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Abstrakt  

Antalet äldre personer ökar  och förväntas att fortsätta  öka. Anhöriga 
kommer att leva med en partner med hjärtsjukdom i hemmiljö då 
sjukhusvistelserna ofta är korta. Sjuksköterskans ansvars område 
innefattar både den sjuke personen och personens anhöriga och 
omvårdnaden ska planeras så att hela familjen inkluderas. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva 
med en partner som lever med hjärtsjukdom. Med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats analyserades tio artiklar. Analysen 
resulterade i fem kategorier; Att vara rädd och inte förstå vad som händer, 
Att vara maktlös i den nya situationen, Att hälsan och sömnen försämras, 
Att vara tillmötesgående och beskyddande, Att vara trygg och hoppfull 
inför framtiden. Litteraturstudien visade att de anhöriga upplevde att deras 
vardag präglades av rädsla, matktlöshet och att livsstilförändringar 
krävdes. Resultatet visade även att de anhöriga upplevde  trygghet och 
hopp inför framtiden.  Slutsatser är att anhörigas behov inte tillgodoses 
och att sjuksköterskor måste lära sig att vara lyhörda inför anhörigas 
behov och önskemål.     
 
Nyckelord; Litteraturstudie,  kvalitativ innehållsanalys, anhörig, 
hjärtsjukdom, upplevelser och rädsla.   
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Antalet personer med hjärtsjukdomar ökar i befolkningen framförallt beroende på en 

åldrande befolkning och möjligheten att överleva en hjärtinfarkt har ökat under senare 

år. I dagens samhälle sker den största delen av vården i hemmiljön, sjukhusvistelserna 

har blivit kortare. Följderna har blivit att familjerna i större utsträckning vårdar och tar 

ansvar för sjuka och gamla familjemedlemmar. Ångest, förtvivlan och oro för framtiden 

delas av hela familjen. För god omvårdnad måste familjen ses som en helhet som består 

av individer som ständigt är i interaktion med varandra. God professionel omvårdnad av 

den sjuke är även den en hjälp för de anhöriga. Samtliga familjemedlemmar bör känna 

sig delaktiga i planering av en närstående för att familjen ska känna sig tillfreds med 

omvårdnaden (Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1997). Ulfvarson (1999) visade på det 

viktiga i att både patient och anhörig var överens om vården skulle bedrivas i hemmet. 

Ibland upplevde de anhöriga att de kände sig isolerade i hemmiljön samt att ingen 

kunde ge dem det stöd och den information som de upplevde att de behövde.  

 

Hjärtsjukdom omfattar sjukdomar i både hjärtat och samtliga blodkärl i organismen, 

den kan få stora konsekvenser för en människas liv och hälsa och leder ofta till en ny 

livssituation (Mårtensson et al., 1997). Att leva med hjärtsjukdom kan upplevas som ett 

allvarligt hot mot ens existens och som ofta leder till en livskris hos den sjuke.  För 

många personer kan dock denna livskris föra med sig något positivt, exempelvis att 

tänka mer på sin hälsa genom att lägga om kostvanor och motionera mera. Detta kan 

leda till bättre livskvalitet (Perski, 1999, s.118-125).  Hjärtsjukdomar är ofta 

förknippade med stark rädsla, ångest och oro och för många har hjärtat en viktig 

symbolisk betydelse. Den starka rädslan i kombination med oron och ångesten utgör en 

stor osäkerhet i vardagen, oron gäller även de anhöriga (Erixon, Jerlock & Dahlberg, 

1997).   

 

En patient ska ses i ett helhetsperspektiv, vilket innebär att resurserna inte enbart riktas 

på sjukdomen utan att både patient och de anhöriga ges möjlighet att vara delaktiga med 

personalen och att deras resurser tas tillvara (SOSFS 1993:17). Under senare år har 

sjuksköterskor uppmärksammat hur viktigt det är att ta med de anhöriga i omvårdnaden 

av patienten. Numera ses den närmaste familjen som en värdefull tillgång som 

sjuksköterskan bör innefatta i omvårdnadsplanering då vården planeras för sjuka 

personer (Billing & Welin, 1998, s. 20; Saunders, 2003).  Vid en allvarlig sjukdom 
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drabbas inte bara den enskilda individen utan hela familjen påverkas av den nya 

situationen. Omställningen kan ofta upplevas dramatiskt och leda till stora förändringar 

i vardagen med psykosomatisk påverkan (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2004).  

 

Att som anhörig leva med en person som har en allvarig kronisk sjukdom har visat sig 

innebära att ha ett behov av att få prata om sina känslor och sin oro. Anhöriga har även 

beskrivit hur de efter den första chocken gradvis har insett att livet inte kommer att bli 

som det varit när det gäller relationer och det sociala livet i stort. Andra känslor som 

ofta framkommit hos anhöriga är exempelvis känslor av skuld på grund av att de 

upplever att de alltid måste vara tillgängliga för den sjuke. Även känslor av ensamhet 

finns hos den anhöriga även fast de är tillsammans. Relationen förändras med 

sjukdomen och ibland upplever den anhöriga att rollen blir att vara mamma eller 

sjuksköterska till sin tidigare livspartner. Sjuksköterskor har observerat att relationen 

påverkar förmågan att klara av den tunga börda som en allvarlig sjukdom för med sig 

(Öhman & Söderberg, 2004a; Öhman & Söderberg, 2004b).  

 

I  Lindholms, Rehnsfeldts, Armans och Hamrins (2002) studie framkom det att de 

anhöriga ofta får det svårare än den person som tvingas leva med sjukdom. De beskrev 

maktlöshet och osäkerhet av att se en anhörig bli sjuk och försvagas. Samtidigt som en 

anhörig lider ska han eller hon också vara ett stöd för den som är sjuk. Vidare menade 

de anhöriga att deras lidande hela tiden måste komma i andra hand. De ansåg att deras 

eget lidande inte kan jämföras med lidandet för den som lever med sjukdomen och att 

de kände sig som fångna av osäkerhet och maktlöshet när de stod vid den som var sjuk.  

Det visade sig också att stöd som de anhöriga erhöll från övriga familjemedlemmar var 

mer värdefullt än stöd från andra, oavsett typen av stöd. 

 

När det gäller bemötande inom vården har forskning visat att anhöriga inte är lika nöjda 

med bemötandet som de som är sjuka. Framförallt är missnöjet stort när det gäller 

information, praktisk hjälp och psykiskt stöd. Anhöriga upplever att de inte blir sedda 

av personalen. Vid möten med anhöriga måste sjuksköterskan även komma ihåg att de 

anhöriga också lever med sjukdom i sin närhet och att även de kan vara i kris 

(Saunders, 2003).  
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Tidigare har sjuksköterskans arbete varit inriktat på den som är sjuk och på dennes 

behov. För en sjuksköterska är det viktigt att se patienten i ett helhetsperspektiv, vilket 

inkluderar en persons sociala liv (Mårtensson et al., 1997). En stödjande familj har stor 

betydelse i rehabiliteringen och har visat sig ge bättre förutsättningar för att klara 

omställningen som sjukdomen för med sig. Att som sjuksköterska se familjen och den 

sjuke som ett, ger bättre livskvalitet och en bättre förutsättning för tillfrisknande 

(Rankin & Stallings, 2001). I Kettunen et al. (1999) kom forskarna fram till att de 

anhöriga gärna skulle ta större del i deras närståendes vård men att de ej gavs den 

information som krävdes eller som de önskade för att kunna delta i den närståendes 

vård   

  

Anhöriga innefattar alla familjemedlemmar och släkt. Vi har valt att fokusera på 

anhöriga i form av livspartner såsom gifta par eller sammanboende. Detta, eftersom vi 

anser att den relationen är betydelsefull i en familj och vi finner det intressant att se hur 

den påverkas av sjukdom. I vår litteraturstudie har vi valt att kalla den som lever med 

hjärtsjukdom för partner. Med anhörig avser vi den som lever med en partner med 

hjärtsjukdom. Vi har vidare planerat att göra vår litteraturstudie utifrån de anhörigas 

synvinkel, eftersom vi har sett i tidigare forskning och litteratur, att de är en ofta glömd 

grupp. I denna litteraturstudie ingår artiklar där både män och kvinnor berättar om sina 

upplevelser av att leva med en partner med hjärtsjukdom. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en partner som 

lever med hjärtsjukdom. 

 

Metod  

De valda artiklarna som ingick i analysen var uteslutande publicerade på engelska och 

var kvalitativa studier, förutom en som var en kvantitativ studie. Denna litteraturstudie 

utgjordes av tio vetenskapliga artiklar  (Tabell 1).  

  

Litteratursökning 

Hjärtsjukdomarna som inkluderades var hjärtinfarkter, kranskärlsjukdomar och hjärt-

svikt. Det var således dessa hjärtsjukdomar som anhörigas partners levde med. 

För att söka vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet med denna litteraturstudie 

användes sökord i olika bibliografiska referensdatabaser. De databaser som användes 
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var Academic Search, MedLine-PubMed, Cinahl och Psycinfo. Sökorden som användes 

var: Experience, heart disease, coronary disease, family, spouse, relatives, partner, part-

ners, nearest, nursing. Ord som exkluderades var: Children, parents, other diseases och 

artiklar som publicerats före 1995. Orden kombinerades på olika sätt för att öka 

möjligheten att hitta relevanta artiklar. Kravet var även att artiklarna var granskade, 

internationellt publicerade och att det var studier som fokuserade på omvårdnad.  

  

Granskning av studierna  

Med hjälp av Willman & Stoltz (2002) utfördes en kvalitetsgranskning av valda 

artiklar. Kriterier för att en kvalitativ studie ska hålla hög kvalitet är en klar 

problemformulering. Det ska även finnas en väl beskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod samt tydlig analysmetod ska vara beskriven. Tillförlitligheten för 

studien ska vara beskriven. Interaktionen mellan data och tolkning ska kunna visas och 

det ska även finnas en kritisk granskning av metoden som använts samt ett etiskt 

resonemang (Backman, 1998, s. 89). Enligt dessa kriterier bedömdes artiklarna med 

hjälp av en tre gradig skala; låg, medium eller hög kvalitet. Åtta av artiklarna bedömdes 

ha hög kvalitet och två av artiklarna bedömdes till medel kvalitet. De artiklar som 

bedömdes ha medel kvalitet hade inte i lika stor utsträckning som de övriga redovisat 

urvalet, metod-och analys delen.  

 

Analys  

Vi har arbetat med ett inifrånperspektiv och med en kvalitativ manisfest 

innehållsanalys. Med inifrånperspektiv ville vi beskriva den subjektiva upplevelsen och 

känslorna som de anhöriga redogjorde för. En kvalitativ innehållsanalys innebär att 

forskaren analyserar innehållet i en berättande text för att identifiera teman eller olika 

mönster. Ur texten väljer forskaren textenheter som motsvarar studiens syfte, efter detta 

följer steg med att kondensera, koda och kategorisera allt material. Det är en stegvis 

process som kräver noggrann läsning och aktivt deltagande av forskaren för att få en 

ökad förståelse av innebörden. Målet med kvalitativ innehållsanalys är att organisera, 

strukturera, men framförallt uppnå en förståelse för det insamlade materialet (Polit & 

Beck, 2004, s 570-573). Kvalitativ innehållsanalys kan ha en latent eller manifest 

ansats. Vid en latent ansats söker forskaren efter det underliggande budskapet. Om 

innehållsanalysen har manifest ansats som utgångspunkt söker forskaren efter det 
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synliga, faktiska innehållet, vad texten säger utan att göra någon tolkning av texten  

(Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004). 

  

Vi har arbetat efter Downe-Wamboldts (1992) åtta- stegs metod.  Arbetet med 

innehållsanalysen började med en läsning av artiklarna för att få en större förståelse av 

innehållet i dem och helhetskänsla. Efter detta identifierade vi och markerade 

textenheter som motsvarade syftet med litteraturstudien. I varje textenhet sökte vi efter 

det betydelsefulla och väsentliga för att säkerställa att kontexten bibehölls. Vi skrev ner 

dessa och översatte textenheterna utan att tolka dem. Vi använde oss således av en 

manifest metod. De kondenserade enheterna skrev vi ner och därefter klippte vi ut 

textenheterna var för sig i pappersremsor. Till att börja med utförde vi en första 

sortering av våra textenheter. Vi parade ihop textenheterna i grupper. Antalet var 37 

små grupper med skillnader och likheter i upplevelsen. Efter detta utförde vi en första 

kategorisering som ledde till 15 grupper. Dessa namngavs efter innehållet i respektive 

grupp. Vi namngav kategorierna så att det skulle vara förståeligt vad innehållet beskrev. 

Sedan utförde vi ytterligare två kategoriseringar för att komma fram till de fem slutliga 

kategorierna. Efter detta läste vi igenom alla textenheter igen och försäkrade oss om att 

de passade in i aktuell kategori. Slutligen jämförde vi textenheterna mot originaltexten 

för att säkerställa validiteten på våra textenheter. Detta utfördes för att vi då gavs 

möjlighet att korrigera och ändra för att öka reliabiliteten i vår litteraturstudie (Jfr. 

Downe-Wamboldt, 1992).  
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Tabell 1 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=10)   

 
Författare, 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlings-
metod 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Albarran, 
Tagney & 
James (2004) 

Kvalitativ 6 kvinnor 
och 2 män 

Intervju / Induktiv 
content analys 

Anhöriga kände 
sig rädda och 
upplevde brist på 
information.  

Hög 

Broström, 
Strömberg, 
Dahlström & 
Fridlund 
(2003) 

Kvalitativ 15 kvinnor 
och 10 män  

Intervju / Critical inci-
dent technique 

Anhöriga till 
personer med 
hjärtsjukdom  
upplevde att 
sömnen 
påverkades och att 
det fick en negativ 
känslomässig 
effekt.  
  

Hög 

Daly et al. 
(1998) 

Kvalitativ 31 kvinnor Intervju / Tematisk 
innehålls analys 

Kvinnorna 
upplevde att de 
måste övervaka 
männen hela tiden 
samt att de 
upplevde oro inför 
framtiden. 
  

Hög 

Dickerson 
(1998) 

Kvalitativ 24 kvinnor 
och 2 män 

Intervju 
/Fenomenologisk 
metod 

Anhöriga upplevde 
svårigheter att 
söka hjälp för att 
vårda den sjuke. 
  

Hög 

Kärner, 
Abrandt-
Dahlgren & 
Bergdahl 
(2004) 

Kvalitativ 17 kvinnor 
och 8 män 

Intervju / Contextual 
analys (Svensson 
1989) 

Anhöriga intog 
olika roller inför 
de förändringar 
som skedde. En 
del var positiva 
och empatiska 
medan andra var 
mer passiva. 
    

Hög 

Lukkarinen 
& Kyngäs 
(2003) 

Kvantitativ 111 kvinnor 
och 35 män 

Frågeformulär / 
Content analys  

Anhöriga 
reagerade med 
olika känslor samt 
kände sig 
begränsade i livet. 
  

Hög 

Stewart, 
Davidson, 
Meade, Hirth 
&  Makrides 
(2000) 

Kvalitativ 13 kvinnor 
och 1 man 

Dagboksanteckningar / 
Tematisk innehålls 
analys 

Anhöriga upplevde 
stress inom många 
olika områden och 
olika 
copingstrategier 
användes.  

Medel 
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Forts. Tabell 1. Översikt över artiklar ingående  i analysen (n= 10) 
 
 
Författare, 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlings-
metod 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Svedlund & 
Danielsson 
(2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 9 kvinnor 
och deras 
partners 

Intervju / 
Fenomenologisk 
hermaneutisk metod 
inspirerad av Riceour 

Anhöriga var 
beskyddande och 
även 
omtänksamma om 
sina partners 
känslor. De 
upplevde också att 
de inte tilläts att 
vara delaktiga.  

Hög 

Svedlund, 
Danielsson & 
Norberg 
(1999) 

Kvalitativ 10 män Intervju / 
Fenomenologisk 
hermaneutisk metod 
inspirerad av Riceour 

Männen beskrev 
en förändrad 
vardag och 
upplevde en 
maktlöshet. De 
upplevde också att 
de passivt 
anpassade sig till 
vad som hände.  
  

Hög 

Theobald 
(1997) 

Kvalitativ 2 kvinnor 
och 1 man 

Intervju / Giorgi´s 
metod 

Anhöriga beskrev  
osäkerhet, 
känslomässigt kaos 
och ett behov av 
stöd och bra 
information samt 
ett accepterande av 
livstilsförändringar 
som följde med 
sjukdomen.  

Medel 

 
 
 
Resultat  
Analysen resulterade i fem kategorier om anhörigas upplevelser av att leva med en 

partner med hjärtsjukdom (tabell 2). I brödtexten nedan presenteras och illustreras 

kategorierna samt valideras med citat från artiklarna. 
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Tabell 2 Översikt av de fem kategorierna (n=5) 

Kategorier  
 

Att vara rädd och inte förstå vad som händer 

Att vara maktlös i den nya situationen 

Att hälsan och sömnen försämras  

Att vara tillmötesgående och beskyddande 

Att vara trygg och hoppfull inför framtiden 

 

 

Att vara rädd och inte förstå vad som händer  

Samtliga studier i analysen visade att rädsla var vanligt. Den grundade sig i oro och 

osäkerhet över att inte förstå vad som hände och rädsla för att inte veta vad som kunde 

utlösa en liknande händelse igen. En del anhöriga beskrev hur oförståeligt och oväntat 

allt varit och hur de fortfarande upplevde situationen som overklig och oerhört svår 

(Dickerson, 1998; Svedlund, Danielsson & Norberg, 1999a). Flera deltagare uttryckte 

oro över att deras partner inte skulle överleva och rädslan följde dem dygnet runt. 

Vidare beskrev de att de inte hade någon tid för sig själva, de var istället upptagna med 

att övervaka sin partner, de ville inte ens lämna rummet de befann sig i (Broström, 

Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2003; Daly et al., 1998; Lukkarinen & Kyngäs, 

2003; Stewart, Davidson, Meade, Hirth & Makrides, 2000). 

 

I still can’t leave him by himself and go [next door for a cup of coffee]. 
Even when he’s sleeping, I always come, I open the door, I check to see 
he’s alright. To see if he’s breathing… (Daly et al: 1998, s. 1203). 

 

I was off  [from work] for three days and am still afraid that there could 
be some disturbance with my wife´s  heart… I´m not convinced it [the 
medical examination] is okay even if the prognosis say’s it’s all right 
(Svedlund et al: 1999a, s. 76). 

 

Det framgick att anhöriga ofta kände sig splittrade och osäkra. En del beskrev att de 

kände sig paralyserade och var tvungna att bli tillsagda vad de skulle göra på grund av 

rädsla och oro (Albarran, Tagney & James, 2004; Svedlund et al., 1999a). Många 

anhöriga beskrev brist på information och att den information de fick var bristfällig och 
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oförståelig (Stewart et al., 2000; Theobald, 1997). I Albarran et al. (2004) beskrev del-

tagarna att de kände sig helt utlämnade och att de erbjöds varken verbal eller skriftlig 

information, som de menade hade varit önskvärd. Detta resulterade i stor rädsla inför 

hemfärden och insikten att de själva skulle vårda sin närstående. 

 

The nurses were all very pleasant but nobody actually sat down with 
me and explained anything (Albarran et al: 2004, s. 204).   

 

I  två studier beskrev kvinnliga anhöriga en stor rädsla för att familjens ekonomi skulle 

försämras. Den rädslan grundade sig på att deras närstående var tvungna att sluta arbeta 

eller att de endast kunde arbeta deltid. Detta förde med sig en försämrad ekonomisk 

situation som beskrevs som stor rädsla och osäkerhet inför framtiden (Lukkarinen & 

Kyngäs, 2003; Theobald, 1997). I samband med den nya livssituationen upplevdes 

rädsla för de förändringar det skulle föra med sig, anhöriga menade att 

livsstilsförändringarna var krävande, dels för dem själva, men också för deras partner 

(Kärner, Abrandt-Dahlgren & Bergdahl, 2004). I Theobalds (1997) studie beskriver 

samtliga deltagare olika typer av rädsla och stor osäkerhet inför det som hände i deras 

liv. De relaterade till tidigare händelser och jämförde med andras erfarenheter av 

liknande situationer. Ytterligare beskrev de rädslan för en försämrad livssituation för sig 

själv och sin partner i framtiden.                 

 

 

Att vara maktlös i den nya situationen  

Många anhöriga uttryckte maktlöshet över att vara otillräcklig för sin partner 

(Dickerson, 1998; Kärner et al., 2004). En del beskrev att de inte hade förmåga att agera 

stödjande och känslor av misslyckande när de försökte ge stöd utan framgång. Flera av 

de anhöriga beskrev att de inte kände sig delaktiga i de livsstilförändringar som skedde 

trots att deras ambition var att vara det. I Svedlund och Danielsson (2004) beskrev 

anhöriga att de kände att de inte fick vara delaktiga i sin partners situation. De kände sig 

utanför och beskrev att de levde separata liv, sida vid sida med varandra och inte till-

sammans med varandra. I Lukkarinen & Kyngäs (2003) beskrev anhöriga att deras 

partners ibland blev upprörda när de försökte nå fram till deras känslor och innersta 

tankar. Deras partners hade gjort de förändringar som de ansåg var nödvändiga utan 

sina anhörigas delaktighet (Kärner et al., 2004) 
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         Things are going well with the disease but I do not know about the real 

situation because he does not tell me about it. If I try to discuss with 
him, he becomes very upset. He is somehow stubborn and likes to boss 
us around. He wants us subdued. I have not got the key to his inner 
world. I am not able to open the door and there is, therefore, no dis-
cussion (Lukkarinen & Kyngäs: 2003, s. 192).    

 
        …she just doesn´t say anything…… she probably keeps it to herself … 

keeps it more or less to herself but one can see when she´s in that 
mood that things aren´t good (Svedlund & Danielsson: 2004, s. 441).  

 

I Svedlund et al., (1999a) berättade männen att de kände sig maktlösa inför det faktum 

att deras kvinnor hade drabbats av en hjärtinfarkt. De kände sig förlamade inför den 

ovana situationen och visste inte hur de skulle agera inför den sjuka kvinnan som 

tidigare hade varit den starka och styrande i relationen. Då kvinnor drabbades av 

hjärtsjukdom visade det sig att männen ofta upplevde känslor av frihetsberövande och 

hopplöshet. De beskrev att de fått nya arbetsuppgifter i hushållsarbetet som de inte 

ansvarat för tidigare (Svedlund & Danielsson, 2004). I Dickerson (1998) framkom 

känslor av isolering från andra människor och att det sociala livet hade förändrats på 

grund av partnerns sjukdom, de anhöriga kände att sjukdomen styrde över deras sociala 

liv. I Broström et al. (2003) beskrev anhöriga att deras partners inte ville umgås med 

vänner som de tidigare haft umgänge med.   

 

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

 

Maktlösheten bland anhöriga visade sig också genom att de såg sjukdom som något av 

ett misslyckande som dessutom kunde ha en negativ påverkan på deras relation. Detta 

faktum var något de inte kunde påverka. Deras syn på sig själva var inte densamma och 

de hade funderingar kring meningen med livet. Känslor av att sjukdomen skulle 

påverka hela deras liv och existens genererade känslor av maktlöshet och osäkerhet 

(Svedlund et al., 1999a). I Daly et al. (1998) beskrev anhöriga frustration och 

hopplöshet när de inte visste vad de skulle ta sig till och inte visste vem de kunde vända 

sig till för att få hjälp.    
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         …sometimes it gets to me...maybe I’m doing the wrong thing, 
maybe I shouldn’t be stressed. What am I supposed to do, where am I 
going to go? Go bash my head on the wall? Who am I going to talk to? 
Who is going to help me not to worry so much? I need to talk to some-
one, otherwise I’ll blow up (Daly et al: 1998, s. 1203).   

        
 
 
Att hälsan och sömnen försämras  

Det var vanligt att anhöriga kände att den egna hälsan påverkades och att sömnen blev 

sämre (Albarran et al., 2004; Broström et al., 2003; Dickerson, 1998; Lukkarinen & 

Kyngäs, 2003, Theobald, 1997). Anhöriga beskrev att de aldrig kunde sova en hel natt i 

sträck, istället vaknade de vid flera tillfällen för att kontrollera sin partner. En del 

beskrev att de vissa nätter inte sov någonting alls (Broström et al., 2003; Albarran et al., 

2004). Tröttheten påverkade det dagliga livet och sömnbristen påverkade möjligheten 

att vara stödjande fullt ut (Kärner et al., 2004). De beskrev ofta  

koncentrationssvårigheter då de inte kunde äta eller sova. Hela situationen gjorde att de 

kände sig som nervösa vrak (Theobald, 1997).  

 

I wake up four or five times a night and listen… to make sure that he’s 
breathing. I never sleep through the night. I’m much more tired and 
anxious.. and much more irritated now (Broström et al: 2003, s. 228). 
 
… for about 3-4 nights I didn’t sleep at all, and then suddenly I got 
really depressed and everything got on top of me… (Albarran et al: 
2004, s. 205). 

 

Anhöriga beskrev magproblem och annan somatisk påverkan på grund av den extrema 

stressituationen. Den extrema stressen gav också upphov till en rad känslor som 

utmattning, depression, isolering och skuld. De ifrågasatte även sin egen delaktighet i 

sin närståendes insjuknande (Daly et al., 1998). Anhöriga beskrev känslor av att ha 

mindre tålamod och att de kände sig mer  irriterade än tidigare (Kärner et al., 2004  

 

…I felt totally worn out, and I hadn’t the same patience as before … 
(Broström et al: 2003, s. 228).      
 

En del av de anhöriga berättade att de varit tvungna att acceptera att de behövde anti-

depressiva mediciner för att klara av situationen. De beskrev den egna psykosociala 

situationen som så svår att de behövde stöd för att klara av den (Kärner et al., 2004; 

Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Vidare redogjordes för att anhöriga var väldigt 
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engagerade i sin partners situation och att de kände sig skyldiga om de tänkte på sin 

egen hälsa. De upplevde att de egna känslomässiga behoven fick sättas åt sidan 

(Dickerson, 1998). När hela livssituationen förändrades, och de tvingades ta ansvar för 

göromål de tidigare delat på, upplevdes bördan så stor att de kände sig deprimerade och 

förargade och att de hade mindre tålamod (Albarran et al., 2004).  

 

 

Att vara tillmötesgående och beskyddande 

Det var vanligt att anhöriga anpassade sig till den nya livssituationen som följde med 

sjukdomen. De såg det som något självklart att ta större aktiv del i hushållsarbetet och 

vara lyhörd inför deras partners behov och önskemål (Stewart et al., 2000; Svedlund & 

Danielsson, 2004; Theobald, 1997). Deras omtanke om sin partner visade sig genom att 

de visade hänsynsfullhet och att de ansträngde sig för att vara till lags och ge stöd 

(Kärner et al., 2004; Svedlund & Danielsson, 2004; Svedlund et al., 1999a). Flera 

anhöriga intog en beskyddande roll som kändes naturlig för dem. De ville inte heller 

uppröra sina partners genom att prata för mycket om det som hänt och deras känslor 

som rädsla och oro (Dickerson, 1998; Svedlund & Danielsson, 2004). Många såg det 

som en självklarhet att förändra sitt gemensamma liv och gjorde medvetet välgörande 

förändringar (Kärner et al., 2004; Theobald, 1997). De insåg att deras partners inte 

skulle återfå sin gamla styrka och accepterade att de i fortsättningen skulle få leva ett 

mer anpassat och lugnare liv (Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Svedlund & Danielsson, 

2004).  

 
I probably facing the same sorts of things, so this year I’ve decided I’m 
going to get somebody else to take up that commitment rather than me 
so that we don’t have quite so many things to cope with  (Theobald: 
1997, s. 598). 

 

Det fanns också beskrivet att anhöriga upplevde att det var ett mer passivt deltagande i 

de förändringar som skedde eftersom deras partner inte krävde eller förväntade sig att 

de skulle ha ett mer aktivt deltagande. Deras inställning var att vara lyhörda och 

stödjande i det som skedde (Kärner et al., 2004; Broström et al., 2003). Det framkom att 

anhöriga kontrollerade sin partner genom att vara mer observant, så att denne eller 

dessa, inte utförde några tyngre göromål. Genom att ha ett ständigt vakande öga på sin 
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partner intogs en näst intill överbeskyddande roll (Dickerson, 1998; Stewart et al., 

2000; Svedlund & Danielsson, 2004).    

 
   He can sleep as long as he needs to in the morning. I always adjust my 

routines to suit him (Broström et al: 2003, s. 229). 
 

 

Att vara trygg och hoppfull inför framtiden 

Somliga anhöriga beskrev att de kände sig trygga i situationen och med personalen, som 

de hade kontakt med från sjukvården, som gav god information och god omvårdnad till 

både den sjuka och den anhöriga. De upplevde att de fick den hjälp de behövde och 

kände sig trygga och avslappnade (Albarran et al., 2004; Broström et al., 2003; 

Dickerson, 1998; Svedlund et al., 1999a).  

 
   I did need help and I got it… I always knew I had someone I could go 

to… (Dickerson, 1998: s. 12). 
 

En del anhöriga beskrev att de hade tagit lärdom av de erfarenheter sjukdomen fört med 

sig och att det hade fört dem närmare sin partner (Svedlund & Danielsson, 2004). De 

kände sig tillfreds med den nya situationen och varje sekund kändes som ett helt liv. De 

värdesatte sin tid tillsammans med sin partner och tog hand om varandra mer än tidigare 

(Lukkarinnen & Kyngäs, 2003; Svedlund & Danielsson, 2004). 

 
After my spouse had been diagnosed, we began to care more for each 
other, became closer than before and took better care of each other  
(Lukkarinen & Kyngäs: 2003, s. 191).       

 

Det fanns anhöriga som beskrev hopp om permanenta livsstilsförändringar vilket skulle 

innebära mindre stress och hälsosammare livsstil. De ville planera för en framtid med 

sin partner och såg framtiden an med tillförsikt. De beskrev positiva förändringar som 

följde med sjukdomen, exempelvis långa promenader som de tidigare hade fått göra 

utan sin partner (Daly et al., 1998; Svedlund & Danielsson, 2004). I Dickerson (1998) 

framkom anhörigas känslor av att allt skulle bli bättre. De upplevde hopp och förtröstan 

med sina partners framsteg och att livet skulle komma tillbaka till dem. Tryggheten som 

en del av deltagarna beskrev grundade sig i det stöd de hade i tron på Gud eller att de 

hade andra i sin närhet som värdesattes högt. De beskrev också en tacksamhet över att 

deras anhörigas liv inte tagit slut (Albarran et al., 2004; Theobald, 1997). 
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Diskussion  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med 

en partner som lever med hjärtsjukdom. Resultatet visade att rädsla och osäkerhet ofta 

förekom hos de anhöriga, vilket ofta grundade sig i brist på information och den 

ständiga ovissheten som den nya livssituationen förde med sig. Ovissheten påverkade 

den egna hälsan negativt och frustrationen över att inte veta vad de skulle göra för att 

hantera situationen var överväldigande och de anhöriga upplevde en stor maktlöshet. 

Det framkom även att de anhöriga kunde omvända den nya livssituationen till något bra 

genom att omvärdera sin syn på livet och ta vara på sin partner på ett annat sätt. Studien 

resulterade i fem kategorier; Att vara rädd och inte förstå vad som händer, Att vara 

maktlös i den nya situationen, Att hälsan och sömnen försämras, Att vara 

tillmötesgående och beskyddande samt Att vara trygg och hoppfull inför framtiden.   

 

I kategorin att vara rädd och inte förstå vad som händer beskrevs rädsla och att inte 

förstå och kunna hantera situationen. Rädslan grundade sig ofta på osäkerhet som i sin 

tur berodde på bristfällig information. Den anhöriga upplevde ofta emotionellt kaos och 

hade svårigheter att ta till sig information angående sin partner och sjukdomen. Detta 

skapade ovisshet som gjorde att de hade svårt att hantera den nya situationen. I 

Thompsons, Erssers och Websters (1995) studie, om anhörigas upplevelser en månad 

efter en partners hjärtattack, beskriver deltagarna att de önskar mer detaljerad 

information men att de endast kan tillgodogöra sig begränsad information vid varje 

tillfälle. Information beskrivs som det största behovet för anhöriga till patienter som är 

kritiskt sjuka i studien av Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee och Grypdonck 

(2005). Vidare beskriver Neville (2003) att det är viktigt att informationen är 

lättförståelig och saklig. När osäkerhet upplevs blir det svårt att hantera situationen. 

  

Koivula, Paunonen-Ilmonen,Tarkka, Tarkka och Laippala (2002) redovisar att brist på 

information och förståelse ökar rädsla samtidigt som god information minskar 

densamma. I Thompson et al. (1995) redogörs för rädsla som var så stark att de 

anhöriga inte vågade tänka på framtiden. Rädslan upplevdes svårare under nätterna och 

medförde att deras sömn blev störd. Liknande upplevelser visade vårt resultat där flera 
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av de anhöriga beskrev att de hade svårt att somna och en del beskrev att de hade svårt 

att få en sammanhängande sömn på grund av rädsla. I Engström och Söderberg (2004) 

beskrivs rädslan komma från det okända, det oväntade och den okontrollerade 

situationen som det innebär att vara anhörig till en partner som är allvarligt sjuk. Det 

stämmer överens med vårt resultatet. Där beskrevs det oväntade i att deras närstående 

insjuknat och hur de överväldigades av den osäkerhet som det innebar. Förutom rädsla 

som kunde avhjälpas med information beskrevs också den osäkerhet de kände inför vad 

framtiden kunde föra med sig. De beskrev oro över att deras närstående skulle insjukna 

på nytt och även att de skulle få sämre livskvalitet. Den rädslan var svårare att påverka. 

 

För att minimera de anhörigas rädsla och osäkerhet bör sjuksköterskan kunna ge bra 

och lättförståelig information. Genom att tillgodose anhörigas behov av att få veta och 

kunna förstå situationen möjliggörs förutsättningar till en mer tillfredsställande vardag 

och en bra grund för de förändringar som det medför för att leva med hjärtsjukdom som 

både sjuk och som anhörig. Sjuksköterskan bör kontinuerligt undersöka 

informationsbehovet hos anhöriga. Trots att behovet av information är känt så upplever 

många anhöriga brist på information (Eriksson & Lauri, 2000).      

 

I kategorin att vara maktlös i den nya situationen beskrev anhöriga frustration över att 

de inte visste hur de skulle kunna stödja och underlätta för sina partners. Somliga 

beskrev det jobbiga med att inte veta hur deras partner kommer att må följande dagar 

och i framtiden. Detta gav känslor av maktlöshet. Vidare framkom det att många 

upplevde att de inte släpptes in i sina partners förändrade situationer som sjukdomen 

orsakat. De beskrev snarare att de upplevde det som om de levde två separata liv och 

inte hade tillgång till sina närståendes känslor och behov. Mårtenson, Dracup och 

Fridlund (2001) beskriver anhöriga hur de blir känslomässigt utestängda av sina 

partners vilket innebär att de mot sin vilja blir mer passiva och förblir utestängda. Den 

förändrade livssituation som framkom i vårt resultat beskrev många som en isolering 

från vänner och socialt umgänge. Även Miller och Timson (2004) redovisar att de 

anhöriga pekar på att det sociala livet har minskat vilket ger upphov till känslor av 

isolering.  
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Vidare beskrev anhöriga i denna studie att de var uppgivna och att sjukdomen styrde 

deras liv. Oförmåga att kunna påverka situationen och även en hopplöshet över att allt 

blivit som det blivit uttrycktes. Detta liknar Millers och Timsons (2003) resultat, där 

beskrivs hopplöshet över att inte kunna påverka situationen och det dagliga livet med de 

dagliga rutinerna som uppstått och att de inte kunde påverka tillfrisknadet. Även 

Svedlund och Axelsson (2000) beskriver att de anhöriga är trött på sjukdom på grund av 

att den resulterar i begränsningar i deras dagliga liv och att detta gör det svårt för dem 

att planera för framtiden.      

 

I Rose (1998) beskrivs att förutsättningar för att få balans i tillvaron, för anhörig som 

vårdar svårt cancersjuk person, underlättas om de själva som vårdgivare kan ta hjälp av 

vänner och vårdpersonal. Deltagarna i den studien som klarade situationen bäst, var de 

som kunde balansera sin tid som vårdgivare med den tid som avsattes för egna 

aktiviteter. Vi anser att det är viktigt att den vårdgivande uppgiften kan kombineras med 

tid för sig själv. För omvårdnadsansvarig sjuksköterskan är det viktigt att se och vara 

lyhörd för anhörigas behov. Det är viktigt att det vid behov ges resurser för att ge 

anhöriga möjlighet till en icke vårdgivande roll utanför hemmet. Detta kan till exempel 

tillgodoses genom att informera om möjlighet till kommunal hemtjänst.       

 

I kategorin att få försämrad hälsa och sömn beskrevs att det är vanligt att den egna 

hälsan blev lidande och att sömnproblem ofta uppstod. Den oerhörda stress det innebar 

att leva med en partner med hjärtsjukdom resulterade ofta i depressioner, förändrat 

temperament och även somatisk påverkan förekom. De upplevde att de fick sämre 

tålamod och att de hade svårare att hantera stress. Den somatiska påverkan visade sig 

framförallt i magproblem. Anhöriga satte sig själv och sina egna behov i andra hand 

och hela deras vakna tid gick åt till att fokusera på partnern. I Miller och Timson (2004) 

beskriver män till kroniskt sjuka kvinnor med ryggsmärtor att den egna hälsan påverkas 

både fysiskt och psykiskt. Osäkerhet kan bidra till försämrad hälsa, men även dåligt 

socialt stöd har visat sig bidra till psykiska svårigheter (Neville, 2003). Detta stämmer 

överens med vårt resultat om osäkerhet som var en dominerande känsla bland de 

anhöriga. I Hinton (1994) framkommer att om inte anhöriga erhåller socialt stöd så 

bidrar det till ökad oro, trötthet och depression. Den försämrade hälsan ökar även av 

stressen av att inte våga lämna den som lever med sjukdomen.     
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Sjuksköterskor eftersträvar hälsa och välmående för både patient och anhöriga. I mötet 

med anhöriga som upplever försämrad hälsa är det viktigt att undersöka vad som avses 

med hälsa och livskvalitet för just den personen. I den kris som det innebär att leva med 

en partner med hjärtsjukdom är det svårt att finna situationen begriplig och hanterbar. 

Enligt Antonovsky (2003) är nyckelorden begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. I omvårdnadsarbetet med anhöriga är det viktigt att sjuksköterskor gör 

situationen begriplig, vilket innebär att ge resurser som kan göra situationen mer 

förståelig och genom det uppleva mer kontroll på vad som sker och varför. 

Sjuksköterskorna kan hjälpa och förbereda patienten och deras anhöriga för att bättre 

förstå känslor och reaktioner som kan komma efter den akuta fasen. Hanterbarheten kan 

tillgodoses genom att tillföra resurser så att det uppkommer en känsla av att kunna 

hantera situationen, till exempel genom att ge information och kunskap. Den viktigaste 

komponenten enligt Antonovsky är meningsfullhet som innebär att sjuksköterskor 

måste försöka underlätta för anhöriga att se det positiva och försöka inge hopp och 

genom det ge en känsla av meningsfullhet (s. 37-42). Vi anser att detta är viktiga 

komponenter som sjuksköterskor har stor användning för i omvårdnad.       

 

I kategorin att vara tillmötesgående och beskyddande beskrev många anhöriga 

anpassningen till den nya livssituationen som något självklart och inte som någon 

belastning. Anhöriga försökte på olika sätt underlätta och vara tillmötesgående 

gentemot sin partner. De såg det som en självklarhet att anpassa sina liv efter partnerns 

tillstånd och tog större ansvar på områden som de inte tidigare varit delaktiga i. I 

Söderberg et al. (2003) berättar männen, som är gifta med kvinnor som lever med 

fibromyalgi, att de avsätter mindre tid för egna intressen, som de haft tidigare, men de 

prioriterar familjeaktiviteter före egna aktiviteter. Vidare beskriver männen att det är en 

svår balansgång för att kvinnorna ska må bra både mentalt och fysiskt. Det krävs att 

männen är känsliga, förstående och visar stor omtänksamhet mot kvinnorna, de lär sig 

till exempel att läsa kvinnornas kroppsspråk. I vårt resultat framkom det att anhöriga av 

omtanke om sina sjuka partners ville vara tillmötesgående och anpassade sin egen tid 

och sina egna vanor så att de skulle underlätta vardagen. 

 

Svedlund och Axelsson (2000) redogör för att de män, till kvinnor som lever med 

hjärtsjukdom, har accepterat att deras partners inte kommer att få tillbaka samma styrka 
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som tidigare och förstår att sjukdomen innebär att de måste leva lugnare. De låter 

kvinnorna bestämma för att inte öka kvinnornas frustration över sin situation. I 

Habermann (2000) redovisar en make, till en kvinna som lever med Parkinsons 

sjukdom, att han har accepterat och förstår att hans partner inte orkar vara bland folk på 

samma sätt som tidigare. Han ändrade sina aktiviteter och minskade sociala kontakter 

hellre än att sätta sin partner i obekväma situationer. Anhöriga i Habermanns (2000) 

och Paulsons, Norbergs och Söderbergs (2003) studier redogör för att de vill vara 

hjälpsamma gentemot sin partner och att de gör mycket för att tillmötesgå sin partners 

önskemål.  

 

Resultatet i denna studie visade att denna anpassning kändes naturlig och inte 

betungande för anhöriga. Enligt Lögstrup (1994) finns ett outtalat och ett ensidigt krav 

att ta hand om den andra. Detta krav uppfylls med den naturliga kärleken som grund. 

En naturlig tillit till den andre är enligt Lögstrup en spontan livsyttring, där motivet för 

omsorgen av den andre leds av vad som gagnar denna bäst och inte utifrån egna 

vinningar och sociala normer. Det etiska kravet enligt Lögstrup är att tillvarata den 

andres liv på det sätt som den andra är betjänt av (s. 16-17, 42). 

 

I kategorin att känna sig trygg och att hysa hopp inför framtiden beskrevs hur de 

anhöriga i den nya livssituationen fann hopp och att de upplevde en trygghet i det 

dagliga livet. Tryggheten och det stöd som beskrevs berodde ofta på att de hade fått bra 

information från sjukvårdspersonal och att de hade en kontakt de kunde ringa om det 

var något de önskade eller behövde. I Engströms och Söderbergs (2004) studie 

beskriver anhöriga hur de, trots att de känner sig ledsna och nedstämda, kan uppleva en 

överraskande styrka i situationen. De uttrycker att de aldrig tidigare har trott sig ha den 

styrkan att klara något liknande, men de menar att i den situationen de befinner sig i 

finns det inte någon valmöjlighet. En anhörig beskriver i deras studie hur insikten kom 

över henne hur viktig hennes närstående är och tankar över hur snabbt livet kan 

förändras aktualiserades. I vårt resultat beskrev anhöriga ofta en tacksamhet inför att 

deras partner hade överlevt och de värdesatte varandra på ett nytt sätt. De fann den nya 

situationen som hoppingivande och den gav dem möjlighet att omvärdera sina liv och 

göra förändringar som skulle ge dem bättre livskvalitet med sin partner.  
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I Herths (1992) studie beskrivs hopp bland familjemedlemmar som skötte om sina 

döende närstående. Hopp beskrivs som något som alltid finns där men det förändras 

beroende på livssituationen. Vidare beskrivs hopp som en dynamisk inre styrka som 

påverkas av den aktuella situationen och befrämjar en ny positiv medvetenhet av att 

vara. Det styrker även vårt resultat, där de anhöriga kunde vända det som hänt till något 

positivt både för dem själva och för deras närstående. De ifrågasatte sitt tidigare liv och 

sina tidigare prioriteringar och levde sitt liv ”här och nu”.  Forsberg, Möller och 

Blomstrand (2002) beskriver att den egna personliga förmågan att hantera situationen 

genom egna strategier, påverkar hur framtidstron upplevs. Om den sociala tryggheten 

finns blir resultatet att de upplever trygghet i situationen och kan hysa hopp inför deras 

framtid. Svedlund och Axelsson (2000) beskriver kontakten med personal inom 

sjukvården, för att få stöd eller råd, inför hemgången som mycket viktigt. Vårt resultat 

visade att stöd, information och den egna inställningen med ett optimistiskt sinnelag var 

avgörande för att de anhöriga skulle känna trygghet och hopp inför framtiden. 

 

Vi finner det anmärkningsvärt och avvikande att kvinnorna i studien Daly et al. (1998) 

upplever att deras män behandlar dem respektlöst inför andra människor. Våra 

reflektioner kretsar kring huruvida det är kulturellt betingat, då dessa kvinnor har sitt 

ursprung i Libanon. Även i Webster, Thompson och Mayou (2002) framkommer 

kulturella skillnader vad gäller upplevelser och behov av vård mellan ”Gujirati Hindu” 

anhöriga och anhöriga som inte är från Asien. Kvinnorna i studien var inte involverade i 

diskussionen angående sjukdomens prognos och var inte delaktiga i samtalen om 

framtiden och sjukdomens konsekvenser för sina partners. Vi anser att det är av yttersta 

vikt att sjuksköterskor beaktar kulturella skillnader för att kunna ge optimal omvårdnad 

och rehabilitering.   

 

Eftersom resultat visade på ett stort missnöje angående information anser vi det viktigt att 

belysa detta ytterligare. Vi menar att sjuksköterskor idag borde känna till vikten av bra 

information för att uppnå en god omvårdnad. Våra reflektioner kretsar kring orsaken till 

svårighet att nå fram till de anhöriga med den information de efterlyser. I  Svedlunds, 

Danielsons och Norbergs (1999b) studie redogör sjuksköterskor för att de känner att de inte får 

någon respons från anhöriga  samt att sjuksköterskor upplever det svårt att möta anhöriga i sorg 

och i kris. Vi anser att som sjuksköterskor kan vi inte vänta oss respons från anhöriga i kris 

utan det är snarare vår skyldighet som sjuksköterskor att tillgodose deras önskemål och behov. 
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Kanske skulle problematiken underlättas om det gavs tillfälle till fördjupad kunskap inom 

informationens betydelse och vårdpedagogik.   

 

Det är genom vetenskapliga studier vi kan få en ökad kunskap och förståelse för 

problematiken som de anhöriga möter i vården. Eftersom det känns angeläget att utföra 

evidensbaserad omvårdnad krävs mer studier i ämnet. Vi trodde att det skulle finnas fler 

vetenskapliga studier inom området. En del artiklar sorterades bort på grund av att de 

inte svarade mot våra inklusionskriterier. Flera artiklar var enbart inriktade på den sjuke 

och inte på de anhöriga. De artiklar som vi använt till vår analys anser vi vara relevanta 

för vår studie. Vår genomförda litteraturstudies trovärdighet hade möjligen ökat om fler 

artiklar hade ingått i analysen. Dock är nio av de valda artiklarna kvalitativa, vilka 

beskriver upplevelser. Vi har haft som mål att analysera omvårdnadsartiklar och inte 

medicinska artiklar, då detta är ett examensarbete i ämnet omvårdnad. För att undvika 

egna tolkningar gick vi kontinuerligt tillbaka till original texten och textenheterna. 

Trovärdigheten i denna studie har dessutom höjts genom att vi har varit två personer 

genom hela arbetet. Dessutom har vi haft en handledare som följt våra steg och gett 

kommentarer på arbetet. Även andra studenter, handledare och examinator har fört 

arbetet framåt genom sina synpunkter. Resultatet i vår litteraturstudie bedömer vi ha 

hög trovärdighet eftersom vårt resultat kan styrkas med studier av olika forskare.  Under 

analysarbetet visade respektive artikel på jämförbara resultat dessutom fann vi mycket 

stöd får vårt resultat när vi gjorde ny litteratursökning för att finna nya referenser som 

stöd till det vi kommit fram till. Detta anser vi tyda på att resultat är överförbart till en 

annan grupp av anhöriga  (Jmf. Holloway & Wheeler, 2002, s. 250-255).    
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