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Abstrakt 
När en person lever med ischemisk hjärtsjukdom, så påverkar det för-
utom den som har sjukdomen, också starkt dennes eller dennas part-
ner. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva partners upple-
velser av att leva med en person som har ischemisk hjärtsjukdom. Tio 
vetenskapliga artiklar analyserades med hjälp av kvalitativ innehålls-
analys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att ha störd nattsömn 
och vara känslomässigt påfrestad till bristningsgränsen; Att vara över-
beskyddande och kontrollerande; Att sakna bra samarbete med sjuk-
vårdspersonal och önska stöd i partnerrelationen; Att ha svårighet med 
livsstilsanpassning och längta efter det tidigare livet; Att med positiv 
inställning tillsammans genomföra livsstilsförändringar. Resultatet vi-
sade att partners inte blev sedda av vårdpersonal och de önskade mer 
kunskap om sjukdomen och professionellt stöd. Sjukdomen medförde 
stor oro och rädsla över sjukdomsförloppet. Sjuksköterskan bör ge 
uppmuntran och bekräftelse på att förändringar kan ta tid och försöka 
stötta partners att inte ge upp. Kontinuitet, med samma vårdpersonal i 
kontakterna kan inge trygghet hos både partnern och den sjuke perso-
nen.  
 
Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, upplevelse, 
partner, ischemisk hjärtsjukdom. 
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Att leva med svår kronisk sjukdom innebär att människor inte längre kan delta i det dagliga 

livet som de gjort när de var friska. Svår kronisk sjukdom verkar medföra stor kraftlöshet och 

existentiell vånda. Livet präglas av motsägelser i form av rädsla och dödslängtan men samti-

digt en önskan att leva. Brist på energi hämmar det dagliga livet samtidigt som välmående 

upplevs. Bitterhet över förlorat oberoende och minskad frihet är känslor som finns beskrivna. 

Att återfå kontroll över dagligt liv, ta egna beslut och vara ansvarstagande är viktigt (Öhman, 

Söderberg & Lundman, 2003).  

 

Övergången till känslan av ett normalt liv kommer när en person med svår kronisk sjukdom 

aktivt försöker göra förändringar, som ger sjukdomen en plats i dennes liv. Att leva med de 

förändringar som den kroniska sjukdom medför är en stor utmaning för den sjuke som ibland 

tvingas göra förändringar som inte valts om inte sjukdomen funnits (Kralik, 2002). Öhman et 

al. (2003) menar att en person som är svårt kroniskt sjuk upplever känsla av osäkerhet och en-

samhet, som ingen annan kan förstå eller dela. Inombords får personen ofta kämpa hårt med 

sjukdomen och det finns många svåra minnen som väcker starka känslor vid samtal om dessa, 

även efter lång tid. Besvikelse, sorg och oro upplevs samtidigt med känslor av tacksamhet och 

tillfredsställelse. 

 

Kralik (2002) påstår att det innebär en fas av turbulens och känsla av bedrövelse att behöva 

leva med en kronisk sjukdom. Efter en tid kan det kännas lättare att anpassa sig och sjukdo-

men blir en del av livet men känslan av alienation och sorg över att inte ha kvar sitt tidigare 

liv och kropp är svår. Denna anpassning klarar inte alla som är kroniskt sjuka av att göra och 

det känns omöjligt att se sig själv i den nya annorlunda situationen och känna optimism inför 

framtiden. Förmåga att se bortom sina begränsningar är individuell och beror inte på vilken 

fysisk begränsning eller hur lång tid personen varit sjuk. Att ta en del risker, frångå säkerhe-

ten, ta beslut och tänja på gränserna som sjukdomen medfört gör det möjligt att hitta en plats 

för sjukdomen i sitt liv. Att känna framgång hjälper den som är kroniskt sjuk med att se fram-

åt men tanken finns att bara ta en dag i sänder för att behålla balans i livet.  

 

Att vara partner till en kroniskt sjuk person innebär perioder av sårbarhet och känsla av för-

pliktelse att ta hand om den andre. I förhållandet till den sjuke upplevs en enorm oro och an-

svarkänsla samt funderingar över det fortsatta förhållandet. Partners upplever stor oro inför 

framtiden med sin egen hälsa och brist på ekonomiskt stöd (Cheung & Hocking, 2004a). Vi 
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avser i studien att partner är make, maka eller sambo som bor tillsammans med, och delar det 

dagliga livet med personen som är sjuk. Enligt Öhman och Söderberg (2004) finns det för lite 

tid, eller ingen alls, för egna behov, eftersom den personen som lever med svår kronisk sjuk-

dom tar en stor plats i deras gemensamma liv. Partners till personer med svår kronisk sjukdom 

upplever ensamhet, isolering och sorg över det som förlorats i deras tidigare liv och väljer att 

inte tänka så mycket på framtiden. 

 

Som partner till en kroniskt sjuk person innebär det att leva i skuggan av den andres sjukdom 

och vara tvingad till att konstant ta hänsyn till den sjuke. Det dagliga livet som tidigare tagits 

för givet finns inte längre och familj och socialt liv är begränsat (Paulson, Norberg & Söder-

berg, 2003). Detta på grund av det ökade kravet som omvårdnaden av personen med kronisk 

sjukdom, vilket innebär många restriktioner och begränsningar. Vissa perioder känns jobbiga, 

men den vårdande närstående lyckas återfå styrka däremellan. Partners försöker värdesätta de 

stunder som de kan vara med personen som lever med kronisk sjukdom och tillsammans delta 

i det som är möjligt. Trots begränsningarna upplever partners att de växer och utvecklas som 

person och de är stolta över det som klarats av (Cheung & Hocking, 2004b). Känslor av till-

fredställelse, glädje och mening upplevs när partners klarar av att hjälpa personen som lever 

med kronisk sjukdom(Öhman & Söderberg, 2004).  

 

Enligt Paulson et al. (2003) är det viktigt att upprätthålla det sociala livet, så gott det går. 

Partners försöker ordna aktiviteter som personen som lever med sjukdom tycker om, för att 

förhindra isolering, trots brist på förståelse från omgivningen. Det finns också personer i om-

givningen som framför sina sympatier men samtidigt finns misstänksamhet. Öhman och Sö-

derberg (2004) menar att partners känner skuld över att behöva be om hjälp. 

 

Partners känner frustration i samband med att personen som lever med sjukdom har oförmåga 

att kommunicera och delger inte sina känslor (Paulson et al., 2003). Att leva med en person 

som har kronisk sjukdom tar mycket tid och energi från partnern (Öhman & Söderberg, 

2004). Partnern kämpar på och uthärdar ofta situationer och tillvaron pendlar mellan hopp och 

rädsla. Det känns betungande för partnern att vara tvungen att ha det huvudsakliga ansvaret 

för familjen (Paulson et al., 2003). 

 

Kardiovaskulär sjukdom orsakar en mycket stor del av dödligheten och sjukligheten i vårt 

land. Kärlkramp (angina pectoris) är ett vanligt sjukdomstillstånd som cirka 200 000 personer 
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lever med i Sverige. Cirka 10 000 insjuknar årligen. Prognosen är oftast god, men cirka hälf-

ten av de som lever med kärlkramp har symptom som starkt begränsar det dagliga livet. In-

sjuknande i hjärtinfarkt har ökat med tio procent under de senaste tio åren och akut krans-

kärlssjukdom är den vanligaste orsaken till akut sjukvård i vårt land (Socialstyrlesen, 2004). 

 

I en studie framgår det att leva med en ischemisk hjärtsjukdom innebär att försöka upprätthål-

la en balans i dagligt liv och känna kontroll i vardagen, en vardag där personen till viss del 

tvingas leva med smärta. Denna smärta utlöses bland annat vid stress och emotionella påfrest-

ningar (Miklaucich, 1998). Ischemisk hjärtsjukdom definieras som sjukdom orsakad av otill-

räcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln. Till detta område hör anginösa bröstsmärtor (kärlkramp 

i bröstet), hjärtinfarkt och andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar (Socialstyrelsen, 1996, s. 

286-288). Enligt Miklaucichs (1998) studie kan det ibland vara svårt för en person med 

ischemisk hjärtsjukdom att veta att symptomen kommer från hjärtat. Det sjuke eller sjuka per-

sonen lever ofta i förnekelse och det kan vara svårt att acceptera att det är hjärtats funktion 

som sätter begränsningar. Strävan mot det normala präglar vardagen. Det blir viktigt att vara i 

en trygg och säker miljö där familj och vänner finns. I tillfrisknandet ser den sjuke ofta att hon 

eller han har uppnått någonting. Att leva med de nya begränsningarna går bra, med tanke på 

vilka alternativ som annars finns. Den som lever med sjukdomen låter då inte sjukdomen styra 

livet mer än nödvändigt, trots att bröstsmärta och svårigheter med andning kan uppkomma. 

 

Vi anser att med tanke på det stora antalet människor som insjuknar i ischemisk hjärtsjukdom 

påverkas många partners även av detta. I denna studie inkluderas ischemiska hjärtsjukdomar 

som uppkommer under livets gång. Vi anser att hjärtat har ett stort symboliskt värde både för 

personer som lever med sjukdomen och deras partners och detta kan medföra krav på livsstils-

förändringar som kan vara svåra att handskas med. Sjuksköterskor har en stor uppgift att till-

sammans med de berörda komma på nya livsstilsalternativ och motivera de berörda till att 

genomföra dessa.  

 

Syftet med studien var därför att beskriva partners upplevelser av att leva med en person som 

har ischemisk hjärtsjukdom.  
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Metod 
Till studien söktes tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ inne-

hållsanalys med manifest ansats. 

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar letades med hjälp av litteratursökning i olika databaser. De databaser 

som användes var; Academic search, CINAHL, Medline och Psykinfo. I Academic search 

valde vi alternativen Fulltext och Peer reviewed. Genom att läsa key-word i de funna artiklar-

na fick vi förslag till ytterligare sökord. Trunkering användes för att inte missa någon artikel 

som hade annan böjning på sökorden. De sökord som användes var; experience, heart illness, 

heart disease, heart*, coronay disease, ischaemic heart disease, congestive heart failure, rela-

tive*, spouse*, family*, close relative*, qualitative studies. Dessa kombinerades på olika sätt.  

 

Ytterligare artiklar hittades genom manuell sökning i de tidigare framtagna artiklars referens-

listor samt avhandlingar och dess referenslistor. Kriterier för artiklarna var att de skulle vara 

vetenskapliga och kvalitativa. Deltagarna i artiklarna skulle vara över 18 år, bo tillsammans 

och den ena skulle ha en förvärvad ischemisk hjärtsjukdom. Sökningen resulterade i 21 tänk-

bara artiklar men efter noggrann genomgång blev det slutligen tio som motsvarade syftet och 

användes i analysen (Tabell 1). Artiklar till analysen presenteras i Tabell 1. De artiklar som 

valdes bort var antingen kvantitativa eller fel sjukdomsgrupp ingick i studien. En kvalitetsbe-

dömning av artiklarna har genomförts med hjälp av Willman och Stoltz (2002, s. 122-123). 

Detta för att kontrollera att artiklarna bland annat hade ett etiskt resonemang, relevant urval 

och om resultatet redovisats klarat och tydligt. Artiklarna ges en sammanfattande bedömning 

och graderas antingen hög, medel eller låg. Åtta artiklar hade hög kvalité och två hade medel 

kvalité. De artiklar som bedömdes medelkvalité hade inte något etiskt resonemang i studien. 

 

Analys 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan vetenskapliga artiklar analyseras med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Manifest ansats är det som står skrivet i texten 

och presenteras ofta i kategorier. Att skapa kategorier av textenheterna är kärnan och känne-

tecknet för kvalitativ innehållsanalys. Kategorierna skapas från data och beskriver det mani-

festa innehållet. Enligt Downe-Wamboldt (1992) innebär manifest innehållsanalys mer än att 
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bara räkna individer och intresse finns av att hitta meningen med någonting. Exempel på ana-

lysenheter kan vara textenheter från artiklar 

 

Vi har arbetat efter Downe-Wanboldt (1992) under analysarbetet. Analysen skedde i olika 

steg och vi började med att läsa artiklarna för att få större förståelse och en helhetsbild av in-

nehållet. Därefter togs textenheter ut som motsvarade syftet. Dessa skrevs ned och kondense-

rades samtidigt som översättning skedde. Det som stod beskrivet i texten skrevs ned och fick 

inte tolkas, viktigt att kärnan behölls. Textenheter kodades för att enklare hitta tillbaka till ori-

ginaltexten. Vid första kategoriseringen lades textenheter med liknande upplevelser ihop. Ru-

briknamn gavs vid kategoriseringen för att beskriva dess innehåll. Kategoriseringen fortsatte 

tills alla textenheter var varandra uteslutande, en kategori fick inte passa in i någon annan. 

Textenheterna lästes igenom än en gång för att försäkra oss om att de passade in i kategorin 

(Jfr. Downe-Wamboldt, 1992). 

 
Tabell 1. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 10) 
 
Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
Broström et 
al. (2003) 

Kvalitativ 25 par där ena 
insjuknat i 
CHF (conges-
tive heart failu-
re) 

Semi-strukturerade 
intervjuer mellan 
30-60 minuter.  
Innehållsanalys. 

Att det fanns situationer 
som hämmade, t.ex. 
trötthet på grund av part-
nerns symptom, respek-
tive stimulerade, t.ex. få 
hjälp och stöd från andra 
familjemedlemmar, part-
nerns förmåga att ge 
stöd. 
 

Hög 

Daly et al. 
(1998) 

Kvalitativ 7 libanesisk-
födda kvinnor 
där mannen in-
sjuknat i hjärt-
infarkt 

Semistrukturerade 
intervjuer vid två 
olika tillfällen med 
öppna frågor mel-
lan 60-90 minuter. 
Tematisk analys. 

Partnern kände starkt 
band till make och vilja 
att ta hand om honom. 
Kvinnorna var hemma-
fruar och ekonomiskt be-
roende av maken. Part-
nern hoppades att maken 
kunde återgå till arbetet 
men var orolig över om 
det skulle gå. Det var 
svårt med eget socialt liv 
på grund av många för-
pliktelser. 
 

Medel 

Kärner et 
al.(2004) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
studie 

8 manliga och 
17 kvinnliga 
partners till 
personer som 
insjuknat i 
ischemisk hjärt 
sjukdom 

Semi-strukturerade 
intervjuer, varade 
mellan 60-90 minu-
ter. 
Innehållsanalys. 

Att partnern intog flera 
olika roller och försökte 
lägga fokus på att kom-
municera med den sjuke. 
Försökte lyssna och upp-
muntra utan att ställa 
krav på sin partner. 
 

Hög 
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Tabell 1. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 10) 
 
Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
Stewart et 
al. (2000) 

Kvalitativ 14 par där ena 
partnern har 
haft sin första 
hjärtinfarkt 

Gruppdiskussioner 
under 12 veckors 
tid där en författare 
satt med och gjorde 
anteckningar 
Deltagarna skrev 
veckodagbok inför 
diskussionsträffarna 
Tematisk innehålls-
analys. 
 

Att insjukna i hjärtinfart 
innebar stor stress hos 
partnern. Sjukdomen 
ledde lätt till konflikter 
med vänner i omgivning-
en och att för lite stöd 
gavs till partnern.  

Medel 

Svedlund et 
al (1999) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
studie 

10 män där 
kvinnan in-
sjuknat i hjärt-
infarkt 

Personliga intervju-
er vid tre tillfällen, 
varade mellan 20-
90 minuter. Inne-
hållsanalys. 

Partnern kände inte nog 
insikt för att kunna stöd-
ja. Kommunikationspro-
blem uppstod på grund 
av detta. Känsla av makt-
löshet medförde försäm-
rad förmåga att hjälpa 
den sjuke. Kände inte 
möjlighet att få hjälpa 
till. 
 

Hög 

Svedlund et 
al. (2000) 

Kvalitativ 
Fenomeonlogisk-
hermeneutisk 
studie 

9 par där kvin-
nan insjuknat 
ihjärtinfarkt 

Personliga intervju-
er vid två olika till-
fällen. Partnern in-
tervjuades enskilt 
mellan 25-80 minu-
ter. Innehållsanalys. 

Sjukdomen påverkade 
partnerns välmående. 
Partnern försökte anpassa 
sig till situationen och 
det var svårt att ta del av 
den andres känslor. Detta 
ledde till brist på kom-
munikation. 
 

Hög 

Svedlund et 
al. (2004) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
studie 

9 män där 
kvinnan in-
sjuknat i hjärt-
infarkt 

Personliga intervju-
er vid två olika till-
fällen, varade mel-
lan 25-80 minuter. 
Innehållsanalys. 

Partnern försökte skydda 
den andre och tog hänsyn 
till den andres känslor. 
Icke verbal kommunika-
tion användes främst och 
partnern förstod hur den 
andre mådde utan verbal 
kommunikation. Relatio-
nen påverkades negativt 
och den andre blev inte 
insläppt i känslolivet. 
Kände stor rädsla att 
partnern skulle dö. 
 

Hög 

Theobald 
(1997) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
studie 

3 partnerns till 
personer som 
insjuknat i 
hjärtinfarkt för 
första gången 

Djupintervjuer, va-
rade mellan 30-90 
minuter. 
 
 

Att varierande grad av 
emotionell turbulens fö-
rekom hos partnern. Från 
partnerns sida fanns öns-
kan om att få mer stöd 
och information från 
sjukvårdpersonalen. 
 

Hög 
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Tabell 1. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 10) 
 
Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
Thompson 
et al. (1995) 

Kvalitativ 20 par där ena 
insjuknat i 
hjärtinfarkt för 
första gången 

Semi-strukturerade 
intervjuer, varje 
pågick cirka 60 mi-
nuter.  
Innehållsanalys. 

Att tiden efter insjuknade 
var ofta problematiskt 
och partnern kände brist 
på stöd och samarbete 
med sjukvårdpersonalen. 
Behovet av stöd var ofta 
stort. 
 

Hög 

Webster et 
al. (2002) 

Kvalitativ 35 par där den 
ena insjuknat i 
hjärtinfarkt 

Semi-strukturerade 
intervjuer, varade 
mellan 45-60 minu-
ter. 
Innehållsanalys. 
 
 

Att partnern kände brist 
på information angående 
sjukdomen som i sin tur 
ledde till dålig motiva-
tion att göra livsstilsför-
ändringar 

Hög 

      
 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier och dessa presenteras i Tabell 2. Resultat kommer att 

visas med hjälp av brödtext och tillhörande citat. 

 

Tabell 2. Översikt över kategorierna (n= 5) 

 
Kategorier 

Att ha störd nattsömn och vara känslomässigt påfrestad till bristningsgränsen 

Att vara överbeskyddande och kontrollerande  

Att sakna bra samarbete med sjukvårdspersonal och önska stöd i partnerrelationen 

Att ha svårighet med livsstilsanpassning och längta efter det tidigare livet 

Att med positiv inställning tillsammans genomföra livsstilsförändringar 

 

 

 

Att ha störd nattsömn och vara känslomässigt påfrestad till bristningsgränsen 

I en studie framgick att partners egen oro och rädsla medförde att natten var en speciellt job-

big tid och ibland väcktes den sjuke personen för att kontrollera medvetandet på denne 

(Thompson, Ersser & Webster, 1995). Det i sin tur medförde sömnstörningar och ökade trött-

heten under dagen och försämrade förmågan att ge stöd. Partners vaknade flera gånger per 

natt på grund av oro över den sjukes hälsa, hur det skulle sluta och vilka konsekvenserna skul-
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le bli, och hade sedan svårt att somna om (Broström et al., 2003; Svedlund et al., 1999). Enligt 

Broström et al. (2003) var en partner på grund av minskad sömn utmattad och kraftlös. Part-

ners upplevde även störd sömn på grund av besvären som den sjuke personen hade. Detta i 

form av andnöd, hosta, mardrömmar, yrsel och att den sjuke steg upp flera gånger under nat-

ten. 

 

I think it´s some kind of exhaustion. I get so little sleep! It can be as little as two 
or three hours per night. I feel I have no strength left. (Broström et al.: 2003, s. 
229) 
 

He coughs a lot at night and has to sit up and complains that he cannot breathe. 
Of course then I wake up too. (Broström et al.: 2003, s. 227) 

 

En partner upplevde oro och osäkerhet om personen med sjukdom skulle klara av att börja ar-

beta igen (Broström et al., 2003). Flera hade en känsla om att personen som var sjuk inte kun-

de återgå till arbetet på grund av trötthet (Daly et al., 1998; Svedlund & Axelsson, 2000). Två 

studier visade att partners hoppades på en framtid med mindre stress i arbetet eller önskan om 

förtidspensionering för personen som var sjuk. (Daly et al.,1998; Stewart, Davidson, Meade, 

Hirth & Markides 2000).I Svedlunds et al. (1999) och Svedlunds och Danielssons (2004) stu-

die framgick att partners hade maktlöshet över sjukdomsförloppet, inför situationen de befann 

sig i och att sjukdomen kändes hotande. Svedlund et al. (1999) menade vidare en del partners 

att de inte förmådde att komma nära den sjukes innersta känslor och önskningar. Personen 

som var sjuk förstod inte hur allvarlig situationen faktiskt var och det var svårt att göra perso-

nen medveten om detta.  

 

She has been her own doctor but I have suspected that it was something like this… 
I have gone through the same thing…It is difficult to get her to realise. (Svedlund 
et al.: 1999, s. 77)   

 

Partners kände sig ständigt oroliga och bekymrade för personen som levde med hjärtsjukdom 

(Daly et al., 1998). Att se personen som var sjuk förändras upplevdes väldigt svårt eftersom 

personen i vanliga fall upplevde sig som en stark människa (Stewart et al., 2000; Svedlund et 

al., 1999). Enligt Svedlund och Danielsson (2004) och Svedlund et al. (1999) önskade vissa 

att de skulle kunna ta den sjuke personens plats. I flera studier framkom det att partners ofta 

upplevde stor oro och osäkerhet inför sjukdomsförloppet och om personen som levde med 

sjukdomen skulle överleva. De var mycket rädda och partners försökte förneka den osäkra 
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framtiden eftersom de fann situationen svår att acceptera (Stewart et al., 2000; Svedlund & 

Danilesson, 2004; Svedlund et al., 1999; Theobald, 1997; Thompson et al., 1995). 

 

I daren´t think of the future. I don´t think about it, not now. It´s because I´m too 
frightened (breaks down…leaves the room). (Thompson et al.: 1995, s. 710) 
 
I was fearful of spouse taking another heart attack and that he might not survive 
it. Everything he did, like, I was scared. (Stewart et al.: 2000, s. 1355) 

 

Partners kände att de behövde jobba extra hårt med att lösa relationsproblem och det fysiska 

förhållandet förändrades avsevärt (Stewart et al., 2000; Theobald, 1997). Hos några berodde 

detta på oro och rädsla inför framtiden (Svedlund & Danilesson, 2004). Partners var rädda för 

sexuellt umgänge och framförallt det första samlaget efter livskamratens insjuknande och det-

ta medförde därför att intimaste samlivet undveks (Stewart et al., 2000). 

 

I guess you´re afraid the first time you have intercourse. There is a fear there. 
You´re scared that something might happen, and you avoid it. (Stewart et al.: 
2000, s. 1355) 

 

På grund av den kontinuerliga bördan av negativa känslor påverkades den egna hälsan hos 

partnern och de behövde sjukvård för egen del. Vissa behövde läkemedel för att orka ta hand 

om personen som levde med hjärtsjukdom (Daly et al., 1998). I samband med sjukdomen 

mådde partners dåligt och försökte hålla inne sina rädslor och känslor (Kärner, Dahlgren & 

Bergdahl, 2004; Theobald, 1997), trots att detta medförde distans till den som stod dem när-

mast (Theobald, 1997). När situationen blev alltför outhärdlig släpptes känslor ut i hemlighet 

(Daly et al., 1998).  

 

Partners upplevde att mycket hade hänt och att situationen var overklig och de ville gärna för-

tränga den överväldigande situationen (Svedlund et al., 1999). I studierna av Svedlund och 

Axelsson, (2000) och Webster, Thompson och Mayou (2002) var det stressande för partners 

att se den sjuke personen otillfredsställd i den nya situationen. I Thompsons et al. (1995) stu-

die menade partners att stressen ibland kunde innebära både oro och tårar. I Stewarts et al. 

(2000) och Theobalds (1997) studier menade partners vidare de var stressande över att inte 

kunna få ihop vardagen och de levde därför med överväldigande känslor. Enligt Daly et al. 

(1998) ledde stressen hos en partner till att känsla av svimfärdighet uppstod. Partnern fylldes 
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av negativa känslor som vånda, rädsla, utmattning, depression, skuld och självanklagelser. Att 

handskas med dessa var svårt.  

 

I felt like I just wanted to blow up. I cried and cried just for no reason. (Daly et 
al., 1998, s. 1202) 
 

I´ve been devastaded. I´ve been just a nervous wreck you know, it´s made 
me…you know I just think I tend to blame myself but I know I shouldn´t. (Theo-
bald: 1997, s. 598) 

 

Att vara överbeskyddande och kontrollerande 

Partners ville och vågade inte lämna den sjuke personen ensam och detta ledde till att livet 

kändes enformigt och många möjligheter till stöd försvann. Enligt en partner kändes det svårt 

att inte kunna gå någonstans (Daly et al., 1998; Svedlund & Axelsson, 2000). De partners som 

ändå var tvungna att lämna personen som var sjuk kände stark oro över detta. För en del ledde 

deras egen oro och skuld till att de såg efter den sjuke personen hela tiden, och ibland var de 

överbeskyddande (Thompson et al., 1995). En del ville skydda personen som var sjuk från 

viss information som kunde medföra stress (Stewart et al., 2000). För att hålla tillbaka den 

sjuke personen försökte partnern lista ut vad denne hade för planer för att kunna vara steget 

före (Kärner et al., 2004). 

 

I always have to keep a step a head and figure out what he has planned this week, 
so that I can manage to do it before he starts (sigh)… (Kärner et al.: 2004, s. 207) 

 

I flera studier visade det sig att partners kontrollerade den sjuke personen för att se till att de 

inte överansträngde sig och mådde bra. Detta på grund av att oro och funderingar fanns om 

allt var som det skulle (Kärner et al., 2004; Stewart et al., 2000; Svedlund & Danilesson, 

2004; Thompson et al., 1995; Webster et al., 2002). I studien av Kärner et al. (2004) beskrev 

en partner att hon kontrollerade den sjuke personen i smyg, varenda steg, reaktioner, ansikts-

uttryck och kroppsspråk. Vissa partners intog en auktoritär roll i kommunikationen och be-

fallde den sjuke att göra förändringar. Stewart et al. (2000) påpekade att partners kände en 

konstant press över ansvaret av den sjuke. Daly et al. (1998) och Thompson et al. (1995) me-

nade vidare att en partner kom på sig själv med att inta en dominant roll. 

 

I watch him. If he wants to have a lie in the morning. I leave him, then he goes for 
his little walk. Mind you, if he´s gone too long I´m out looking for him. (Thomp-
son et al.: 1995, s. 711) 

 



 13

 

I push him to eat this food, the one I cook for you, don´t touch the others… (Daly 
et al.: 1998, s. 1203) 

 

Att sakna bra samarbete med sjukvårdspersonal och önska stöd i partnerrelationen 

Svårigheter att kommunicera med sjukvårdspersonal nämnde partners i Websters et al. (2002) 

studie. Vidare diskuterade deltagare i Thompsons et al. (1995) att det fanns otillräcklig re-

spons från sjukvårdspersonal. I Broströms et al. (2003) och Dalys et al. (1998) studier menade 

partners att de kände sig annorlunda bemötta. Missnöjet med sjukvårdspersonal försämrade i 

sin tur partners förmåga att ge stöd. Enligt Stewart et al. (2000) upplevde partners behov av 

hjälp men de fick ingen. Ända sedan den sjuke eller sjuka personen fått chans att delta i en 

stödgrupp önskade även partners att delta, men de fick aldrig möjligheten.   

 

Because, as I said, I had been looking for something like this [programme] ever 
since my husband had his heart attack. I wish it had been there the day that I was 
sitting in the waiting room. That is when you need the support. And it’s just not 
there. (Stewart et al: 2000, s. 1354) 

 

Partners upplevde missnöje med information och brist på information som uppfyllde deras 

önskemål. Det var svårt att få tillgång till information och svårt att förstå den information som 

gavs. Detta ledde i sin tur till känsla av maktlöshet (Broström et al., 2003; Daly et al., 1998; 

Stewart et al., 2000; Theobald, 1997). Om partners fick för mycket information på en gång 

var det svårt för dem att ta till sig allt som sades (Thompson et al., 1995). Stewarts et al. 

(2000) och Theobalds (1997) studier menade partners att de hade behov av emotionellt stöd 

från andra och kände sig stärkta genom hjälp från övriga i familjen. I flera studier kände sig 

partners oförmögna och önskade stöd och hjälp från så många håll som möjligt för att lättare 

känna kontroll över situationen. Önskan fanns om professionell hjälp och att någon gav dem 

uppmärksamhet. Det kändes viktigt att sjukvårdspersonalen tog del av deras upplevelser (Bro-

ström et al., 2003; Daly et al., 1998; Kärner et al., 2004; Stewart et al., 2000). Enligt Theobald 

(1997) kände partners desperat behov av att få tala med någon. 

 

We´ve had a stressful life ever since this [the heartattack]…that both C and my-
self have felt so bad, so we´ve been sent to medical social worker… (Kärner et al: 
2004, s. 208) 
 

I need to talk to someone, otherwise I´ll blow up. (Daly et al: 1998, s. 1204) 
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Partners upplevde det svårt att veta hur de skulle bete sig gentemot personen som var sjuk 

(Stewart et al., 2000). De gav stöd och förslag på ett följsamt och försiktigt sätt och ville inte 

tjata för att undvika att göra den andre arg (Kärner et al., 2004). Enligt Broström et al. (2003) 

ville en partner inte besvära andra familjemedlemmar med den sjuke personens problem.  I re-

lationen försökte partners att inte störa och gjorde allt för att hålla personen som levde med 

hjärtsjukdom på bra humör. Partnern lät personen som var sjuk bestämma vad som passade 

bäst för att minska frustration och oro och valde därför ofta att hålla sina känslor för sig själv 

(Kärner et al., 2004; Svedlund & Danielsson, 2004). Energi lades på att i första hand vara till-

gänglig för personen som var sjuk och att inte vara till besvär för andra (Daly et al., 1998; 

Kärner et al., 2004; Svedlund & Axelsson, 2000). De fanns de som inte tilläts ge stöd och 

hjälpa på grund av att den sjuke personen ville klara situationen på egen hand och det ledde 

ibland till ilska (Kärner et al., 2004; Svedlund & Danielsson, 2004). Det var även svårt för öv-

riga familjemedlemmar att förstå den rädsla som partnern kände (Broström et al., 2003). I 

Websters, Thompsons och Mayous (2002) studie menade partners att de ibland undvek att ta 

emot besök av andra och Stewarts et al. (2000) studie menade de vidare att det var frustreran-

de för partners att bli tillrättavisade av andra. 

 

Sometimes when he is a bit uncertain, he is a bit frightened…He doesn’t know if 
he can manage today, this particularly day, because maybe he has had some pain, 
but I don’t want to nag too much because then he gets angry… (Kärner et al.: 
2004, s. 207) 

 

Att ha svårighet med livsstilsanpassning och längta efter det tidigare livet 

Partners längtade, strävade och såg fram emot att den sjuke personen skulle bli återställd och 

att livet kunde återgå till det vanliga (Daly et al., 1998; Svedlund & Danielsson, 2004). I The-

obalds (1997) studie menade partners att de upplevde det svårt att återställa de dagliga ruti-

nerna, som det varit tidigare innan sjukdomen. I Kärners et al. (2004) och Svedlunds et al. 

(1999) studier var en del partners negativt inställda inför livsstilsförändringar och de ville inte 

ta ansvar för sjukdomen. Att inte visa empati och försök att hindra den sjuke berodde i vissa 

fall på kunskapsbrist. Enligt Svedlund och Axelsson (2000) ville en partner till och med att 

den sjuke skulle börja röka igen på grund av skuldkänsla över att partnern själv ville börja 

röka. Kärner et al.(2004) menade att partners ville leva separata livsstilar och inte stödja den 

sjuke personen. I studierna av Kärner et al. (2004) och Webster et al. (2002) valde partners att 

inte samarbeta och anpassa sig till den nya livsstilen eller lösa problemen tillsammans. 
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Nicotine plaster and…that pill which you will be able to get at the chemist´s… He 
can test that then. I smoke too. He usually says I´ll quit smoking when you quit 
smoking´. But all I can say is that I will never stop smoking. (Kärner et al: 2004,  
s. 208) 

 

I samband med sjukdom tog vissa partners på sig mer ansvar för hushållsarbetet och föräldra-

skapet för att underlätta för den sjuke personen (Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielsson, 

2004; Theobald, 1997; Webster et al., 2002). Medan andra kunde känna press och personligt 

ansvar över personen som var sjuk och att upprätthålla normalt dagligt liv (Daly et al., 1998; 

Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielsson, 2004). I Kärners et al. (2004) och Theobalds 

(1997) studier beskrev partners att de levde under stress på grund av att den andre personen 

blivit sjuk och hade inte nog med tid till sina förpliktelser. Rädsla beskrivdes över att inte hin-

na med allt planerat. Enligt Theobald (1997) löste vissa detta genom att överlåta ansvaret på 

andra för att ha mindre att göra och ha mera tid för personen som levde med sjukdom. Sved-

lund och Danielsson (2004) menade vidare att partners var trötta på situationen och den sjukes 

eller sjukas minskade fysiska förmåga. I Stewarts et al. (2000) studie menade partners att dem 

upplevde ilska, frustration, bitterhet och oro under den sjukes eller sjukas rehabilitering. Sjuk-

domen medförde förlorad inkomst och detta ledde till att en del partners sänkte sina krav för 

att slippa känna ekonomisk stress. Andra tog på sig ett större ekonomiskt ansvar och arbetade 

mer för att kompensera förlusten (Stewart et al., 2000). Vissa hade minskat arbetstiden, sagt 

upp sitt jobb eller förtidspensionerat sig tidigare än tänkt, för att ta hand om den sjuke perso-

nen (Stewart et al., 2000; Webster et al., 2002). Enligt Stewart et al. (2000) medförde detta 

känsla av bitterhet hos partners. 

 

I´m going through a phase of resentment for having to give up my job. (Stewart et 
al., 2000, s. 1355) 
 

I have given up work, I can´t leave him on his own. We have to really watch him 
all the time. (Webster et al., 2002, s. 72) 

 

Partners hade ett begränsat socialt liv på grund av sin egen och/eller de sjuka personernas 

trötthet och försämrade hälsa. Detta minskade sociala aktiviteter och antalet vänner (Broström 

et al., 2003; Daly et al., 1998; Stewart et al., 2000). I samband med sjukdomen kom partners 

egna behov och intressen i andra hand. Att dra ner på egna aktiviteter minskade i sin tur möj-

lighet att träffa andra människor (Daly et al., 1998). Svedlund och Axelsson (2000), vilket re-

sulterade i att de blev begränsade och ensamma (Svedlund & Danielsson, 2004). Ensamheten 
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medförde svårigheter att ge stöd (Broström et al., 2003). Partners var less på sjukdomen 

(Svedlund och Axelsson, 2000), på att vara bundna och på att sjukdomen genomsyrade och 

förstörde deras liv (Stewart et al., 2000). 

 

I find that hard because he´s not feeling very well I can´t go anywhere. I can´t get 
out of the house. I never know from one moment to the next what´s going to hap-
pen…It really ties me down. (Stewart et al.: 2000, s. 1355) 

 

We had a lot of good friends before, several families that we spend time together 
with: He doesn´t want to do that now… He´s often tired and sleeps more. 
(Broström et al: 2003, s. 229) 

 

Att med positiv inställning tillsammans genomföra livsstilsförändringar 

Livet för person som levde med hjärtsjukdom medförde att partners kände behov av att till-

sammans, med personen som var sjuk, göra livsstilsförändringar. De samarbetade aktivt med 

att genomföra livsstilsförändringar och detta byggde på gemenskap och respekt för den person 

som levde med sjukdom. Dialog och lyssnande användes för att uppmuntra den sjuke att 

handskas med sin stress och viljan att skapa lugn i omgivningen utan krav (Broström et al., 

2003; Daly et al., 1998; Kärner, Dahlgren & Bergdahl, 2004; Theobald, 1997). Sjukdomen 

medförde att partners stannade upp och insåg att de borde ta sina dagliga liv mer seriöst 

(Svedlund, Danielsson & Norberg, 1999). De upplevde en starkare relation och att de kom 

personen som var sjuk närmare (Broström et al., 2003; Thompson, Ersser & Webster, 1995).  

 

In the evening I often sit beside him and chat. At times he listens to the radio, and 
sometimes we read poems together. It’s lovely and soothing! Then I massage his 
feet and try to make him as comfortable as I can. (Broström et al.: 2003, s. 229). 

 

Bland några partners fanns det en positiv syn och tilltro på en bättre framtid (Svedlund & Da-

nielsson, 2004). Flera studier visade att de hade en positiv attityd till livsstilsförändringar och 

kämpade för att stärka personen som var sjuk i situationen (Broström et al., 2003; Kärner, 

Dahlgren, Bergdahl, 2004; Theobald, 1997). I studierna av (Daly et al., 1998; Svedlund et al., 

1999) hoppades partners på långsiktiga livsstilsförändringar som medförde ett hälsosammare 

liv och i studien av Stewart et al. (1999) kände en partner att det kändes som en utmaning att 

tillaga lämplig mat.  

 

Partners menade att förmåga att ge stöd stärktes genom information och kontinuerlig kontakt 

från sjukvårdspersonalen samtidigt kände de sig säkrare efter att ha fått problem utredda (Bro-
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ström et al., 2003, Daly et al., 1998, Svedlund & Danielsson, 2004, & Svedlund et al., 1999). I 

flera studier påpekades det att partners hade en önskan om mer detaljerad information och råd 

för att bättre kunna handskas med situationen och känna sig säkrare (Broström et al., 2003; 

Daly et al., 1998; Thompson et al., 1995 & Stewart et al., 1999). Broström (2003) menade vi-

dare att information och lugnt bemötande från sjukvårdspersonalen kändes betydelsefullt och 

ökad säkerhet upplevdes när vetskap om vem som kunde kontaktas fanns. 

 

En del partners tyckte inte att sjukdomen medförde några större förändringar i det dagliga li-

vet (Svedlund & Axelsson, 2000). Enligt Svedlund et al. (1999) upplevde de att sjukdomen 

inte kändes så överväldigande. Kärner, Dahlgren och Bergdahl (2004) menar att partners var 

varken positivt eller negativt inställda inför livsstilsförändringar och de kände att de inte be-

hövde ge aktivt stöd till den sjuke. I studierna av (Broström et al., 2003; Svedlund et al., 

1999) accepterade och stöttade partners de nya rutinerna som sjukdomen medförde och de 

försökte anpassa sig till den nya situationen och lät den sjuke partnern styra rutinerna. 

 

When she was discharged from hospital we slept in normal twin beds. I saw she 
had problems because she needed to sleep in un upright position. I at once bought 
two new beds so that she could change her sleeping position and get into a more 
upright position just by pressing button. (Broström et al: 2003, s. 229) 
 

He can sleep as long as he needs to in the morning. I always adjust my routines to 
suit him. I think it’s good for him and makes him feel better when he wakes up. 
(Broström et al: 2003, s. 229) 

 

 

Diskussion 
Syftet med den här studien var att beskriva partners upplevelser av att leva med en person 

som har ischemisk hjärtsjukdom. Studien resulterade i fem kategorier; Att ha störd nattsömn 

och vara känslomässigt påfrestad till bristningsgränsen; Att vara överbeskyddande och kon-

trollerande; Att sakna bra samarbete med sjukvårdspersonal och önska stöd i partnerrelatio-

nen; Att ha svårighet med livsstilsanpassning och längta efter det tidigare livet; Att med posi-

tiv inställning tillsammans genomföra livsstilsförändringar. 

 

I kategorin att vara känslomässigt påfrestad och ha störd nattsömn kom det fram att oron var 

en stor orsak till den känslomässiga påfrestningen. Det gällde framförallt oro över sjukdomens 

konsekvenser och förlopp. Partners kände svårighet över att de inte blev insläppta och fick 
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inte ta del av den sjuke personens känslor. I samband med sjukdomen mådde partners dåligt 

och försökte hålla inne med sina rädslor och känslor. När situationen blev för outhärdlig 

släpptes känslor ut i hemlighet. Den egna oron och rädslan som partnern kände medförde 

sömnstörningar, ökad trötthet och minskade förmågan att ge stöd. Dessa resultat stärks av re-

sultatet i Bergs (2002) studie där partners till män som levde med kroniskt obstruktiva lung-

sjukdom upplevde emotionell utmattning. De blev utmattade när personen som levde med 

sjukdomen var självcentrerad och ingen hänsyn togs till partnerns känslor. Partners upplevde 

att de togs förgivet och förväntades att de skulle ta hand om personen som var sjuk. I vissa fall 

tolererades det inte från den sjuke personens sida att partnern var glad, eftersom personen som 

levde med sjukdomen ansåg att det inte fanns någonting att vara glad över. Partnern försökte 

att inte påverkas men ibland blev den sjuke personens kommentarer för mycket. Eriksson och 

Svedlund (2006) påpekade att kvinnliga partners till män med kronisk sjukdom höll även de 

inne med sina känslor gentemot personen som var sjuk. Detta på grund av att inte vilja upprö-

ra denne med sina innersta tankar och känslor. I vårt resultat framkom det också att partners 

höll inne med sina känslor. 

 

I studien av Hilton, Crawford och Tarko (2000) visade det sig att partners till kvinnor med 

bröstcancer ville delge sina känslor till någon men valde att inte göra det. Anledningen till 

detta var att de ansåg att inga lämpliga personer fanns tillgängliga. De valde att inte ifrågasät-

ta den sjuke personens beslut och höll därför inne med sina egna åsikter, de tyckte att det blev 

enklast så. Vissa ville helst hålla sina känslor för sig själv eftersom det var svårt att prata om 

sjukdomen med sina vänner och arbetskamrater. Av resultatet i denna litteraturstudie framgår 

inga skillnader mellan könen när det gäller att delge sina känslor för andra. Både män och 

kvinnor hade problem med detta. 

 

I kategorin att vara överbeskyddande och kontrollerande framkom det att partners intog en 

överbeskyddande roll på grund av sin egen oro och osäkerhet över att den sjukes tillstånd 

skulle försämras. Partnern ville även skydda den sjuke från onödiga påfrestningar och stress. 

En del partners intog en auktoritär och befallande roll och gav personen som levde med hjärt-

sjukdom direktiv om vilka förändringar som skulle göras.  

 

I Bergs (2002) studie visade det sig att kvinnliga partners till män med kroniskt obstruktiv 

sjukdom var rädda och på sin vakt hela tiden. Under natten ville dessa kvinnor dela sovrum 

med maken för att kunna hålla koll på att ingen förändring skedde med personen som var 
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sjuk. Enligt Eriksson och Svedlund (2006) var en partner ovillig att lämna maken som var 

njursjuk, ensam hemma och den kvinnan ville också sova i samma rum. I studien av Petters-

son, Berndtsson, Appelros och Ahlström (2005) hade partners behov av ha kontroll och ett 

ökat ansvar över att maken som lever med stroke skall ha alla sina hjälpmedel tillgängliga och 

i sin ordning. Detta gjordes utan den sjuke personens vetskap. Enligt Paun (2003) ville en 

partner som levde med en Alzheimersjuk make ha kontroll över makens personliga hygien. 

Liknande resultat framkom tydligt att i vår studie av upplevelser hos partners som lever med 

ischemiskt hjärtsjuka personer. Enligt Paun (2003) ansåg en partner att det var den svåraste 

delen av makens sjukdom att hela tiden behöva ha full kontroll över en annan person och ha 

det totala ansvaret över honom. Enligt Eriksson och Svedlund (2006) var orsaken till partners  

kontrollbehov att de var rädda att inte finnas till hands om något oväntat skulle inträffa. Vi an-

tar att troligen har partners omsorgskänsla och att de därmed har ett behov av att den andra 

mår bra. När partner känner att den andra mår bra tror vi även att en känsla av välmående in-

finns hos partnern. 

 

I kategorin att sakna bra samarbete med sjukvårdspersonal och önska stöd i partnerrelationen 

kom det fram att partners önskade stöd från så många håll som möjligt för att kunna känna 

kontroll över situationen. Partners kände att det var viktigt att bli uppmärksammad och att nå-

gon tog del av deras upplevelser. Genom att vilja den sjuke personens bästa så lät partnern 

denne styra och bestämma. Alla tilläts inte involveras och hjälpa den som var sjuk eftersom 

denne ville klara av detta själv, precis som innan sjukdomen.  

 

Resultatet i studien stärks av att Mårtensson, Dracup och Fridlund (2001) påpekar att partners 

till personer med hjärtfel inte vill ta kontakt med sjukvårdspersonal eftersom de upplever att 

personal inte har tid. För att partners ska kunna vara ett stöd är det viktigt att de blir uppskat-

tade och förstådda av sjukvårdpersonal. De blir mest hjälpta när de får stöd från någon som 

har varit med i liknande situationer, eftersom dessa har bättre förståelse för partners situation 

och kan därför samtala djupare. De behöver få bekräftelse på att deras känslor är normala. 

Partners som i sin tur får information om sjukdomen och dess effekter på det dagliga livet är 

mer förberedda för att kunna stödja den sjuke. Det är bra att få goda råd och prata med profes-

sionell sjukvårdspersonal som kan. Det kan mildra rädsla.  

 

I Erikssons och Svedlunds (2006) studie ansåg partners till kroniskt sjuka personer att det var 

mycket viktigt att bevara familjens och vänners relationer. Då infann sig en känsla av samhö-

 



 20

righet och tillsammans hjälptes de åt att ta hand om den sjuke. Stödet från familjen och de 

närmaste vännerna var värdefullt och väldigt uppskattat. Detta ledde till att bördan minskade 

och ansvaret delades upp. Besök från andra var ett trevligt avbrott från de dagliga rutinerna. 

De uttryckte vikten av att bevara tid för sig själv och sina intressen eftersom det gav styrka 

och förmåga att uthärda situationen. Ibland kände de dock skam och skuld över att de priorite-

rade sig själva. Resultatet i denna litteraturstudie visade dock att en del partners inte kände 

samhörigheten med familj och vänner. Detta på grund av att besök från andra var krävande 

och det var jobbigt att bli tillrättalagd av andra.  

 

I kategorin att ha svårighet med livsstilsanpassning och längta efter det tidigare livet framkom 

det att partners längtade till att det dagliga livet skulle återgå till det liv som var förut och svå-

righet beskrevs över att återställa de dagliga rutinerna. Kunskapsbrist ledde i vissa fall till att 

partners var negativt inställda till livsstilsförändringar. De försökte ta ett personligt och större 

ansvar för att kunna upprätthålla deras tidigare dagliga liv.  

 

Hilton et al. (2000) beskrev att partners till kvinnor med bröstcancer kände att ytterligare 

stress och förvirring uppkom i den redan stressfulla situationen när rädsla för det okända in-

fann sig. Det värsta var att inte veta vad de hade att förvänta i sjukdomförloppet. De stressade 

med att försöka bevara det dagliga livet så normalt som möjligt, som det var innan sjukdo-

men. Om det dagliga livet kunde fortsätta som tidigare kände partners att de lyckats. En part-

ner sade att det var viktigt att fortsätta att göra saker på samma sätt som förut. Många höll 

med om att det var en utmaning att leva ett normalt liv på grund av att fruarnas utseende för-

ändrats, men detta var inget som besvärade dem  

 

Enligt Antonovsky (2001, s. 39-41) har människan behov av att inre och yttre stimuli skall 

vara förnuftsmässigt gripbara, ordnade och strukturerade. Om hög känsla av begriplighet upp-

levs kommer överraskningar att kunna ordnas och förklaras. Hanterbarhet i en situation leder 

till upplevelse av att resurser finns till förfogande och med hjälp av dessa kan krav, som sti-

muli medfört, bemötas. Vid hög känsla av hanterbarhet känner sig människan inte som ett of-

fer. Olyckliga saker händer i livet och människan kan då handskas med dessa och inte sörja 

för alltid. Meningsfullhet i en situation syftar till att livet skall ha en känslomässig innebörd 

och vara värt att investera energi i. Finns högt värde av meningsfullhet undviker inte en män-

niska att konfrontera utmaningen och är inställd på att söka en mening i den och göra det bäs-

ta för att komma igenom den. 
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I resultatet av denna litteraturstudie framgick att partners inte ville leva i det okända eftersom 

då upplevdes rädsla och stress. För att kunna handskas med sjukdom i familjen behövde en 

känsla av trygghet och igenkännbarhet infinna sig inom partnern. Genom trygghet och kun-

skap hade denne lättare att acceptera och anpassa sig till de förändringar som sjukdomen 

krävde. De som var negativt inställda till livsstilsförändringar anser vi kan bero på att de inte 

var tillräckligt rustade för att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i situatio-

nen. 

 

I kategorin att med positiv inställning tillsammans genomföra livsstilsförändringar visade det 

sig att partners kände ett behov av att tillsammans genomföra livsstilsförändringar. Sjukdo-

men medförde starkare band till den sjuke personen och genom att uppmuntra och stärka den-

ne var det lättare att genomföra dessa förändringar. Ett bra samarbete med sjukvårdspersonal 

och kunskap gjorde detta lättare. Partners till kronsikt sjuka personer hade enligt Eriksson och 

Svedlund (2006) en tro på en positiv framtid fylld med hopp över en förbättrad livssituation. 

Livssituationen innefattade dock rutiner men möjligheten att vara tillsammans var större än 

innan sjukdomen. Hilton et al. (2000) visade att ett flertal partners till kvinnor med bröstcan-

cer försökte vara positiva och medvetet omge sig med positiva människor. Att vara positiv var 

en utmaning för partners, speciellt om de hade depressiva tankar och inte kände möjligheten 

till att uttrycka dessa. Männen var stärkta av den sjuke personens positiva attityd och det gjor-

de det lättare att handskas med sjukdomen. Birgersson och Edberg (2004) visade att partners 

till personer med Parkinsons sjukdom lyckades hålla ihop relationen trots de förändringar som 

uppstått i äktenskapet på grund av sjukdomen. Rollerna i relationen var förändrade men sam-

tidigt kändes detta inte som en börda. Relationen hade tvärtom blivit djupare och starkare med 

åren.  

 

Kuypers och Westers (1998) studie visade att konsekvenser av sjukdomen hos partners till 

personer som levde med kronisk sjukdom var så radikal att relationen påverkades negativt. 

Partners ställdes inför ytterligare problem om situationen upplevdes olika i relationen. Till ex-

empel om partnern inte fick samma information som personen som var sjuk eller om olika 

strategier användes. När inte samarbetet fungerade mellan den som var sjuk, partnern och 

sjukvårdspersonal medförde det att konflikter uppstod i förhållandet över hur sjukdomen skul-

le hanteras. Olika åsikter gällande till exempel mediciner, sjukdomsorsak eller förväntningar 

på tillfrisknande medförde konflikter mellan partnern och personen som var sjuk.  
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Enligt McCausland-Kurz (2002) gäller det att minska partners belastning när denne tar hand 

om en person som är sjuk. Det är viktigt att sjukvårdpersonalen inkluderar familjen i sitt sätt 

att vara patientcentrerad. Information ska ges utifrån de behov som varje enskild familjemed-

lem har. För det mesta är det partnern som är den vanligaste stödpersonen till den sjuke per-

sonen, och därmed en viktig person för dennes tillfrisknande. Därför är det nödvändigt att 

sjuksköterskan försöker jobba med att få partnern att aktivt delta i den sjuke personens åter-

hämtning. Sjuksköterskan kan också uppmuntra partnern att använda olika resurser för att 

hämta information och få stöd genom att delta i stödgrupper, söka information i böcker och på 

Internet. Har den sjuke eller sjuka personen en partner är det viktigt att denne eller denna in-

kluderas i planering, genomförande och utvärdering av omvårdnad. Partnern bör ses som en 

resurs och involveras eftersom denne eller denna har viktig kunskap och är själv ”drabbad”. 

Partnern ska känna sig delaktig så att hans eller hennes resurser kommer till användning och 

partners hälsotillstånd kan samtidigt observeras. Om det finns stödgrupper tillgängliga är det 

viktigt att sjuksköterskan informerar om att dessa finns. Om sådana inte finns kan sjukskö-

terskan ta initiativ till att skapa sådana. Resultatet visade är det är detta som många partners 

skulle känna stor hjälp av. Ibland omfattade vården endast personen som var sjuk och partnern 

kände sig utelämnad. Resultatet visade vidare att i vissa fall hade partnern och personen som 

var sjuk svårt att kommunicera med varandra. Därför tycker vi att sjuksköterskan skall upp-

muntra till samtal. För att kunna göra detta krävs det att sjuksköterskan samlar information 

om parets tidigare gemensamma livstilsberättelse. 

 

Metodkritik 

Vi har varit två personer som genomfört denna litteraturstudies olika steg och det ökade där-

med validiteten i vår studie (Kvale, 1997, s. 188). Burnard (1991) menar att innehållsanalysen 

ses som trovärdig om forskaren noggrant beskriver sitt tillvägagångssätt. Vi anser att detta 

gjorts och stärker därmed trovärdigheten. Genom att vi använt kvalitativa artiklar ökar det 

trovärdigheten på att vi fångat partners upplevelser. Artiklarna lästes flera gånger och resulta-

tet kontrollerades hela tiden med originaltext. Diskussionen jämfördes med andra sjukdoms-

grupper och liknande resultat hittades. Trovärdigheten ökade också av att analysarbetet be-

skrivits och att brödtext styrktes med citat (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Validite-

ten i studien ökade eftersom oberoende läsare granskat innehållet under arbetets gång. Hand-

ledare och studenter har även gett synpunkter för att förbättra studien. Resultatet borde kunna 

överföras till liknande omvårdnadssituationer där partners finns med. Vid kvalitetsbedömning 

 



 23

av artiklarna fanns risk att misstag gjorts vid skattning av artiklarna, låg, medel eller hög, ef-

tersom vi som studenter, är ovana vid sådana bedömningar. Enligt Holloway och Wheeler 

(2003, s. 252) finns det en risk att forskaren vid kvalitativ innehållsanalys lägger in sina egna 

tolkningar. Med tanke på att vi var nybörjare fanns risken att översättning och kondensering 

inte blev korrekta och upplevelser kan ha förlorats.  

 

 

Slutsats 
Denna studie visade att en del partners till personer med ischemisk hjärtsjukdom upplevde 

trots sjukdom en positiv inställning till livsstilsförändringar. De såg sjukdomen som en chans 

att tillsammans med den sjuke personen leva ett hälsosammare liv. Ibalnd kände partnern att 

personen som var sjuk fick all uppmärksamhet av sjukvårdspersonal och partnern kände sig 

därmed utanför. De saknade ett bra samarbete och stöd från sjukvårdspersonal. Hjärtsjukdo-

men medförde stor oro och rädsla och brist på kunskap om sjukdomen gjorde situationen ännu 

svårare. Partnerns egen sömn och hälsa påverkades negativt och ofta var den känslomässiga 

belastningen orsaken till detta. Vi har i och med denna studie fått förståelse för hur partners 

kan uppleva sin situation. Det gäller för sjuksköterskan att ge partnern uppmärksamhet och 

samtala även med denne och ha i åtanke att alla inte vågar fråga. Det är viktigt att genom sitt 

kroppsspråk visa att tid finns för frågor och att ett anpassat språk används. För att partners ska 

känna att situationen är hanterbar bör sjuksköterskan förklara och ge information kring sjuk-

domen och motivera varför livsstilsförändringar kan vara lämpliga och vilka åtgärder som kan 

passa den personen. Sjuksköterskan bör ge uppmuntran och bekräftelse på att förändringar 

kan ta tid och försöka stötta partners att inte ge upp. Vi anser att det är bra om en och samma 

personal inom sjukvården kan kontaktas eftersom det kan leda till trygghet hos partnern och 

den sjuke personen. Partnerperspektivet vid ischemisk hjärtsjukdom bör lyftas upp i forskning 

eftersom livssituationen inte endast påverkar den sjuke utan även partnern.  
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