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Abstrakt 

Hjärtinfarkt är en sjukdom som drabbar många människor och drastiskt föränd-
rar deras livssituation. Behov finns att lära sig möta, såväl som lyssna till dessa 
personer för att kunna ge en adekvat vård som baserar sig på en djupare förstå-
else för dennes erfarenheter. Syftet med studien var att beskriva personers upp-
levelse av hjärtinfarkt en tid efter utskrivning. Tolv artiklar analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: att känna hot 
mot existensen och leva med en opålitlig kropp, att skuldbelägga sig själv och 
förneka sjukdomen, att förlora sitt tidigare liv och känna besvikelse, att behöva 
stöd och kunskap för att känna trygghet, att hitta ny hållning till livet och förso-
nas med sjukdomen. Sjuksköterskan har en viktig uppgift genom att informera 
och stödja personer för att minska osäkerheten och uppnå en bättre hälsa. Per-
soner kan känna skuld över att ha orsakat sjukdomen och sjuksköterskan ska 
minska denna känsla genom ett gott bemötande. 
 
Nyckelord: hjärtinfarkt, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys, existentiellt 
hot, skuld, förnekelse, förlust, stöd, försoning 
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Att få en diagnos på en livshotande sjukdom upplevs som förödande för den drabbade männi-

skan. Det kan leda till att den enskilde ser en annan mening med livet och uppskattar andra 

saker i livet än tidigare. Att uppleva hopp och andlig tro kan utgöra en trygghet och tröst för 

personer i denna situation. Denna tro och känsla av hopp kan bidra till att den enskilde männi-

skan hittar strategier för att hantera den nya och hotande livssituationen (Albaugh, 2003). 

 

Att leva med allvarlig sjukdom innebär många dramatiska förändringar i livssituationen för 

den sjuke. En människa i sjukdom är sårbar och blir påmind om sin kropps betydelse för att 

fungera i vardagen. Förändringarna medför en mängd stressande upplevelser som till exempel 

smärta och livsstilsförändringar. Sjukdomen har en förmåga att uppsluka det mesta av den 

sjukes tid och kraft och medför en existentiell vånda inför framtiden (Öhman, Söderberg och 

Lundman, 2003). Existentiella frågor uppstår när en person konfronteras med spirituella frå-

gor som rör livet självt och när döden blir verklighet i livet (Råholm och Lindholm, 1999). 

 

År 2000 drabbades cirka 30 000 människor i Sverige av hjärtinfarkt. De som överlever är 

tvingade att klara av konsekvenserna av sjukdomen och det kan innebära att leva med sjuk-

domsrelaterade symtom, livslång behandling och livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2004, 

s. 100). Att drabbas av hjärtinfarkt innebär en traumatisk upplevelse ur ett psykiskt, fysiskt 

och psykosocialt perspektiv. I det akuta skedet upplever personer en abrupt förändring från att 

ha varit frisk till att bli allvarligt sjuk och påmind om sin egen dödlighet och det är vanligt att 

dessa personer drabbas av depression (Svedlund, Danielsson & Norberg, 2001). 

 

Enligt Lidell (1998, s.13, 17) och Socialstyrelsen (2004, s. 11-12, 54) kan åtgärder mot hjärt-

sjukdom inriktas dels mot att förebygga sjukdom, primär prevention, dels på att förebygga 

återfall, sekundär prevention. Hjärtrehabiliteringsprogram bidrar till att fler personer snabbare 

kan återvända till arbetslivet och till en fysiskt aktiv fritid. Rehabilitering efter hjärtinfarkt är 

omfattande och syftet är att minska effekten av primära och sekundära riskfaktorer och att 

minimera den ogynnsamma effekten på viss miljömässig och individuell inverkan på utveck-

lingen av hjärtsjukdomen. I Sverige har socialstyrelsen utarbetat riktlinjer för hjärtsjukvård 

(Socialstyrelsen, 2004) och hjärtrehabiliteringen kan indelas i tre faser: 

 

 Fas I omfattar vistelsen på sjukhus och består av all rehabilitering av patienten, detta innebär 

att patienten får information och en riskbedömning görs innan hemgång. Fas II börjar när pa-

tienten skrivs ut från sjukhuset fram till tre till sex månader efter utskrivning, den innefattar 
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information för patient och närstående, fysisk träning, rökavvänjning, dietråd, psykosocialt 

stöd samt återgång till arbete och ett aktivt dagligt liv. Fas III fortsätter livet ut och syftar till 

att minska och behandla riskfaktorer för framtida hjärtsjukdomar/infarkt och till att bibehålla 

hälsa och välbefinnande genom att bevara en fysiskt aktiv och rökfri livsstil. De positiva ef-

fekter som hjärtrehabiliteringen för med sig är minskad hjärtdödlighet, minskning av symtom, 

förbättring av fysisk arbetsförmåga, minskning av blodfettshalter, minskning av rökning och 

förbättring av välbefinnande och livskvalitet (Lidell, 1998, s.13, 17; Socialstyrelsen, 2004, s. 

11-12, 54). 

 

Målet med hjärtrehabilitering är att förbättra den fysiska förmågan och öka det känslomässiga 

välmåendet. Den kan minska dödligheten och höja livskvaliteten för den drabbade (Aude, Hill 

& Anderson, 2006). Personer som drabbas av hjärtinfarkt blir ofta medvetna om att deras livs-

stil kan vara en bidragande orsak till sjukdomen och de flesta är motiverade till förändring. 

Att göra livsstilsförändringar är en svår och komplex utmaning då denna livsstil utvecklats 

under en hel livstid och eftersom alla människor har olika förväntningar, behov och upplevel-

ser. Att överleva hjärtinfarkt kan motivera och uppmuntra till livsstilsförändringar i den tidiga 

återhämtningsperioden (Condon, & McCarthy, 2006).  

 

Clark (2003) visar hur stress är ett centralt tema i samband med hjärtinfarkt, många får psy-

kiska svårigheter som ökar efter utskrivningen från sjukhus och som kan fortskrida åtminsto-

ne ett år efter insjuknandet. Stress och stresshantering är ett vanligt tema i den information 

som ges till en person efter hjärtinfarkt och detta utgör en stor del i den efterföljande hjärtre-

habiliteringen, eftersom stress kan vara en utlösande faktor till framtida hjärtinfarkt. Det bör i 

större omfattning, för dem som upplever psykologiska svårigheter, ges möjlighet att diskutera 

dessa svårigheter och problem med professionell personal. Det är viktigt för sjukvårdsperso-

nal att förstå individens egen upplevelse av stress eftersom det kommer att påverka resultatet 

av den information som ges. I aktuell forskning debatteras stressens funktion och om den kan 

orsaka hjärtinfarkt. Clark (2003) menar i sin studie att vetenskapen mer och mer lutar åt det 

hållet och att stress, framför andra riskfaktorer, är en stor orsak till hjärt- och kärlsjukdom. 

 

Svedlund et al. (2001) beskriver att det finns behov av forskning som beskriver personers 

egna upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt då tidigare studier fokuserat på det medicinska 

perspektivet. Det finns behov av att lära sig möta, så väl som lyssna till dessa personer för att 

kunna ge adekvat vård som baserar sig på en djupare förståelse för den enskilde individens er-
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farenheter. Clark (2003) menar att hälso- och sjukvårdspersonalens förståelse för upplevelser 

av hjärtinfarkt är bristfälliga. Det har visat sig att närstående och andra personer som genom-

gått en hjärtinfarkt har större insikt i den sjukes behov och känslomässiga tillstånd än vad häl-

so- och sjukvårdspersonal har.  

 

Vi bedömer att denna studie kan bidra till att sjuksköterskor kan stödja personer som genom-

går rehabilitering efter hjärtinfarkt. Vi tycker det är viktigt att öka förståelsen för dessa perso-

ner så att sjuksköterskor kan få djupare insikt i deras upplevelser. Enligt Råholm och Lind-

holm (1999) kan denna insikt leda till ökad förståelse för människors situation, erfarenheter 

och lidande. Detta bidrar till bättre bemötande och starkare relationer mellan sjuksköterskor 

och den sjuke. Genom insikt i dessa personers upplevelser kan vi också minska onödigt lidan-

de.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva personers upplevelser av hjärtinfarkt 

en tid efter utskrivning från sjukhus. Vi valde därför att rikta våra studier till att i huvudsak 

omfatta rehabiliteringsfas II, vilket innebar att vi studerade personers upplevelser efter ut-

skrivning från sjukhus när den akuta fasen var över fram till cirka sex månader efter utskriv-

ning.  

 

Metod 
Eftersom vi avsåg att beskriva personers upplevelser så lämpade sig den kvalitativa metoden. 

Den metoden passade bäst då den fokuserar på människors tolkning och förståelse av sina er-

farenheter i sin livsvärld. Vi använde oss av kvalitativ metod för att kunna få en bild av bete-

enden, perspektiv, känslor och erfarenheter som förekommer hos de personer som återhämtar 

sig efter en hjärtinfarkt. Grunden för kvalitativ forskning ligger i tolkningens närmande till 

samhällets verklighet och beskriver människans upplevda erfarenheter (Holloway & Wheeler, 

2002. s. 3).  

 

Litteratursökning 

Till introduktionen sökte vi kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarade mot syftet med 

studien. Till analysen sökte vi kvalitativa vetenskapliga artiklar som beskrev personers sub-

jektiva upplevelser efter hjärtinfarkt en tid efter utskrivning från sjukhus. Vi undersökte även 
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om det fanns aktuella avhandlingar som beskrev området hjärt- och kärlsjukdomar och rehabi-

litering efter hjärtinfarkt. 

 

För att vi skulle hitta internationellt och nationellt publicerade vetenskapliga artiklar använde 

vi oss av databaserna Medline/PubMed, Academic Search och Cinahl. Medline/PubMed är en 

databas som innehåller ett stort antal referenser inom medicin och omvårdnad och här använ-

de vi oss av både MeSh-termer och fritextsökning för att göra sökningen bredare. Academic 

Search innehåller ett stort antal fulltextartiklar med inriktning på medicin och omvårdnad och 

här fick vi tillgång till stor del av de artiklar som ingick i resultatet. Cinahl använde vi oss av 

då denna databas innefattar engelskspråkiga tidsskrifter med inriktning mot hälso- och sjuk-

vård. I Cinahl använde vi oss av Cinahl headings som hjälp för att hitta rätt sökterm. Vi an-

vände oss inte av några artiklar från Cinahl då de artiklar som hittades redan var funna i de 

andra databaserna. Vi studerade även referenslistor i funnen vetenskaplig litteratur som ett led 

i sökningen. I databaserna fanns tillgång till related articles vilket är länkar till artiklar med 

liknande innehåll och vi använde oss av dessa för att öka möjligheten att hitta artiklar som så 

bra som möjligt svarade mot vårt syfte. De sökord som användes var: myocardial infarction, 

heart diseases, rehabilitation, nursing, content analysis, activities of daily living, grounded-

theory, lived experience och experience(Tabell 1). 

 
Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: upplevelser av hjärtinfarkt en tid efter utskrivning  

Medline (i PubMed) 2007 01 17 

Söknr *) Söktermer Antal 
ref. 

1  MeSh Myocardial infarction 110 823

2 FT Lived experience 1 498

3 MeSh Heart diseases  642 723

4 FT Grounded-theory 2 134

5 MeSh Rehabilitation 96 443

6 FT Content analysis 149608

7 FT Experience 269337

8 MeSh Activities of daily living 31090

9  (#1) and (#2) 9

10  (#3) and (#4) 48

11  (#1) and (#5) and (#6) 8

12   (#3)  and (#5) and (#7) and (#8) 52



 6

Tabell 1 (forts) Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Upplevelser av hjärtinfarkt en tid efter utskrivning 

Academic Search Elite  2007 01 16 

Söknr  *) Söktermer Antal 
ref. 

1 FT Rehabilitation  28996

2 FT Heart diseases 7593

3 FT Myocardial infarction 6487

4 FT Experience 82939

5 FT Activities of daily living 1613

6  (#1) and (#2) and (#4) 20

7  (#2) and (#5) 12

8 FT Nursing 78510

9  (#3) and (#4)  181

10  (#3) and (#4) and (#8) 52
*MeSH termer i databasen PubMed, FT –fritext sökning. 

 

Inklusionskriterier för sökningen innefattade att gälla vuxna kvinnor och män som genomgått 

hjärtinfarkt och de skulle vara utskrivna från sjukhus. Sökningen riktade sig mot kvalitativa 

studier som var peer reviewed, vilket betydde att de var granskade av personer med erfarenhet 

på området (Willman & Stoltz, 2002, s. 127). Vi sökte enbart artiklar som publicerats på eng-

elska och svenska då det var dessa språk vi gemensamt behärskade. För att vi skulle få till-

gång till så aktuell forskning som möjligt begränsade vi sökningen till att gälla litteratur mel-

lan 1995–2007.  Exklusionskriterierna för sökningen omfattade de studier som var gjorda un-

der sjukhusvistelsen efter hjärtinfarkt. Litteratursökningen resulterade i 24 artiklar varav 12 

svarade mot vårt syfte (Tabell 2).  

 

För att bedöma kvaliteten på de funna artiklarna utgick vi från Bilaga H i Willman och Stoltz 

(2002, s. 122) protokoll för kvalitetsbedömning på kvalitativa artiklar. Varje delfråga i proto-

kollet tilldelades en poäng för varje positivt svar. Noll poäng tilldelades de delfrågor som fick 

ett inadekvat eller negativt svar.  Bedömningen gav sedan en totalsumma som vi omvandlade 

till procent. Artiklarna tilldelades sedan bedömningen hög, medel eller låg kvalitet. Hög kvali-

tet innebar att artikeln hade 80-100 % och för att få detta kvalitetsbetyg skulle kontexten och 

urvalsprocessen vara tydligt beskriven, resultatet skulle vara logiskt och begripligt och me-

todkritik skulle finnas med. För bedömningen medelkvalitet innebar det att artikeln hade 70-

79 %. I vår litteraturstudie användes endast artiklar som tilldelades bedömningen hög eller 
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medel för att vi skulle vara säkra på att data skulle vara rimligt tillförlitliga. De artiklar som 

användes i analysen var kvalitativa studier och presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2, Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare 
År 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvud 
Fynd 

Kvalitet 
(Hög/med
el)  

Bergman & 
Berterö 
(2003) 

13 deltaga-
re, varav 6 
kvinnor och 
7 män.  

Grounded theory. 
Intervjuer.  
Analys enligt en 
konstant jämförande 
analysmetod. 
 

Personerna uttryckte en längtan efter att 
fortsätta leva. Livsglädjen visade sig 
vara motivationskraften efter hjärtin-
farkten och de blev tvingade till omori-
entering.   
 

Hög 

Brink, Karl-
son & Hall-
berg (2006) 

21 deltaga-
re, varav 10 
män och 11 
kvinnor. 

Intervjuer. 
Analys med hjälp av 
kodning och katego-
risering.  
 

Återanpassning till det aktiva självet be-
gränsades av sjukdomen och karaktäri-
serades av känslor av utmattning och 
osäkerhet. 
 

Hög 

Fleury, Kimb-
rell & Krus-
zewski (1995) 

13 kvinnor.  Grounded theory. 
Gruppsamtal 
Jämförande analys-
metod av data. 

Personerna kämpade mot osäkerheten 
som sjukdomen förde med sig och på 
detta sätt uppnådde de helande och ska-
pandet av positiva hälsomönster. 
 

Hög 

Hildingh, 
Fridlund, Li-
dell 
(2006) 

16 kvinnor 
och män. 

Deskriptiv metod 
Intervjuer 
Tematisk innehålls-
analys. 

Återhämtning beskrevs som en process 
där hjärtinfarkten integrerades i livet 
samtidigt som hälsan förbättrades. Per-
sonerna fann nya värden och perspektiv 
i livet. 

Hög  
 
 
 
 
 

Jackson et al. 
(2000) 

10 kvinnor. Feministisk, deskrip-
tiv metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys genom en 
trestegs modell.  
 

Återhämtningsfasen efter en hjärtinfarkt 
innebar en tid av fysisk, psykisk och so-
cial stress och den första tiden karaktäri-
serades av rädsla, osäkerhet och käns-
lomässig labilitet. 
 

Hög  

Johansson, 
Dahlberg, 
Ekebergh 
(2003) 

8 kvinnor Fenomenologisk me-
tod. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Tolkande feno-
menologisk analys. 
 

Att leva med hjärtinfarkt innebar en 
känsla av stor osäkerhet och en oförmå-
ga att lita på kroppen. Genom försoning 
med sjukdomen kunde personer nå väl-
befinnande och trygghet i livet igen. 

Hög  
 
 
 
 
 

Kerr & 
Fothergill-
Bourbonnais 
(2002) 

7 kvinnor.  Induktiv, feno-
menologisk metod. 
Ostrukturerade in-
tervjuer.  
Hermeneutisk ana-
lys. 
 

Livet blev splittrat och personerna för-
sökte skapa mening och lära sig leva 
med sjukdomen och den nya situationen.  

Hög 
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Tabell 2, (forts.)Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare 
År 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvud 
Fynd 

Kvalitet 
(Hög/med
el)  

Kristofferzon, 
Löfmark & 
Carlsson 
(2007) 

39 deltagare 
varav 20 
kvinnor och 
19 män  

Retrospektiv, de-
skriptiv metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ innehålls-
analys. 
 

 En strävan efter en balans mellan pro-
blem, osäkerhet, självständighet och 
stöd var gemensamt för alla deltagare. 
 

Hög  

Ostergaard 
Jensen & Pe-
tersson (2003) 

30 deltagare 
varav 8 
kvinnor och 
22 män. 

Tematiska semi-
strukturerade inter-
vjuer. 
Kvalitativ innehålls-
analys. 

Personerna kände osäkerhet i livssitua-
tionen som relaterades till: behandlings-
sökande beteende, existentiellt hot, för-
hindrande av återfall och behov av kun-
skap och stöd. 
 

Hög 

Roebuck, 
Furze & 
Thompson 

31 deltaga-
re, 21 män 
och 10 
kvinnor.  

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Manifest och latent 
innehållsanalys  
 

 Andfåddhet, osäkerhet och känslor av 
överbeskydd var stora problem liksom 
missnöje med information och stöd. 
 

Hög 

Stewart et al. 
(2000). 

28 deltaga-
re, 1 kvinna 
och 13 män 
och deras 
partners. 

Intervjuer och dag-
boksanteckningar. 
Tematisk innehålls-
analys. 

De flesta deltagarna upplevde stress i li-
vet på grund av livsstilförändringar, be-
handlingar, förändringar i fysisk aktivi-
tet, funktionella svårigheter och problem 
i familjen. 
 

Medel 

Svedlund & 
Danielsson 
(2004). 

18 deltaga-
re, 9 kvinnor 
och deras 
partners. 

Fenomenologisk och 
hermeneutisk metod. 
Intervjuer. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk analys 
i 3 steg. 

Hjärtinfarkten hade förändrat livssitua-
tionen och det fanns brist på kommuni-
kation paren emellan. 

Hög 

 

 

Analys 

Vi valde att göra en manifest, kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe-Wamboldt 

(1992) då vi avsåg att beskriva inifrånperspektiv från personer som drabbats av hjärtinfarkt. 

Vi inspirerades även av Burnards (1991) fjorton steg för att analysera kvalitativa data. Vi läste 

först igenom artiklarna för att få en helhetsbild. Fokus lades sedan på det sakliga, objektiva 

och synliga som kom fram i de vetenskapliga artiklarna. Vi tog ut textenheter som svarade 

mot vårt syfte och var noga med att inte tappa sammanhanget där upplevelsen beskrevs med 

risk för fragmentering (Downe-Wamboldt, 1992). I denna process märkte vi textenheterna för 

att vi skulle kunna spåra ursprunget. Detta gick till så att vi benämnde artiklarna i alfabetisk 

ordning. Varje textenhet märktes med en bokstav och sidnummer från artikeln. Sedan översat-

tes och kondenserades textenheterna, vilket innebar att vi minskade textenheternas storlek 

utan att tappa bort kärnan i dem. Det var viktigt att bibehålla kärnan då det var denna som se-
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dan bestämde under vilken kategori textenheten skulle passa under. Textenheterna kodades 

för att vi skulle få en första grovsortering mellan framträdande kategorier och på så vis skapa-

des ordning. 

 

Vi kategoriserade textenheterna genom att föra samman de som delade likheter med varandra, 

alltså beskrev ett gemensamt fenomen. Kategorinamnet skulle vara täckande så att inte rele-

vant data uteslöts och irrelevant data inkluderades. Kategorierna skulle också vara uteslutande 

varandra och med detta menades att de textenheter som utgjorde kategorin inte skulle passa in 

under mer än en kategori eller hamna mellan två. Det fick inte heller vara så att data som pas-

sade mot syftet skulle uteslutas för att det inte passade in under någon kategori. De olika kate-

gorierna jämfördes genom skillnader och likheter och sorterades därefter in under nya katego-

rier.  Det här steget upprepades tills det fanns rena kategorier som uteslöt varandra. I det här 

steget granskade och diskuterade vi förfarandet för att komma till insikt om det blev rätt ut-

fört. För att få validitet i vår studie läste vi i ett sista steg igenom allt material för att försäkra 

oss om att inget relevant förbisetts (Downe-Wamboldt, 1992). Analysen utfördes i nio steg 

och resulterade i fem slutkategorier (Tabell 3). Kategorierna presenteras i brödtext som illu-

streras och valideras med citat från artiklarna.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 3). Kategorierna presenteras nedan och illustre-

ras med citat från artiklarna som ingick i analysen. 

 

Tabell 3, Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier 
 
Att känna hot mot existensen och att leva med en opålitlig kropp 
 
Att skuldbelägga sig själv och att förneka sjukdomen 
 
Att förlora sitt tidigare liv och känna besvikelse 
 
Att behöva stöd och kunskap för att känna trygghet 
 
Att hitta ny hållning till livet och att försonas med sjukdomen 
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Att känna hot mot existensen och att leva med en opålitlig kropp 

Personer som fått hjärtinfarkt kände sig rädda och övergivna när de kom hem från sjukhuset. 

De upplevde känslor av osäkerhet och rädslor för att vara ensamma (Hildingh, Fridlund & Li-

dell, 2006; Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003; Roebuck, Furze och Thompson, 2001; 

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

 

For me, it’s fear of being alone. For example, to go walking on the cycling 

path, well, I don’t go because I’m scared to have another heart attack. (Stewart 

et al., 2000, s. 1353) 

 

Personer kände hot mot existensen och det krävdes styrka, tid och mod av dem att stå inför 

den osäkra tillvaron. Hjärtat och kroppen sågs som livsviktiga och utgjorde ett direkt hot mot 

livet. Detta resulterade i svårigheter att veta hur de skulle leva sina liv och gav känslor av 

osäkerhet och att befinna sig i nödläge (Brink, Karlson & Hallberg, 2006; Johansson et al., 

2003; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). De överväldigades av känslor av inre kaos 

och personlig sönderslitning den första tiden efter utskrivning. De kämpade med oförenlighe-

ten med de tidigare upplevelserna av världen som trygg och stabil och den nu skakade livs-

världen. Den normala vardagen rämnade och det naturliga förhållandet till kroppen och livs-

världen avbröts (Brink et al., 2006; Fleury, Kimbrell & Kruszewski, 1995; Jackson et al., 

2000; Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnaise, 2002).   

 

I feel like I am falling without a net. My old beliefs don’t work anymore, but 
right now, I have nothing to replace them with. (Fleury et al., 1995, s. 478) 

 

Deltagare reflekterade över livets skörhet och obeständighet och såg sin existens i ett nytt 

tidsperspektiv. Vetskapen om att livet kunde upphöra fort var skrämmande och medförde att 

de kände tacksamhet för att leva och för en andra chans i livet (Bergman & Berterö, 2003; Jo-

hansson et al., 2003; Fleury et al., 1995). Konstant rädsla och fasa för döden blev en del av 

vardagen för de drabbade som fick ökad respekt för livet. Det var vanligt med känslor av att 

ständigt förbereda sig på det värsta och att livet gick utför (Bergman & Berterö, 2003; Hil-

dingh et al., 2006; Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Stewart et al., 2000; Svedlund 

& Danielsson, 2004). 

 
Life is not…, it is not something obvious anymore, I don’t know if I will live to-
morrow, or not… (Johansson et al., 2003, s. 232)   
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I am prepared… somebody always has keys to my flat… in case something hap-
pens to me in there. (Hildingh et al., 2006, s. 65) 

 

Rädsla och osäkerhet för ny hjärtinfarkt fanns till stor del av tiden i bakgrunden hos de drab-

bade och resulterade i mer vaksamhet i livet (Hildingh et al., 2006; Jackson et al., 2000; Jo-

hansson et al., 2003; Roebuck et al., 2001; Svedlund & Danielsson, 2004). Dessa känslor ut-

gjorde hinder i återhämtningen efter hjärtinfarkten och tankar på döden begränsade aktivite-

terna. Detta gav känslor av att de förlorade kontrollen över livet (Bergman & Berterö, 2003; 

Hildingh et al., 2006; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Kristofferzon et al., 2007; Ste-

wart et al., 2000). 

 

I couldn’t go outdoors at all…I felt my heartbeat and that was frightening. 
(Hildingh et al., 2006, s. 65) 
 

I am scared I will have another heart attack, but if I don’t think about it, it 
might not happen. If you think about it constantly it could happen. You might 
have one because you talk yourself into it. It’s best not to think about it. (Jack-
son et al., 2000, s. 1409) 

 

Personer upplevde osäker existens på grund av osäkerhet över kroppen då den begränsade och 

hindrade dem i livet. De beskrev hur de inte längre kunde lita på kroppen och att den var bor-

tom deras kontroll. Det uppstod en ny medvetenhet om hjärtat och det hade fått en ny betydel-

se i livet. En deltagare beskrev sitt lidande med orden ”My heart is my life” (Johansson et al., 

s. 232). De upplevde maktlöshet och övergivenhet i tillvaron då de inte längre kunde förutspå 

vad som kunde hända med kroppen och då tvivel fanns på kroppens kapacitet. Den opålitliga 

kroppen fick dem att anpassa och förbereda sig för det faktum att allt kunde hända i framtiden 

(Johansson et al., 2003). De svävade i osäkerhet när de inte visste hur sjukdomen skulle på-

verka livet och den framtida hälsan och var osäkra över om de skulle vara förmögna att känna 

igen symtom vid återfall. Oro över hur närstående skulle klara sig om något hände dem fanns 

(Bergman & Berterö, 2003; Brink et al., 2006; Jackson et al., 2000; Kristofferzon et al., 2007; 

Roebuck et al., 2001; Svedlund & Danielson, 2004).  

 

…when I get the pain…that I haven’t fixed things like I should before something 
happens – because I understand that it will happen one day this I am sure 
of…feel very insecure but I try to not show that I feel this way…so I am grateful 
for every day I can get out of bed, I really am. (Svedlund & Danielson, 2004, s. 
442) 
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Det var vanligt att deltagare kämpade med olika besvärande fysiska och känslomässiga pro-

blem i återhämtningen efter hjärtinfarkten. De vanligaste fysiska problemen var andnöd och 

bröstsmärta. De beskrev hur smärtor i bröstet, ibland på grund av oro, ledde till begränsning i 

livet och till rädsla för ny hjärtinfarkt vilket gav bristande tro på framtiden. Smärtorna orsaka-

de oro och osäkerhet och det var svårt att veta hur de skulle hantera situationen (Brink et al., 

2006; Hildingh et al., 2006; Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Ostergaard Jensen & 

Petersson, 2003; Roebuck et al., 2001). Andnöd, utmattning och bröstsmärta hade mest ska-

dande verkan på livskvalitén då detta upplevdes skrämmande och ledde till minskad aktivitet. 

Andnöden skapade känslor av att de drunknade, att de närmade sig döden och att nattsömnen 

blev störd. Hos en del upplevdes andnöden mycket mer skrämmande än bröstsmärtan (Roe-

buck et al., 2001). 

 

Breathing, I am, yeah. I get breathless so easily and I feel like I am choking, so 
I don’t do things. It’s getting so I can do less and less. (Roebuck, et al., 2001, s. 
790)  

 
 
Att skuldbelägga sig själv och att förneka sjukdomen 

Chock och överraskning var vanliga reaktioner hos dem som drabbats av hjärtinfarkt och 

många upplevde misstro och svårigheter att acceptera sjukdomen då de tyckte sig ha levt ett 

hälsosamt liv med bra kosthållning och regelbunden motion. Det var också svårt att förstå att 

deras livsstil inte ensam var orsak till hjärtinfarkten utan att även ärftliga faktorer kunde spela 

en avgörande roll till sjukdomens utveckling. Dessa känslor ledde till ansträngda familjeför-

hållanden och sociala relationer för de drabbade (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Kris-

tofferzon, 2007; Roebuck et al., 2001). De som hade mindre symtom från sjukdomen hade 

också svårigheter att acceptera den (Kerr & Fothergill- Bourbonnais, 2002). Deltagare plåga-

des av känslor av skuld och självförebråelse för sin tidigare livsstil då de trodde att detta var 

orsaken till att de drabbats av sjukdom. En del upplevde skuld då de trodde att de orsakat 

sjukdomen då de tidigare avstått från att gå på hälsokontroller (Bergman & Berterö, 2003; 

Fleury et al., 1995; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003).  

 

I don’t know. It t’was strange. It t’was as I was living something, very unusual. 
Cause I never dreamed [said with emphasis] that I would be the victim of a 
heart attack. I never had a very salty diet. I never had a fatty diet, and I was 
watching my diet because I was a diabetic. So, I  was watching my diet and I  
was trying to keep to the health rules and I never dreamed, [said with empha-
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sis] and I was so surprised [raises voice] that I  have suffered a heart attack, 
you know. (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002, s. 359) 

 

Personer sökte mening med sjukdomen och reflekterade över skräcken och osäkerheten kring 

sina upplevelser av denna (Fleury et al., 1995). De rannsakade sig själva för att hitta orsaken 

till sjukdomen och en del trodde att deras sorg för partners sjukdom och död, arbetet eller ödet 

var orsak till att de blivit sjuka (Bergman & Berterö, 2003). Deltagare upplevde att psykoso-

cial stress, på grund av krav från omgivningen eller en inneboende oro, var orsaken till deras 

sjukdom (Kristofferzon et al., 2007). Det fanns även de som förnekade sjukdomen och detta 

var ett sätt att hantera situationen. De ville inte prata och tänka så mycket på sjukdomen utan 

sköt hellre bort det faktum att de drabbats av hjärtinfarkt (Brink et al., 2006; Kristofferzon et 

al., 2007; Stewart el al., 2000).  

 

I prefer not to talk. I think it’s a way of surviving; I don’t want to be anxious, 
because I know that everything will get worse. I don’t want to go deep into 
those thoughts. I’ve seen too many depressed people around. We have a friend 
who suffers from depression but we haven’t been able to help him due to my 
condition…I feel, not me as well. The changed physical condition is enough. I 
think I’ve pushed it away. (Brink et al., 2006, s.408) 

 

Att förlora sitt tidigare liv och känna besvikelse 

Överväldigande trötthet, vemod och sorg var vanliga känslor efter hemkomst från sjukhus. 

Personer upplevde tröttheten som fasansfull och chockande och var den mest besvärande häl-

soåkomman efter hjärtinfarkten. Det fanns ett stort behov av att vila, speciellt efter fysisk ak-

tivitet och de frågade sig om tröttheten var normal. Detta resulterade i att de inte orkade um-

gås med familj, vänner och delta i sociala aktiviteter vilket gav känslor av isolering och en-

samhet (Brink et al., 2006; Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-

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

al., 2000).  

 

It’s awful, being so tired that you feel you have no desire to do anything, be-
cause 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 dif-
ficult. (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) 
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Tröttheten gjorde att livsglädjen inte var den samma längre. Den upplevdes som hinder i det 

dagliga livet och personer fick tillbringa mer tid och kraft till att förbereda vardagen. Aktivite-

ter som tidigare utfördes utan eftertanke upplevdes som ett hinder som skulle övervinnas. Det 

var frustrerande med restriktioner i de dagliga aktiviteterna, som att inte få köra bil (Bergman 

& Berterö, 2003; Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Svedlund & 

Danielson, 2004). Personerna kände sig ur form och var långsamma vissa dagar och en del 

kände sig handikappade vilket verkade sönderslitande på dem och de längtade efter välbefin-

nande (Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Kristofferzon et al., 

2007; Roebuck et al., 2001; Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielson, 2004). 

 

…nothing happens that I would like to happen…I would like to do something 
sensible and work a little…yes it has bothered me and I felt useless feel like it is 
a waste of time because life is too short and I do nothing and it feels meaning-
less to let the days just pass by. (Svedlund & Danielson, 2004, s. 442)  
 

Deltagare upplevde försvagning och förlust av sin roll i familjen. En del kände att de inte var 

starka nog för att återuppta sitt ansvar för hemmet. De förlorade kontrollen över hemmet och 

likställde den förlorade rollen med deras värde som person. Känslor av att vara defekt uppstod 

när personer kände att de inte räckte till som partner och förälder. Det fanns sorg över att inte 

kunna bidra till meningsfullt familjeliv och möta andras förväntningar (Fleury et al., 1995; 

Jackson et al., 2000; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Stewart et al., 2000; Svedlund & 

Danielson, 2004). Personer upplevde svårigheter att hitta tillbaka till sig själva och kämpade 

för att uppnå tidigare roller. De som tidigare sett sig som starka upplevde det svårt att bli be-

traktade som svaga och sjuka. De ville inte vara till last och besvär och det var svårt att be 

andra om hjälp (Fleury et al., 1995; Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2007; Svedlund 

& Danielson, 2004).  

 

I know that I am a disappointment to my husband and family, I’m not good 
enough now to meet my family’s needs, and what good am I now? I am defecti-
ve merchandise. (Fleury et al., 1995, s. 478) 

 

Det fanns stark oro och osäkerhet för att börja arbeta igen och över hur de skulle klara av att 

hantera stressen i arbetet. En del förväntade sig ge upp arbetet för att undvika ny hjärtinfarkt. 

De ville inte planera och ställa förväntningar på framtiden då de inte visste hur nästa dag skul-

le bli (Bergman & Berterö, 2003; Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Roebuck et al., 

2001; Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielsson, 2004).  
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Sjukdomen påverkade relationer negativt då deltagare var oroliga över hur familjen skulle på-

verkas av sjukdomen. De upplevde att sociala aktiviteter som de delat med sina familjer för-

ändrades dramatisk efter hjärtinfarkten. Det var vanligt att personer upplevde problem i äkten-

skapet och stress i umgänget med vänner. De upplevde krav från sig själva och andra som ett 

stort problem i sina relationer. Det var svårt att kommunicera med närstående om sina pro-

blem och det skapade känslor av obalans och avskildhet. I en del fall upplevdes dessa kom-

munikationsproblem kunna provocera fram symtom, som till exempel bröstsmärtor. Personer 

upplevde sig mer slutna än förr och valde att behålla sina känslor och symtom för sig själva 

för att inte oroa familjen i onödan (Hildingh et al., 2006; Jackson et al., 2000; Kristofferzon et 

al., 2007; Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielson, 2004). 

 

As…far as relationships [go], I  find I’m more closed than I  used to be…Well, I 
tell myself she doesn’t really need…I mean, it’s useless for me to get her anx-
ious. I try to tell her less. (Stewart et al., 2000, s. 1356)  

 

Många deltagare hade närstående som avlastade dem i det dagliga livet. Det var vanligt att de 

upplevde denna välvilja negativ eftersom de inte tilläts hjälpa till i hemmet i samma utsträck-

ning som före sjukdomen. Det gav känslor av frustration, värdelöshet och att vara barn igen. 

De kände sig låsta i sjukrollen och upplevde sig sköra och inlindade i bomull. Irritation och 

ilska uppstod när de ständigt kände sig kontrollerade och det ökade de känslomässiga konflik-

terna. De kände sig begränsade i deras sociala roller av välmenande vänner vilket ledde till 

känslor av leda och värdelöshet (Bergman & Berterö, 2003; Fleury et al., 1995; Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002; Kristofferzon et al., 2007; Ostergaard Jensen & Petersson, 

2003; Roebuck et al., 2001; Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielson, 2004). Deltagare vil-

le känna balans mellan självständighet och behov av stöd under återhämtningsfasen, för att 

inte känna sig överbeskyddade (Johansson et al., 2003; Stewart et al., 2000; Svedlund & Da-

nielson, 2004). 

 

…yes, I am not allowed to carry anything or heave anything, I am not al-
lowed… such kind of stuff…do you manage that, are you going to do that to-
day…I take it as a little bit overprotective… (Bergman & Berterö, 2003, s. 307) 

 

En del upplevde låg motivation och stark önskan efter exempelvis tobak eller alkohol vilket 

påverkade hälsan och deras förmåga att göra livsstilsförändringar negativt. Det kändes svårt 

och osäkert att skapa nya hälsosamma levnadsmönster då de tvingades ge upp eller förändra 
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tidigare vanor (Jackson et al., 2000; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Kristofferzon et 

al., 2007). Personer upplevde oro och stress när de fick råd och rekommendationer om nöd-

vändiga livsstilsförändringar från rehabiliteringsteam, eftersom de tvivlade på om de skulle 

klara av att göra dessa. Det upplevdes stressande när de blev medvetna om kroppsviktens och 

kolesterolvärdets betydelse för deras framtida hälsa (Roebuck et al., 2001).  

 

I’ve smoked for over 50 years…I enjoy it…that’s what’s the most difficult after 
the heart attack,  that I’m stopping smoking…anxious, restless…( Kristofferzon 
et al., 2007, s. 395) 
 

Känslor av förlust och vemod uppstod över det som deltagare fått ge upp på grund av sjuk-

domen och de kände att livet aldrig mer skulle bli detsamma. Det kändes som att livet hade 

svikit dem och att möjligheten att leva ostört och delta i vardagslivet hade försvunnit. Den be-

kanta och naturliga livsvärlden hade förändrats (Bergman & Berterö, 2003; Jackson et al., 

2000; Johansson et al., 2003). Personer beskrev känslor av maktlöshet och misslyckande när 

de inte kunde hantera situationer i vardagen och upplevde svårigheter att återorientera sig till 

det aktiva normala livet (Brink et al., 2003; Svedlund & Danielson, 2004). De upplevde be-

svikelse och nedslagenhet över livet. Det var betungande och överväldigande att inte känna 

igen sig själv längre och de kände sig på dåligt humör och var mindre toleranta än tidigare. 

Deltagare upplevde irritation, hade lättare till gråt och kände frustration och ilska över förlus-

terna och den nya anpassningen till livet (Bergman & Berterö, 2003; Jackson et al., 2000; Jo-

hansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2007; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Roe-

buck et al., 2001; Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielson, 2004).  

 

It makes you angry for some reason, you are angry with yourself. You are angry 
at having angina and having had a heart attack, you know. I have found that 
people want too much out of you when you come home. (Roebuck et al., 2001, s. 
791) 
 
I have to give up work and take things quietly, I have to cut back my lifestyle, 
and I have to restrict my activities. (Jackson et al., 2000, s.1407) 

 

Att behöva stöd och kunskap för att känna trygghet  

Personer upplevde det väldigt viktigt att få råd, hjälp och emotionellt stöd i det dagliga livet 

den första tiden efter utskrivningen från sjukhuset för att känna trygghet (Jackson et al., 2000; 

Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Ostergaard Jensen & Petersson, 

2003; Roebuck et al., 2001).  De upplevde sig hjälplösa och beroende av andra för att överle-
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va när de kom hem (Svedlund & Danielsson, 2004; Johansson et al., 2003). Deltagare kände 

sig övergivna, osäkra och arga när de inte fick stöd, förståelse och bekräftelse i sina relationer 

vilket medförde ökat lidande och svårighet att nå positiv förändring (Fleury et al., 1995; Hil-

dingh et al., 2006; Johansson et al., 2003; Stewart et al., 2000).  

 

Sometimes I feel like no one can hear me, they don’t want to know what I’m go-
ing through. (Fleury et al., 1995, s. 478) 

 

Personer hade behov av att prata med någon som förstod allvaret i situationen och familjen 

ansågs vara det viktigaste stödet för dem i återhämtningsfasen (Jackson et al., 2000; Kristof-

ferzon et al., 2007; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Roebuck et al., 2001; Svedlund & 

Danielson, 2004). De upplevde välmående och känslomässig förbättring när de fick stöd, 

hjälp och kunde umgås med vänner eftersom detta sågs som bevis på återgång till normalt liv 

(Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Goda råd från bekantskaps-

kretsen kunde dock ibland få motsatt effekt då det gav ökad känsla av att vara sjuk (Bergman 

& Berterö, 2003). När personer kände sig omhändertagna hjälpte det dem att möta det lidande 

som sjukdomen orsakat och hittade nya sätt att hantera vardagen (Johansson et al., 2003). 

Upplevelse av empati och förståelse från familj, vänner och arbetskollegor var en källa till 

tröst för deltagare i studien (Stewart et al., 2000). De fick en känsla av att vara en del av livet 

och vara levande när familjen fanns nära och kunde bidra med närhet och kärlek (Bergman & 

Berterö, 2003). 

 

…the kids, my old man and everything, they all support me, just fantastic. I 
didn’t think we had such care. You can’t complain…(Kristofferzon et al., 2007, 
s. 396) 
 

Känslor av hopp och gemenskap infann sig när personer fick stöd av andra i liknande situatio-

ner och det gav känslor av att inte vara ensam (Fleury et al., 1995; Hildingh et al., 2006). De 

upplevde helande och förståelse för situationen när de fick stöd av likasinnade (Bergman & 

Berterö, 2003; Fleury et al., 1995; Kristofferzon et al., 2007). Upplevelse av stöd och bekräf-

telse från arbetskollegor var en viktig del i processen för att kunna återgå till arbetet (Bergman 

& Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006). 

 

We have created support for each other when there was none there. I know 
what it feels like now to be understood, to be able to share. (Fleury et al., 1995, 
s. 479) 
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Personer upplevde trygghet och lugn när de kände att sjukvårdspersonalen hade kontroll över 

och insikt i deras situation efter utskrivningen och bemötte dem med empati och bekräftelse. 

Att bli bemött på ett bra sätt när de kände sig rädda och oroliga gav känslor av mänsklig vär-

dighet (Bergman & Berterö, 2003; Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 

2002; Kristofferzon et al., 2007; Roebuck et al., 2001). Deltagare kände oro, osäkerhet och 

stress när sjukvårdspersonal var vårdslösa och försummade dem och deras behov av emotio-

nellt stöd (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 

2002; Kristofferzon et al., 2007; Roebuck et al., 2001; Stewart et al., 2000). Det upplevdes 

stressande när eftervården och stödet efter utskrivning var bristfälliga och dåligt anpassade 

(Roebuck et al., 2001; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002).  

 
I needed some reassurance. I was very frightened. I needed him to take my hand 
and say what is happening but all he said was that he couldn’t do anything until 
the hospital had written to him. (Roebuck et al., 2001, s. 791) 

 

Personer upplevde stort behov av tillräcklig och relevant information från sjukvårdspersonal 

om följderna av sjukdomen och livet efter utskrivning. De upplevde okunskap om hur de skul-

le leva det nya livet och ville få djupare förståelse om sjukdomen för att känna välbefinnande 

och balans i vardagen (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; Jackson et al., 2000; 

Johansson et al., 2003; Kristofferzon et al., 2007; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Ste-

wart et al., 2000; Roebuck et al., 2001). De kände osäkerhet, utmattning och sämre välbefin-

nande då de upplevde okunskap och bristande förståelse om sjukdomen. En del personer upp-

levde svårigheter att tillfredställa behov av information och tyckte det fanns brist på pålitlig 

information (Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 

2002; Kristofferzon et al., 2007).  

 

I rang up MBF [a health insurance company] and the Heart Foundation and 
they sent me this reading material which I found really helpful and I realize that 
for me seeing it written on paper is probably more effective than hearing some-
one say it to me. So that was helpful. I read it and thought, ´oh yeah, that makes 
sense to me`. That made me feel better and confident for some reason. (Jackson 
et al., 2000, s. 1409) 

 

Deltagare blev mer passiva och fick svårigheter att hantera sina liv då informationen var allt-

för generell och inte anpassad efter deras behov. En del upplevde informationen som en till-

rättavisning från sjukvårdspersonal om allt de inte fick göra (Johansson et al., 2003). Personer 

kände begränsad förståelse om medicineringen och ville veta mer om denna och en del kände 



 19

oro över om medicinerna verkligen var de rätta att ta (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; 

Roebuck et al., 2001).   

 

Does it worry you, this thing with the tablets? 
Yes it does, bound to isn’t it! 
In what way? 
I’m wondering whether, you know, they are the right things for me to be taking. 
The doctor says they are the right thing, but I still worry. (Roebuck et al., 2001, 
s. 792) 

 

Att hitta ny hållning till livet och att försonas med sjukdomen. 

Efter hjärtinfarkten började personerna värdesätta livet och vardagen på ett nytt sätt. De ge-

nomgick en period av själviakttagelse, begrundande och reflektion av tidigare självklara 

aspekter i livet. De fokuserade på att leva i nuet och leva livet fullt ut genom att de riktade 

uppmärksamheten mot det som ansågs viktigt. Deltagarna tog sig mer tid för rika upplevelser 

och arbetet gavs inte lika stor plats i livet. Det blev betydelsefullt att ta hand om livet på ett 

bättre sätt och ha tid och energi att göra saker tillsammans med familj och vänner (Bergman 

& Berterö, 2003; Fleury et al., 1995; Hildingh et al., 2006; Jackson et al., 2000; Johansson et 

al., 2003; Svedlund & Danielson, 2004). 

 
I try to do more things now and take more care of life than before. Not in the begin-
ning, then I didn’t dare to do anything. I was very afraid and worried too much, but 
now, kind of… I want to do something meaningful, I wanna do things now, so I’ve 
started painting now and then I joined qi-gong. (Johansson et al., 2003, s. 234) 
 
You develop another way of looking at life. Everything does not have to be done to-
day…tomorrow is another day…untouched. (Hildingh et al. 2006, s. 65) 

 

Personer fann inre styrka och mening i livet när de tog mer tid och rum för sig själva, vilket 

ökade den personliga hälsan. De avsade sig rollen som omhändertagare och fokuserade istället 

på egen personlig växt. Genom infogande av nya insikter och värden skapades balans och de 

visste hur de skulle bete sig för att må bra. Det blev viktigt att identifiera riskbeteenden för att 

skapa personliga planer och avsikter mot ett hälsosammare liv (Fleury et al., 1995; Hildingh 

et al., 2006; Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Längtan och öns-

kan om att få leva livet tillsammans med sina närmaste tvingade dem att leva hälsosammare. 

Det innebar att de kämpade med hälsoproblem och var tvungna att på nytt formge sina aktivi-

teter och ta det lite lugnare (Bergman & Berterö, 2003; Brink et al., 2006; Fleury et al., 1995; 

Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Hjärtinfarkten bidrog till en 
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förståelse för och motiverade till att sluta röka när de upplevde att det var en fara för livet att 

fortsätta (Bergman & Berterö, 2003; Roebuck et al., 2001). 

 

My disease helps me to say no…I look forward to do things for myself…my own 

house…and not always helping other people. (Hildingh et al., 2006, s. 65) 

 

Personer upplevde en stark vilja att leva trots att det var svårare. De kände att de ville ta tag i 

livet och få tillbaka livsglädjen igen (Bergman & Berterö, 2003; Johansson et al., 2003). De 

kände hopp inför framtiden och var mer tacksamma för små saker i livet än tidigare. De upp-

täckte ny känslomässig och fysisk kapacitet hos sig själva vilket gav styrka. Detta var betydel-

sefullt för att göra framsteg i träning, att resa och i social växelverkan (Fleury et al., 1995; 

Svedlund & Danielson, 2004). Deltagare kände ökat självförtroende och balans i livet när de 

kunde vara mer fysiskt aktiva (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; Jackson et al.; 

2000; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). De upplevde att den fysiska träningen krävde 

både vilja och envishet, men ju längre tiden gick kände de sig starkare och känsla av helhet 

infann sig. Livet tog åter form och hälsan och välbefinnandet förbättrades, vilket bidrog till att 

känslor av ledsamhet och sorg minskade (Hildingh et al., 2006; Jackson et al., 2000; Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Svedlund & Danielson, 

2004). 

 

But I think that the willpower is of great importance, that you are still doing the 
things. Among other things on my cycling tour, it was undoubtedly will and 
stubbornness that made me jump on that exercise bike every morning. It was 
damned not for pleasure. (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003, s. 128) 
 
Every day I feel a little bit better, a little bit stronger. Ah, in the evenings I tend 
to feel a little more tired than I would like, but I guess that’s normal…After a 
while I guess my, every evening I will feel a little bit better. (Kerr & Fothergill-
Bourbonnais, 2002, s. 363) 
 

En del fuskade med att inte följa de restriktioner de fått vilket gav känslor av att skapa kon-

troll över situationen och var ett sätt att lära sig leva med sjukdomen. När personer fick plane-

ra och organisera förändringar som behövde göras blev det lättare att acceptera restriktioner, 

vilket gav känslor av kontroll över omgivningen (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). 

Känslor av kontroll i livet ledde till minskade känslor av bedrövelse och oro (Brink et al., 

2006). Deltagare kände mindre rädslor för framtiden ju längre tiden gick efter hjärtinfarkten. I 
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slutet av andra veckan hemma var rädslorna inte längre något som dominerade vardagen och 

det gav känslor av återgång till normalt liv (Jackson et al., 2000).  

 

I’m not anxious, as long as I can handle what occurs. If I feel agony and I take 
my nitroglycerine and it helps, then I’m not worried. I feel safe with the medica-
tion I’m taking. (Brink et al. 2006, s. 408) 
 
I’m not as frightened; as time goes on I get less and less frightened. Through 
the day I’m not frightened at all now. I’m still a little bit at night – when I go to 
sleep I wonder if I’ll wake up the next morning but other than that I feel like I’m 
getting back to normal…I’d like to say I’m starting to feel like I’m here to stay 
again. (Jackson et al., 2000, s. 1408)  

 

Personer upplevde försoning med sjukdomen och osäkerheten och hittade vägen tillbaka till 

det normala livet, kroppen och självet. När de försonats med sjukdomen uppstod känslor av 

harmoni och välbefinnande och detta hjälpte dem att komma vidare i livet (Johansson et al., 

2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). De beskrev att deras självbild var förändrad och 

en del män uttryckte att de inte längre kände behov av att bevisa sin manlighet (Hildingh et 

al., 2006). Det kändes viktigt för deltagare med balans och flexibilitet i de krav som ställdes 

på dem när de gjorde förändringar till följd av sjukdomen. Ett steg i processen mot att accep-

tera situationen på ett positivt och uppmuntrande sätt var att lära sig skratta åt sig själv och sin 

bräcklighet (Fleury et al., 1995). 

 

En tid efter hjärtinfarkten upplevde personer att de kom till insikt om att de själva hade ansvar 

för sina liv och framtiden, och att de hade möjligheten att välja hur de ville leva sina liv. De 

fann styrka genom att utmana sig själva i vardagliga situationer och försökte lära sig lita till 

sina egna förmågor när de konfronterades med problem (Bergman & Berterö, 2003; Fleury et 

al., 1995; Kristofferzon et al., 2007). 

 

No one can believe what I have been through. I have a strength that I never 
knew I had. (Fleury et al., 1995, s. 479) 
 
I am learning to trust myself, to depend on my self, and to be responsible for my 
own decisions. (Fleury et al., 1995, s. 479) 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av hjärtinfarkt en tid 

efter utskrivning. Studien resulterade i fem kategorier; att känna hot mot existensen och att 

leva med en opålitlig kropp, att skuldbelägga sig själv och att förneka sjukdomen, att förlora 

sitt tidigare liv och känna besvikelse, att behöva stöd och kunskap för att känna trygghet, att 

hitta ny hållning till livet och att försonas med sjukdomen. 

 

Den första kategorin: att känna hot mot existensen och att leva med en opålitlig kropp. Perso-

nerna hade fått en ny medvetenhet om livet och döden och de kände att deras existens var ho-

tad av sjukdomen. Detta medförde känslor av inre kaos och den normala vardagen rämnade. 

Rädsla och fasa för ny hjärtinfarkt och döden fanns i bakgrunden och resulterade i osäkerhet i 

vardagen. Detta kan jämföras med Persson och Rahm Hallberg (2004) som beskriver hur per-

soner som drabbats av leukemi och malignt lymfom kände rädslor för döden och situationen 

upplevdes hotande och skrämmande. De tappade fotfästet i tillvaron och befann sig i en kao-

tisk situation som de inte visste hur de skulle hantera. Parker (1999, s. 74) beskriver också hur 

personer som ställts inför livshotande sjukdom upplevde hur deras trygga livsvärld blev om-

skakad och avbruten. Att vara nära döden gav upphov till frågor och reflektioner om livet och 

döden. Vi reflekterar över att många sjuka upplever hot mot existensen och rädslor för döden 

vilket medför en otrygg livsvärld. Vi ser i liknelse med Undén et al. (1993) att sjuksköterskan 

har en viktig roll att ge stöd och ökad kunskap till patienter som drabbats av hjärtinfarkt efter-

som det visat sig ha positiva effekter på rädslor och ökar livskvaliteten. 
 
Resultatet visade också att symtom som andnöd och bröstsmärtor begränsade vardagen och 

den opålitliga kroppen beskrevs vara bortom kontroll och utgjorde ett hinder i återhämtning-

en. Personerna fick anpassa sig efter kroppens kapacitet och de förberedde sig på det värsta. 

Detta kan jämföras med Parker (1999, s. 65) som menar att personer som ställdes inför en 

livshotande sjukdom upplevde deras kroppar som oförmögna och kände sig osäkra över krop-

pens kapacitet. Andnöd och smärta upplevdes ta kroppen som gisslan och bidrog till en smärt-

sam tillvaro. Andnöden hamnade speciellt i fokus för personers tillvaro och utgjorde hot mot 

deras existens. I likhet med detta beskriver Bland (1999, s. 41) att även personer som drabbats 

av bensår kände sig fångade i en opålitlig kropp. En del av kroppen hade brutits ned och väg-

rade envist att fungera igen. Det fanns osäkerhet över hur kroppen skulle bete sig och resulte-

rade i begränsningar i det dagliga livet och svårigheter att planera framtiden. Neville (2003) 
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menar att osäkerhet i sjukdom är definierad som oförmåga att avgöra innebörden i sjukdoms-

relaterade händelser och förutspå framtiden vilket dramatiskt kan påverka den psykosociala 

anpassningen. Neville menar vidare att vi som sjuksköterskor här har en ovärderlig roll för pa-

tienten genom att hjälpa dem att minska upplevelsen av osäkerhet. Detta genom att ge förståe-

lig information och terapeutiskt stöd till personerna och deras närstående om framtida händel-

ser och behandlingar. På detta sätt kan de lättare tolka upplevelser av sjukdom och det ökar 

möjligheterna för den sjuke att komma vidare i livet. Detta kan underlätta att hitta strategier 

för att hantera osäkerheten i vardagen eftersom den då inte upplevs lika hotande.  

 
Den andra kategorin; att skuldbelägga sig själv och att förneka sjukdomen, visade hur perso-

ner kände chock och överraskning över att ha drabbats av hjärtinfarkt då de ansåg sig ha levt 

hälsosamt. Det fanns svårigheter att förstå att även ärftliga faktorer kunde påverka sjukdo-

mens utveckling. Personer insåg att deras tidigare livsstil kunde ha orsakat sjukdomen och de 

upplevde skuld och självförebråelse över att ha drabbats. Detta kan jämföras med Bergman 

och Berterö (2001) som beskriver hur personer som drabbats av hjärt- och kärlsjukdom ansåg 

att deras livsstil orsakat sjukdomen och det kändes som de hade satt sina liv på spel. Personer 

såg rökning, övervikt och ärftlighet som tänkbara orsaker. Att rökning var ohälsosamt var 

välkänt av personer även om denna medvetenhet kom successivt vid olika stadier efter dia-

gnosen. Detta kan liknas med Chapple, Ziebland och McPherson (2004) som beskriver hur 

personer som drabbats av lungcancer upplevde sig stigmatiserade av omgivningen då den 

allmänna uppfattningen om sjukdomen är att den är självförvållad. Stigmat som följer med 

lungcancern kan ha en allvarlig effekt på människors liv. Chapple et al. menar vidare att en 

viktig intervention för sjuksköterskor är att stödja personer till ett hälsosammare liv. Det är av 

stor vikt att interventioner presenteras med omtanke så att inte känslan av skuld och stigmati-

sering ökar, speciellt hos personer med sjukdom som är associerad med rökning.  I Klein, 

Turvey och Pies (2007) studie betonas att personer med hjärtsvikt som skuldbelägger sig själ-

va för sin sjukdom måste försöka lämna dessa känslor för att aktivt kunna hantera denna. Vi 

ser betydelsen av genomtänkta interventioner från sjuksköterskor för att minska känslor av 

skuld och underlätta bearbetningen av hjärtinfarkt. 

 

Resultatet visade också att personer frågade sig varför de drabbats och rannsakade sig själva 

för att hitta orsaken till sjukdomen. Personer hade ibland svårigheter att acceptera den och 

förnekade och sköt bort det faktum att de haft en hjärtinfarkt som ett sätt att hantera situatio-
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nen. Klein et al. (2007) beskriver att användandet av förnekelse och självförebråelse, som ett 

sätt att hantera sjukdom, ofta medför depression och en lägre kvalitet i livet. Personer som an-

vänder sig av förnekelse har i större grad mindre följsamhet med behandling och fler sjukhus-

tillfällen. I en studie av Skaggs och Barron (2005) beskrivs hur personer, som drabbats av ne-

gativ livshändelse, rannsakar och funderar på orsaken till händelsen. Genom att de blickar 

tillbaka på tidigare beteenden och värden kan orsaken till händelsen bli förståelig. Förståelse 

för händelsen leder till insikt hur denna kommer att påverka livet. I Undén et al. (1993) fram-

kommer att psykologiskt stöd från sjuksköterskan är viktigt under återhämtningen och perso-

ner behöver någon att prata med om problem och känslor i samband med sjukdomen. I likhet 

med detta beskriver Nolan, Nolan och Booth (2001) att sjuksköterskor har en stor uppgift att 

hjälpa personer att ta itu med missförstånd och falska övertygelser genom att skapa positiva 

attityder och belysa händelser för att personer ska få större insikt i sjukdomen.  

 

Den tredje kategorin; att förlora sitt tidigare liv och känna besvikelse. Personerna upplevde 

onormal trötthet som begränsade dem i vardagen och gav känslor av isolering och ensamhet 

då de inte orkade umgås och delta i sociala aktiviteter. Livsglädjen var inte densamma och 

förlusten av roller och styrka verkade sönderslitande på dem. Restriktioner upplevdes frustre-

rande och det fanns längtan efter välbefinnande. Detta överensstämmer med Hudson, Board 

och Lavallee (2001) som menar att personer som genomgått en hjärthändelse upplevde förlust 

av sig själva, meningen i livet och sin tidigare livsstil. För att kunna bibehålla en fysisk och 

psykisk hälsa och livskvalitet var det viktigt att personer upplevde personligt värde och att de 

hade en meningsfull roll i samhället. I likhet med detta menar Strandmark (2004) att personer 

med ohälsa kände sig värdelösa, fick känslor av att vara fängslade i situationen och upplevde 

maktlöshet vilket utgjorde kärnan i ohälsan. Destruktiva känslor kunde ibland ta över då per-

soner kände sig otillfredsställda med sig själva och med situationen som helhet. Personer kän-

de sig oförmögna att möta samhällets krav, människor omkring dem och de krav de satte på 

sig själva. Strandmark menar vidare att mänskligt stöd kan kompensera för dessa negativa er-

farenheter och uppmuntra och hjälpa dessa sårbara personer att känna sig värdefulla. Vi anser 

att detta är en viktig del av omvårdnaden av personer med hjärtinfarkt.  

 

Resultatet visade också att personer kände sig överbeskyddade och ständigt kontrollerade av 

sina närstående och det bidrog till känslor av värdelöshet och att de var låsta i sjukrollen. Det 

ansågs viktigt att uppleva balans mellan självständighet och stöd för att de inte skulle känna 

sig överbeskyddade. I likhet med detta menar Delmar et al. (2006) att förmågan att ta eget an-
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svar och kontroll är meningsfulla värden i handlingar och beslut i vardagen. Balansen mellan 

självständighet och stöd gäller även i förhållandet mellan sjuksköterskan och den sjuke perso-

nen. För mycket kontroll från sjuksköterskan kan medföra att personer lägger över ansvaret 

för sitt liv i deras händer och det är viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar dem att ta så mycket 

ansvar som möjligt. 

 

Den fjärde kategorin; att behöva stöd och kunskap för att känna trygghet. Det framkom att 

personer upplevde det viktigt att få råd, hjälp och emotionellt stöd i det dagliga livet för att 

känna trygghet. Familjen ansågs vara det viktigaste stödet och hjälpte dem att möta det lidan-

de som sjukdomen orsakat. Bekräftelse och empati från sjukvårdspersonal var också en viktig 

del för att inte känna oro och rädsla. Detta kan jämföras med Zrinyi och Horvath (2003) som 

beskriver vikten av att sjuksköterskan i ett tidigt skede skapar bra relationer med personer 

som drabbats av hjärthändelser, eftersom de då upplever tillfredställelse med vården, lättare 

skapar en hälsosammare livsstil och upplever mindre stress efter utskrivning. Enligt Bergman 

och Berterö (2001) krävs det två förutsättningar för att nå framgångsrik rehabilitering och 

återorientering i livet efter hjärt- och kärlsjukdom. Dels består detta av individernas egen mo-

tivation och förståelse dels av externt stöd från familj, hälso- och sjukvård och arbetsgiva-

re/kollegor. Externt stöd fungerar som en buffert som förser personer med energi att kämpa 

för att återskapa hälsa. I studier av Clark, Barbour, White och MacIntyre (2004), Hudson et al. 

(2001) och Wieslander, Baigi, Turesson och Fridlund (2005) beskrivs vikten av att sjukskö-

terskor uppmuntrar personer ska delta i hjärtrehabiliteringsprogram då de snabbare blir själv-

ständiga. De finner också kamratskap, stöd och uppmuntran då de kan dela med sig av sina er-

farenheter och problem. 

 

Resultatet visade också att personer upplevde stort behov av information eftersom de upplev-

de okunskap om det nya livet med sjukdom. Svårigheter att tillfredsställa behovet av pålitlig 

information ledde till passivitet och osäkerhet. I likhet med detta beskriver Hanssen, Nordre-

haug och Hanestad (2005) hur personer med hjärtinfarkt upplevde informationen alltför gene-

rell och inte fokuserade på relevanta konsekvenser efter utskrivningen. I de fall läkaren och 

sjuksköterskan tagit god tid att informera och lyssna på dem kände de sig nöjda och förbered-

da inför utskrivning. De föreslog upprättande av sjuksköterskeledda telefonkontakter och 

gruppmöten som en viktig intervention för att tillfredsställa informationsbehovet då detta 

skulle leda till känslor av delad börda och trygghet. I likhet med detta beskriver Oterhals, Ha-

nestad, Eide och Hanssen (2006) att personer med hjärtinfarkt tyckte att sjukvården behövde 
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förbättras på detta område. Ju mer information de gavs desto bättre blev deras förmåga att 

hantera sjukdomen och dess konsekvenser. Nolan et al. (2001) beskriver att informationen 

som sjuksköterskan ger måste vara tydlig, ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle.  

 

Den femte kategorin; att hitta ny hållning till livet och att försonas med sjukdomen. Personer 

började värdesätta livet på ett nytt sätt och gjorde omprioriteringar för att kunna lägga mer tid 

på familj och vänner. De fann inre styrka och mening i livet och de fokuserade mer på egen 

personlig växt. De kände sig motiverade till att skapa hälsosammare levnadsmönster. Detta 

överensstämmer med Bergman och Berterö (2001) som beskriver hur personer ansåg att hjärt- 

och kärlsjukdomen gav dem ett annat perspektiv på livet och framtiden och fick dem att ändra 

deras sätt att leva. Tid för rekreation och nöjen gavs mer utrymme och personerna ansåg att 

arbetet inte fick uppta lika stor tid av livet. De kände behov att stanna upp och ta sig mer tid 

för vila och semester med familj och vänner. Detta kan liknas med Persson och Rahm Hall-

berg (2004) som menar att personer med leukemi och malignt lymfom upplevde personlig 

växt och positiv livsstilsförändring som ett led i anpassningen till sjukdomen. De började upp-

skatta små saker i livet, blev starkare som människor och ökade förmågan att värdesätta livet 

självt. I likhet med detta beskriver Skaggs och Barron (2006) att negativa livshändelser med-

förde att personer lärde sig uppskatta och hantera livet och världen på nytt sätt och nådde inre 

personlig växt. Detta ledde till känsla av välbefinnande och sammanhang i livet. Skaggs och 

Barron beskriver vidare att sjuksköterskan kan bistå personer att söka efter mening i livet ge-

nom att främja och stödja anpassningen och bearbetningen till den negativa händelsen. Detta 

kan ske genom individuellt anpassade interventioner för att integrera eller kompensera even-

tuella förluster och förändringar i livet.  

 

Resultatet visade också hur personer upplevde stark vilja att leva och de upplevde successivt 

förbättringar och tro på framtiden. Självförtroendet ökade stegvis då de testade kapaciteter 

och började lita på sina förmågor. Efter några månader började känslor av helhet och kontroll 

att infinna sig och personer försonade sig med sjukdomen och upplevde harmoni och välbe-

finnande i livet igen.  Persson och Rahm Hallberg (2004) beskriver i likhet med detta hur per-

soner med leukemi och malignt lymfom så småningom accepterade svårigheter. De anpassade 

sina liv till den nya situationen och utvecklade strategier för att ta sig an problemen. De kände 

sig tuffare, starkare och agerade mer självständigt. De såg sig själva som vinnare och kände 

att de hade getts ny chans i livet. Detta kan liknas med Antonovskys (2001, s. 38-41) teori om 

känslan av sammanhang. Denna infinner sig när personer har ett visst mått av begriplighet, 
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hanterbarhet och meningsfullhet i livet. Det innebär att personer kan förutsäga och ordna livs-

händelser, uppleva att resurser finns till ens förfogande att möta krav och känna delaktighet i 

livet och att livet har känslomässig innebörd. När personer känner detta har de bättre förmåga 

att konfrontera utmaningar och komma igenom svåra situationer med värdigheten i behåll.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av hjärtinfarkt en tid efter 

utskrivning och därför användes kvalitativ metod för att analysera data. Denna forskning är 

speciellt lämpad för sjuksköterskor att ta del av eftersom fokus ligger på omvårdnad, kommu-

nikation och samspel. Vi som forskare får en beskrivning av människors upplevelser ur ett in-

ifrånperspektiv. Den sociala väg som ska beskrivas är inte ordnad eller systematisk, därför är 

det viktigt att forskaren går till väga på ett strukturerat och systematiskt sätt för att vara veten-

skaplig (Holloway & Wheeler, 2002, s. 8, 19-20).  

 

Vi använde oss av manifest kvalitativ innehållsanalys vilket innebar att vi koncentrerade oss 

på det innehåll som tydligt framkom i texterna och försökte undvika att göra egna tolkningar. 

Artiklarna som analysen grundar sig på är relativt ny forskning, vilket vi tycker är bra och bi-

drar med relevant data då vi vill att vår forskning ska bidra med nyaste kunskapen. Artiklarna 

lästes igenom flera gånger och textenheterna kontrollerades mot syftet innan de togs ut, vilket 

vi anser bidrar till hög trovärdighet.  

 

En kritisk del av analysarbetet var att kunna ta ut de lämpligaste textenheterna för att uppnå 

trovärdighet. Textenheter som var för stora, till exempel flera stycken, kunde vara svåra att ta 

ut kärnan från eftersom det kunde finnas flera olika meningar i dessa. För små textenheter, till 

exempel enstaka ord, kunde göra att vi som forskare tappade sammanhanget där känslan be-

skrevs. Downe-Wamboldt (1992) menar att forskaren bör vara noga med att sammanhanget 

ska vara med när textenheterna tas ut. Vi har vid ett flertal tillfällen gått tillbaka till originalar-

tikeln för att vara säkra på att vi inte tappat bort sammanhanget där känslan beskrevs. Det 

fanns vissa svårigheter att hitta passande kategorinamn så att inte relevant data uteslöts och 

det krävdes flera omformuleringar innan vi kände oss nöjda med dessa. 

 

I denna litteraturstudie har vi varit två forskare, vilket göra att analysarbetet fortlöpande har 

diskuterats och kontrollerats av oss båda och detta har fört arbetet framåt på ett konstruktivt 

och kritiskt sätt. Vi anser att detta är en styrka i litteraturstudien. Resultatets brödtext styrktes 
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med citat för att återigen anknyta och förstärka litteraturstudiens syfte där personens inifrån-

perspektiv sätts i fokus. Vid översättning från engelska till svenska är vi medvetna om att det 

finns risk att vissa nyanser av upplevelserna gått förlorade. Vi inser att en viss grad av tolk-

ning kan ha skett vilket kan ha påverkat resultatet. Detta beror på att vi som sjuksköterskestu-

derande kan ha förutfattade meningar om resultatet och omedvetet lägger in våra tolkningar i 

analysarbetet. Holloway och Wheeler (2002) menar att fullständig objektivitet och neutralitet 

är omöjlig att uppnå då forskarens egna värden och uppfattningar påverkar hur data tolkas. 

Det är viktigt att forskaren tar i beaktande sin egen position.  

 

Litteratursökningen kan ha begränsats på grund av att vi enbart valde artiklar som publicerats 

på engelska och svenska. Resultatet kan ha sett annorlunda ut då vi eventuellt missat bra och 

relevant litteratur publicerade på andra språk. Sökorden kombinerades endast med and och vi 

är medvetna om att kombinationen med orden and och or kunde ha gjort sökningen vidare, 

vilket kanske resulterat i fler träffar. Antalet artiklar (n=12) som använts i denna studie, kan 

vara ytterligare en begränsning då resultatet kan ha sett annorlunda ut om fler artiklar analyse-

rats. Vår litteraturstudie består av tolv artiklar varav fem endast beskriver kvinnors upplevel-

ser. Vi har tagit det i beaktande när resultatet skrevs och vi vill poängtera att denna litteratur-

studie inte avsåg att beskriva skillnader mellan könen. Det totala antalet kvinnor och män var 

dock relativt lika (kvinnor=119, män=108) varför vi tycker att vårt resultat kan vara represen-

tativt för både kvinnor och män. Om vi hade valt att jämföra studier mellan kvinnor och män 

kanske det framkommit skillnader i upplevelser mellan könen. 

 

Slutsatser 

Resultatet av vår litteraturstudie bidrar till insikter om att upplevelser av hjärtinfarkt en tid ef-

ter utskrivning är mångfasetterade. Sjukdomen påverkar många delar av det pågående livet 

och förändrar människors förmågor att fungera som tidigare. Vi har fått en djupare förståelse 

och insikt i dessa personers liv som till en början karakteriseras av rädslor för döden, känslor 

av skuld, förlust och besvikelse. Vår litteraturstudie visar att personer har ett stort behov av 

stöd och kunskap efter en hjärtinfarkt. I många fall misslyckas hälso- och sjukvården att till-

fredsställa dessa behov vilket leder till onödigt lidande och osäkerhet i vardagen för de drab-

bade. 

 

Stöd från sjuksköterskan kan minska rädslor och bidra till att personer lättare kan tolka upple-

velser av sjukdomen och på så sätt uppnå ett hälsosammare liv och ökad livskvalitet. Sjukskö-
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terskan kan främja och stödja anpassningen och bearbetningen av sjukdomen och bistå dem 

när de söker mening och vill nå en större insikt i sjukdomen. Sjuksköterskan kan uppmuntra 

personer att ta ansvar genom att tidigt göra dem delaktiga i vård och behandling, vilket kan 

leda till att de känner sig värdefulla. Sjuksköterskan bör också ta sig god tid att informera och 

lyssna till dessa. Det är viktigt att informationen utgår från personers behov och önskningar. 

Genom att öka deras kunskaper bidrar detta till att de lättare kommer vidare i livet och hittar 

strategier för att hantera sjukdomen.  

 

Individuellt anpassade interventioner för att integrera eller kompensera förluster och föränd-

ringar bör presenteras med omtanke så att inte eventuell skuld eller stigma ökar. Det är en vik-

tig uppgift för sjuksköterskan att uppmuntra till deltagande i hjärtrehabiliteringsprogram och 

kanske införa sjuksköterskeledda telefonkontakter och gruppmöten då det kan hjälpa personer 

att uppnå självständighet och känslor av att kunna hantera livet.  

 

Idag ligger tyngdpunkten i sjuksköterskeutbildningen på omvårdnad och bemötande och det 

är viktigt att vi värderar vår kunskap högt. Vi som nyblivna sjuksköterskor måste vara tydliga 

i vår yrkesroll och kunna tillämpa kunskapen på ett bättre sätt. Vi ser att det finns ett behov av 

forskning för att hitta lämpliga interventioner för att kunna minska känslor av osäkerhet i 

återhämtningen efter hjärtinfarkt. 
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