 CH Vulnerability 
 

6507 
  5 CH Anxiety 

 
33144 

  6 FT Attitudes to death 
 

114 
  7 CH Attitudes toward death 

 
138 

  8 MH 4 OR 5 OR 6 OR 7 
 

39476 
  9 CH Quality of life 

 
62635 

  10 CH Experience 
 

95004 
  11 CH Narrative 

 
6575 

  12 CH 9 OR 10 OR 11 
 

157581 
  13 MH 3 AND 8 AND 12 

 
99 

  14 MH 13 000101-141231 75 28 6 
*) MS – Meshtermer i databaserna PubMed & ProQuest, FT – Fritextsökning, 

     CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, MH – Kombinerade sökningar 
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       forts. översikt litteratursökning 
    Syfte med sökning: Patienters upplevelser av sårbarhet efter hjärtinfarkt     

Söknr. *) Söktermer Begränsningar Antal träffar 
Lästa i full 
text 

Utvalda 
artiklar 

       ProQuest 2014 09 02         
1 MS Myocardial infarction 

 
8938 

  2 MS Heart attack 
 

36 
  3 MS 1 OR 2 

 
8972 

  4 FT Vulnerability 
 

1042641 
  5 FT Anxiety 

 
2321249 

  6 FT Attitudes to death 
 

735924 
  7 FT 4 OR 5 OR 6 

 
3902044 

  8 FT Quality of life 
 

6763128 
  9 FT Experience 

 
25670028 

  10 FT Narrative 
 

1583995 
  11 FT 8 OR 9 OR 10 

 
31398285 

  12 MH 3 AND 7 AND 11 
 

351 
  13 MH 12 2000-2014 295 27 

 14 FT Qualitativ* 
 

172172 
  15 MH 13 AND 14  2000-2014 50 22 6 

*) MS – Meshtermer i databaserna PubMed & ProQuest, FT – Fritextsökning, 
     CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, MH – Kombinerade sökningar 
 

       
       
       
       Syfte med sökning: Patienters upplevelser av sårbarhet efter hjärtinfarkt     

Söknr. *) Söktermer Begränsningar Antal träffar 
Lästa i full 
text 

Utvalda 
artiklar 

       Cinahl 2014 09 03           
1 CH Myocardial infarction 

 
26880     

2 CH Vulnerability 
 

6507 
  3 CH 1 AND 2  

 
60 

  4 CH 3 000101-141231 49 12 4 

*) MS – Meshtermer i databaserna PubMed & ProQuest, FT – Fritextsökning, 
     CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, MH – Kombinerade sökningar 
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	   	   	   	   	   	   	  forts. översikt litteratursökning 
    Syfte med sökning: Patienters upplevelser av sårbarhet efter hjärtinfarkt     

Söknr. *) Söktermer Begränsningar Antal träffar 
Lästa i full 
text 

Utvalda 
artiklar 

       PubMed 2014 09 04         
1 MS Myocardial infarction 

 
146012 

  2 FT Heart attack 
 

204444 
  3 MH 1 OR 2 

 
204444 

  4 FT Vulnerability 
 

33041 
  5 FT Anxiety 

 
157005 

  6 FT Quality of life 
 

228484 
  7 FT 4 OR 5 OR 6  

 
403351 

  8 FT Experience 
 

459984 
  9 FT Narrative 

 
15985 

  10 FT 8 OR 9  
 

464322 
  11 MH 3 AND 7 AND 10 

 
280 

  12 MH 11 2000-2014 189 37 8 

    
Utvalda artiklar: 24 

  
Samma artiklar har funnits i flera sökningar: 10 

      Totalt antal unika utvalda artiklar: 14 
*) MS – Meshtermer i databaserna PubMed & ProQuest, FT – Fritextsökning,   
    CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, MH – Kombinerade sökningar 

  

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna bearbetades genom att noggrant läsas igenom ett flertal gånger för att 

sedan kvalitetsgranskas (tabell 2). De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades genom ett 

granskningsverktyg från Willman et al. (2006 s. 156-157). För att kunna jämföra 

kvaliteten fick artiklarna poäng för varje positivt svar under kvalitetsgranskningen, en 

tregradig skala utifrån maxpoäng skapades, hög kvalité 80-100 %, medel kvalité 70-

79%, låg kvalité 60-69%. Artiklar med lägre kvalitet än låg användes ej i studien (jfr. 

Willman et al., 2006 s. 96).  
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14) 
  Författare Typ av studie Deltagare Datainsamling Huvudfynd Kvalitét  

/År 
  

/Analys 
 

/Procent 

/Land     
 

    
Allison & Kvalitativ 7 Semistrukturerade 

intervjuer 
Hur personer hanterar 
hjärtinfarkt kan påverkas 
av ålder. Yngre män har 
svårt att acceptera att de 
drabbats och försöker 
hitta förklaringar till 
varför. Många upplevde 
att deras manlighet blev 
drabbad och ville därför 
inte visa sig svag. 

Hög 
Campbell   100% 
2007   

 England   Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

     
     
     
     
      
Crane &  Kvalitativ  15 Semistrukturerade 

intervjuer 
Många upplevde livsstils-
förändringar som svåra. 
Gamla vanor är svåra att 
bryta. Att ändra sin diet 
var svårt trots att 
deltagarna förstod 
riskerna om detta inte 
gjordes. 

Hög 
McSweeney    93% 
2003   

 USA   Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

     
     

      Condon & Kvalitativ 10 Semistrukturerade 
intervjuer 

Svårt att göra 
livsstilsförändringar, 
många anhöriga är 
oroliga och kan bli 
överbeskyddande. Det 
sociala livet påverkas av 
livsstilsförändringarna 

Hög 
McCarthy   100% 
2006   

 Irland   Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

     
     

      Fors et al.  Kvalitativ 12 Semistrukturerade 
intervjuer 

Personerna har ett behov 
att förstå vad som 
orsakade sjukdomen, 
komma fram till en egen 
insikt, för att kunna 
blicka framåt och bygga 
upp sin hälsa igen. 

Hög 
2014   100% 
Sverige   

    Fenomenologisk 
Hermeneutisk 
metod 

 
    
    

      Fredriksson-
Larsson et al. 

Kvalitativ 18 Semistrukturerade 
intervjuer 

Fatigue skapar 
konsekvenser för de 
drabbade och gör att 
saker personerna tidigare 
klarat utan att reflektera 
över blir svårare. 
Personerna blir beroende 
av hjälp från andra för att 
klara vardagen. Förlust av 
kontroll och självkänsla. 

Hög 
  100% 

2013   
 Sverige   Grounded theory  
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forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14)   
Författare Typ av studie Deltagare Datainsamling Huvudfynd Kvalitét  
/År   /Analys  /procent 
/Land           
Hildingh et al. Kvalitativ 16 Semistrukturerade 

intervjuer 
Många personer går 
igenom samma mönster 
vid insjuknandet och 
återhämtningen efter 
hjärtinfarkt. De drabbade 
går igenom faserna 
förmåga, begränsningar 
och nyorientering. 

Hög 
2006   87% 
Sverige   

    Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

     
     
     

      Johansson et al. Kvalitativ 15 Semistrukturerade 
intervjuer 

Många patienter uttryckte 
ett behov att förstå 
sjukdomen för att kunna 
hantera den. En 
upplevelse av sårbarhet 
kunde både vara ett 
hinder eller motivationen 
till att kontakta 
sjukvården när symtom 
uppstod. 

Hög 
2007   93% 
Sverige   

    Fenomenologisk 
metod 

 
    
     
     
     

      Kristofferzon et 
al. 

Kvalitativ 39 Semistrukturerade 
intervjuer 

Män och kvinnor strävar 
efter att hitta en balans i 
livet efter insjuknandet. 
En balans mellan problem 
i det dagliga livet och de 
resurser de har. 

Hög 
  100% 

2007   
 Sverige   Deskriptiv analys  

     
     

      Pattenden et al. Kvalitativ 22 Semistrukturerade 
intervjuer 

Patienter som tidigare 
drabbats av en 
hjärtinfarkt var ofta 
ovilliga att söka tidig 
hjälp utan försökte lösa 
problemet själv, detta för 
att de ville inte vara till 
besvär men även en oro 
att det kanske inte var en 
hjärtinfarkt vilket skulle 
det vara pinsamt. 

Hög 
2002   87% 
England   

 
 

  Grounded theory  
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forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14)   
Författare Typ av studie Deltagare Datainsamling Huvudfynd Kvalitét  
/År   /Analys  /procent 
/Land           

Svedlund & 
Danielson  

Kvalitativ 9 Semistrukturerade 
intervjuer 

Förhållandet förändras 
och parterna tvingas att ta 
hänsyn till varandra men 
de ville även skydda 
varandra vilket gjorde att 
kommunikationen 
emellan parterna 
påverkades. 

Hög 
  100% 

2004   
 Sverige   Fenomenologisk 

hermeneutisk metod 
 

    
    
     

      Søderberg et al. Kvalitativ 11 Semistrukturerade 
intervjuer 

Den sexuella lusten blir 
förändrad efter 
insjuknandet. Detta leder 
till en stress och oro för 
både patienten och deras 
partner. 

Hög 
2013   100% 
Danmark   

 
 

  Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 

 
    
    

      Tod Kvalitativ 24 Gruppintervjuer Många upplevde att de 
hade förändrats som 
person och hade andra 
prioriteringar. Det 
upplevdes som jobbigt att 
lära sig leva med denna 
förändring, de uttryckte 
osäkerhet kring deras 
fortsatta liv. 

Hög 
2008   Semistrukturerade 

intervjuer 
100% 

England   
     

   Grounded theory  
     
     
     
     

      Walton Kvalitativ 13 Semistrukturerade 
intervjuer 

De som har en tro kan 
finna tröst och stöd i sin 
tro vid insjuknande.  

Hög 
2002   93% 
USA   

    Grounded theory  
      
      

Webster et al. Kvalitativ 19 Semistrukturerade 
intervjuer 

Livet förändras för den 
drabbade och tiden efter 
hjärtinfarkten upplever 
personen sig själv som 
omtumlad och sårbar. 
Den kulturella aspekten 
och personens tro kan 
påverka återhämtningen. 

Hög 
2003   80% 
England   

    Grounded theory  
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Analys 

Efter kvalitetsbedömningen användes en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod 

då en djupare förståelse av ett inifrånperspektiv eftersträvas. De 14 utvalda artiklarna 

analyserades utifrån Graneheim och Lundman (2004) beskrivning av en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Författarnas strävan var att arbeta efter en 

manifest ansats som innebär att fokus ligger på textens synliga och uppenbara 

innehåll, utan anspråk på tolkningar av underliggande innebörd. Analysen gjordes i 

flera olika steg där första steget blev att finna textenheter som motsvarar studiens 

syfte. Textenheter kan vara ord, fraser eller meningar som beskriver sårbarhet. 328 

textenheter extraherades. Varje textenhet fick en kod för att kunna spåras tillbaka till 

ursprungskällan, därefter översattes textenheterna till svenska för att sedan 

kondenseras. Att kondensera betyder att textenheterna kortas ner utan att förlora 

kärnan i texten, men gör att textenheterna blir mer hanterbara.  

 

Rent praktiskt skrevs varje textenhet in i ett dokument där dessa sedan översattes samt 

kondenserades. De kondenserade textenheterna skrevs och klipptes ut, eftersom det 

blev mer övergripligt och lätthanterligt när kategorisering av textenheterna inleddes, 

textenheterna fick inte tillhöra flera kategorier på samma gång. Kategorisering 

innebär att sammanfoga de textenheter som hade gemensamma nämnare som då 

bildar underkategorier. Kategorisering skedde i flera steg och det är viktigt att dessa 

steg inte blir för stora. När underkategorierna inte längre gick att gruppera mer har 

kategorier formulerats och författarna av studien ansåg att det ej var möjligt med 

ytterligare sammanslagningar. Kategoriseringsprocessen dokumenterades i ett 

dokument för att kunna spåras till ursprungskällan. Författarna av studien fann tre 

kategorier.  
 

Resultat 
Analysen resulterade i tre kategorier som beskriver upplevelser av sårbarhet efter 

genomgången hjärtinfarkt (tabell 3).  

Tabell 3 Översikt över funna kategorier (n=3) 
  Kategorier           

Att drabbas av övermäktiga känslor  
Att känna förlust av sin självständighet och vara beroende av andra 

	  Att inte kunna lita på sin kropp 
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Att drabbas av övermäktiga känslor 

Allison och Campbell (2009) menar att vid hjärtinfarkt riskerar känslorna att bli 

övermäktiga. Det fanns personer som upplevde livet som övermäktigt (Allison & 

Campbell, 2009; Crane & McSweeney, 2003; Fredriksson-Larsson et al., 2013; 

Johansson et al., 2007; Svedlund & Danielson, 2004). Att inte kunna styra sina egna 

tankar upplevdes som mycket jobbigt (Fors, Dudas & Ekman, 2014; Fredriksson-

Larsson et al., 2013; Johansson et al., 2007). En person beskrev upplevelsen av att 

inte styra sina egna tankar som “experiences of loss of control over one’s own 

thoughts” (Fredriksson-Larsson et al., 2013). Enligt Allison och Campbell (2009) 

upplevde personer en känsla av att vara vilseledd och besviken på hur livet hade 

utvecklat sig. I Crane och McSweeney (2003) studie beskrevs det att många gjorde 

omprioriteringar i sina liv, “a lot of things that I used to think maybe were important 

maybe it's not as important anymore…”.  

 

Det kunde leda till att personer kände sorg trots att det överlevt en potentiellt dödlig 

sjukdom som hjärtinfarkt innebär (Crane & McSweeney, 2003; Fredriksson-Larsson 

et al., 2013). Personer uttryckte att de kände sig förändrade efter att ha insjuknat i 

hjärtinfarkt, en person uttryckte detta som, ”I’ve lost the person I used to be" 

(Fredriksson-Larsson et al., 2013). Personer uttryckte att deras temperament 

förändrats, upplevde en sorg över att de liv de tidigare haft förändrats, den tidigare 

självsäkerheten de haft fanns inte kvar (Webster et al., 2003; Fredriksson-Larsson et 

al., 2013; Tod, 2008).  

 

“I know it's wrong, but I can get really angry... it took me a long time at one 

time to get angry. Once I got angry, I was angry, but it took me a long time. 

Now, the silliest things I can get angry with” (Tod, 2008).  

 

I studier beskrev personer hjärtinfarkten som en traumatisk upplevelse. Många 

personer upplevde det som skrämmande att drabbas av en hjärtinfarkt (Allison & 

Campbell, 2009; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Tod, 2008). När 

hjärtinfarkten var ett faktum uppstod en känsla av att inte ha resurserna för att klara av 

situationen, vilket personer upplevde som mycket påfrestande (Allison & Campbell, 

2009; Condon & McCarthy, 2006; Crane & McSweeney, 2003;Fredriksson-Larsson, 

Alsen & Brink, 2013; Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006; Johansson, Swahn & 
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Strömberg, 2007; Pattenden, Watt, Lewin & Stanford, 2002; Svedlund & Danielson, 

2004; Tod, 2008; Walton, 2002; Webster, Thompson & Davidson, 2003). Flera 

studier tog upp att livet efter hjärtinfarkten upplevdes som svår att klara, vissa kände 

att de inte hade inre resurser för att klara av situationen, andra kände att de inte skulle 

orka med fler utmaningar än de som nu uppstått (Fredriksson-Larsson et al., 2013; 

Johansson et al., 2007; Svedlund & Danielson, 2004; Webster et al., 2003). Studier 

beskrev hur personer upplevde förlust av kontroll som svårt, medan andra kände att 

de blev tvingade till livsstilsförändringar som inte de inte ville göra. Personer beskrev 

att upplevelsen av maktlöshet och att inte kunna göra egna val var påfrestande 

(Allison & Campbell, 2009; Condon & McCarthy, 2006; Crane & McSweeney, 2003; 

Hildingh et al., 2006; Johansson et al., 2007; Pattenden et al., 2002; Svedlund & 

Danielson, 2004; Tod, 2008; Walton, 2002 ).  

 

Personer upplevde ensamhet och besvikelse i samband med att bli drabbad (Allison & 

Campbell, 2009; Crane & McSweeney, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Svedlund 

& Danielson, 2004). Enligt Fredriksson-Larsson et al. (2013) kände personer att livet 

som uppstått efter hjärtinfarkten inte var värt att leva, detta beskrevs av en person som 

“I’m slower, more tired. I actually don’t want to live, but I don’t want to hurt myself 

either". Studier visade att personer upplevde att all glädje var försvunnen, det som 

tidigare var roligt och gav glädje i livet ger inte glädje längre (Allison & Campbell, 

2009; Crane & McSweeney, 2003; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Kristofferzon et 

al., 2007; Svedlund & Danielson, 2004; Webster et al., 2003). Det fanns personer som 

upplevde en känsla av värdelöshet när de inte orkade göra saker som tidigare hade 

varit vardag (Allison & Campbell, 2009; Webster et al., 2003). Vissa kände även sorg 

över att det tidigare livet passerat och inte kan återskapas (Fredriksson-Larsson et al., 

2013). 

 

Enligt Tod, 2008, ansåg männen att de förlorat sin manlighet när de inte kunde hjälpa 

till och bära tunga matkassar eller bygga på huset, “men who could not carry 

shopping or undertake building work on the house felt less strong and therefore 'less 

of a man'.”. Personer i studier uttryckte en förlorad säkerhet som de nu var tvungna 

att börja bygga upp igen (Crane & McSweeney, 2003; Fredriksson-Larsson et al., 

2014; Fors et al., 2013; Tod, 2008). I Crane & McSweeney (2003) studie beskrev en 

person förlust av sitt gamla jag ”it's not me, you know, my old self ". Studier beskriver 
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hur många som drabbas av hjärtinfarkt upplevde det som något väldigt oväntat och 

något som de aldrig hade kunnat tänka sig. De som drabbas av hjärtinfarkt blir 

medvetna om hur skört livet är och att det kan förändras i snabbt (Fors et al., 2014; 

Tod, 2008). 

 

Att känna förlust av sin självständighet och vara beroende av andra 

Rädsla att inte kunna vara en självständig individ och att bli beroende av andra är 

känslor som många upplever (Allison & Campbell, 2009; Kristofferzon et al., 2007; 

Tod, 2008). Att bära känslorna inom sig och uppleva svårigheter att prata om sina 

känslor bidrog till att situationen upplevdes som mycket svår, detta beskrev en person 

som “I felt the sorrow, but I couldn’t express it.” (Allison och Campbell, 2009).  

 

Det dagliga livet var någonting som personer upplevde att de fick kämpa hårt med, 

bara att klara av dagen var tillräckligt för vissa (Fredriksson-Larsson et al., 2013). I 

studier beskrev personer frustration över att de inte kunde göra sina egna val utan var 

begränsade av sjukdomen (Johansson et al., 2007; Webster et al., 2003). Studier 

visade att personer upplevde en minskad energi och ökad oro efter en hjärtinfarkt. De 

uttryckte svårigheter att förklara detta för närstående vilket kunde påverka deras 

relationer när de kände oro att orsaka en ny hjärtinfarkt genom att ha samlag med sin 

partner (Crane & McSweeney, 2003; Søderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013).  

 

Hildingh et al. (2006) menar att det ibland kan vara svårt att dela med sig av sina 

upplevelser till närstående, därför kan samtal med personer som genomgått liknande 

upplevelse vara ett bra stöd. Stöd från ens anhöriga visade sig vara viktigt för att 

hantera de förändringar i livet som personer tvingas göra (Allison & Campbell, 2009; 

Kristofferzon et al., 2007; Walton, 2002). Många uttryckte en oro för att vara en 

börda för sin omgivning (Allison & Campbell, 2009; Svedlund & Danielsson, 2004). I 

Allison & Campbell (2009) studie beskrev en person denna oro som “At one time I 

could carry 120 pounds and walk 30 miles with it on my back, now I’ve got to get 

somebody to carry me.”. Personer upplevde det som svårt att lämna över kontrollen 

för sitt liv till andra. Att behöva hjälp av andra fick personer att inse att de allvarligt 

sjuka, vilket gjorde att de upplevde ett hot mot sin existens (Fors et al., 2014; Tod, 

2008). 
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 Överbeskydd av sina närstående kunde göra att den drabbade upplevde frustration 

men de kunde också känna ett behov att bevisa sin kapacitet, att återvinna och 

vidhålla sin självständighet (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon et al., 2007; 

Svedlund & Danielsson, 2004), “they are being overprotective and all this is look I 

am not an invalid. . . I can walk“ (Condon & McCarthy, 2006). Condon och 

McCarthy (2006) beskriver att de närstående ville väl men kunde tilldela den 

drabbade en roll som “den sjuka” medan de drabbade såg sig vara i en 

tillfriskningsfas.  

 

Flera studier beskrev hur personer såg sjukdom som ett tecken på svaghet, detta 

gjorde att personer som upplevde symtom inte ville visa det för omgivningen (Allison 

& Campbell, 2009; Hildingh et al., 2006; Svedlund & Danielson, 2004; Søderberg et 

al., 2013). Kristofferzon et al. (2007) beskriver hur män och kvinnor hanterade 

upplevelsen av att drabbas av en hjärtinfarkt på olika sätt. Kvinnorna sökte stöd och 

styrka från sin omgivning medan männen ansåg att det var bäst att förlita sig på sin 

egen förmåga att klara av rehabiliteringen efter hjärtinfarkten. Männen ansåg sig vara 

uppfostrade att klara sig själv. Allison & Campbell (2009) menar att männen i studien 

såg det som ett svaghetstecken att prata med andra om vad de upplevt trots att de 

fanns ett behov av att få prata. En av männen i Allison & Campbell (2009) studie 

beskrev det som “I think we did cry together, actually, the first night or two, in the 

dark, when all the lights were out, you know, but other than that you try and be strong 

about it.”  

 

Att inte kunna lita på sin kropp 

Flera studier beskriver hur personer upplevde att deras kropp hade svikit dem, genom 

att de drabbades av hjärtinfarkt (Allison & Campbell, 2009; Condon & McCarthy, 

2006; Crane & McSweeney, 2003; Fors et al., 2014; Pattenden et al., 2002; Søderberg 

et al., 2013; Tod, 2008). En person beskriver det som “let down by their own bodies” 

(Allison & Campbell, 2009). Fors et al. (2014) menar att det är viktigt att förstå det 

förflutna för att kunna leva i framtiden. Personer klandrade sig själv för att ha 

drabbats av hjärtinfarkt och menade att de inte hade någon annan att skylla mer än sig 

själv och sin livsstil (a.a.). Studier visade att personer inte längre vågade lita på 

kroppen, de kände också att fokus låg på kroppen och inte på personen bakom den 

(Allison & Campbell, 2009; Crane & McSweeney, 2003; Søderberg et al., 2013; Tod, 
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2008). Efter hjärtinfarkten var personer ofta väldigt vaksamma på sin kropp, detta på 

grund av rädsla för att inte i tid uppmärksamma en ny hjärtinfarkt (Allison & 

Campbell, 2009; Condon & McCarthy, 2006; Fors et al., 2014; Tod, 2008). En person 

beskriver det som “a lack of trust in the body, 'looking over their shoulders' for 

another MI [Myocardial Infarction]” (Tod, 2008). 

 

Studier beskrev att personer som drabbats av hjärtinfarkt bar med sig en känsla om att 

de när som helst kan få en ny hjärtinfarkt och dö av den (Condon & McCarthy, 2006; 

Crane & McSweeney, 2003; Hildingh et al., 2006; Johansson et al., 2007; Pattenden 

et al., 2002; Svedlund & Danielson, 2004; Søderberg et al., 2013; Tod, 2008; Walton, 

2002; Webster et al., 2003). Oron uttryckte en person som "It's at the back of your 

mind all the time. When you go out, are you going to come back home again?" (Tod, 

2008). Personer i studierna upplevde en rädsla att gå och lägga sig på kvällen 

eftersom de kände en osäkerhet om de skulle vakna upp på morgonen eller om de 

skulle dö i sömnen (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Hildingh et al., 2006; 

Kristofferzon et al., 2007; Webster et al., 2003). Det fanns en oro och rädsla för att dö 

i ensamhet (Hildingh et al., 2006; Johansson et al., 2007), detta beskriver en person 

som, “I am prepared… somebody always has keys to my flat… in case something 

happens to me in there” (Hildingh et al., 2006). Studier visar att vissa personer som 

levde med vetskapen om att de kunde drabbas av fler hjärtinfarkter uppskattade livet 

på ett annat sätt än tidigare (Condon & McCarthy, 2006; Walton, 2002). 

 

Enligt Pattenden et al., (2002) fanns en oro att kontakta sjukvård när personer kände 

av symtom som kunde tyda på en hjärtinfarkt vilket gjorde att de dröjde med att söka 

vård. Detta eftersom de var rädda att bli betraktade som en bluffmakare om det visade 

sig att de inte hade någon hjärtinfarkt (Pattenden et al., 2002). Johansson et al. (2007) 

beskrev att personer kunde ha svårt att acceptera att det var en hjärtinfarkt de hade 

drabbats av eftersom hjärtinfarkten är så farlig och obehaglig att ingen vill uppleva 

det, "this with a heart attack is so nasty and so complicated and dramatic so you 

prefer not to have one." (a.a.). Det fanns personer som inte ville ha saker oavslutade 

av rädsla för att drabbas och kanske inte överleva en ny hjärtinfarkt (Svedlund & 

Danielson, 2004). 
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Studier beskrev att livet blev förändrat efter hjärtinfarkten, personerna kunde inte leva 

som tidigare utan blev tvungna att dagligen hantera problem och tankar som 

hjärtinfarkten orsakat (Condon & McCarthy, 2006; Fredriksson-Larsson et al., 2013; 

Svedlund & Danielson, 2004). Ett förändrat liv beskrevs av en person som "I want to 

live like normal, that’s all." (Fredriksson-Larsson et al., 2013). Fredriksson-Larsson et 

al. (2013) beskrev hur en person i tanken kände att inget var omöjligt att göra men sen 

så slog verkligheten till och insikt kring ens egna begränsningar återkom.  

 

"I might be lying in bed before I get up and think now I’d like to go out for a 

bike ride, but when I get to the garage and see my bike I don’t know if I can 

manage it" (a.a.).  

 

Fatigue nämndes i studier som en bidragande orsak till att personer upplevde sig som 

förändrade och att de upplevde begränsningar i livet, energin räckte inte till att leva 

som tidigare (Crane & McSweeney, 2003; Fredriksson-Larsson et al., 2013; 

Kristofferzon et al., 2007). Fatigues påverkan på livet beskrevs av en person som 

”Fatigue has changed me a lot, I’ve never been like this” (Fredriksson-Larsson et al., 

2013).  

 

Studier beskrev en känsla av att ständigt leva med otrygghet då personerna upplevde 

att hjärtinfarkten kom utan förvarning vilket gjorde att många inte vågade planera för 

framtiden. Det fanns en rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt och kanske inte 

överleva denna (Condon & McCarthy, 2006; Crane & McSweeney, 2003; Hildingh et 

al., 2006; Pattenden et al., 2002; Svedlund & Danielson, 2004; Webster et al., 2003). 

Att leva med otrygghet beskrev en person som “I just take one day at a time (pause) 

sometimes it is hour by hour or even I could say it is minute by minute. . .” (Condon 

& McCarthy, 2006).  

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att genom inifrånperspektiv beskriva hur personer 

upplever sårbarhet efter insjuknande i hjärtinfarkt. Resultatet blev tre 

huvudkategorier: Att drabbas av övermäktiga känslor, att känna förlust av sin 

självständighet och vara beroende av andra samt att inte kunna lita på sin kropp. 
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Resultatet i vår studie pekar på att personer upplevde känslor som var övermäktiga 

när de drabbades av hjärtinfarkt. I resultatet framkom det att en hjärtinfarkt påverkar 

personen fysiskt, psykiskt och socialt. Detta bekräftar Spiers (2000) beskrivning av 

sårbarhet som ett mångdimensionellt fenomen och kan även jämföras med Higgins, 

Murphy, Nicholas, Worcest och Lindner (2007) studie där sjukvårdspersonal 

beskriver hur personer uttrycker ångest, ilska, skuld och sorg i samband med 

hjärtinfarkt. Dessa känslouttryck kan vara ett sätt att visa och hantera sin sårbarhet 

(Higgins et al., 2007). Utifrån resultatet, Higgins et al. (2007) och Spiers (2000) 

förstår vi det som att sjukvårdspersonal har en viktig uppgift när de ska identifiera 

personers sårbarhet, då upplevelsen av sårbarhet är ett mångdimensionellt fenomen 

och kan uttryckas på många olika sätt. Toombs (1993, s. 31-50) menar att sjukvården 

ser patienten genom utifrånperspektiv tillskillnad från den drabbade personen som ser 

situationen genom inifrånperspektiv. Om sjukvården och den drabbade inte ser 

sjukdomen ur samma perspektiv kan missförstånd uppstå. Därför är det viktigt att 

sjukvården är medvetna om denna brist och aktivt försöker jobba för att se de 

drabbade genom inifrånperspektiv. Endast personen själv kan säga vad som upplevs 

som sårbarhet och lidande eftersom personen har egentolkanderätt över sina 

upplevelser (a.a.). Dagens sjukvård erbjuder behandling utifrån ett icke holistiskt 

synsätt, kroppen behandlas för sig och inifrånperspektivet glöms ofta bort. Behovet av 

inifrånperspektiv styrks i studien av Higgins et al. (2007), som visar att personer som 

drabbas av hjärtinfarkt ofta upplever ångest eller depression i efterförloppet, vilket 

kan leda till en ökad risk att drabbats av en ny hjärtinfarkt samt påverka resultatet av 

rehabiliteringen. 

 

I vår studies resultat framkom det att personer som insjuknat i hjärtinfarkt upplevde 

övermäktiga känslor. Personer tvingades göra livsstilsförändringar för att minska 

risken att återinsjukna i hjärtinfarkt, vilket gjorde att de upplevde förlust av kontroll i 

sitt liv och upplevde sig då som sårbara. Det kan jämföras med Astin et al. (2014) och 

Stenbock-Hult & Sarvimäki (2011) som menar att personer upplever sig som sårbar 

när de inte har kontroll över sitt liv och tvingas till förändringar som de själva inte 

vill. Stenbock-Hult & Sarvimäki (2011) menar också att en person kan förändra 

sårbarhet till en styrka, genom att erkänna sig som sårbar och be om hjälp visar 

personen på styrka. Denna styrka leder till att personen kan få hjälp att göra 
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förändringarna och kan på så sätt återfå kontrollen i sitt liv och känna sig mindre 

sårbar (a.a.). Utifrån vår studies resultat samt Astin et al. (2014) och Stenbock-Hult & 

Sarvimäki (2011) studier anser vi att det är viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap 

och insikt om begreppet sårbarhet, för att identifiera sårbarhet och använda sårbarhet 

som en resurs istället för att det ska bli en svaghet för den drabbade personen.  

 

Resultatet i vår studie visar att personer upplevde ett behov av stöd, men när de fick 

stöd kände de en förlust av självständighet samt att de blev beroende av andra. 

Scanlon & Lee (2007) menar att personer lämnar över sitt liv i andras händer vid 

upplevelse av en ohanterbar situation, vilket kan leda till att de upplever sig som 

sårbara. Resultatet i vår studie samt Higgins et al. (2007) pekar på att personer som 

drabbats av hjärtinfarkt hade svårt att dela med sig av känslor och upplevelser till 

närstående. I Higgins et al. (2007) studie beskrev en person det som en ensam resa. 

Att träffa någon som har gått igenom liknande situation upplevde många i Astin et al. 

(2014) studie som en lättnad då de upplevde att dessa förstod vad personen gick 

igenom. Resultatet i vår studie visar att personer upplevde relationer som förändrade, 

dessutom uppstod en känsla att vara förändrad som person, vilket kunde stärkas av att 

närstående agerade på ett annorlunda sätt gentemot den drabbade personen. Detta kan 

jämföras med Higgins et al. (2007) som menar att personer upplevde att rollerna i 

relationer förändrats samt förlust av sin tidigare identitet. Att förlora sin identitet är 

enligt Scanlon & Lee (2007) det svåraste att förutse eller förebygga, vilket gör att det 

är viktigt att sjukvårdspersonalen gör den drabbade personen delaktig i omvårdnaden 

för att minska onödigt lidande.  

 

Vår studies resultat visar att personer kände förlust av självständighet när de upplevde 

att de blev beroende och överbeskyddade av närstående. Gjenerdal et al. (2013) menar 

att de närstående kan känna sig sårbara när de upplever att de inte kan göra någonting 

för den drabbade personen, varför de agerar på ett sätt som personen kan uppleva som 

överbeskyddande. Detta är något som Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) menar 

är viktig kunskap för sjukvårdspersonal då det kan leda till en större förståelse om 

varför den anhöriga agerar som den gör. Utifrån resultatet, Gjenerdal et al. (2013) och 

Johansson et al. (2005) anser vi att det är viktigt att sjukvårdspersonalen är medvetna 

om de anhörigas sårbarhet eftersom det i förlängningen kan leda tillbaka till den 

drabbade personen. Kan sjukvårdspersonal stärka den anhörige så ger hen mindre 
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uttryck för sårbarhet och kan stödja den drabbade personen på ett bättre sätt. 

Samtidigt visar resultatet i vår studie att många personer inte ville släppa kontrollen 

till någon annan samt att de inte ville att personer i omgivningen skulle se dem som 

svaga individer. Det kan jämföras med Astin et al. (2014) som menar att det är vanligt 

att personer som drabbats av hjärtinfarkt fokuserar på vad de inte klarar av istället för 

att se vad de faktiskt kan, det gör att personer ser sig som svaga individer trots att 

omgivningen inte uppfattar dem så. Utifrån resultatet i vår studie, Astin et al. (2014) 

och Higgins et al. (2007) anser vi att det är viktigt att sjukvårdspersonalen stödjer den 

drabbade på olika sätt, genom att sätta upp realistiska mål för att personen ska känna 

att denne lyckas i sin rehabilitering samt minska risken för upplevelse av sårbarhet. Vi 

anser vidare att det är viktigt att den drabbade personen får känna sig som en 

självständig individ där personen får göra så mycket som personen själv känner att 

hen klarar av och att sjukvårdspersonalen tar personens önskemål på allvar för att 

stärka personens autonomi. 

 

Resultatet i vår studie pekar på att personer känner sig svikna av sin kropp som 

orsakat dem hjärtinfarkten. Personer blir mer observanta på kroppen och lever med en 

ständig rädsla för att på nytt få en till hjärtinfarkt och dö. Detta kan jämföras med 

Higgins et al. (2007) där personer beskriver att de upplever kroppen som en tickande 

bomb efter insjuknande i hjärtinfarkt. Toombs (1993, s. 51-88) menar att kroppen är 

någonting som människan tar förgivet, människan reflekterar inte över kropp och själ 

när de är friska, men vid sjukdom hamnar kroppen i fokus. Personer upplever världen 

genom sin kropp när kroppen är frisk. Vid sjukdom blir kroppen skild från själen 

vilket gör att kroppen hamnar i fokus och allt kretsar kring vad kroppen kan och inte 

kan göra istället för vad personen själv vill göra (a.a.). Vår studies resultat, Higgins et 

al. (2007) och Toombs (1993, s. 51-88) pekar på vikten att sjukvårdspersonalen 

hjälper den drabbade personen att flytta fokus från vad kroppen inte kan göra till vad 

personen fortfarande klarar av. Enligt Emslie (2005) hade personer svårt att acceptera 

att kroppen svikit dem då de drabbade personerna hade en föreställning om vem som 

kan drabbas av hjärtinfarkt. Föreställningen bestod av att bara äldre och överviktiga 

personer kunde drabbas av hjärtinfarkt. När de själv drabbades av en hjärtinfarkt kom 

det som en fullständig överraskning och var därför svårt att acceptera. Astin et al. 

(2014) menar att många personer uttryckte ett behov av att förstå varför de drabbats 

av hjärtinfarkt. Vidare menar Astin et al. (2014) att när de drabbade personerna fick 
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kunskap om riskfaktorer samt kunde se kopplingar till sina egna liv, skapades 

förutsättningar för att genomföra livsstilsförändringar och gå vidare i livet. Utifrån 

resultatet, Astin et al. (2014) och Emslie (2005) drar vi slutsatsen att det är viktigt att 

sjukvårdspersonal hjälper de drabbade genom att utbilda dem kring vad som orsakar 

hjärtinfarkten och vilka effekterna blir. Det är viktigt att sjukvårdspersonal ge 

individanpassad information kring vad de olika riskfaktorerna har för påverkan på 

hjärtat och blodkärlen samt vilka fördelar det finns att undanröja dem. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet pekar på att personer som drabbats av hjärtinfarkt upplever sig som sårbara 

eftersom de känner att livet förändrats mot deras vilja när de inte längre litar på 

kroppen och förlorar sin självständighet. Resultatet visar även på värdet i att 

sjukvården utgår från ett inifrånperspektiv då personer som drabbats av hjärtinfarkt 

upplever flera förluster i livet, genom inifrånperspektivet läggs fokus på personers 

egna upplevelser, vilket minskar risken för onödigt lidande. Ett sätt för sjukvården att 

möta personers behov är genom personcentrerad omvårdnad. Enligt Ekman et al. 

(2011) finns behov av ett strukturerat arbetssätt för hur personcentrerad omvårdnad 

ska utföras. Använder sjukvårdspersonal personcentrerad omvårdnad kan personen 

använda sin sårbarhet och vända det till någonting positivt. Personcentrerad 

omvårdnad ger personen rätten till att bestämma över sitt eget liv, återfå kontroll och 

känna sig delaktighet i omvårdnaden, då personcentrerad omvårdnad ligger fokus på 

personen och dennes upplevelse och inte på sjukdomen. Personcentrerad omvårdnad 

kräver ett lyhört arbetssätt från sjukvårdspersonalen, då patientens vilja sätts i fokus. 

Personen får möjlighet att sätta ord på vad denne har för svagheter och försöka hitta 

egna lösningar (a.a.).  

 

Enligt HSL (SFS 1982:763, 2 §) har personen egenbestämmanderätt samt ska få 

tillräcklig information för att kunna ta ett välgrundat beslut. Enligt Barrie (2011) kan 

personcentrerad omvårdnad skapa upplevelse av empowerment hos den drabbade, 

vilket leder till att personen kan ta mer välgrundade beslut i svåra och komplexa 

situationer, samt att personen kan ta större ansvar över sin egen rehabilitering. 

Upplevelse av empowerment leder till en bättre rehabilitering samt ökad 

tillfredsställelse hos personen. Genom att våga identifiera sårbarhet hos personer kan 

sjukvårdspersonal vända sårbarhet från någonting negativt till någonting som på sikt 
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kan stärka personen (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Det är viktigt att hälso- och 

sjukvården jobbar aktivt med att personen känner delaktighet i sin vård då risken 

minskar att personen upplever vårdskada (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). Enligt 

Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) innebär vårdskada psykiskt eller fysiskt lidande 

som kan undvikas genom adekvata åtgärder. Personcentrerad omvårdnad ökar 

personens inflytande och minskar på så sätt risken för personligt lidande i vården.  

 

Metoddiskussion 

Tillförlitlighet bestäms utifrån trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302f; Polit & Beck, 2012, s. 584f). I 

denna studie analyserades data enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats 

utifrån Graneheim och Lundman (2004). Den valda analysmetoden är relevant då den 

är textnära och håller sig nära empiriska data. Vid sökningen var författarna av 

studien tvungna att göra dubbla sökningar i databasen Cinahl för att få med en artikel 

som de fann intressant vid pilotsökningen. Detta kan tolkas som att den första 

sökningen i Cinahl inte var tillräckligt träffsäker och det finns en risk att relevanta 

studier kan ha missats. I övrigt gjordes sökningar i relevanta databaser inom 

omvårdnad och medicin vilket stärker trovärdigheten. I studien är det endast artiklar 

som var skrivna på engelska, svenska eller norska inkluderade vilket kan ses som en 

nackdel men detta kan även ses som en styrka då det minskar risken för felaktiga 

översättningar från språk som författarna inte behärskar. 
 

Studien visar på pålitlighet genom att studiens författare beskrivit metoddelen på ett 

noggrant och tydligt sätt vilket gör att det kan återupprepas (Holloway & Wheeler, 

2010, s.302f). Något som kan sänka trovärdigheten är den begränsade tiden som 

funnits för studiens genomförande, hade längre tid funnits hade ett mer omfattande 

sökarbete samt analysarbete kunnat utföras (jfr. Polit & Beck, 2012 s. 596f). En 

begränsning som ses i studien är att författarna är oerfarna i genomförandet av 

litteraturstudier. Genom att ha tät kontakt med handledare samt genom att ha 

seminarium på de olika delarna i studien där andra studenter samt andra handledare 

har kunnat opponera på studien gör att författarna av studien fått hjälp, vilket lett till 

en högre styrka i studien. Studiens trovärdighet styrks genom att sökorden som 

använts samt resultatet svarar mot syftet med studien. Citat från de analyserade 

artiklarna redovisas för att stärka trovärdigheten i studien. Studien visar en styrka då 
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den inkluderar både män och kvinnor samt att artiklarna är från olika delar av världen, 

detta gör att överförbarheten i studien blir högre. 

 

Genom att studien har ett tydligt dokumenterat tillvägagångssätt skapas 

förutsättningar att överföra studien till liknande eller andra kontext (jfr. Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 302f). Överförbarheten i studien stärks genom författarnas val att 

begränsa sökningarna till artiklar som är skrivna på 2000-talet och framåt, detta för att 

sjukvården kring hjärtinfarkt ständigt utvecklas och upplevelsen av sårbarhet efter 

hjärtinfarkt kan på så sätt bli annorlunda. Av den anledningen bör det endast vara 

aktuell forskning som studeras. Bekräftelsebarhet bestäms utifrån objektiviteten i 

data. Eftersom författarna av studien har ringa erfarenhet kring personers upplevelse 

av sårbarhet vid hjärtinfarkt, kan objektivitet uppnås då författarna har få förutfattade 

meningar om ämnet (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 302f). 

 

Slutsats  

Resultatet i studien visar att personen som drabbats av hjärtinfarkt upplever 

övermäktiga känslor, känsla av att vara beroende av andra och förlust av kontroll över 

sin kropp, vilket gör att personen upplever sig som sårbar. När en person drabbas av 

hjärtinfarkt kan personen uppleva ett hot mot sitt tidigare liv, tidigare identitet, 

relationer och uppleva att förhållandet till kroppen förändras. Den här litteraturstudien 

bidrar till att öka förståelsen om vad sårbarhet är samt hur viktigt det är att 

sjukvårdspersonal har kunskap om sårbarhet. Studien visar att det är viktigt att 

sjukvårdspersonal ser personen med inifrånperspektiv för att försöka ta reda vad 

personen upplever som sårbart. Kunskaper om sårbarhet kan öka 

sjukvårdspersonalens förståelse i möten med människor. Att sårbarhet kan vändas till 

något positivt bör uppmärksammas mer. Ett sätt att vända sårbarhet till någonting 

positivt är genom personcentrerad omvårdnad där patienten får möjlighet att återfå 

kontroll i livet och känna sig delaktig i sin vård. Detta skulle stärka personen och på 

så sätt göra hen mer redo för livet efter hjärtinfarkten. Vidare forskning om effekten 

av personcentrerad omvårdnad för personer som upplever sårbarhet behövs. 

  



 26 

Referenser 

* Artiklar som ingår i analysen. 
 

*Allison, M., & Campbell, C. (2009). “Maybe it could be a heart attack... but I'm only 

31”: young men's lived experience of myocardial infarction – an exploratory study. 

American journal of men's health, 3(2), 116-125. doi: 10.1177/1557988307308519 

 

Astin, F., Horrocks, J., & Closs, S. J. (2014). Managing lifestyle change to reduce 

coronary risk: A synthesis of qualitative research on peoples' experiences. BMC 

Cardiovascular Disorders, 14(1), 96. doi: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2261-14-96 

 

Barrie, J. (2011). Patient empowerment and choice in chronic pain management. 

Nursing Standard, 25(31), 38-41. doi: 

http://dx.doi.org/10.7748/ns2011.04.25.31.38.c8432 

 

Capewell, S., Ford, E.S., Croft, J.B.,Critchley, J.A., Greenlund, K.J. & Labarthe, D.R. 

(2010). Cardiovascular risk factor trends and potential for reducing coronary heart 

disease mortality in the United States of America. Bull World Health Organ. 88 (120-

130). doi: 10.2471/BLT.08.057885. 

*Condon, C., & McCarthy, G. (2006). Lifestyle changes following acute myocardial 

infarction: patients perspectives. European journal of cardiovascular nursing, 5(1), 

37-44. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2005.06.005 

*Crane, P. B., & McSweeney, J. C. (2003). Exploring older women's lifestyle changes 

after myocardial infarction. Medsurg Nurs, 12(3), 170-176. Hämtad från ProQuest. 

Daly, J., Elliott, D., Cameron-Traub, E., Salamonson, Y., Davidson, P., Jackson, D., 

... & Wade, V. (2000). Health status, perceptions of coping, and social support 

immediately after discharge of survivors of acute myocardial infarction. American 

Journal of Critical Care, 9(1), 62-69. Hämtad från databasen ProQuest 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., ... & 

Sunnerhagen, K. S. (2011). Person-centered care—Ready for prime time. European 

journal of cardiovascular nursing, 10(4), 248-251. doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 



 27 

Emslie, C. (2005). Women, men and coronary heart disease: a review of the 

qualitative literature. Journal of advanced nursing, 51(4), 382-395. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2005.03509.x 

Eriksson, M., Asplund, K., & Svedlund, M. (2009). Patients' and their partners' 

experiences of returning home after hospital discharge following acute myocardial 

infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8(4), 267-273. doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2009.03.003 

 

*Fors, A., Dudas, K., & Ekman, I. (2014). Life is lived forwards and understood 

backwards–Experiences of being affected by acute coronary syndrome: A narrative 

analysis. International journal of nursing studies, 51(3), 430-437. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2013.06.012 
 

*Fredriksson-Larsson, U., Alsen, P., & Brink, E. (2013). I’ve lost the person I used to 

be – Experiences of the consequences of fatigue following myocardial infarction. 

International journal of qualitative studies on health and well-being, 8. doi: 

10.3402/qhw.v8i0.20836 

 

Gjengedal, E., Ekra, E. M., Hol, H., Kjelsvik, M., Lykkeslet, E., Michaelsen, R., ... & 

Wogn-Henriksen, K. (2013). Vulnerability in health care–reflections on encounters in 

every day practice. Nursing Philosophy, 14(2), 127-138. doi: 10.1111/j.1466-

769X.2012.00558.x 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

education today, 24(2), 105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001   

 

Higgins, R. O., Murphy, B. M., Nicholas, A., Worcester, M. U., & Lindner, H. 

(2007). Emotional and adjustment issues faced by cardiac patients seen in clinical 

practice: a qualitative survey of experienced clinicians. Journal of cardiopulmonary 

rehabilitation and prevention, 27(5), 291-297. doi: 

10.1097/01.HCR.0000291296.62894.e5 

 



 28 

*Hildingh, C., Fridlund, B., & Lidell, E. (2006). Access to the world after myocardial 

infarction: Experiences of the recovery process. Rehabilitation Nursing, 31(2), 63-68. 

doi: 10.1002/j.2048-7940.2006.tb00127.x 

 

Hjärt- Lungfonden, (2014). Elva mål för hjärt- och lungforskningen. Hämtad 25 

augisti, 2014 från Hjärt-Lungfonden, http://www.hjart-

lungfonden.se/Documents/Skrifter/Skrift-hjartinfarkt-2013.pdf  

 

Holloway, Immy & Wheeler, Stephanie (2010). Qualitative research in nursing and 

healthcare. 3., [updated] ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell 
 

Isaksson, R. M., Brulin, C., Eliasson, M., Näslund, U., & Zingmark, K. (2011). 

Prehospital experiences of older men with a first myocardial infarction: a qualitative 

analysis within the Northern Sweden MONICA Study. Scandinavian journal of 

caring sciences, 25(4), 787-797. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00896.x 

 

Johansson, I., Fridlund, B., & Hildingh, C. (2005). What is supportive when an adult 

next‐of‐kin is in critical care?. Nursing in critical care, 10(6), 289-298. 

doi: 10.1111/j.1362-1017.2005.00136.x 

 

*Johansson, I., Swahn, E., & Strömberg, A. (2007). Manageability, vulnerability and 

interaction: A qualitative analysis of acute myocardial infarction patients' conceptions 

of the event. European Journal of Cardiovascular Nursing, 6(3), 184-191. doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2006.08.003 

 

Junehag, L., Asplund, K., & Svedlund, M. (2014). A qualitative study: Perceptions of 

the psychosocial consequences and access to support after an acute myocardial 

infarction. Intensive and Critical Care Nursing, 30(1), 22-30. doi: 

10.1016/j.iccn.2013.07.002 

 

*Kristofferzon, M. L., Löfmark, R., & Carlsson, M. (2007). Striving for balance in 

daily life: experiences of Swedish women and men shortly after a myocardial 

infarction. Journal of clinical nursing, 16(2), 391-401. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2005.01518.x 



 29 

 

*Pattenden, J., Watt, I., Lewin, R. J., & Stanford, N. (2002). Decision making 

processes in people with symptoms of acute myocardial infarction: qualitative study. 

Bmj, 324(7344), 1006. doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7344.1006 

 

Petrie, K. J., Buick, D. L., Weinman, J., & Booth, R. J. (1999). Positive effects of 

illness reported by myocardial infarction and breast cancer patients. Journal of 

psychosomatic research, 47(6), 537-543. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-

3999(99)00054-9 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing 

evidence for nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 
 

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

Spouses’ coping alongside myocardial infarction patients. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 12(3), 242-251. doi:10.1177/1474515111435603 

 

Scanlon, A. & Lee, G.A. (2007). The use of the term vulnerability in acute care: why 

does it differ and what does it mean? Australian journal of advanced nursing, 24(3), 

54-59. Hämtad från Cinahl.  
       

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 25 augusti, 2014 från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 
 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Hämtad 6 oktober, 2014 från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 
 

Sjöström-Strand, A., Ivarsson, B., & Sjöberg, T. (2011). Women’s experience of a 

myocardial infarction: 5 years later. Scandinavian journal of caring sciences, 25(3), 

459-466. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00849.x 

 



 30 

Socialstyrelsen, (2008). Kranskärlssjukdom: - vetenskapligt underlag för Nationella 

riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Hämtad 25 augusti, 2014 från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-hjartsjukvard-2008-

vetenskapligtunderlag-kranskarlssjukdom.pdf 

 

Spiers, J. (2000). New perspectives on vulnerability using emic and etic approaches. 

Journal of Advanced Nursing, 31(3), 715-721. doi: 10.1046/j.1365-

2648.2000.01328.x 

 

Stenbock-Hult, B. & Sarvimäki, A. (2011). The meaning of vulnerability to nurses 

caring for older people. Nursing ethics, 18(1), 31-41. doi:10.1177/0969733010385533 

 

Strømfeldt Lind, M. (2012). Sårbarhed. Nordisk sygeplejeforskning, 2(01), 56-61 

Hämtad från nordisk tidsskriftdatabase idunn.no 

 

*Svedlund, M., & Danielson, E. (2004). Myocardial infarction: narrations by afflicted 

women and their partners of lived experiences in daily life following an acute 

myocardial infarction. Journal of clinical nursing, 13(4), 438-446. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2004.00915.x 

 

Svedlund, M., Danielson, E., & Norberg, A. (2001). Women's narratives during the 

acute phase of their myocardial infarction. Journal of Advanced Nursing, 35(2), 197-

205. doi: 10.1046/j.1365-2648.2001.01837.x 

 

*Søderberg, L. H., Johansen, P. P., Herning, M., & Berg, S. K. (2013). Women's 

experiences of sexual health after first‐time myocardial infarction. Journal of clinical 

nursing, 22(23-24), 3532-3540. doi: 10.1111/jocn.12382 
 

Thygesen, K., Alpert, J. S., Jaffe, A. S., White, H. D., Simoons, M. L., Chaitman, B. 

R., ... & Parkhomenko, A. N. (2012). Third universal definition of myocardial 

infarction. Journal of the American College of Cardiology, 60(16), 1581-1598. 

doi:10.1016/j.jacc.2012.08.001 

 



 31 

*Tod, A. (2008). Exploring the meaning of recovery following myocardial infarction. 

Nursing Standard, 23(3), 35-42. doi: 10.7748/ns2008.09.23.3.35.c6672 

 

Toombs, S.K. (1993). The meaning of illness: a phenomenological account of the 

different perspectives of physician and patient. Dordrecht: Kluwer Academic. 

 

*Walton, J. (2002). Discovering meaning and purpose during recovery from an acute 

myocardial infarction. Dimensions of Critical Care Nursing, 21(1), 36-43. Hämtad 

från ProQuest. 
 

*Webster, R. A., Thompson, D. R., & Davidson, P. M. (2003). The first 12 weeks 

following discharge from hospital: The experience of Gujarati South Asian survivors 

of myocardial infarction and their families. Contemporary nurse, 15(3), 288-299. doi: 

10.5172/conu.15.3.288 

 

White, A., & Lockyer, L. (2001). Tackling coronary heart disease: a gender sensitive 

approach is needed. BMJ: British Medical Journal, 323(7320), 1016. doi: 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.323.7320.1016 

 

White, J., Hunter, M., & Holttum, S. (2007). How do women experience myocardial 

infarction? A qualitative exploration of illness perceptions, adjustment and coping. 

Psychology, health & medicine, 12(3), 278-288. doi: 10.1080/13548500600971288 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Öhman, M., & Söderberg, S. (2004). The experiences of close relatives living with a 

person with serious chronic illness. Qualitative health research, 14(3), 396-410. doi: 

10.1177/1049732303261692 


