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Abstrakt 

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, dagligen 

drabbas hundratals personer och får sin livsvärld förändrad. På ett 

ögonblick blir personer livshotande sjuka och påminns om sin egen 

dödlighet, de får sedan lära sig att leva med sitt nya liv och anpassa 

sig efter de begränsningar hjärtinfarkten fört med sig. Syftet var att 

beskriva upplevelser efter att ha genomgått en hjärtinfarkt. 19 

vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet av analysen gav fyra kategorier; Att 

uppleva sig själv och livet förändrat; Att relationer till omgivningen 

förändras; Att överväldigas av känslor som påverkar vardagen; Att 

uppleva framtidstro genom copingstrategier. Resultatet visade att 

hjärtinfarkten förde med sig hinder i personers liv, kroppsliga men 

också emotionella, som orsakade sorg och känslan av att själva 

livet hade svikit dem. Anhörigas välvilliga omsorg och oro 

upplevdes som ett fängelse och personer kände sig inlindade i 

bomull, de upplevde ett stort behov av att vara oberoende. Den 

förändrade livsvärlden medförde att de lärde sig att uppskatta och 

värdera livet högre, de omprioriterade saker och beskrev sig även 

ha fått ett bättre liv. Personer hoppades på framtiden och försökte 

hantera situationen med hjälp av egna resurser samt relationer till 

Gud och andra människor. Som sjuksköterskor är det viktigt att ge 

adekvat och individuell information samt stöd till dessa personer, 

för att de på bästa sätt ska kunna hantera den uppkomna situationen 

samt den mer eller mindre annorlunda framtid som hjärtinfarkten 

för med sig. 

 

Nyckelord: Innehållsanalys, hjärtinfarkt, upplevelser, existentiellt 

hot, förlust, copingstrategier.  
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Personer som från en dag till en annan förvandlades från frisk till sjuk upplevde enligt 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) förlust av autonomi. Det pågående livet med alla 

dess planer och förväntningar fick en snabb vändning och personer blev tvungna att 

omvärdera sitt liv. Steg för steg fick personer lära sig att leva med sin sjukdom, men då den 

påminde sig genom smärta eller trötthet medförde det att känslan av välbefinnande var långt 

borta. Sjukdomen tog all styrka och förde med sig existentiella funderingar, som längtan och 

rädsla inför döden, men också vilja att leva. Att leva med en allvarlig sjukdom innebar att leva 

ett liv som växlade mellan uthärdelse, lidande och omformning av jaget. Morse (2001) 

beskriver lidande som något normalt och viktigt för en person samt att det är något som 

förknippas med sjukdom. Tiden som personer lider är högst individuell och beror på 

sammanhanget som de lever i. Lidande personer flyr från smärtan till ett stadium av 

uthärdelse, där känslor stängs av och fokus ligger på nuet, och sedan tillbaka igen. Utan att 

känna känslor kan inget helande påbörjas, lidandet upphör först när personer accepterat livet 

och då kan processen för omformulering av jaget påbörjas. 

 

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Över 40 000 personer får hjärtinfarkt 

varje år, det innebär att cirka 110 personer drabbas varje dag. 60 procent av dem är män och 

resterande kvinnor. Under 2007 avled 10 procent av dem samma dag och ytterligare 11 

procent inom 28 dagar. Risken att få hjärtinfarkt ökar med åldern och de flesta hjärtinfarkter 

inträffar i 70-80 års ålder (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Med ökad ålder samt riskfaktorer bildas förträngningar i hjärtats kranskärl. Det sker genom 

anhopning av fett, bindväv och kalk vilket kan leda till en blodpropp som helt eller delvis 

täpper till ett kranskärl, så att blodet hindras från att nå berörd hjärtmuskulatur. De berörda 

delarna drabbas då av syrebrist och om detta kvarstår i mer än 30 minuter börjar 

muskelcellerna förstöras och en hjärtinfarkt har uppstått. Hur allvarlig infarkten blir beror på 

vilka delar av hjärtat som drabbats samt hur länge syrebristen varar. Efter att personer 

tillfrisknat från hjärtinfarkten och kanske inte längre känner av några symptom löper de ändå 

en ökad risk för återinsjuknande vilket i sin tur kan medföra arytmi och plötslig död. Risken 

för att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt kan reduceras och framtidsutsikterna förbättras 

genom medicinering, ändrade levnads- och kostvanor och eventuell rekanalisering (Hedner, 

2007, s. 42, 49). 
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Anhöriga beskrevs uppleva överväldigande emotionella känslor i varierande former, 

exempelvis oro och rädsla om huruvida personen som fått hjärtinfarkten skulle överleva eller 

inte, eller hur framtiden för personen skulle se ut. De uttalade sig om att ge upp lite av sina 

egna aktiviteter för att kunna spendera mer tid med personen samt ta över lite av dennes 

sysslor (Theobald, 1997). Öhman och Söderberg (2004) beskriver att anhöriga upplevde ett 

krympande liv, delvis för att de kände sig tvingade till ett alternativt liv som medförde 

instängdhet och ensamhet samt en kamp för att behålla hemmet som ett hem. Anhöriga 

upplevde sig även vara som en mamma eller en sjuksköterska för den sjuke personen på grund 

av att de var tvingade till att ta ansvar. Trots detta upplevde de anhöriga en tillförsikt till det 

framtida livet, att ta allting som det kommer även om framtiden kändes skrämmande och 

osäker. De upplevde trots allt en lycka i att vara tillsammans, i ett gott förhållande som hade 

fördjupats på grund av sjukdomen.  

 

 För personer i en studie av Engström och Söderberg (2007) utgjorde de anhöriga en 

anledning för fortsatt kamp i sjukdomen, eftersom personer inte ville skada de anhöriga 

genom att ge upp blev de anhöriga en anledning till att fortsätta leva. Under sjukhusvistelsen 

var de anhöriga en källa till glädje och de förstod personer när de inte kunde uttrycka sig i ord, 

de anhöriga kunde sedan förmedla vidare informationen till sjukvårdspersonalen. De anhöriga 

kunde även se då personer hade ont eller var trött vilket blev en stor trygghet. Då de anhöriga 

inte kunde närvara upplevdes ensamhet och rädsla. De närstående gav också möjlighet för 

personer att få vara hemma. Personer i studien uttryckte en sorg över att ha orsakat sina kära 

ett så stort lidande och tvingat dem till ett uppoffrande av sig själv.  

 

I samband med sjukdom går personer från att ha varit självständiga och full av styrka till att 

vara beroende, svaga och sårbara och det nya livet kan upplevas som en förödmjukelse samt 

en förlust av tidigare värdighet. Lidande uppstår då personer upplever livet som en kamp som 

påverkar värdigheten, att leva ensam med sitt lidande ökar upplevelsen av lidande. Personer 

känner sig oförstådda då de inte blir mötta i sin livsförståelse och det kan då även ha svårt att 

uttrycka sitt lidande. För sjukvårdspersonalen ställs ett etiskt krav, antingen öppet eller tyst, 

på att se de lidande personerna och ge ett etiskt svar genom att exempelvis visa sina egna 

känslor samt empati och att bekräfta personers värdighet genom att uppmärksamma dem. Om 

inte sjukvårdspersonal svarar på det etiska kravet kan personer även uppleva ett vårdlidande. 

Då de lidande personerna blir bemötta i sin livsförståelse uppstår en längtan av att vilja 

återvända till hälsa, att bestämma sig för att finna en ny insikt och mening med situationen 
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(Rehnsfeldth & Arman, 2008). Personer som lidit omformar livet och beskriver sig själva som 

rikare på grund av erfarenheterna, de har en vilja att hjälpa andra som går igenom samma sak 

(Morse, 2001). 

 

Betydelsen av begreppet hälsa och hälsoproblem har länge dominerats av det biomedicinska 

synsättet vilket har medfört att vården sett personers hälsoproblem som endast kroppsliga. 

Den moderna svenska sjukvården har däremot övergått till ett synsätt som erkänner att kropp 

och själ har ett sammanhang, att människan är en enhet av kropp, själ och ande. Människans 

kroppsliga hälsa är en förutsättning för liv medan människans själsliga hälsa är det som kallas 

hennes psyke och omfattar tankar, känslor och vilja. Själslig hälsa kännetecknas av värdighet, 

frihet samt harmoni. Andlig hälsa består exempelvis av kärlek, mening, ödmjukhet och hopp, 

och är människans innersta kärna. För att ge en god vård till personer måste man 

uppmärksamma alla dessa delar (Arman Rehnsfeldt & Rehnsfeldt, 2006, s. 23-24).  

 

Sammanfattningsvis är det en omvälvande händelse för personer att drabbas av allvarliga 

sjukdomar eftersom hela livsvärlden förändras, sjukdomen medför kroppsliga symptom men 

personer drabbas även själsligen och andligen. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i 

Sverige och dagligen drabbas hundratals personer som sedan ska få vård på sjukhus. Denna 

studie anser jag är av betydande vikt för att belysa följderna av en hjärtinfarkt och ge 

sjuksköterskor ytterligare insikt att hela människan, det vill säga kropp, själ och ande behöver 

vård och stöd. En vård av hela människan kan medföra ökad kunskap och förståelse för de 

drabbade personerna vilket i sin tur kan främja hanterbarhet av situationen och öka upplevelse 

av hälsa. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva upplevelser efter att ha genomgått en 

hjärtinfarkt. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Vid litteratursökningen använde jag mig av referensdatabaserna Medline/Pubmed samt Cinahl 

och därefter kompletterade jag med en manuell sökning i artiklars referenslistor (jfr Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 72). Sökningarna genomfördes som fritextsökningar och med 

hjälp av MeSh-termer där följande sökord användes: Myocardial infarction, MI, post 

myocardial infarction, mental health, quality of life, patients' perspectives, experience, self-

concept, coping, cognitive coping strategies, qualitative research, narrated, narrative, 
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nursing, nursing methodology research. Sökorden kombinerades ihop med varandra med 

hjälp av den Booleska termen AND, vilket är ett ord som förenar söktermer så att man ringar 

in så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen (jfr Willman et al., 2006, s. 66-71). 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, de skulle vara kvalitativa, 

peer reviewed samt beskriva upplevelser hos människor som drabbats av hjärtinfarkt. 

Exkluderade blev artiklar som enbart beskrev upplevelser under det akuta skedet samt artiklar 

av låg kvalitet. Varje sökning dokumenterades noggrant och litteraturen som valdes ut var 

artiklar vars abstrakt motsvarade mitt syfte. 

 

Tabell 1.  Översikt av litteratursökning 

Söknr *) Sökord Antal  

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Pubmed 100118 English    

1 MSH Myocardial infarction 161869 0 

2 FT Mental health 142774 0 

3 FT Quality of life 141061 0 

4  1 and 2 and 3 42 1 

Pubmed 100118 English    

1 MSH Myocardial infarction 161869 0 

2 MSH Nursing 169291 0 

3 FT Coping 71824 0 

4  1 and 2 and 3 156 8 

Pubmed 100119 English    

1 

2 

3 

MSH 

FT 

Myocardial infarction 

Cognitive coping strategies 

1 and 2 

161869 

1389 

7 

0 

0 

1 

Cinahl 100119 Peer reviewed   

1 FT MI 2839 0 

2 FT Qualitative research 2809 0 

3  1 and 2 7 2 

Cinahl 100120 Peer reviewed   

1 FT MI (Title) 910 0 

2  FT Narrated 172 0 

3  1 and 2 4 3 

Cinahl 100120 Peer reviewed   

1 

2 

3 

FT 

FT 

MI (Title) 

Patient’s perspectives 

1 and 2 

910 

268 

2 

0 

0 

1 

                                                           Summa artiklar:  16 

                        Artiklar från valda källors referenser:  4 

                                            Total summa artiklar:  20 

*) MSH – Meshtermer i databasen Pubmed, FT – Fritextsökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Efter att jag funnit relevanta artiklar kvalitetsgranskad jag dem enligt ett protokoll från 

Willman et al. (2006, s.156) för kvalitativa metoder. Jag svarade på frågor om artikeln och 
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poängsatte varje positivt svar med 1 poäng och varje negativt svar med 0 poäng. Detta 

omsattes därefter till procent och kvalitetsvärdet värderades som låg, medel eller hög. 60-69% 

graderas som lågt kvalitetsvärde, 70-79% som medel och 80-100% som högt kvalitetsvärde. 

Av mina granskade artiklar blev en utesluten på grund av lågt kvalitetsvärde. De artiklar som 

jag valde att använda ses i tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

 

Alsén et al. 

(2008) 

Kvalitativ 25 personer 

varav 9 

kvinnor och 

16 män. 

Intervjuer/ 

Inledande och 

fokuserad kodning i 

enlighet med en 

konstruktiv grounded 

theory 

Relationer mellan 

sjukdomsresonemang och 

tron på sig själv och tron på 

andra orsakade olika 

variationer av hur 

sjukdomen hanteras.  

 

Hög 

Brink et al.  

(2006) 

Kvalitativ 21 personer 

varav 11 

kvinnor och 

10 män. 

Intervjuer/ 

Tolkning av intervjuer 

enligt grounded theory 

 

Personernas aktiva jag 

hotades av hälsoproblem 

vilket hindrade dem att delta 

i aktiviteter. Omorientering 

av det aktiva jaget är en 

central process i 

tillfrisknandet men 

begränsades av 

sjukdomsuppfattning och 

hanterbarhet. 

 

Hög 

Condon et al. 

(2006) 

Kvalitativ 10 personer 

varav 9 män 

och 1 

kvinna. 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Personerna upplevde för 

många livsstilsförändringar 

samt saknad av 

professionellt stöd från 

samhället. Dessutom 

upplevde de att 

överbeskyddande 

familjemedlemmar 

förvärrade situationen samt 

var en källa till frustration 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daly et al.  

(1999) 

Kvalitativ 8 personer 

varav 6 män 

och 2 

kvinnor. 

Djupa intervjuer med 

öppna frågor/ 

Tematisk analys i tre 

stegs metod. 

Tre huvudfynd: Vikten av 

att vidhålla mänskliga 

kontakter. Finna och utnyttja 

viljan att leva. Sätta tro till 

en högre makt. 

 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

 

Eriksson et al. 

(2009) 

Kvalitativ. 15 personer 

med partner 

varav 11 

manliga 

personer och 

4 kvinnliga. 

Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Efter utskrivning utryckte 

både personerna och deras 

partner ambitioner av att 

känna säkerhet hemma och i 

sig själv samt söka 

normalitet. 

 

Hög 

Hildingh et al. 

(2006) 

Kvalitativ. 16 personer.  Intervjuer/ 

Innehållsanalys. 

Genom självhjälp och hjälp 

från andra, att ömsesidigt 

dela bördor och förtydliga 

begränsningar för 

tillfrisknandet, kunde 

tillfrisknadsprocessen gå 

framåt mot återanpassning 

där hjärtinfarkten integrerats 

med livet. 

 

Medel 

Hutton et al. 

(2008) 

Kvalitativ. 10 män. Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Beskrivande 

fenomenologisk 

analys. 

Fem huvudteman som 

relaterar till personernas 

upplevelse av att se en 

mening med händelsen, 

känslomässiga reaktioner, 

relationer till andra, coping 

strategier samt upplevelser 

av sjukvården. 

  

Hög 

Jackson et al. 

(2000) 

Kvalitativ. 10 kvinnor. Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tre stegs metod enligt 

Anderson och Jack. 

Tillfrisknandet upplevdes 

som en tid kantad av rädsla 

och osäkerhet men ersattes 

med tiden av en mer positiv 

inställning till framtiden. 

Personerna uttryckte ett 

obemött behov av pålitlig 

information. 

 

Hög 

Johansson et al.  

(2003) 

Kvalitativ. 8 kvinnor. Fenomenologiska 

intervjuer/ 

Förflyttning mellan 

hela-delar-hela.  

Efter en hjärtinfarkt 

karakteriserades kvinnornas 

existens av osäkerhet och 

förlust av sammanhang. Det 

är genom försoning med 

kroppen och sjukdomen som 

de kan uppnå känslan av 

välmående och harmoni i 

livet.   

 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

 

Kristofferzon et 

al.   

(2008) 

Kvalitativ. 40 personer 

varav 20 

kvinnor och 

20 män. 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys. 

Personerna var tvungna att 

lära sig leva med 

förändringar i hälsa, 

livsstil, känslomässiga 

reaktioner, arbete och det 

sociala livet samt söka 

efter stöd. Personerna 

beskriver även positiva 

konsekvenser, 

värdeförändringar och 

hopp inför framtiden. 

 

Hög 

Kärner et al. 

(2005) 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ. 

113 personer 

varav 84 

män och 29 

kvinnor. 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Intervjuerna tolkades 

med hjälp av en 

fenomenografisk 

struktur. Fördelningen 

mellan uttalanden bland 

kategorierna blev 

kvantitativt analyserade. 

Fyra huvudteman hittades 

som beskrev olika faktorer 

som underlättar eller 

hindrar hanteringen av 

livsstilsförändringar. 

Kroppslig-, social-

/praktisk-, kognitiva- samt 

effektfulla stimulus. 

 

 

Hög 

Lidell et al. 

(1998) 

Kvalitativ. 12 personer 

varav 9 män 

och 3 

kvinnor. 

Intervjuer/ 

Analys i tre faser enligt 

Taylor och Bogdan. 

Basen i sårbarheten ligger i 

relationen mellan person 

och värld. Fem faktorer 

framträder: ångest, 

underlägsenhet, osäkerhet, 

att inte få bekräftelse samt 

brist på förtrolighet. 

 

Hög 

Ostergaard 

Jensen et al. 

(2003) 

Kvalitativ. 30 personer 

varav 11 

män och 8 

kvinnor. 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys. 

Upplevelser av symptom, 

rädsla, hopp, osäkerhet 

samt behov av rådgivning 

och stöd. 

 

Hög 

Roebuck et al. 

(2001) 

Kvalitativ. 31 personer 

varav 21 var 

män och 10 

kvinnor. 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys. 

Personer upplever deras 

huvudproblem som 

andnöd, osäkerhet och 

överbeskyddande anhöriga 

samt missnöje med 

information och stöd. 

 

Hög  

Sjöström-Strand 

et al. 

(2007) 

Kvalitativ. 20 kvinnliga 

personer vid 

första 

tillfället och 

14 vid det 

andra 

tillfället. 

Intervjuer/ 

Fenomenografisk metod. 

Innan hjärtinfarkten 

upplevde kvinnorna enorm 

press från sig själv och 

omgivande miljö och 

övervägde att det kunde ha 

orsakat hjärtinfarkten. 

Efter hjärtinfarkten 

upplevde de förlorad 

kontroll vilket ledde till 

stress. 

 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

 

Stewart et al. 

(2000) 

Kvalitativ. 28 personer 

varav 14 par. 

Dagböcker samt 

anteckningar från 

diskussioner/ 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Både personerna samt 

partners rapporterade 

liknande stressfaktorer men 

de hanterade detta på olika 

sätt. De beskrev bristfälligt 

stöd, konflikter och 

misslyckade hjälp insatser i 

deras relation. Paren 

upplevde även inadekvat 

informationsstöd från 

sjukvården. 

 

Medel 

Svedlund et al. 

(2000) 

Kvalitativ. 18 personer 

varav 9 

kvinnor och 

deras 

partner. 

Intervjuer/ 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Sjukdomen påverkade 

parens totala välbefinnande. 

Kvinnorna kände sig 

olyckliga och sårbara men 

de kämpade mot rädslan 

som sjukdomen orsakade. 

Partnerns roll var att anpassa 

sig till kvinnans upplevelse 

av sjukdomen men det var 

svårt eftersom paren 

upplevde brist på 

kommunikation. 

 

Hög 

Svedlund et al.  

(2004) 

Kvalitativ. 18 personer 

varav 9 

kvinnor och 

deras 

partner. 

Intervjuer/ 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Paren visade en brist på 

kommunikation mellan 

varandra för att skydda och 

visa omtanke, däremot 

uppstod en icke verbal 

kommunikation som gjorde 

att båda visste hur den andra 

kände. Det uppstod känslor 

av ensamhet samt ångest 

inför en ny hjärtinfarkt och 

rädsla för döden. 

 

Hög 

White et al. 

(2007) 

Kvalitativ. 5 kvinnor. Semistrukturerade 

intervjuer och 

uppföljande 

telefonsamtal/ 

Beskrivande 

fenomenologisk 

analys. 

 

Hjärtinfarkten förde med sig 

osäkerhet, ångest och 

depression. Situationen var 

svår att hantera och 

medförde förändrade 

relationer och roller. 

Hög 

 

Analys 

Min litteraturstudie baseras på ett inifrånperspektiv och jag valde därför att använda mig av 

kvalitativ innehållsanalys enligt beskrivning från Graneheim och Lundman (2004). Det är en 

metod som enligt Downe-Wamboldt (1992) är ett systematiskt och objektivt sätt att dra 

meningsfulla slutsatser från muntligt, synligt eller skrivet data i syfte att beskriva ett fenomen. 
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Graneheim och Lundman (2004) menar att det kan göras antingen manifest eller latent. Jag 

använde den manifesta metoden vilket beskriver det synliga och direkt uttryckta i texten. Den 

latenta metoden utgörs av tolkningar av den underliggande betydelsen i texten. Vidare menar 

Graneheim och Lundman (2004) att det alltid blir någon form av tolkning men att graden av 

tolkning varierar.  

 

I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) började jag med att läsa igenom det 

insamlade materialet upprepade gånger för att erhålla mig en bild av helheten. Efter det delade 

jag in texten i meningsenheter motsvarande syftet med min studie, inklusive omgivande text 

för att sammanhanget skulle kvarstå, och förde in dem i tabeller. Jag arbetade sammanlagt 

med 357 textenheter som kodades för att jag lätt skulle se vilken artikel de var ifrån, och 

därför kunde jag ständigt gå tillbaka till grundkällan för att säkerställa att materialet var 

manifest och inte innehöll mina egna tolkningar. Kodningen bestod av en bokstav och en 

siffra, bokstaven stod för vilken artikel de kom ifrån och siffran för vilken textenhet i artikeln 

det var. Jag översatte textenheterna till svenska och kondenserade dem utan att förlora det 

bärande innehållet för syftet. Jag sammanförde därefter alla kondenserade textenheter i 

kategorier vars namn avspeglade syftet. Kategoriseringen pågick i sex steg tills endast ett fåtal 

kategorier kvarstod vilka skilde sig i innehåll och inte längre gick att sammanföra. 

Textenheterna kategoriserades först till 177 kategorier och därefter stegvis till 93, 38, 18, 10 

och slutligen 4 kategorier. Med dessa kategorier som grund formulerade jag brödtexter vilka 

innehåller citat inhämtat från originalartiklarna och styrker innehållet i brödtexterna (jfr 

Graneheim & Lundman, 2004). Under processen då jag skrev brödtexter återvände jag 

regelbundet till grundkällorna, det vill säga artiklarna, för att innehållet i brödtexterna skulle 

vara textnära och därigenom få högre trovärdighet, men också för att kunna försäkra mig om 

att ingen information förlorats (jfr Downe-Wamboldt, 1992).  
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Resultat  

Analysen resulterade i fyra kategorier vilka presenteras i texten nedan och illustreras med citat 

från artiklarna. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att uppleva sig själv och livet förändrat  

Att relationer till omgivningen förändras  

Att överväldigas av känslor som påverkar vardagen 

Att uppleva framtidstro genom copingstrategier 

 

Att uppleva sig själv och livet förändrat  

Hjärtinfarkten förde med sig kunskapen om hur snabbt livet kan ta slut, och sjukdomen 

fortsatte att påminna personer om hur skört och sårbart livet är (Alsén et al, 2007; Johansson 

et al., 2003).  Detta gav inte bara rädsla för att dö utan även lärdomar om att respektera livet, 

upplevelser av att ha fått en andra chans och fått livet tillbaka samt även ett bättre liv 

(Eriksson et al., 2009; Kristofferzon et al., 2008). Livet och döden blev delar av vardagslivet, 

döden kändes inte längre avlägsen vilket medförde att livet inte upplevdes självklart och det 

var värdefullt att ta vara på varje enskild dag och göra den meningsfull. (Johansson et al., 

2003). Kristofferzon et al. (2008) beskriver att personer omvärderade livet och prioriterade 

saker annorlunda, familjen blev viktigare och de började återta kontakter med vänner de 

förlorat genom åren. De befriade sig även från arbetskrav, levde hälsosammare och hade en 

bättre ekonomi. 

 

 

“...before I thought a lot about having objects around me. Now I don‟t want anything like 

that…don‟t want to have to dust...want to be with my children and grandchildren, with my 

husband…” (Kristofferzon et al., 2008, s. 372). 

 

 

“You develop another way of looking at life. Everything does not have to be done 

today…tomorrow is another day…untouched” (Hildingh et al., 2006, s. 65). 

 

 

Personer upplevde att de en tid efter hjärtinfarkten hade förbättrats så pass mycket att de 

kunde utföra samma aktiviteter som innan insjuknandet, hälsan var mer eller mindre 

densamma och de kände sig inte på något sätt påverkade av kroppsliga problem. Andra 
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personer upplevde däremot att hälsan var nedsatt och beskrev problem som hade att göra med 

hjärtat eller övriga kroppen, exempelvis upplevelser av trötthet, andnöd och bröstsmärtor som 

uppstått eller ökat på grund av hjärtinfarkten (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009; 

Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Symptom orsakades inte endast av sjukdomen 

utan kunde uppstå som biverkning av insatta läkemedel efter hjärtinfarkten, såsom täta 

urinträngningar, mardrömmar och frusenhet (Roebuck, Furze & Thompson, 2001). Personer 

beskrev att dessa oregelbundna kroppsliga symptom gav en ökad medvetenhet och påminde 

dem om vilket tillstånd kroppen befann sig i (Alsén, Brink & Persson, 2007; Kärner, 

Tingström,  Abrandt-Dahlgren  & Bergdahl, 2005; Roebuck, Furze & Thompson, 2001).  

 

 

”I feel the cold more now [participant is sitting next to a radiator]. This is red hot, but I still feel 

cold. I never used to be like this. If it‟s cold, out I just sit here now, I don‟t want to move” (Roebuck 

et al., 2001, s. 793). 

 

 

Personer hade lärt sig att inte se tillbaka på sitt tidigare liv och försökte att inte ta någonting 

för givet. De värderade sin hälsa och sina anhöriga högre än förut, till exempel uttryckte 

personer tacksamhet för varje dag de inte blev sängliggande utan kunde stiga upp (Eriksson et 

al., 2009; Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2008; Svedlund & Danielson, 2004). 

Personers syn på sig själva hade också förändrats, de upplevde sig äldre med svaga hjärtan då 

de var tvungna att trappa ner aktiviteten i livet och de sa sig inte vara samma person som förr 

vilket gjorde att livet inte var värt att leva (Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & 

Danielson, 2004; Hutton & Perkins, 2008). Män beskrev att de inte längre hade behov av att 

visa sin manlighet (Hildingh et al., 2006). 

 

 

”I always thought of myself as relatively young and healthy and I feel like I‟m an old man with a 

dickie heart” (Hutton & Perkins, 2008, s. 91).  

 

 

Att relationer till omgivningen förändras 

Personer upplevde negativa familjeförhållanden där anhöriga tvingade på dem en 

sjukdomsroll fast de själva såg sig i en fas av tillfrisknande. De anhöriga hade ett 

överbeskyddande förhållningssätt vilket medförde frustration hos personer. Personer som 

innan hjärtinfarkten varit aktiva tilläts att knappt göra någonting av sina anhöriga, de fick inte 
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utföra saker som ännu låg inom deras kapacitet. Denna begränsning besvarades med trots som 

i sin tur medförde känslor av spänning i hemmet (Condon & McCharthy, 2006; Roebuck et 

al., 2001). Personer kände sig inlindade i bomull och konstant kontrollerade då de upplevde 

fordringar, till exempel tvång att berätta vad de gjort under dagen. De hade ett ångestfullt 

behov av att vara oberoende och klara sig utan stöd, de anhörigas vänliga omsorg upplevdes 

därför som ett fängelse som var svårt att hantera (Lidell et al., 1998; Ostergaard Jensten & 

Peterson, 2003; Svedlund & Danielson, 2004). Däremot fanns det personer som upplevde 

välbefinnande av att anhöriga tillät dem att slappna av (Hilding et al., 2006).  

 

 

“I find that when they (family) are overprotective it is very frustrating because I have always been 

active. The first day I came out of the hospital they were after blowing the washing machine over 

there and they didn‟t even want me to open the plug you know, can you believe that” (Condon & 

McCarthy, 2006, s. 41). 

 

 

“…the fact that all of a sudden I am a baby again and am not allowed to do things on my own” 

(Roebuck et al., 2001, s.792). 

 

 

Personer upplevde påfrestande relationer till vänner som kunde vara rädda för dem och inte 

veta hur de skulle bemöta dem (Condon & McCarthy, 2006; Stewart et al., 2000). Personer 

ogillade andras oro och ansåg det lättare att bara möta andra sjuka eftersom de inte ställde så 

många besvärliga frågor (Hutton & Perkins, 2008; Svedlund & Axelsson, 2000). De ville inte 

heller anses som gnälliga och ville inte trötta ut eller oroa andra med sina upplevelser av 

känslor och symptom, de upplevde sig själviska över att ta upp så mycket plats (Kristofferzon 

et al., 2008; Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2004).  

 

 

”They kept their feelings and symptoms to themselves because they did not want to affect the 

family. They did not want to worry their relatives nor be known as a „whining person‟” (Svedlund 

& Danielson, 2004, s. 442). 

 

 

Det mest besvärande hälsoproblemet som personer upplevde var trötthet och kraftlöshet, 

vilket minskade livsglädjen och hindrade dem från att utföra hemmasysslor, gå på promenader 

eller umgås med familj och vänner. Personer förklarade att umgängelse med andra var alltför 

ansträngande och de upplevde därför ökade känslor av isolation och ensamhet (Brink, 
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Karlsson & Hallberg, 2006; Johannson, Dahlberg & Ekebergh, 2003; Svedlund & Axelsson, 

2000). Tröttheten och andra kroppsliga symptom tvingade personer till att anpassa sig efter 

kroppens dagsform och de kunde inte själv längre bestämma vad de ville göra. Personer 

beskrev tröttheten som chockerande och obehaglig, de tvingades till att ta det lugnare och vila 

oftare under dagarna. De kände sig handikappade och upplevde det som sönderslitande (Brink 

et al., 2006; Johansson et al., 2003; Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006; Roebuck et al., 2001). 

 

 
 “It‟s awful, being so tired that you feel you have no desire to do anything, because I know I‟ll get 

so tired anyway  // that spontaneous feeling of joy I used to have, that is hard to live up to, when 

I‟m always so tired, then it gets really difficult” (Johansson et al., 2003, s. 233). 

 

 

“It‟s just that I‟ve been so tired. It‟s like someone stuck a tap into me, turned it on and drained all 

my energy” (Brink et al., 2006, s. 407). 

 

 

Personer vars anhöriga var sjuka beskrev sig bli hindrade från att överväga sin egen sjukdom 

på grund av att anhörigas sjukdom dominerade. De upplevde att de själva inte fick något 

känslomässigt stöd, att deras situation inte var viktig (Lidell et al., 1998). Personer upplevde 

även brist på stöd från vårdpersonal och arbetskamrater, de upplevde att nedlåtande uttryck 

var brist på förståelse för deras svaghet och smärta. Detta förvärrade känslan av utmattning 

och ångest (Lidell et al., 1998; Roebuck et al., 2001). Personers upplevelse att inte få psykiskt 

och praktiskt stöd från vården, som de behövde eller blev lovade, medförde att de kände sig 

ensamma och deprimerade (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Andra personer upplevde 

däremot stöd och trygghet från anhöriga men även från rehabiliteringsgrupper där de gavs 

möjligheten att jämföra sig med andra i samma situation, de blev uppmuntrade att bibehålla 

sina livsstilsförändringar. Personer beskrevs uppleva lättnad då de insåg att de inte var 

ensamma i sin situation (Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2008). Ensamheten kunde 

även bero på att personer kände sig obekväma i situationen och därför isolerade sig från 

omgivningen (Eriksson et al., 2009; Svedlund & Axelsson, 2000). 

 

Att överväldigas av känslor som påverkar vardagen  

Personer som fått hjärtinfarkt kände det som att livet skakats om i sina grundvalar. De hade en 

önskan om att leva ett normalt liv och vara friska men fick istället kämpa med kroppsliga och 

emotionella svårigheter, det upplevdes som att själva livet hade svikit dem (Johansson et al., 

2003). Personer upplevde skamkänslor på grund av sjukdomen eftersom de var svagare och 
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inte kunde hantera livet som de gjort förut. Detta medförde även känslor av sorg, värdelöshet 

och misslyckande (Jackson et al., 2000; Svedlund & Axelsson, 2000; White, Hunter & 

Holttum, 2007). Personer upplevde det stressfullt att inte veta varför de drabbats av 

hjärtinfarkt och kämpade ständigt med tankar om detta, de var arga för att de fått sjukdomen 

trots en tidigare bra livsstil. De personer som däremot visste med sig att de själva bidragit med 

riskfaktorer kämpade istället med skuldkänslor, självförebråelser och upplevelser om att 

hjärtinfarkten var ett straff från Gud för en tidigare dålig livsstil (Lidell et al., 1998; 

Ostergaard Jensen & Peterson, 2003; Roebuck et al., 2001; Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007).  

 

 

“Guilt was related to a belief in a punishing God. The MI was perceived as a punishment for an 

unhealthy lifestyle” (Lidell et al., 1998, s. 74). 

 

 

Personer kände hot mot existensen, de beskrev sig förlora en livlina vid utskrivningen från 

sjukhuset (White et al., 2007) och de var otrygga med vetskapen om att vara beroende av 

hjälp vid eventuellt återinsjuknande. Personer beskrev rädsla för att vara långt borta från 

sjukhuset utifall något skulle hända och de var rädda för att vara ensamma. De levde också i 

ovisshet om hur de skulle leva för att inte drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt, ovissheten 

påverkade deras tillvaro och medförde hinder i vardagen (Hildingh et al., 2006; Hutton & 

Perkins, 2008; Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2008; Lidell et 

al., 1998; Roebuck et al., 2001; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Stewart et al., 2000; 

Svedlund & Danielson, 2004). Dessa hinder medförde i sin tur att personerna tvingades att 

förändra sina liv och anpassa sig efter sjukdomen, de upplevde ilska och depression och 

tröstade sig med mat (Kärner et al., 2005; Roebuck et al., 2001; Stewart et al., 2000). Rädslan 

för en ny hjärtinfarkt påverkade personers sömn och de vågade inte sluta ögonen då de inte 

visste om de skulle öppna dem igen (Eriksson et al., 2009; Hildingh et al., 2006; Jackson et 

al., 2000; Lidell et al., 1998). Denna rädsla kunde särskilt uppstå då kroppen på något sätt 

påminde dem om sjukdomen och det medförde att personer ständigt vakade över kroppens 

eventuella signaler, vilket upplevdes som väldigt belastande (Hildingh et al., 2006).  

 

 

“If I hadn‟t got all the sleeping pills, I‟m not sure that I would have slept at all because I was 

convinced for a long time that I daren‟t go to sleep, after having learnt at the hospital that an MI 

very often occurs during sleep” (Lidell et al., 1998, s. 74). 
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Med tiden upplevde personer att rädslan för plötslig död hade minskat men oro och 

bekymmer fanns fortfarande kvar. De oroade sig över hur familjen skulle påverkas, hur 

mycket arbete de skulle kunna utföra samt hur de skulle hantera stress vid återgång till arbetet 

med tanke på deras tidigare stressituation (Jackson et al., 2000; Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007). Oro fanns även för biverkningar av nyinsatta mediciner och för hur deras sexualitet 

skulle påverkas. Oron kunde orsakas av begränsad eftervård och bristande förståelse från 

sjukvården (Roebuck et al., 2001). Lidell et al. (1998) skriver om personer som oroade sig 

över att berätta för läkare om deras oro över sexualiteten på grund av hur läkare skulle tänkas 

kunna reagera över ett sådant ämne. Däremot beskriver Alsén et al. (2008) att för mycket och 

för detaljrik information också kunde bli en börda. 

 

Att uppleva framtidstro genom copingstrategier 

Personer upplevde att deras överlevnad var kopplad till föresats och styrka, medan nederlag 

var ett resultat utav vacklan och svaghet. De ansåg sig ha överlevt eftersom de funnit styrka i 

motgången och vidare fick de styrka och hopp för framtiden genom samhörigheten med 

anhöriga. De ville inte göra anhöriga upprörda eller påverka dem negativt genom att ge upp 

och fick därigenom livsvilja. Personer ville inte heller vara en börda för andra utan klara sig 

själv, vilket fick dem att hantera kampen i det dagliga livet med envishet utan att berätta för 

andra hur de kände (Daly et al., 1999; Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 

2004). Personer upplevde att självömkan och att andra människor tyckte synd om dem 

förvärrade saken och medförde perioder av sjukdomskänsla, att undvika detta var ett sätt att 

komma närmare det vanliga livet (Daly et al., 1999; Eriksson et al., 2009). Situationen kunde 

istället underlättas genom att få kännedom och använda egna resurser såsom vilja, 

beslutsamhet, styrka, övertygelse, humor samt problemlösning mot det befintliga hotet 

(Eriksson et al., 2009; Ostergaard Jensen & Peterson, 2003). Upplevelsen av hanterbarhet 

kunde även uppstå genom mediciner och sjukvård eftersom det gav dem resurser för att 

hantera eventuella framtida symptom och sjukdomar (Alsén et al., 2008; Brink et al., 2006; 

Condon & McCarthy, 2006). 

 

 

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

and it helps, then I‟m not worried. I feel safe with the medication I‟m taking” (Brink et al., 2006, s. 

408). 
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Enligt Daly et al., (1999) uppstod känslor av hanterbarhet även genom tron på en allsmäktig 

Gud, livet upplevdes inte som ett kaos utan som en plan av Herren och genom bönen fick de 

mod och hopp inför framtiden. Det fanns personer som hanterade sjukdomen genom 

förnekande och sköt undan tankar som oroade eller skrämde dem vilket förvärrade den 

känslomässiga effekten (Stewart et al., 2000). De upplevde hjärtinfarkten som något de haft 

på sjukhuset och hade därefter lämnat det bakom sig och ville inte analysera saker utan leva 

som förut (Alsén et al., 2008; Brink et al., 2006; Jackson et al., 2000). 

 

 

“I make sure I don‟t think about it, I shut off. I decide to think about something else… I don‟t want 

to penetrate things, just to think about a good golf game” (Alsén et al., 2008, s. 29). 

 

 

Personer upplevde att mer aktivitet och mindre rädsla var faktorer som bringade hopp och 

självsäkerhet inför framtiden. Ett förbättrat tillstånd kunde bringa optimism för en framtid 

liknande den de haft innan hjärtinfarkten (Jackson et al., 2000). De hoppades på att bli så 

friska som möjligt och få leva ett normalt liv, få utökade relationer, se barnbarnen växa upp, få 

bo kvar hemma men också att döden skulle gå snabbt när den väl kom (Daly et al., 1999; 

Kristofferzon et al., 2008). Personer upplevde det svårt att känna tillförlitlighet inför en 

framtid som upplevdes gå utför och som upplevdes vara komplicerad och begränsad. Det 

upplevdes även svårt att över huvud taget se någon framtid (Hildingh et al., 2006; Svedlund & 

Danielson, 2004). Då de hade svårt att vara optimistiska om framtiden var de inte heller 

motiverade till förändringar i livsstilen (Alsén et al., 2008).  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser efter att ha haft en hjärtinfarkt. 

Analysen resulterade i fyra kategorier; Att uppleva sig själv och livet förändrat; Att relationer 

till omgivningen förändras; Att överväldigas av känslor som påverkar vardagen; Att uppleva 

framtidstro genom copingstrategier. 

 

Resultatet pekade på att oregelbundna kroppsliga symptom påminde personer om 

hjärtinfarkten, att nedsatt hälsa upplevdes som hinder i tillvaron och att de inte kunde leva sitt 



 

18 

 

liv som förut. I en studie om lungcancer beskrev personer sina kroppar som barometrar på hur 

cancer utvecklades där varje förnimmelse av smärta eller hosta misstänktes som tecken på att 

cancer kommit tillbaka (McCarthy & Dowling, 2009). Öhman, Söderberg och Lundman 

(2003) menar att livet med sjukdom överskuggades av smärta, svaghet och trötthet vilket 

hindrade personer från att göra de mest vardagliga saker, till exempel att äta och sova. 

Personer upplevde kroppen som skör och spröd och sig själva som en halv person eftersom de 

fortfarande hade samma vilja som förut men kraftigt minskad styrka. Söderberg, Lundman 

och Norberg (2002) beskriver att fatigue och trötthet påverkade personers förmågor att utföra 

dagliga sysslor, delta i aktiviteter med familjen men också att bara lyssna på eller besöka 

andra människor. Zrinyi och Horvath (2003) menar att personer som var tillfredsställda med 

vården och interaktionen med sjuksköterskan med högre sannolikhet hyste förståelse för 

fördelarna av en hälsosam livsstil eftersom det fanns ett samband mellan tillfredsställelse och 

mindre upplevelser av hinder i livet. För att personer skulle känna tillfredsställelse var det 

viktigt att de kände sig uppmärksammade och fick tillfällen att ta kontakt samt diskutera med 

vårdpersonal.  

 

Resultatet visade att personer upplevde sig själva men också livet förändrat. Genom 

hjärtinfarkten och sjukdomsperioden efteråt fick de ett annat synsätt på livet och lärde sig att 

värdera och uppskatta det högre. I en studie av Skaggs och Barron (2006) beskrivs att 

händelser som hotade personers liv eller betydelse triggade igång ett sökande efter mening 

med livet, en framtid som tagits för given hotades och väckte på så sätt upp personer att 

omvärdera livet. Asbring (2001) beskriver personer som använde sina erfarenheter av 

sjukdomen och skapade en ny och mer fördelaktig identitet än de förut haft samt erhöll en 

djupare förståelse för livet, sig själva och andra. De fick en starkare känsla av vad som 

verkligen var viktigt i livet och saker de tidigare tagit för givna blev värdefulla medan 

matrealistiska saker ansågs ointressanta. Även Bergman och Berterö (2001) menar att 

sjukdomen gav personer i deras studie ett annat perspektiv på livet och de önskade inte längre 

att framtiden bara skulle bestå av arbete, utan ville ge tid åt nöjen, familj och vänner. Asbring 

(2001) skriver även om förändring av identiteten där den nya identiteten beskrevs som ett 

annat jag, utanpå det egna jaget, som levde ett eget liv. Det nya jaget hade ännu inte 

integrerats med det tidigare och det beskrevs som att leva med någon annan som de varken 

kände eller ville umgås med. Skaggs och Barron (2006) belyser vikten av att sjuksköterskan 

hjälper personer i sökandet efter mening med livet genom att främja och stödja bearbetningen 

av den negativa livshändelsen.  
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Resultatet visade att relationer till omgivningen förändrades på grund av hjärtinfarkten. 

Personer hade behov av att vara oberoende men upplevde sin familj som överbeskyddande, 

vännerna var rädda för dem och de isolerade sig från omgivningen på grund av att de var 

obekväm i situationen. I en studie av Öhman et al. (2003) fick personer efter insjuknandet inte 

längre vara med i beslutsfattningen angående deras eget liv, de upplevde att hela omgivningen 

var emot dem vilket medförde att de kände sig små och obetydliga. Personer kände att detta 

gav stora förluster av självständighet och beskrev att livet förlorat sitt värde. McLean och 

Timmins (2007) menar att anhöriga till personer som drabbats av en hjärtinfarkt ofta upplevde 

sig utelämnade från informationsprocessen, de upplevde att de drabbade personerna fick 

mycket mer information men i sin tur inte återgav den helt sanningsenligt till sina anhöriga. 

De anhöriga fick ingen information om personens förväntade förmågor eller begränsningar, 

det gav negativa effekter på de anhörigas självförtroende och på relationen till personen vilket 

i sin tur medförde att de hade en tendens till att bete sig överbeskyddande. Information till de 

anhöriga gav dem istället självsäkerhet att hantera uppkommande situationer effektivt. Öhman 

et al. (2003) menar att det var viktigt för personer att känna sig oberoende och kunna hantera 

livet i så stor utsträckning som möjligt då det medförde självkänsla och tillfredsställelse. I en 

studie om lungcancer beskrev personer att bekanta tog avstånd ifrån dem för att de inte visste 

hur de skulle hantera den cancersjuka personen eller vad de skulle säga. Personer upplevde 

det som att andra var rädda för dem vilket uttrycktes vara obekvämt (Chapple, Ziebland & 

McPherson, 2004). Det upplevdes att sjukdom gav utanförskap, grannar kom inte längre på 

besök och de hindrades från att ta kontakt med andra på grund av rädslan för att bli sedd som 

en annorlunda person än de varit som friska. Detta medförde att de isolerade sig själva vilket 

ökade känslan av utanförskap och att inte leva ett vanligt liv (Öhman et al., 2003).  

 

Resultatet visade även att sjukdom hos anhöriga medförde att personer hindrades från att 

överväga sin egen situation, de upplevde även att de inte fick psykiskt och praktiskt stöd från 

vården. Bergman och Berterö (2001) menar att situationer där anhöriga var sjuka ofta 

genererade krav på personer då de anhöriga ofta krävde att först bli prioriterade. Dessa krav 

medförde stress och att tiden inte räckte till för att ge dem själva tid åt nöjen och 

tillfrisknande. Öhman et al. (2003) menar att möten med människor som visade bristande 

förståelse och insikt upplevdes kränkande och försvagade den styrka som personer behövde 

för att uthärda sjukdomen. Sjuksköterskor som inte tog personers behov på allvar gav 

personer känslor av besvikelse vilket medförde osäkerhet medan motsatsen, då sjuksköterskor 
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gav adekvat hjälp, gav känslor av säkerhet. Undén et al. (1993) menar att det var betydande 

att sjuksköterskor gav ökat stöd åt personer efter utskrivning genom besök där personer kunde 

föra fram frågor och funderingar angående sjukdomen. Detta medförde positiva effekter på 

psykosociala faktorer såsom upplevelser av depression, livskvalitet och tillfredsställelse med 

vården.  

 

Resultatet pekade på att personer upplevde sig överväldigad av känslor som påverkade 

vardagen. De hade en önskan om att få vara friska men tvingades till en sjukdomsroll och 

upplevde att livet hade svikit dem. Svagheten förde med sig känslor av sorg, värdelöshet och 

skam och anledningen till sjukdomen förde med sig ovisshet eller skuld. I en studie av 

Bergman och Berterö (2001) beskrivs personer vara medvetna om att livet aldrig mer skulle 

bli detsamma igen och de upplevde sorg över den förlorade hälsan men var tvungna att 

anpassa sig efter sjukdomen. Öhman et al. (2003) menar att personer upplevde besvikelse 

över att ha drabbats av sjukdom, att från en dag till en annan förvandlas från frisk till sjuk och 

att det pågående livet med alla planer inför framtiden plötsligt förändrades. Svedlund, 

Danielson och Norberg (2001) menar att skammen över svagheten som hjärtinfarkten förde 

med sig redan uppstod på sjukhuset där de beskrev sig känna ett misslyckade för att andra 

skulle behöva klä på dem, hjälpa dem att gå och så vidare. Öhman et al. (2003); Skaggs och 

Barron (2005) beskriver att det var av stor vikt för personer i deras studier att hitta en orsak 

till varför de drabbats, eftersom personer då kunde utveckla en förståelse samt acceptans för 

händelsen och för dess effekter på livet. Bergman och Berterö (2001) beskriver personer som 

nämnde att rökning, övervikt och ärftlighet låg bakom deras hjärtinfarkt. Medvetenheten om 

ohälsosamma livsstilsfaktorer kom under olika faser av sjukdomstiden, de hade ofta tänkt 

starta ett hälsosammare liv men det hade inte blivit av på grund av brist på tid och energi. 

Personer med lungcancer upplevde sig stigmatiserade av omgivningen då alla runtomkring 

förknippade sjukdomen med rökning och smuts samt att personer dör en hemsk död. Denna 

stigmatisering kunde leda till att personer avskräcktes från att söka stöd (Chapple et al., 2004). 

Delmar et al. (2006) menar att fördomar, fördömanden och okunnighet från omgivningen ofta 

ökade känslorna av skuld. Bergman och Berterö (2001) belyser vikten av att sjuksköterskan 

informerade personer om ohälsosamma faktorer för att dessa skulle förstå varför det var 

ohälsosamt och vilken effekt det hade på deras hälsa. Vidare menar de att förbud och 

”pekpinnar” inte var framgångsrikt. Enligt en studie av Delmar et al. (2006) ska 

sjuksköterskan bara ge personer kunskap för att de ska kunna fatta beslut på en bra grund. För 

mycket kontroll från sjuksköterskan kan medföra att personer sätter sina liv i sjuksköterskans 
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händer och därför måste det finnas en balans mellan kontroll från sjuksköterskan och 

personer.  

 

Resultatet visade även att personer var rädda för att återfå en hjärtinfarkt och dö, de var rädda 

för att vara ensamma och upplevde otrygghet med vetskapen om att vara beroende av hjälp 

om något skulle hända. Med tiden bleknade rädslan men oron över påverkan på familjen, 

återgång till arbete, mediciner och biverkningar fanns fortfarande kvar och beskrevs vara 

orsakad av begränsad eftervård. Engström och Söderberg (2007) menar att deras deltagare 

kunde uppleva sig vara en börda för andra, de kände att de tvingade sina anhöriga att ge upp 

saker för att istället stödja dem och de upplevde sig ha orsakat deras anhöriga ett stort lidande. 

Denna oro över hur anhöriga skulle klara situationen uppkom redan under sjukhusvistelsen 

(Svedlund et al., 2001). Bergman och Berterö (2001) menar att det fanns oro för att återgå till 

det vanliga livet igen och de behövde hjälp att förstå sammanhanget mellan jobb, vila och 

återhämtning. Uppföljningssamtal på sjukhuset var därför av stort värde, personer fick tid att 

ställa frågor vilket i sin tur gav upplevelser av säkerhet.  

 

Resultatet visade att personer upplevde framtidstro genom copingstrategier. De upplevde sig 

ha funnit styrka i motgången genom egna resurser och genom relationen till anhöriga och 

Gud. Situationen upplevdes inte kaotisk utan som en plan av Herren, även mediciner och 

sjukvård utgjorde en resurs för hantering. Engström och Söderberg (2007) menar att anhöriga 

hade en stor betydelse för personen och uttrycktes vara ett redskap i sjukdomen. Anhöriga 

beskrevs ge personer kraft som enbart nära relationer kunde ge, de gav en anledning till att 

fortsätta kämpa och gav känslor av säkerhet och glädje till personen. Antonovsky (2005, s. 38-

41, 44-46, 52) skriver om betydelsen av resurser. Det kan vara resurser som står under 

personens egen kontroll eller resurser utom personens kontroll, till exempel Gud, anhöriga 

och läkare. Upplever personer mycket resurser har de en hög känsla av hanterbarhet av 

situationen vilket medför att personer inte känner sig som ett offer för omständigheterna utan 

kan hantera situationen. Hanterbarhet är en av tre komponenter i begreppet känsla av 

sammanhang, de två andra komponenterna är meningsfullhet och begriplighet. Antonovsky 

förespråkar en balans mellan det salutogeniska och patotegeniska synsättet, det 

salutogenetiska synsättet fokuserar på vilka faktorer som ger hälsa åt personer medan det 

patogeniska synsättet fokuserar på vad som orsakar sjukdom. Bergman och Berterö (2001) 

menar att även sjukvårdspersonal kunde utgöra en källa till säkerhet genom personers 

möjlighet att närsomhelst kunna få kontakt med kompetent sjukvårdspersonal. De uttryckte att 
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samtal med kompetent personal upplevdes helande, upplivande och avlastande för sinnet.  

  

I resultatet framkom det även att det fanns personer som använde förnekande som 

copingstrategi, vilket beskrevs förvärra situationen. Redan under det akuta skedet av 

hjärtinfarkten menar Svedlund et al. (2001) att personer förnekade sitt tillstånd samt 

distanserade sig själva från situationen och önskade sig vara normala. Smärtan och stressen 

överväldigade dem och hellre än att bemöta situationen så distanserade de sig ifrån den. De 

var inte känslomässigt involverade och undangömde känslorna under händelseförloppet samt 

förstod inte att hjärtinfarkten skulle ha permanenta effekter på deras liv. De hade också brist 

på förståelse varför de var på sjukhuset och ville gå hem, direkt smärtan var borta upplevde de 

att allt var över. Resultatet i min litteraturstudie visade även att personer hoppades på 

framtiden, men hade de svårt att vara optimistiska var de inte heller motiverade till 

förändringar i livsstilen. Moore (2005) menar att hopp är något som för en person ut ur en 

svår situation och ökar livskvaliteten, hopp har ett kraftfullt intryck på levnaden och kan leda 

till att personer trotsar en osäker framtid med sjukdom och svaghet. Det är ett begrepp som 

kopplas samman med förmågan att anpassa sig med situationen och leva ett meningsfullt liv. 

Skaggs och Barron (2006) menar att de som fortsätter att se negativt på händelsen kan 

utveckla negativa känslor, depression, förlorad livsvilja samt försämrad fysik. Moore (2005) 

menar att sjuksköterskor befinner sig i nyckelrollen för att ha samtal med personer om hopp 

samt strategier för att hitta nytt hopp. Detta kan ske genom att avsiktligt använda hopp som ett 

redskap, att införa samtal om hopp med personer samt berätta hoppfulla berättelser som 

påminner dem om hopp. Det har visat sig att personer känner sig mer hoppfulla då de har 

pratat om hopp eller hört hoppfulla berättelser. Vidare kan sjuksköterskan främja hopp genom 

att lyssna på personers upplevelser och finnas till för dem.  

 

Metoddiskussion 

Tillförlitlighet i kvalitativa studier beskrivs av Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) 

uppnås genom att metoden är systematisk och adekvat. Inom detta begrepp ingår pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet.  

 

För att uppnå pålitlighet bör resultatet vara exakt och noggrant återgivet samt att andra 

forskare, genom ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt, ska kunna genomföra liknande studier 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255; Polit & Beck, 2002, s. 434-435). Pålitligheten i min 

litteraturstudie styrktes genom att jag noggrant har beskrivit metoden för datainsamling, 
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dataanalys samt gjort översikter av litteratursökning (tabell 1) och de vetenskapliga artiklar 

som ingått i studien (tabell 2). För att granska mina funna vetenskapliga artiklar använde jag 

mig av ett protokoll för kvalitetsbedömningar av studier med kvalitativ metod (Willman et al. 

156-157). Endast artiklar med medel eller hög kvalitet ingick i litteraturstudien. 

 

Trovärdighet avser sanningshalten i resultatet och styrks med citat i texten (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 255; Polit & Beck, 2004, s. 430). Under arbetets gång har jag gått tillbaka 

till textenheternas grundkällor, det vill säga artiklarna, för att hålla resultatet textnära och 

kontrollera att ingenting gått förlorat. Jag har stärkt trovärdigheten i min analys genom att 

citera artiklarna men även genom att jag noggrant har redovisat artiklar och metod som jag 

använt.  

 

För att uppnå överförbarhet i en studie bör resultatet kunna överföras till en liknande grupp av 

människor i en liknande situation (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Ett omfångsrikt 

resultat, tillsammans med citat, stärker överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Mitt 

resultat är beskrivet tillsammans med citat från artiklarna som ingått i analysen för att göra 

resultatet bredare och mer detaljerat. 

 

Bekräftbarhet visas genom att studiens syfte inte gått förlorat och att resultatet inte är 

forskarens egna antaganden och föreställanden, data ska vara objektivt och neutralt. Där 

bekräftbarhet finns kan läsare spåra forskarens data till grundkällorna (Holloway & Wheeler, 

2002, s. 255: Polit & Beck, 2004, s. 435). Jag använde mig av en manifest innehållsanalys 

vilket inte tillåter egna tolkningar utan koncentrer sig på det objektiva och direkt synliga i 

texten. Jag har även haft stor hjälp av handledare och kurskamrater som granskat min analys 

och sett eventuella misstag. Vidare för att bekräftbarhet skulle uppnås har jag gjort en tydlig 

källhänvisning och även en tabell i litteratursökning som visar hur jag funnit artiklarna och 

hur läsare kan gå till väga för att hitta dem.  

 

Begränsningar i min litteraturstudie kan ha uppstått genom att jag exkluderat artiklar på andra 

språk än engelska och därför kan ha missat relevant litteratur på andra språk. Det kan också 

finnas brister i översättningen av textenheter till svenska, eftersom engelska inte är mitt 

modersmål.  Antalet artiklar (n=19) som jag använt i litteraturstudien kan vara ytterligare en 

svaghet samt att min begränsade kunskap om kvalitetsgranskning kan ha medfört 

felbedömningar av studiernas kvalitet.  
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Slutsats och implikationer 

Resultatet av min litteraturstudie ger ökade kunskaper om att personer upplever en hjärtinfarkt 

på många olika sätt. Händelsen påverkar personers pågående liv samt deras utsikter inför 

framtiden och bidrar till mångfasetterade känslor såsom rädsla, ångest, skuld och skam, men 

även tacksamhet över livet. Jag har fått ökad förståelse för hur komplex människan är och hur 

olika behoven kan se ut för personer som genomgått en hjärtinfarkt. 

 

Omvårdnadsarbetet bör utvecklas till att se mer till personers helhet och därför är det viktigt 

att sjuksköterskan får insikt i att människan inte bara består av en kropp utan också själ och 

ande vilka påverkas av varandras mående. Sjuksköterskan bör inse vikten av att inte endast 

vårda patientens kropp utan även vara en källa till helande för patientens emotionella 

påfrestningar. Sjuksköterskan bör även förstå betydelsen av information samt få en ökad 

medvetenhet kring sitt bemötande och stöd gentemot personer. Detta bemötande samt 

information kan inte generaliseras för alla utan varje person måste bemötas individuellt. 

 

De mest centrala omvårdnadsåtgärderna jag identifierat är information och stöd. Det är viktigt 

för personer att på sjukhuset få en kontakt med sjuksköterskan, att bli uppmärksammad och få 

tillfällen till diskussion samt hjälp att bearbeta händelsen. Sjuksköterskan bör även vara öppen 

för att ta upp diskussioner med personer om ämnen som kan anses generande, eller ämnen 

som är bra för personer att veta men som de på grund av omständigheter inte kommer på att 

fråga om. Sjuksköterskan bör informera på ett sådant sätt att sjuksköterskans råd inte framstår 

som ett tvång utan denne bör istället ge personer en bra kunskapsmässig grund för att de 

själva ska kunna fatta sina egna beslut. Förslag på vidare forskning är studier om 

sjuksköterskors möjligheter att kunna ge patienter det stöd de är i behov av efter att ha 

genomgått en hjärtinfarkt. 
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