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Abstrakt 

Att ha genomgått en hjärtinfarkt kan väcka många olika känslor så som chock, 

rädsla, osäkerhet och känsla av att kroppen aldrig kommer att bli densamma. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av livet 

efter en hjärtinfarkt. I litteraturstudien analyserades 17 studier med en kvalitativ 

innehållsanalys och med en manifest ansats. Analysen resulterade i fyra 

kategorier. I resultatet framkom att kroppen kändes förändrad på många sätt och 

personerna var tvungna att genomföra livsstilsförändringar till följd av 

hjärtinfarkten. Behovet av relationer och stöd förändrades efter hjärtinfarkten och 

en del kände sig överbeskyddade av sina anhöriga. Personer kände sig oroliga 

inför framtiden och de var rädda att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Genom att 

försonas med hjärtinfarkten kunde personer se på framtiden med hopp och få nya 

meningar med livet. Resultatet diskuteras med hjälp av begreppet transition. 

Slutsatsen är att för att bemöta personer som drabbats av en hjärtinfarkt är det 

viktigt att vara lyhörd och öppen för deras känslor och upplevelser.  

 

Nyckelord: hjärtinfarkt, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, upplevelser, 

transition. 
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Ett akut svårt tillstånd kan drabba vem som helst. Det kan vara ett livshotande tillstånd på 

grund av en olycka eller en oväntad sjukdom, exempelvis en hjärtinfarkt. Den frihet som hör 

ihop med den friska människan kan då förloras. Människan blir istället beroende av andra och 

behöver hjälp för att överleva (Engström, 2008; Engström & Söderberg, 2007; Toombs, 1993, 

s.62). När människan blir sjuk kan kroppens funktioner svikta och kroppen kan upplevas vara 

ett hinder. Detta kan leda till en känsla av att ha förlorat sin integritet (Engström, 2009, s. 53). 

Även Toombs (1993, s.90-98) beskriver att den kroppsliga integriteten kan brytas ner vid 

sjukdom, vilket leder till att kontrollen över kroppens funktioner går förlorade, liksom 

personens kända livsvärld. Sjukdom kan leda till en förlust av helhet, säkerhet och kontroll. 

Söderberg (2009, s.18) beskriver att akut sjukdom även kan innebära andra förluster, 

exempelvis förlust av sociala kontakter och kontroll över framtiden. 

 

Att drabbas av en akut sjukdom kan leda till ett kristillstånd för både den person som drabbas 

och dennes anhöriga (Engström & Söderberg, 2007; Norvekvål, Moons, Hanestad, 

Nordrehaug, Wentzel-Larsen & Fridlund, 2008). Familjemedlemmar beskriver att de sätter sig 

själva i andra hand för att kunna ge så bra stöd som möjligt till den sjuke personen. När den 

sjuke personen befinner sig i ett kritiskt läge, känner anhöriga att hela deras existens är 

inriktat mot den sjuke personen. Den sjuke personen tar upp mycket av deras tid och energi 

och anhöriga kan då uppleva en avgränsning av sin egen frihet. Familjemedlemmar kan också 

uppleva en förlust av fritid och sociala kontakter (Jumisko, Lexell & Söderberg, 2007;  

Martinsen, 1993, s.14). Andra delar av livet blir också bortglömda och känns oviktiga när 

någon närstående blivit sjuk (Engström & Söderberg, 2007). 

 

Den vanligaste formen av hjärt- och kärlsjukdom är hjärtinfarkt, som är en form av akut 

sjukdom. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige för både män och 

kvinnor. År 2010 var elva procent av Sveriges befolkning drabbad av hjärt- och kärlsjukdom i 

någon form. Detta år drabbades cirka 704 000 personer av akut hjärtinfarkt, varav cirka 

300 000 var kvinnor och cirka 404 000 var män. Av dessa avled cirka 15 000 personer 

(Socialstyrelsen, 2012; Statistiska centralbyrån, 2012).  

 

För att arbeta behöver hjärtmuskeln syre och näring. Detta tillgodoses genom blodflödet via 

hjärtats kranskärl. En hjärtinfarkt innebär lokal vävnadsdöd i hjärtmuskeln på grund av 

syrebrist orsakad av tilltäppning av hjärtats kärl. Orsakerna till att flödet i kranskärlen minskar 

kan bero på en förträngning, ett plaque, i kranskärlet som då endast tillåter en reducerad 
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mängd blod passera. Då ett totalt stopp i ett av kranskärlen uppstår, leder detta till omedelbar 

syrebrist i den berörda delen av muskeln och nekros, celldöd, uppstår. Nekros kan bildas 

redan 15 minuter efter kranskärlets igentäppning. Nedbrytningen av hjärtmuskelceller medför 

ibland mycket svår smärta. Bröstsmärta är det vanligaste symtomet på hjärtinfarkt och detta 

symtom är även den vanligaste orsaken till att personen söker vård. Bröstsmärtan kan variera i 

styrka men håller vanligtvis i sig i cirka 20 minuter (Johansson, 2006). Smärtan skiljer sig 

från person till person och kan beskrivas som ett tryck över bröstet, en kramande känsla, en 

brännande smärta och smärta som strålar ut i exempelvis en arm eller upp i nacken (Jairath, 

1999; Johansson, 2006). Andra symtom på hjärtinfarkt kan vara svaghet, fatigue, illamående, 

andningssvårigheter, kallsvettning, yrsel och svimning (Johansson, 2006).  

 

De flesta riskfaktorer som föreligger hjärtinfarkt delas av både män och kvinnor, men 

sjukdomen manifesteras 10-20 år senare hos kvinnor. Detta förklaras av de skyddande 

effekterna av de kvinnliga könshormonerna, och därför kan tidig menopaus utgöra en 

riskfaktor för att drabbas av hjärtinfarkt. Andra riskfaktorer är exempelvis övervikt, diabetes, 

högt blodtryck, fysisk inaktivitet och rökning. Även depression ses som en riskfaktor och 20-

40 procent av de som drabbats av kranskärlssjukdom uppvisar tecken på depression 

(Kristofferzon, 2006). 

 

De som arbetar på en akutavdelning känner ofta en osäkerhet över vad de ska göra i det akuta 

skedet. Detta kan bero på att det sker snabb utveckling inom akutsjukvården och det kan vara 

svårt för personalen att vara säkra på vad som är det rätta. Vid det akuta omhändertagandet 

beskriver vårdpersonal att det ofta uppstår etiska problem och osäkerhet om hur de ska 

bemöta personerna (Sørlie, Larsson-Kihlgren & Kihlgren, 2004). Sjuksköterskor som jobbar 

inom akutsjukvården upplever även en rädsla för att göra fel i den akuta situationen 

(Smallwood & Humphreys, 2007). 

 

Forskning baserad på ett perspektiv utifrån de som lider av sjukdom kan öka förståelsen för 

utmaningarna de möter i det dagliga livet (Jumisko, Lexell & Söderberg, 2005). Personer kan 

ha känslor som exempelvis rädsla, stress och smärta, vilket kan leda till sämre hälsa. Det är 

även av stor vikt att sjuksköterskor som arbetar med akut sjuka personer förstår deras 

upplevelser, eftersom målet med vården är att främja personers hälsa och välmående (Hov, 

Hedelin & Athlin, 2007; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005; McKinley, Nagy, Stein-

Parbury, Bramwell & Hudson, 2002). Toombs (1993, s.89) beskriver att vårdpersonal, genom 
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att känna till personers känslor, kan möta deras lidande. Det är också viktigt att ha kunskap 

om hur personer hanterar dessa känslor och även hur sjuksköterskan kan bemöta deras behov i 

tillfrisknandet. För att kunna stödja de personer som genomgått en hjärtinfarkt behöver 

sjuksköterskan även ha kunskap om och insikt i symtomen på hjärtinfarkt, vilka 

inskränkningar den kan leda till, personens sociala sammanhang, vilka livsstilsförändringar 

som kan komma att behöva genomföras samt se personens identitet och roll i samhället 

(Kristofferzon et al., 2005). Kunskap om hur en person upplever sin sjukdom är ett krav för 

att öka kvalitén i vården. Det är viktigt för vårdpersonalen att ha dessa kunskaper för att 

kunna behandla personen som en människa och inte som en sjukdom. Vårdpersonalens och de 

sjuka personernas olika perspektiv på sjukdom kan tillsammans användas för att hitta den 

bästa behandlingsmetoden för varje enskilt patient (Toombs, 1993, s.89). Jumisko et al. 

(2005) beskriver att vård som är utvecklad utifrån de sjukas perspektiv har störst möjlighet att 

lyckas. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av livet efter en 

hjärtinfarkt. 

 

Metod 

Mot bakgrund av litteraturstudiens syfte, att beskriva personers upplevelser av livet efter en 

hjärtinfarkt, valdes en kvalitativ ansats med ett inifrånperspektiv. I kvalitativ forskning 

studeras ett särskilt fenomen, exempelvis smärta eller livskvalité. Målet med kvalitativ 

forskning är att beskriva och tolka fenomen för att undersöka människors beteende, känslor 

och upplevelser samt vad som är kärnan i deras liv (Holloway & Wheeler, 2010, s.4). 

Kvalitativ forskning hjälper sjuksköterskor att forma deras uppfattning om olika situationer 

och problem samt att se möjliga lösningar (Polit & Beck, 2012, s.13, 56, 95). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen inleddes med en övergripande sökning för att få en uppfattning om 

tillgängligt material inom ämnet. Litteraturen söktes på språken svenska, engelska, danska 

och norska och inklusionskriteriet var kvalitativa studier. Studier publicerade före år 2000 

exkluderades på grund av att det på senare år forskats fram nya behandlingar för hjärtinfarkt 

och metoderna för omhändertagandet av personer med hjärtinfarkt har förändrats. Vidare 

exkluderades artiklar som behandlade hjärtinfarkt hos personer under 18 år.  
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Varje databas har ett eget uppslagsverk, Thesaurus. Detta uppslagsverk är uppbyggt av 

ämnesord, så kallade MeSH-termer, för att underlätta sökningen (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). SwedishMeSH användes för att få fram adekvata MeSH-termer till 

sökningen. Sökord som användes var: coping, experience, hjärtinfarkt, interview, life 

experiences, living, myocardial infarction, narratives, patients, qualitative research, 

qualitative studies och upplevelse. Artikelsökningen genomfördes i de bibliografiska 

databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och SweMed+. CINAHL och PubMed är två av 

de största databaserna med inriktning på omvårdnad och medicin (Willman et al., 2011, s.80). 

I PubMed användes MeSH-termer och i CINAHL ”subject terms”, eftersom detta är 

databasens motsvarighet till MeSH. I PsycINFO och SweMed+ genomfördes sökningen i 

fritext. Sökorden kombinerades med den booleska sökoperatoren AND för att kunna avgränsa 

området för sökningen (Willman et al., 2011, s.73). De studier som passade in på denna 

studies syfte valdes ut och kvalitetsgranskades. Referenslistor från de valda studierna 

kontrollerades och en manuell sökning genomfördes. Denna sökning resulterade inte i några 

nya studier. Den systematiska litteratursökningen resulterade i 19 studier, varav två valdes 

bort på grund av låg kvalité.  Litteratursökningen avslutades när den inte längre resulterade i 

nya träffar. En översikt av litteratursökningen presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
Syfte med sökningen: personers upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt. 

CINAHL 2012-01-19   

Söknr. *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MH Myocardial infarction 2269  

2 MH Life experiences 1823  

3  1 AND 2 11 2  

4 MH Coping 3145  

5  1 AND 4 21 1  

6 MH Narratives 1928  

7  1 AND 6 6 1  

8 MH Qualitative studies 10795  

9  1 AND 8 51 3  

10 MH Patients 776  

11  1 AND 10 4  

12 MH Interviews 15932  

13  1 AND 12 64  

14 FT Experience of myocardial infarction 17  

15 FT Experience AND Myocardial infarction 100  

*MSH – MeSH-termer och  PT – Publication type i databasen PubMed,  MH – Exact Subject Heading  i 

CINAHL, FT –fritext sökning.  
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Fort. Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
PubMed 2012-01-20   

Söknr. *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Myocardial infarction 49694  

2 MSH Qualitative research 11902  

3  1 AND 2 55 2  

4 FT Experience 201701  

5  1 AND 4 0  

6 MSH Narration 3703  

7  1 AND 6 9  

8 PT Interview 9528  

9  1 AND 8 46  

10 MSH Patients 30922  

11  1 AND 10 361  

12  1 AND 2 AND 10 4  

13 FT Living 560306  

14 FT Experience 201701  

15  1 AND 13 AND 14 147 4  

PsycINFO 2012-01-20   

1 FT Myocardial infarction 1745  

2 FT Experience 133830  

3  1 AND 2 149 3  

4 FT Patients 220717  

5  1 AND 4 1209  

6 FT Narration 651  

7  1 AND 6 0  

SveMed+ 2012-01-21   

1 FT Hjärtinfarkt 275  

2 FT Upplevelse 25  

3  1 AND 2 0  

4 FT Experience 573  

5 FT Myocardial infarction 277  

6 FT 4 AND 5 8 1  

*MSH – MeSH-termer och  PT – Publication type i databasen PubMed,  MH – Exact Subject Heading  i 

CINAHL, FT –fritext sökning.  

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning av studierna användes ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier 

som modifierades för att passa denna litteraturstudie (Willman et al., 2011, s.175). I 

protokollet värderades om studien hade ett välformulerat syfte, om personkaraktäristika 

angetts, om kontexten var presenterad, om etiskt resonemang presenterats, om urvals- och 

analysprocessen var väl beskriven, om resultatet var logiskt uppbyggt och begripligt samt om 

trovärdigheten diskuterats. Därefter värderades studien i sin helhet. Studien poängsattes, 

poängen räknades om i procent och studien bedömdes ha hög (80-100 %), medel (70-79 %) 

eller låg (under 70 %) kvalité. Endast studier med hög och medel kvalité valdes ut till denna 

studie. De studier som valdes ut till analysen presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2 Studier i analysen (n=17)  

Författare,år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling, 

analys 

Huvudfynd Kvalité 

Allison & 

Campbell 

2009 

Storbritannien 

Kvalitativ 7 män Intervju, 

tematisk analys 

 

Studien resulterade i fyra 

teman: besviken över livet, 

spänning och stress, hålla 

skenet uppe och 

oövervinnerlighet. Resultatet 

antyder att männen i studien 

ville behålla sin hegemoniska 

manlighet 

 

Hög 

Brink, Karlson 

& Hallberg 

2006 

Sverige 

Kvalitativ 10 män 

11 kvinnor 

Intervju, 

grounded theory 

Studien visade att deltagarnas 

aktiva jag var hotat av fatigue 

och andra hälsoproblem vilket 

begränsade dem att delta i 

aktiviteter som innan 

hjärtinfarkten. Reorienteringen 

av det aktiva jaget var centralt i 

återhämtningsprocessen 

 

Hög 

Condon & 

McCarthy 

2006  

Irland 

Kvalitativ 9 män 

1 kvinna 

Djup intervju, 

tematisk analys 

Studien resulterade i fyra 

teman: varningstecken i 

livsstilen, ansvar för 

livsstilsförändringar, 

professionellt stöd och att se 

fram emot framtiden. Resultatet 

gav en inblick i vardagens 

verklighet och de 

livsstilsförändringar deltagarna 

varit tvungna att genomföra. 

Överbeskyddande från familjen 

var en källa till frustration och 

ilska hos deltagarna 

 

Hög 

East, Brown & 

Twells 

2004 

Storbritannien 

Kvalitativ 14 män 

6 kvinnor 

Semi-

strukturerad 

intervju, 

induktiv 

tematisk analys 

Studien resulterade i fyra 

teman: berättelsen om 

hjärtattacken, överlevarnas 

förändringar i livet, upplevelser 

av existerande service och idéer 

för utveckling av service. 

Studien drar slutsatsen att 

hjärtinfarkt bör ses som ett 

kroniskt tillstånd snarare än ett 

akut tillstånd 

 

Medel 

Hogg, Garratt, 

Shaw & Tagney 

2007 

Storbritannien 

Kvalitativ 6 män Semi-

strukturerad 

intervju, 

fenomenologisk 

analys 

Studien resulterade i tre teman: 

svårigheter i reflektion, behov 

att samtala och att komma 

tillbaka till det normala livet. 

Deltagarna uttryckte en 

svårighet att reflektera över vad 

coping var. Exakt hur de hade 

hanterat händelsen och 

framgången av deras strategier 

var svårt att beskriva för 

deltagarna 

Hög 
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Fort. Tabell 2 Studier i analysen (n=17)  

Författare,år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling, 

analys 

Huvudfynd Kvalité 

Hutton & 

Perkins 

2008 

Storbritannien 

Kvalitativ 10 män Semi-

strukturerad 

intervju, 

fenomenologisk 

analys 

Studien beskrev deltagarnas 

vilja att skapa mening åt 

händelsen och deras kognitiva 

och känslosamma gensvar. 

Studien beskrev även deras 

upplevelser av stöd och hur de 

valde att hantera sjukdomen 

 

Hög 

Johansson, 

Dahlberg & 

Ekebergh 

2003 

Sverige 

Kvalitativ 8 kvinnor Intervju, 

fenomenologisk 

epistemologi 

Studien visade att kroppen var 

vital för deltagarna i deras 

livsvärld. Efter en hjärtinfarkt 

hade deras naturliga och 

oreflekterade förhållande med 

kroppen och den levda världen 

blivit störd 

 

Hög 

Kerr & 

Fothergill-

Bourbonnais 

2002 

Kanada 

Kvalitativ 7 kvinnor Ostrukturerad 

interaktiv 

intervju, 

tolkande 

hermeneutik 

Studien resulterade i fyra 

teman: livet i bitar, försök att 

skapa mening, lära sig att leva 

med det samt slå sig ned. Dessa 

teman visade hur deltagarna 

skapade en ny bild av sig själv 

 

Hög 

Kristofferzon, 

Löfmark & 

Carlsson 

2007 

Sverige 

Kvalitativ 19 män 

20 kvinnor 

Semi-

strukturerad 

intervju, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien resulterade i tre teman: 

hotande vardagligt liv, kämpa 

för kontroll och det tvetydiga 

nätverket. Fysiska symtom och 

känslomässig stress var de mest 

vanliga problemen beskrivna 

under den första månaden efter 

hjärtinfarkten 

 

Hög 

Kristofferzon, 

Löfmark & 

Carlsson 

2008 

Sverige 

Kvalitativ 19 män 

20 kvinnor 

Semi-

strukturerad 

intervju, 

innehållsanalys 

Studien resulterade i två teman: 

hantera konsekvenser och hitta 

mening med vad som hänt. 

Deltagarna var tvungna att 

hantera olika hälsoproblem, 

livsstilsförändringar, 

känslomässiga reaktioner och 

förändringar i det sociala livet. 

Stödet från deras sociala 

nätverk uppmuntrade dem att gå 

vidare i livet 

 

Hög 

Ostergaard 

Jensen & 

Petersson 

2003 

Danmark 

Kvalitativ 22 män 

8 kvinnor 

Semi-

strukturerad 

intervju, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien visade att deltagarna 

kände stor osäkerhet i 

förhållande till livssituationen. 

Osäkerheten var relaterad till 

det existentiella hotet, 

förebyggandet av en ny 

hjärtinfarkt och behovet av 

information och stöd 

Hög 
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Fort. Tabell 2 Studier i analysen (n=17)  

Författare,år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling, 

analys 

Huvudfynd Kvalité 

Roebuck, Furze 

& Thompson 

2001 

Storbritannien 

Kvalitativ 21 män 

10 kvinnor 

 

Semi-

strukturerad 

intervju, latent 

och manifest 

innehållsanalys 

Studien visade att andfåddhet, 

osäkerhet och en känsla av att 

vara överbeskyddad var stora 

problem för personer som 

drabbats av en hjärtinfarkt. 

Deltagarna beskrev också 

missnöje över information och 

stöd 

 

Hög 

Sjöström-

Strand, Ivarsson 

& Sjöberg 

2011 

Sverige 

Kvalitativ 12 kvinnor Intervju, 

fenomenografisk 

procedur 

Studien visade att hjärtinfarkten 

fortfarande efter fem år skapade 

begränsningar i deltagarnas liv. 

De upplevde fysiska 

begränsningar och fatigue. 

Vissa ansåg att deras 

hjärtinfarkt inte störde deras liv 

och att hjärtinfarkten sågs som 

en andra chans   

                                                                    

Hög 

Sutherland & 

Jensen 

2000 

Kanada 

Kvalitativ 11 kvinnor Intervju, 

innehållsanalys 

Studien resulterade i ett tema: 

att leva med förändringar. Fem 

faser beskrevs i studien: 

sökandet av en diagnos, bli 

träffad av verkligheten, finna 

karaktären av förändringar, 

anpassa sig till förändringar och 

gå vidare med förändringar 

 

Hög 

Svedlund & 

Axelsson 

2000 

Sverige 

Kvalitativ 9 kvinnor Intervju, 

fenomenologisk 

hermeneutik 

Studien resulterade i två teman: 

behov av rehabilitering och 

förlust av frihet. Tolkning av 

dessa teman ledde till en 

djupare förståelse av hur det är 

att leva med akut hjärtinfarkt 

och hur det påverkar deltagarna 

och deras partner 

 

Hög 

Svedlund & 

Danielsson 

2004 

Sverige 

Kvalitativ 9 kvinnor Intervju, 

fenomenologisk 

hermeneutik 

Studien resulterade i två teman: 

att leva i en förändrad 

livssituation och att se på 

framtiden. Deltagarna beskrev 

att de levde i en förändrad 

livssituation och att det fanns en 

brist på verbal kommunikation 

mellan dem och deras partner 

 

Hög 

Svedlund, 

Danielsson & 

Norberg 

2001 

Sverige 

Kvalitativ 10 kvinnor Intervju, 

fenomenologisk 

hermeneutik 

Studien resulterade i tre teman: 

en själv som sårbar, en själv 

som distanserad och att skapa 

mening. Hjärtinfarkten sågs 

som en overklig händelse och 

deltagarna ville inte prata om 
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Analys 

Data analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna för att ge en 

helhetsbild och en förståelse för innehållet. Därefter extraherades textenheter, bestående av 

meningar eller stycken, som stämde överens med syftet av denna studie. Totalt extraherades 

458 textenheter. Varje enskild textenhet märktes för att kunna härledas tillbaka till 

originaltexten. Textenheterna kondenserades, vilket betyder att kärnan i texten behölls men 

texten förkortades. I kondenseringsprocessen diskuterade författarna gemensamt 

kondenseringen för att undvika tolkningar av materialet. Därefter kategoriserades 

textenheterna i sju omgångar, vilket resulterade i fyra kategorier. En kategori beskrivs som en 

grupp av textenheter där innehållet har något gemensamt med varandra. Kategorierna ska 

skilja sig så pass ifrån varandra att ingen textenhet ska passa in i mer än en kategori. Då 

kategoriseringen slutförts skrevs en brödtext som behandlade textenheterna i den aktuella 

kategorin. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier, vilka visas i tabell 3. Resultatet presenteras i brödtext 

och illustreras med citat från originaltexten. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att känna att kroppens förutsättningar plötsligt förändrats 

Att känna ett förändrat behov av relationer och stöd 

Att känna rädsla och osäkerhet inför framtiden 

Att hitta tillbaka till livet 

 

Att känna att kroppens förutsättningar plötsligt förändrats  

I en studie av Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) beskrev personer att hjärtinfarkten 

plötsligt förändrade allt i deras liv och de blev chockade och överraskade av att de drabbats av 

en hjärtinfarkt. Två studier (Condon & McCarthy, 2006; Hutton & Perkins, 2008) beskrev 

dock att hjärtinfarkten inte kom som en chock för en del personer och att den var väntad. 

Detta berodde oftast på den livsstil som de haft innan hjärtinfarkten. 

 

For some reason I was not that surprised (of the diagnosis) (pause) because of my lifestyle 

am am I knew I would walk into it some day. . . I knew I was in trouble with the cigarettes. I 

knew what I was doing was absolutely stupid (Condon & McCarthy, 2006, s.39). 
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När personer i studierna (Allison & Campbell, 2009; Kerr & Fotehrgill-Bourbonnais, 2002; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007) fick diagnosen hade de svårt att tro på att de hade 

fått en hjärtinfarkt. De kämpade med att förstå att diagnosen var på riktigt (Sutherland & 

Jensen, 2000) och under sjukhusvistelsen ignorerade de sjukdomens existens (Svedlund, 

Danielsson & Norberg, 2001). Studier av Roebuck, Furze och Thompson (2001) samt Hutton 

och Perkins (2008) visade att en del personer även kände ilska och frustration över att ha 

drabbats av en hjärtinfarkt. De förnekade till en början sin sjukdom för att de inte ville ses 

som svaga (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011; Svedlund et al., 2001). Flera studier 

(Allison & Campbell, 2009; Kristofferzon et al., 2007; Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; 

Svedlund & Axelsson, 2000) beskrev att personer upplevde det svårt att acceptera att de fått 

en hjärtinfarkt, men att de måste acceptera att de inte var som alla andra och att livet inte 

kommer att bli som förr.  

 

I’ve got to get into my mind that it isn’t going to be the way it used to be. 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 (Allison & Campbell, 2009, s.120). 

 

I tre studier (Allison & Campbell, 2009; Johansson et al., 2003; Kerr & Fotehrgill-

Bourbonnais, 2002) beskrev personer att kroppen efter hjärtinfarkten upplevdes förändrad. 

Styrkan i kroppen hade försvunnit och kroppen svarade inte längre till förväntningarna. Detta 

ledde till en känsla av att kroppen svikit dem, vilket de kände oro över. Personer i flera studier 

(East, Brown & Twells, 2004; Johansson et al., 2003; Sjöström-Strand et al., 2011; Svedlund 

& Danielsson, 2004) beskrev att de inte längre kunde lita på att kroppen skulle hålla sig frisk, 

vilket gjorde det svårt för dem att planera sina aktiviteter och även sin framtid. I tre studier 

(Brink, Karlson & Hallberg, 2006; Johansson et al., 2003; Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2008) beskrev personer en önskan om att behålla aktiviteterna i livet som tidigare 

och de hoppades även att de skulle kunna utföra de fysiska aktiviteter som de gjorde innan 

hjärtinfarkten. Johansson et al., (2003)  och Sjöström-Strand et al. (2011) beskrev att personer 

hade förändrat deras syn på hjärtat efter hjärtinfarkten. Personer beskrev att de hade insett att 

hjärtat var essentiellt för livet och när hjärtat blev sjukt upplevde de därför att deras existens 

var hotad. Hjärtat var inte längre bara ett fysiskt och oreflekterat objekt utan de lade märke till 

hur det slog.  

 

[I] am very aware of my heart. You’re not usually aware of your internal organs but I am 

really aware of my heart, that it’s beating all the time, I can feel that it’s moving, I feel my 
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chest. I am really aware of my heart. And that has come since the illness (Sjöström-Strand et 

al., 2011, s.463). 

 

Personer beskrev att sjukdomen upplevts som en varning på att livsstilsförändringar var 

nödvändiga i deras fortsatta liv (Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; Svedlund et al., 2001). 

Exempel på livsstilsförändringar som de genomfört var bland annat att aktivera sig fysiskt, 

förändra dieten och att sluta röka (East et al., 2004; Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et 

al., 2007, 2008; Svedlund & Axelsson, 2000). I flertalet studier (Condon & McCarthy, 2006; 

Kerr & Fotehrgill-Bourbonnais, 2002; Kristofferzon et al., 2007; Sjöström-Strand et al., 2011; 

Svedlund et al., 2001) beskrev personer att de visste att det skulle bli svårt att genomföra 

livsstilsförändringar och personer i två studier (Kristofferzon et al., 2007; Ostergaard-Jensen 

& Petersson, 2003) beskrev att de kunde få problem med att genomföra livsstilsförändringar 

eftersom de saknade motivation. Att ha överlevt hjärtinfarkten kunde vara motiverande till att 

genomföra livsstilsförändringar (Condon & McCarthy, 2006; Svedlund et al., 2001). Samtliga 

personer i en studie av East et al. (2004) hade identifierat förändringar i livet och berättade att 

de gjort livsstilsförändringar för att främja hälsan. Tre andra studier (Hogg, Garratt, Shaw & 

Tagney, 2007; Sjöström-Strand et al., 2011; Svedlund & Axelsson, 2000) beskrev dock att det 

fanns personer som inte påverkats särskilt mycket alls av hjärtinfarkten. I en studie 

(Kristofferzon et al., 2008) beskrev de att de påbörjat ett nytt liv då de genom att prioritera 

dem själva kunde leva ett hälsosammare liv.  

 

I thought I needed a little bit of change for sure, first of all I must give up the cigarettes and 

maybe not work such long hours, take things a little easier, sleep a little bit longer than 

usual, watch my weight and exercise more (pause) what a task, it is not easy (Condon & 

McCarthy, 2006, s.41). 

 

I flera andra studier (Brink et al., 2006; East et al., 2004; Kristofferzon et al., 2007, 2008; 

Roebuck et al., 2001; Sjöström-Strand et al., 2011) beskrev personer olika hälsoproblem efter 

hjärtinfarkten som exempelvis fatigue, andfåddhet och bröstsmärta. Dessa symtom ledde till 

att de inte längre kunde delta i aktiviteter som tidigare, vilket i sin tur gjorde att de kände sig 

väldigt begränsade. I flera studier (Brink et al., 2006; Johansson et al., 2003; Kerr & 

Fotehrgill-Bourbonnais, 2002; Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; Roebuck et al., 2001; 

Sjöström-Strand et al., 2011; Svedlund & Axelsson, 2000) beskrev personer att de kände sig 

extremt trötta och att de inte orkade göra saker som förr. Tröttheten beskrevs också som det 

mest problematiska hälsoproblemet eftersom tröttheten påverkade hela deras dagliga liv. 
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… I feel that there is so much I want to do but there is a limit. I can’t manage as before … 

when I am so tired that when I start (to read a book) I don’t understand, it is just as well to 

stop and wait till I get better (Svedlund & Axelsson, 2000, s.260). 

 

Flera studier (Hogg et al., 2007; Hutton & Perkins, 2008; Kerr & Fotehrgill-Bourbonnais, 

2002; Kristofferzon et al., 2008; Roebuck et al., 2001) beskrev att personer kände sig 

deprimerade eftersom livet fallit i bitar och de inte längre kunde göra saker som tidigare. 

Sjukdomen var ett tecken på svaghet och medförde att de kände sig värdelösa (Allison & 

Campbell, 2009; Svedlund & Axelsson, 2000, Svedlund & Danielsson, 2004). Personer 

beskrev att de kände skam över att vara sjuk och skuld över att inte vara lika stark som 

tidigare, vilket sågs som ett misslyckande (Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; Sutherland 

& Jensen, 2000; Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund et al., 2001). I två studier (Condon & 

McCarthy, 2006; Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003) beskrev personer att de även kände 

skuld över sin tidigare livsstil och identifierade denna som orsak till hjärtinfarkten. 

 

I think it was my own fault too—so I have a little feeling of guilt towards myself . . . 

(Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003, s.127). 

 

Tre studier (Sjöström-Strand et al., 2011; Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & 

Danielsson, 2004) beskrev att personer hade fått en förändrad självkänsla på grund av 

hjärtinfarkten och de kände att de inte längre var samma person som tidigare. De kände sig 

instängda i en sjukdomsroll (Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; Svedlund et al., 2001) och 

de var rädda att bli fast i sjukdomen (Kristofferzon et al., 2008). För att kunna fortsätta med 

livet var det viktigt att återskapa relationen med kroppen (Johansson et al., 2003) och att lita 

på sin egen förmåga (Kristofferzon et al., 2007). I tre studier (Roebuck et al., 2001; Sjöström-

Strand et al., 2011; Svedlund & Axelsson, 2000) berättade personer att de kände en oro över 

medicineringen och det kändes som ett misslyckande att kroppen var beroende av läkemedel. 

Brink et al. (2006) beskrev dock att andra personer kände sig säkra med att de kunde ta med 

sig sina läkemedel överallt.  

 

 I’m not anxious, as long as I can handle what occurs. If I feel agony and I take my 

nitroglycerine and it helps, then I’m not worried. I feel safe with the medication I’m taking 

(Brink et al., 2006, s.408). 

 

Att känna ett förändrat behov av relationer och stöd 

Flera studier (Johansson et al., 2003; Roebuck et al., 2001; Sjöström-Strand et al., 2011) 

visade att personer som drabbats av en hjärtinfarkt uttryckte ett stort behov av stöd efter 
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händelsen. Stödet var viktigt för att de skulle kunna möta varje dag och genomföra 

förändringar i livet (Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 

2011). Med hjälp av det stöd de fick kunde de senare komma tillbaks till livet och försonas 

med hjärtinfarkten (Johansson et al., 2003).  

 

Personer i en studie av Kristofferzon et al. (2007) beskrev att det fanns många personer i deras 

närhet som gav dem stöd efter hjärtinfarkten. Enligt tre studier (Kristofferzon et al., 2008; 

Sjöström-Strand et al., 2011; Sutherland & Jensen, 2000) var familjen den största källan till 

stödet och en studie (Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003) beskrev att mest stöd kom från 

partnern. De närstående kunde ge personer som haft en hjärtinfarkt ömhet, säkerhet och 

praktiskt stöd (Kristofferzon et al., 2008). En del personer upplevde dock inte ett tillräckligt 

stöd från de närstående, vilket ledde till en känsla av ensamhet, osäkerhet och rädsla 

(Johansson et al., 2003). 

 

Personer beskrev att det var viktigt att de hade någon att samtala med (East et al., 2004; 

Sjöström-Strand et al., 2011). Två studier (Hutton & Perkins, 2008; Kerr & Fotehrgill-

Bourbonnais, 2002) visade att personer upplevde att det hjälpte att vara öppen om 

hjärtinfarkten och de ville gärna återberätta vad som hänt. Personer i en studie av Allison och 

Campbell (2009) upplevde dock att det var svårt att prata om känslor och i två andra studier 

(Brink et al., 2006; Hutton & Perkins, 2008) beskrev personer att de absolut inte ville prata 

om hjärtinfarkten. De behöll symtom och känslor för dem själva för att inte oroa de anhöriga 

(East et al., 2004; Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielsson, 2004; Svedlund et 

al., 2001). De upplevde också att det var svårt att be om hjälp eftersom de ville klara sig själva 

(Allison & Campbell, 2009; Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund et al., 2001). De beskrev 

att de inte ville att andra skulle tycka synd om dem och de ville inte visa sig svaga inför andra 

(Allison & Campbell, 2009; Hogg et al., 2007; Svedlund & Danielsson, 2004; Svedlund et al., 

2001).  

 

…I want to be happy and can’t go limping around feeling sorry for myself because I don’t 

want that… I don’t want people feeling sorry for me because that doesn’t make me feel any 

better… I have decided that I can manage for a while… I don’t tell my relatives how I really 

feel… (Svedlund & Danielsson, 2004, s.441). 

 

East et al. (2004) beskrev att trots att personer i studien hade stora och omtänksamma familjer 

så upplevde de att de inte kunde dela allt med sina närmaste, utan ville hellre dela detta med 
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andra överlevare. Det var även lättare att möta andra sjuka personer och genom dessa möten 

kunde de skapa mening i deras upplevelser (Sutherland & Jensen, 2000; Svedlund & 

Axelsson, 2000). Ostergaard-Jensen och Petersson (2003) beskrev att det sociala nätverket var 

ett viktigt stöd och Kristofferzon et al. (2007) menade att nätverket bidrog till personers 

känsla av säkerhet, vilket gav dem styrkan till att lita på sig själva. Möjligheten att umgås med 

andra var kopplad till känslan av välmående och att inte kunna göra detta som tidigare ledde 

till känslor av depression, ensamhet, isolering och utanförskap (Condon & McCarthy, 2006; 

Hutton & Perkins, 2008; Kerr & Fotehrgill-Bourbonnais, 2002; Roebuck et al., 2001). 

 

Flera studier (Condon & McCarthy, 2006; Kerr & Fotehrgill-Bourbonnais, 2002; 

Kristofferzon et al., 2007; Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; Svedlund & Danielsson, 

2004) visade att trots att många personer uppgav att stödet från de anhöriga var viktigt för 

återhämtningen, så upplevde de en känsla av att vara överbeskyddade. Detta skapade känslor 

som frustration, irritation och ilska (Condon & McCarthy, 2006; Hogg et al., 2007; Roebuck 

et al., 2001). Personer i en studie av Svedlund och Danielsson (2004) kände att de anhöriga 

var för snälla ibland då de ville hjälpa till med så mycket som möjlig och ständigt frågade hur 

de kände sig. Detta beteende uppfattades som alltför påträngande, vilket gjorde att de personer 

som drabbats av hjärtinfarkten istället fick upplevelsen av att leva instängda i ett skal. 

 

…I have made it clear for them that I don’t want to know and they have understood this and 

I don’t want it to be like this – I want to live… there is always somebody there to protect and 

take care of me and to warn me… I can’t live like this… it feels like being enclosed in a 

shell… I get warnings and they are always checking on me and sniffing to see if I’ve been 

smoking or checking to see if I’ve been cleaning…it gets you thinking you’ll be ill again and 

then I think about who they worry for themselves or me… but I have to live my life 
(Svedlund & Danielsson, 2004, s.441). 

 

På grund av den överbeskyddande familjen kunde personer inte utföra de aktiviteter som de 

ville (Kerr & Fotehrgill-Bourbonnais, 2002; Roebuck et al., 2001). Personer i en annan studie 

(Kristofferzon et al., 2008) upplevde även krav från släktingar som inte förstod att de kände 

sig trötta och inte kunde göra lika mycket som innan. Personer i en studie av Svedlund och 

Danielsson (2004) beskrev att de ville ta egna beslut och ville endast att deras partner skulle 

stödja dem, utan att vara överbeskyddande. De var också trötta på att andra hela tiden talade 

om för dem vad de skulle göra (Hutton & Perkins, 2008).  
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. . . keep asking me do you want to sit down dad, do you want a cup of tea and things like 

this, how are you feeling and it really gets on my nerves sometimes . . . I don’t like people 

fussing over me (Hutton & Perkins, 2008, s.92). 

 

Att känna rädsla och osäkerhet inför framtiden 

I flera studier (Brink et al., 2006; Condon & McCarthy, 2006; Hogg et al., 2007; Roebuck et 

al., 2001; Sutherland & Jensen, 2000; Svedlund & Danielsson, 2004) beskrev personer att de 

var oroliga över vad framtiden skulle föra med sig och de hade svårt att lägga hjärtinfarkten 

bakom sig. Denna oro grundade sig i personers brist på kunskap och erfarenhet av hur de 

kunde gå vidare efter en hjärtinfarkt, vilket påverkade deras hälsa och välmående 

(Kristofferzon et al., 2007; Sutherland & Jensen, 2000). Osäkerheten inför framtiden hade stor 

inverkan på det dagliga livet (Johansson et al., 2003) och en del kände oro över framtiden på 

grund av deras fysiska svaghet (Kristofferzon et al., 2008). Det fanns också en osäkerhet över 

vad de hade möjlighet att göra, och de var oroliga över att göra för mycket och därmed orsaka 

en ny hjärtinfarkt (East et al., 2004; Hutton & Perkins, 2008; Johansson et al., 2003; 

Kristofferzon et al., 2008; Sutherland & Jensen, 2000).  

 

Well, there’s this fear, you know, that it’ll come when you least expect it. I mean, I didn’t 

expect it when it came last time. What is there to say that someone will tell me when it will 

happen again? (Sjöström-Strand et al., 2011, s.463). 

 

Flertalet studier (East et al., 2004; Hogg et al., 2007; Kristofferzon et al., 2007; Roebuck et 

al., 2001; Sjöström-Strand et al., 2011; Svedlund & Danielsson, 2004; Svedlund et al., 2001) 

beskrev att personer bar på en rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Rädslan medförde 

känslor som irritation, ilska, otålighet, rastlöshet, ha lätt att börja gråta samt en känsla av att 

vara deprimerad (Kristofferzon et al., 2008). Dock beskrev de att rädslan och oron över att få 

en ny hjärtinfarkt hade minskat med tiden (Kristofferzon et al., 2007, 2008). En del personer 

uttryckte att hjärtinfarkten kändes som att de ställdes ansikte mot ansikte med sin egen 

dödlighet (East et al., 2004; Sjöström-Strand et al., 2011; Svedlund et al., 2001) och i två 

studier (Svedlund & Danielsson, 2004; Svedlund et al., 2001) beskrev personer att de levde 

med en rädsla för döden och hade ständigt dessa tankar, vilket de upplevde extremt 

skrämmande. Andra personer upplevde dock att döden var en del av det dagliga livet och inte 

skämde dem längre (Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2008). 

 

I två studier (Johansson et al., 2003; Sjöström-Strand et al., 2011) beskrev personer att 

hjärtinfarkten hade fått dem att inse hur skört livet kunde vara och att livet kunde ta slut i 
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vilken sekund som helst. Vetskapen om hur snabbt livet kunde förändras ledde till känslor 

som rädsla, ängslan och respekt för livet. De visste inte längre hur de skulle leva sina liv 

eftersom de upplevde att deras existens var hotad (Johansson et al., 2003). 

 

Life is not… it is not something obvious anymore, I don’t know if I will live tomorrow, or 

not… (Johansson et al., 2003, s.232). 

 

Symtom som en del personer hade kvar efter hjärtinfarkten orsakade panik hos de drabbade, 

eftersom detta befarades vara en ny hjärtinfarkt (Hogg et al., 2007; Roebuck et al., 2001; 

Sjöström-Strand et al., 2011). Symtom skapade även ångest och osäkerhet och de kände att de 

inte hade kontroll över livet (Johansson et al., 2003). De visste inte heller vad de skulle kunna 

göra för att undvika en ny hjärtinfarkt, vilket ledde till en känsla av maktlöshet (Johansson et 

al., 2003; Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003).  

 

Att hitta tillbaka till livet 

Återhämtningen beskrevs av personer i en studie av Sjöström-Strand et al. (2011) som en 

komplex process som var karaktäriserad av rädsla och osäkerhet. De jämförde sin 

återhämtning med andra i samma situation vilket var motiverande, gav dem självförtroende 

och hjälpte dem att hantera och acceptera sjukdomen (Kristofferzon et al., 2007; Sutherland & 

Jensen, 2000). Tre studier (Allison & Campbell, 2009; Hutton & Perkins, 2008; Ostergaard-

Jensen & Petersson, 2003) beskrev olika sätt att hantera det existerande hotet som 

hjärtinfarkten förde med sig, bland annat försökte personer att undvika att tänka på 

hjärtinfarkten och använde humor för att minska sjukdomens allvar. Personer var tvungna att 

skapa mening till det som hänt och acceptera att begränsningar i livet kunde vara nödvändiga 

(Johansson et al., 2003; Svedlund et al., 2001). Genom att reflektera över livet kunde de få 

nya perspektiv på hjärtinfarkten, se nya möjligheter (Sutherland & Jensen, 2000) och 

försoningen gav dem även mod till att möta det nya livet (Johansson et al., 2003). Personer 

kunde till slut lägga begränsningarna som hjärtinfarkten orsakat bakom sig och acceptera den 

nya livsstilen (Kerr & Fotehrgill-Bourbonnais, 2002, Sutherland & Jensen, 2000; Svedlund & 

Axelsson, 2000).  

 

Well, I more or less became reconciled with the idea that I had a heart condition, you know, 

and I had a blockage and had to put up with that . . .. [later] It t’was always something that, 

that I, I couldn’t accept you know, that I had difficulty to accept. But as I say, progressively I 

came to accept it, you know (Kerr & Fotehrgill-Bourbonnais, 2002, s.361). 
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Hos personer i en studie av Hutton och Perkins (2008) fanns en känsla av att saker var på väg 

att återgå till det normala och enligt personer i två andra studier (Kerr & Fotehrgill-

Bourbonnais, 2002; Sjöström-Strand et al., 2011) började livet ta form igen och de ville 

komma framåt i livet. De beskrev också en vilja av att saker skulle återgå till det normala 

(Condon & McCarthy, 2006; Hogg et al., 2007; Svedlund & Axelsson, 2000) och att de skulle 

återfå den styrka som de tidigare hade (Johansson et al., 2003). Tre studier (Allison & 

Campbell, 2009; Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 2008) beskrev att personer till 

och med kände sig förbättrade efter hjärtinfarkten.  

 
I think that’s actually been quite a positive thing in my life as it goes . . . having a heart 

attack (Allison & Campbell, 2009, s.120). 

 

Flera studier (Condon & McCarthy, 2006; Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2008; 

Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; Svedlund & Danielsson, 2004) beskrev att de personer 

som blivit drabbade av en hjärtinfarkt kunde se på framtiden med hopp och de trodde att allt 

skulle förbättras. Kunskap om hur kort och sårbart livet var gav tiden en ny dimension och de 

beskrev att viljan att leva blev starkare (Johansson et al., 2003; Sutherland & Jensen, 2000; 

Svedlund et al., 2001). Efter att personer försonats med hjärtinfarkten värderade de livet 

annorlunda (Johansson et al., 2003; Sutherland & Jensen, 2000; Svedlund & Axelsson, 2000; 

Svedlund & Danielsson, 2004; Svedlund et al., 2001). Personer var även tacksamma för att ha 

fått en andra chans, vilket gav dem möjlighet att uppskatta livet på ett nytt sätt (Kristofferzon 

et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2011; Svedlund & Danielsson, 2004; Svedlund et al., 

2001). 

 

I feel well and I’m grateful that I’m alive today. I try to live like anyone else. Perhaps I stress 

myself a bit too much (Sjöström-Strand et al., 2011, s.463). 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av livet efter en 

hjärtinfarkt. Analysen resulterade i fyra kategorier: att känna att kroppens förutsättningar 

plötsligt förändrats, att känna ett förändrat behov av relationer och stöd, att känna rädsla och 

osäkerhet inför framtiden samt att hitta tillbaka till livet. 

 

Litteraturstudien visade att under den första perioden efter hjärtinfarkten hade personer 

känslor som ilska, frustration, oro och rädsla.  Dessa känslor var individuella. Ekwall, 



20 

 

Ternestedt och Sorbe (2007) fann att personer även kan känna isolation, utanförskap och att 

inte bli tagen på allvar. Många avstod från aktiviteter, sociala relationer och jobb på grund av 

de fysiska begränsningarna som sjukdomen fört med sig, vilket även resultatet i 

litteraturstudien visade. 

 

I litteraturstudien framkom att personer efter att ha genomgått en hjärtinfarkt inte längre 

kände sig som samma person. De kroppsliga symtomen som de fick leva med efter 

hjärtinfarkten förändrade deras vardag, vilket påverkade hela deras identitet. Att drabbas av 

en hjärtinfarkt är en traumatisk upplevelse och kan medföra att hälsan och livet påverkas för 

en lång tid framöver. Kristofferzon et al. (2005) beskriver att efter en hjärtinfarkt tvingas den 

drabbade personen att leva med eventuell behandling, kvarvarande symtom och vetskapen om 

att en ny hjärtinfarkt kan uppstå. De måste även anpassa sig efter de livsstilsförändringar som 

hjärtinfarkten kan medföra.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer ofta förnekade sjukdomen då det snabba 

insjuknandet gjorde det svårt att förstå att diagnosen var på riktigt. Stephenson (2004) visar att 

det är vanligt att personer som blivit diagnostiserade med cancer också förnekar sjukdomens 

existens. Levine et al. (1987) menar att förnekande är en viktig del i hanteringen av det som 

inträffat. Litteraturstudiens resultat visade att personer inte ville acceptera hjärtinfarkten, men 

de visste att det var en nödvändighet för att kunna gå vidare i livet. Vidare menar Levine et al. 

(1987) att sjukdomsförnekande är en vanlig första reaktion på en livshotande sjukdom. 

Förnekelse kan resultera i att personen blir frigjord från oro och bekymmer som rör 

sjukdomen, vilket även under vissa omständigheter kan vara livsförlängande. 

Sjukdomsförnekelse kan yttra sig på olika sätt, allt från att totalt förneka sjukdomen till att ha 

ett undvikande beteende. Personer kan även underskatta allvaret i sjukdomen och ignorera 

hotande information. Stephenson (2004) stärker detta resonemang och menar vidare att 

förnekande kan ge personer som står inför en svår diagnos tid att skaffa de resurser som krävs 

för att acceptera sjukdomen.  

 

I litteraturstudien framkom att en del personer upplevde att de blev överbeskyddade av sina 

anhöriga, eftersom de ständigt ville hjälpa till. Schokker et al. (2011) menar att 

familjemedlemmar kan överbeskydda sina närstående när de blir sjuka genom att underskatta 

personens kapacitet, vilket kan leda till onödig hjälp, överdrivet beröm för framgångar och 

försök att hindra aktiviteter. En studie av Joekes, Van Elderen och Schreurs (2007)  beskriver 
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att en känsla av att vara överbeskyddad är associerad med lägre psykiskt välmående och lägre 

livskvalité. De personer som känner sig överbeskyddade är också mer deprimerade. En annan 

studie av Berkhuysen, Nieuwland, Buunk, Sanderman och Rispens (1999) beskriver att 

känslan av att vara överbeskyddad kan leda till lägre självförtroende hos den sjuke personen. 

Resultatet i litteraturstudien visade att överbeskyddande kunde leda till att personer upplevde 

ilska, frustration och irritation. Joekes et al. (2007) menar också att känslan av att vara 

överbeskyddad kan vara könsberoende, då män upplever sig överbeskyddade i större 

utsträckning än kvinnor, vilket dock inte framkom i denna litteraturstudie. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att personer efter en hjärtinfarkt kände en rädsla och 

osäkerhet inför framtiden. Många personer var rädda för att drabbas av en ny hjärtinfarkt och 

de kände sig osäkra över hur de kunde undvika detta. Neville (2003) menar att osäkerhet är en 

stor del i personers sjukdomsupplevelse och kan påverka sjukdomens prognos. Osäkerhet i 

sjukdom definieras som oförmågan att ge mening till sjukdomsrelaterade händelser, ge 

specifika värden till händelser och saker samt att förutse prognosen.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer efter en hjärtinfarkt kunde hitta tillbaka till 

livet och se nya möjligheter. Vissa personer menade även att de mådde bättre efter 

hjärtinfarkten än vad de gjorde innan. Neville (2003) menar att den negativa osäkerheten hos 

personer med tiden kan förändras och nya perspektiv på livet kan ses. Personer ser inte längre 

samma värde i att kunna förutse och kontrollera allt, utan osäkerheten bidrar med utveckling 

och förändring till ett nytt sätt att leva. De saker som är viktiga i livet värderas annorlunda och 

det som tidigare setts som negativt formas om till en positiv erfarenhet. Resultatet i 

litteraturstudien visade att personer ville att livet skulle återgå till normalt och genom att 

återuppta gamla aktiviteter kunde livet gå vidare. Litteraturstudiens resultat visade även att 

personer funnit nya värden i livet, vilket motiverade dem till att se nya möjligheter och lägga 

begränsningarna bakom sig.  

 

För att få en djupare förståelse för resultatet i litteraturstudien kan livet efter en hjärtinfarkt 

ses som en transitionsprocess. Studier (Kralik, Visentin & van Loon, 2006; Meleis, 2010, 

s.129; Söderberg & Lundman, 2001) visar att då en människa drabbas av en sjukdom sker en 

förändring där dennes verklighet blir störd och livet förändras. Ofta upplevds att det familjära 

och välkända i livet gått förlorat. Meleis, Sawyer, Im, Messias och Schumacher (2000) 

beskriver att transitionsprocesser ofta börjar med en specifik händelse, exempelvis 
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diagnostisering av en sjukdom. Transitionsprocesser kan även inledas utan någon välmarkerad 

start. I litteraturstudien beskrevs en förändring hos personer då de drabbades av en 

hjärtinfarkt, vilket kan leda till att en transitionsprocess påbörjas. Flera studier (Kralik et al., 

2006; Meleis, 2010, s.129; Meleis et al., 2000; Söderberg & Lundman, 2001) menar att 

processen är komplicerad och kan beskrivas som en övergång från en livsfas till en annan och 

flera transitionsprocesser kan pågå samtidigt. Processen sker över en lång tid och har en 

rörelse framåt. Meleis et al. (2000) menar att det kan vara svårt, kanske till och med omöjligt, 

att veta när en transitionsprocess börjar och när den tar slut. Förändring och transition kan 

som begrepp kännas liknande, men är inte synonymer med varandra. All transition innebär en 

förändring, men all förändring innebär inte transition. 

 

Medvetenhet om att en transition förekommer anses vara en viktig aspekt inom processen, 

men det krävs inte medvetenhet för att processen ska anses som påbörjad. En annan viktig del 

inom transition är engagemanget. Engagemanget definieras som den nivå som en person är 

involverad i sin egen transition. Exempel på engagemang kan vara att personen söker 

information, vänder sig till förebilder och att förberedelser inför framtiden görs. 

Medvetenhetsnivån influerar nivån av engagemang, och utan att vara medveten kan inget 

engagemang läggas ner på att göra exempelvis livsstilsförändringar (Meleis et al., 2000). I 

litteraturstudien framkom att personer var medvetna om att förändringar var nödvändiga och 

de var därför engagerade och motiverade till att genomföra de livsstilsförändringar som 

krävdes.   

 

Ekwall et al. (2007) beskriver hur en person lär sig leva med sin sjukdom med hjälp av fyra 

teman inom transitionsprocessen: lyssna på kroppen, behålla en positiv attityd, fråga om hjälp 

och upprätta en fasad. I det första temat, lyssna på kroppen, lär sig personer känna igen och 

lyssna på kroppens signaler samt lär sig hur medicinerna påverkar dem. I litteraturstudiens 

resultat framkom hur personer börjat förändra sina liv av olika anledningar, bland annat för att 

de kände skuld över sin tidigare livsstil, vilket tyder på att de börjat lyssna på kroppen. Vidare 

beskriver Ekwall et al. (2007) att copingstrategier användes för att hantera sjukdom och som 

ett sätt att behålla en positiv attityd. Exempel på copingstrategier är att sätta realistiska mål, 

umgås med familj och vänner, göra saker de tycker om samt att hjälpa andra. Även personer i 

denna litteraturstudie använde sig av copingstrategier för att hantera sjukdomen. Exempel på 

dessa var användning av humor för att minska allvaret i situationen och undvika att tänka på 

hjärtinfarkten. Resultatet visade vidare att personer upplevde det svårt att be om hjälp 
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eftersom de inte ville visa sig svaga, vilket även bekräftas i studien av Ekwall et al. (2007). 

Personer låtsades många gånger må bra inför andra, eftersom de upplevde att andra personer 

ändå inte förstod deras svåra situation (Ekwall et al., 2007).  Detta kan kopplas till 

litteraturstudiens resultat som visade att personer upplevde krav från anhöriga eftersom de 

inte förstod deras begränsningar. 

 

Transitionens sista fas kan benämnas bemästring. I denna fas kan personer integrera sina 

symtom, sina begränsningar och sin sjukdom i det dagliga livet. När de fått kunskap och insikt 

i sjukdomen och dess behandling har de blivit specialister på sin egen kropp. En lyckad 

transitionsprocess karaktäriseras av samhörighet, självförtroende, subjektivt välmående, 

bemästring och lyckad coping (Ekwall et al., 2007; Meleis et al., 2000). I litteraturstudien 

framkom att personer upplevde bättre hälsa, fann nya meningar med livet och såg på 

framtiden med hopp. Detta kan vara ett uttryck för en lyckad transitionsprocess.  

 

Genom att sjuksköterskan ger stöd och information till en person som drabbats av en 

hjärtinfarkt kan denne få mer kunskap om sin sjukdom, vilket kan stödja transitionsprocessen 

(McEwen, Baird, Passvogel & Gallegos, 2007). McEwen et al. (2007) föreslår att en grupp 

personer kan träffas regelbundet och få föreläsningar av kunniga personer om sjukdomen och 

det som hör till. Deltagarna ska även vid dessa tillfällen få möjlighet att diskutera det som de 

själva tycker är svårt och vill ha hjälp med. Meleis et al. (2000) beskriver att sjuksköterskor 

ofta är den person som förbereder patienter för en kommande transition. Enligt Meleis (2010, 

s.85, 129) kan sjuksköterskor möta olika typer av transition, inte bara de som har med 

sjukdom att göra. Exempel på dessa kan vara övergången från att vara ung till att bli gammal. 

Sjuksköterskan kan stödja personens transitionsprocess genom att bemöta förändringarna, 

försöka placera in dem i den drabbades livsvärld, stödja processen av att finna nya kunskaper 

och erfarenheter samt genom att se personens resurser. 

 

Cullberg (2006, s.169) menar att innan information ges till en person är det viktigt att ta reda 

på vad denne behöver för information. Det är därför viktigt att ha en dialog. Marcum (2004) 

ger förslaget att när vårdpersonal ställer frågor angående sjukdomshistoria ska de även ställa 

frågor om hur personen själv upplever sjukdomen och vad den betyder för personen. Cullberg 

(2006, s.165-171) föreslår att ett samtal inleds med att sjuksköterskan ber personen att berätta 

om händelsen, i början redogöra för varje timme efter händelsen och sedan ta upp stunder som 

påverkat personen extra mycket. Under detta samtal ska sjuksköterskan även lyssna på det 
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som inte sägs, och be personen att berätta om det som saknas. Det som undanhålls av 

personen kan innehålla mycket känslor som exempelvis skuld och aggression. Det är mycket 

viktigt för personen att någon lyssnar på dennes känslor och accepterar dem. Personen kan då 

lättare sätta känslorna i ett sammanhang, vilket kan göra dem mindre skrämmande och mer 

naturliga. Det praktiska stödet kan vara att bara finnas till hands och att genom beröring visa 

att personen inte är ensam. 

 

När stöd ges är målsättningen att stödja personers egna resurser till återhämtning. Genom sin 

kunskap kan sjuksköterskan se på situationen med hopp och influera den drabbade personen 

med dessa tankar, trots att denne inte ser ljuset just då. Det är av stor vikt att ha kunskap, 

empati och självkännedom för att ha möjlighet att fungera som ett professionellt stöd 

(Cullberg, 2006, s.157-159). Att vara professionell innebär ett möte med personen där 

sjuksköterskan befinner sig i en situation mellan närhet och distans till den som behöver hjälp. 

Genom att se personens olika sidor kan möjligheterna hos denne ses. Sjuksköterskan använder 

all sin kunskap och erfarenhet i mötet med andra och sjuksköterskans förhållningssätt 

påverkas också av fördomar. Det kroppsspråk och de ord som sjuksköterskan använder sig av 

har stor inverkan på hur mötet med personen kommer att bli. Sjuksköterskan måste kunna se 

flera sidor hos den drabbade för att kunna plocka fram personens livsglädje och se helheten 

hos denne (Martinsen, 1993, s.140-147). 

 

Metoddiskussion 

Resultatet av en studie bör vara så trovärdigt som möjligt och alla studier måste värderas 

utifrån den enskilde studiens design.  För att beskriva en studies trovärdighet används 

begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2010, s.303; Polit & Beck, 2012, s.584). I en studie 

som har pålitlighet skall läsaren kunna följa forskarens resonemang och beslutstagande under 

forskningsprocessen. Studien skall kunna upprepas och bakgrunden till studien skall vara 

redovisad. Studien ska också guida andra forskare som vill göra en liknande studie (Holloway 

& Wheeler, 2010, 303). I denna litteraturstudie stärks pålitligheten genom att 

tillvägagångssättet är tydligt beskrivet då de databaser, sökord samt inklusions- och 

exklusionskriterier som använts presenteras. Hur litteratursökningen genomförts redovisas i 

tabell 1 och de studier som sökningen resulterade i redovisas i tabell 2. Kvalitetsgranskningen 

av studierna som ingår i denna litteraturstudie och vilka delar som har bedömts beskrivs 

tydligt.  
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Tillförlitlighet innebär att de personer som studeras ska känna igen sig i texten, vilket ses som 

den viktigaste delen i trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2010, 303). Analysen utfördes 

utifrån Graneheim och Lundman (2004) med en manifest innehållsanalys som är lämplig då 

syftet är att beskriva personers upplevelser. Graneheim och Lundman (2004) menar ett en 

studies tillförlitlighet kan stärkas med citat från originaltexten, vilket denna litteraturstudie 

gör. Författarna har varit noggranna med att kondenseringarna motsvarade kärnan i texten och 

inte tolkat dessa. Det var också viktigt att textenheterna inte var för långa eller för korta. Detta 

för att minska risken för att text togs ur sitt sammanhang eller för att för många olika 

betydelser skulle återfinnas i en och samma textenhet. Dock menar Graneheim och Lundman 

(2004) att kvalitativt material alltid innehåller flera underliggande betydelser och det alltid 

blir någon form av tolkning när en text bearbetas. I denna studie har författarna arbetat med 

data som inte var på deras modersmål, vilket kan ha medfört språkliga svårigheter vid 

kondenseringsprocessen och tolkningar kan därmed ha gjorts. För att undvika detta har 

författarna kondenserat samtliga textenheter enskilt, jämfört dessa med varandra samt låtit 

utomstående kommentera arbetet. 

 

Med överförbarhet menas att studiens resultat kan överföras till liknande situationer eller 

personer. Kunskapen som är framtagen inom ett område ska gå att överföra till ett annat 

liknande område (Holloway & Wheeler, 2010, 303). Graneheim och Lundman (2004) menar 

att en studie visar överförbarhet då studiens resultat och urval är väl beskrivet. I denna 

litteraturstudie stärks överförbarheten då urvalet av analyserade studier är tydligt beskrivet 

och studiernas huvudfynd presenteras i tabell 2. Denna litteraturstudies resultat kan även 

överföras till andra situationer, exempelvis akut insjuknande i någon annan typ av sjukdom. 

De analyserade studierna kom från Europa och Kanada, varav hälften kom från Sverige. De 

olika sjukvårdssystemen skiljer sig åt i olika världsdelar vilket gör att denna studie inte är 

överförbar till alla delar av världen.  

  

Bekräftbarhet finns då läsaren kan spåra data till dess ursprungliga källa, om forskaren har 

besvarat studiens syfte och om förförståelsen har hanterats (Holloway & Wheeler, 2010, 

s.303). Förförståelse för ett fenomen är nödvändigtvis inte endast negativt, då det ger 

forskarna en bättre inblick i vad som önskas studeras. Litteraturstudiens bekräftbarhet stärks 

med att resultatet är tydligt presenterat med kategorier som alla besvarar syftet med studien. 

Den stärks också genom att den metod som använts är adekvat för studiens syfte. 
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Studien har granskats kontinuerligt av opponenter och handledare med kritisk och konstruktiv 

återkopplig, vilket ses som en styrka för trovärdighet och kvalité.   

 

Slutsats 

Personer som genomgått en hjärtinfarkt upplevde chock över att ha drabbats. De hade känslor 

som ilska, frustration och rädsla och många personer förnekade sjukdomen. Personerna 

upplevde i ett senare skede att kroppen hade förändrats och på grund av de fysiska 

begränsningarna var de tvungna att ändra sin livsstil och avstå från en del aktiviteter. De 

upplevde också att stöd från anhöriga var av stor betydelse, eftersom detta hjälpte dem att 

klara av det dagliga livet. Då tiden fortskred beskrev personerna att de fått styrkan till att 

acceptera sjukdomen och de beskrev även att de funnit nya värden i livet. En del såg på 

hjärtinfarkten som att de fått en andra chans i livet och en del upplevde att de mådde bättre 

efter hjärtinfarkten än vad de gjorde innan den inträffade.  

 

För att kunna möta dessa personer i vården, måste sjuksköterskan vara lyhörd och öppen för 

personers känslor och plocka fram deras styrkor samt se till de förutsättningar som de har. 

Genom detta holistiska synsätt kan sjuksköterskan se personer på ett mer öppet sätt och hjälpa 

dem till bättre hälsa och välmående. Detta kan leda till att personer får hjälp med att acceptera 

sjukdomen och integrera den i det dagliga livet. 

 

Idag finns uppdaterad forskning om personers upplevelser efter en hjärtinfarkt, både ur 

kvinnors och ur mäns perspektiv. Dock är det möjligt att inte detta har uppmärksammats inom 

vården. Konsekvenserna av detta kan bli att den person som drabbats av en hjärtinfarkt inte 

får det stöd och hjälp denne behöver, eftersom det kan finnas en okunskap hos vårdpersonalen 

om hur de kan stödja processen. Därför behövs forskning om hur sjuksköterskor i nuläget 

stödjer personer som råkat ut för en akut sjukdom. Detta kan medverka till att vården 

förbättras genom att rutiner omarbetas och att sjuksköterskan får en fördjupad kunskap och 

förståelse för de upplevelser personer kan ha även en lång tid efter hjärtinfarkten samt hur 

detta påverkar deras liv. Detta möjliggör för sjuksköterskan att på ett bättre sätt ge stöd och 

förbereda personer på vad som kan komma att ske i framtiden, så att de kan vara förberedd på 

förändringarna. 
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