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              Abstrakt 

Att drabbas av hjärtinfarkt kan vara omtumlande och medföra förändringar i 

livet på olika plan. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på 

personers upplevelse av att ha drabbats av hjärtinfarkt, vad deras tankar och 

känslor angående sjukdomen är. Artikelsökningarna gjordes i de två 

databaserna Cinahl och PubMed. Studien är baserad på 10 vetenskapliga 

artiklar som alla har granskats och tilldelats en procentsats för att kunna 

värdera kvalitén på artikeln. Analysen gjordes med en manifest kvalitativ 

innehållsanalys som slutligen ledde fram till 4 slutkategorier; Kroppsliga 

symtom som påverkar livskvaliteten; Förlust av det normala och känsla av 

rädsla; Att vara i behov av stöd och information; Att inse att livsstilen måste 

förändras. I slutsatsen kom vi fram till att hjärtinfarktdrabbade personer 

påverkas både psykiskt och fysiskt. Vi som vårdpersonal måste fånga upp 

dessa patienters oro och försöka bygga upp en god relation som underlättar 

och motiverar dem till kommunikation, både med vårdpersonal och familj, 

samt till att göra livsstilsförändringar. Resultatet av denna studie kan leda 

till en ökad förståelse hos sjukvårdspersonal och även hos de närstående för 

hur den drabbade upplever livssituationen. 

 

Nyckelord: Hjärtinfarktdrabbade, Livsstilsförändringar, upplever, 

sjuksköterska, känslor. 
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Att drabbas av en akut sjukdom påverkar individen fundamentalt. Allt det som tidigare tagits 

förgivet kan omkullkastas på bara ett ögonblick. En medvetenhet om vad som är viktigt i livet 

väcks (Svedlund & Danielson 2003). Toombs (1993, s. 90) beskriver att vid sjukdom upplevs 

känslor av förlust på olika plan. Förlusten av att inte längre känna sig som ett med sin kropp, 

en upplevelse av kroppen och själen blivit separerade. Kroppen förlorar en del av sina 

funktioner vilket leder till begränsningar i livsföringen. Författaren menar vidare att kroppen 

som man tidigare förlitat sig till inte längre uppfyller de krav individen ställer på den. 

Kroppen kontrollerar individens möjlighet till att agera vilket i sin tur leder till en osäkerhet 

och rädsla inför framtiden. Neville (2003) beskriver att osäkerhet kan upplevas som både 

positiv och negativ. När osäkerheten upplevs negativ handlar det ofta om en rädsla för det 

okända, förvirring, brist på information och en undran hur sjukdomen kunde påverka en själv 

och familjen. Sjukdomen upplevs som ett hot mot hälsan. Osäkerheten ledde ofta till negativa 

känslor av nöd, oro och depression. Författaren menar vidare att osäkerheten kunde upplevas 

positiv vid tillfällen när det kändes bättre att inte veta än att få ett negativt besked, vid till 

exempel diagnostisering. 

 

Miklaucich (1998) beskriver att sjukdomsdrabbade personer pendlar mellan att ha kontroll 

och att tappa kontrollen. De drabbade personerna för en hård mental kamp för att förstå vad 

som hänt dem och hur de ska ta sig igenom det. De strävar efter att återfå en normalitet i livet, 

och de försöker på samma gång väva in sjukdomen och det som följer med den, som till 

exempel medicinering, undersökningar och behandlingar, i livet. Det är en period av 

anpassning. Både Miklaucich (1998) och Kärner et al. (2005) beskriver att personer som 

drabbats av akut sjukdom känner rädsla eftersom sjukdomen anses allvarlig. Miklaucich 

(1998) visar i sin studie att de drabbade personerna pendlade mellan rädsla och säkerhet 

samtidigt som de försökte hitta olika strategier för att klara den osäkerhet som sjukdomen 

medför. Författaren fortsätter vidare med att visa vikten av att de drabbade får stöd och styrka 

av de anhöriga, att detta ökade de drabbades säkerhet. Medan Kärner et. al (2005) påpekar att 

de drabbade kunde känna sig överbeskyddade av personerna runt i kring dem och att detta 

kunde påverka hur de upplevde sin hälsa.  

 

Antonovsky (1987, s.42-46, 59) beskriver vikten av att uppnå känslan av sammanhang, 

KASAM, i den värld vi lever i. Detta gör människan genom att försöka finna en slags 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet. En individ som har hög begriplighet har 

en förmåga att kunna hantera och förklara olika situationer och skeenden. Är begripbarheten 
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låg finns det svårigheter att finna struktur och ordning i det som sker. När hanterbarheten är 

hög ser individen sin omgivning och personerna i den som hjälpmedel för att kunna handskas 

med situationen och komma vidare. Låg hanterbarhet gör att individen kan känna sig orättvist 

behandlad och ältar det som inträffat utan att komma någonvart. Hög meningsfullhet innebär 

att individen besitter en stark tro på att livet är värt att kämpa för och att det finns en mening 

med det som sker. Är alla dessa begrepp starka i en persons liv blir mötet med det oförutsedda 

lättare att hantera. Det är när något eller flera av dessa tre begrepp sviktar eller är svaga som 

människan kan uppleva kaos. Individen hittar ingen mening i det som sker och har svårt att 

hantera situationen. 

 

I Sverige är en av de största orsakerna till en för tidig död hjärt- kärlsjukdom, där den största 

orsaken i denna grupp är hjärtinfarkt. Statistiskt sett dör varannan svensk av just hjärt- och 

kärlsjukdomar. Varje år uppsöker och vårdas omkring 26 000 människor för akut hjärtinfarkt. 

Äldre individer, 75- 80 år, drabbas nio gånger oftare av hjärtinfarkt än individer i 45- 50års 

åldern. Medelålders män drabbas av hjärtinfarkt fyra gånger så ofta som kvinnor i samma 

ålder. (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, 2008, s. 34, 42). 

 

Hjärtinfarkt orsakas av ischemi, det vill säga syrebrist i hjärtats kranskärl. Kranskärlen är de 

kärl som försörjer hjärtmuskeln med blod. Ischemin beror på att blodflödet försämras. Detta 

beror oftast på att en fettlagring, åderförkalkning, i kärlet brister och kommer i kontakt med 

blodet, fettet koagulerar tillsammans med blodet och skapar en propp i kärlet. Ischemin 

minskar hjärtats förmåga att pumpa runt blodet vilket ger EKG, elektrokardiografi, 

förändringar Symtombilden hos kvinnor och män kan variera. Männen upplever ofta en stark 

ihållande smärta i bröstkorgen medans kvinnor ofta har diffusare symtom som kan yttra sig i 

form av yrsel, andfåddhet och illamående. (The Joint European Society of 

cardiology/American Collage of Cardiology Committee, 2000).  

 

De bidragande orsaker till en hjärtinfarkt kan vara många. Rökning, förhöjt blodtryck, 

kolesterol är några av de riskfaktorer som bör uppmärksammas. Ett bodymass index över 27, 

ärftlighet, stress, motions-, mat- och alkoholvanor är andra bidragande orsaker till ökad risk. 

Diabetes ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt (SBU, 2004, s.142 & 146- 147; Yusuf et al., 

2004). Rehabiliteringen vid en hjärtinfarkt består av att försöka stödja och hjälpa patienten 

med dennes fysiska, psykiska och sociala faktorer. Detta innefattar information om bland 
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annat livsstilsförändringar i form av rökstopp, koständring och motion (Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, 2008).  

 

Wayment Allen et al. (2009) anser att vårdpersonalen har en stor betydelse för hur personerna 

upplever sin hjärtinfarkt och tiden efteråt. Vårdpersonalen spelar en stor roll i anpassningen 

till livet efter hjärtinfarkten så som återgång till arbete samt hur de sociala och professionella 

rollerna påverkas. Författarna menar vidare att vårdpersonalen kan hjälpa personerna med 

konkreta råd och ge förslag på livsstilsförändringar när det känns som att sjukdomen tar för 

mycket plats och energi. Att informera den sjukdomsdrabbade personen samt dennes familj 

om hur de kan hjälpa och stödja varandra och att det inträffade kan leda till en förändring som 

innebär något positivt, det kan innebära att livet får en ny mening, att de känner sig 

betydelsefulla och fyller ett syfte. Denna litteraturstudie syftade till att beskriva upplevelsen 

av att ha drabbats av hjärtinfarkt. 

 

Metod 

I denna litteraturstudie användes en kvalitativ metod eftersom vårt syfte var att beskriva 

personers upplevelser. Enligt Downe- Wamboldt (1992) så används den kvalitativa metoden 

för att undersöka människors livsvärld utifrån ett holistiskt perspektiv. 

 

Litteratursökning 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Willman et al. (2006, s.77) 

rekommenderar att man använder sig av flera databaser för att inte få ett felaktigt urval när det 

gäller artiklar och de källor dessa kommer ifrån. Vidare påpekar författarna även vikten av att 

kombinera de olika söktermerna för att få en så bred sökning som möjligt. Vi använde oss av 

swedish MeSH för att översätta och hitta rätt ord till vår sökning. Enligt Willman et al. (2006, 

s. 62) är det viktigt att sökningen har en hög sensitivitet. Detta försökte vi uppnå genom att 

använda oss av relevanta termer som svarade mot vårt syfte. De sökord som användes till 

sökningen av artiklar till resultatet var; myocardial infarction, acute, lived, lived experience 

undergone, patient, qualitative study, qualitative research och survivors. Dessa sökord 

kombinerades med hjälp av Booleska sökoperatorer som AND för att få en snävare sökning 

och OR för att vidga sökningen (jmf. Willman et al. 2006, s. 66). De använda 

inklusionskriterierna var; artikeln måste vara skriven på engelska eller svenska, individerna 

ska ha blivit intervjuade upp till 1år efter att de drabbats av hjärtinfarkt, kvalitativa studier, 
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artikeln ska vara förhandsgranskad och godkänd för publikation samt vara publicerad från år 

2000 och framåt för att få ett så färskt material som möjligt. De funna artiklarna redovisas i 

tabell 1. Vi har valt att endast redovisa de sökningar som lett till de valda artiklarna. 

 

Artiklarna valdes ut genom att läsa rubrikerna på de funna artiklarna och se om dem 

överrensstämde med syftet. Av de valda artiklarna läste vi abstraktet och avgjorde efter detta 

om artikeln var relevant för vårt syfte. Detta försökte vi uppnå genom att allt som svarade mot  

syftet fångades upp och de artiklar som inte motsvarade alla förbestämda inklusionskriterier 

uteslöts. En manuell sökning av de valda artiklarnas referenslistor genomfördes för att hitta 

ytterligare relevanta artiklar (Backman, 1998, s. 80). Genom detta fann vi ytterligare en artikel 

som vi valde att ta med i resultatet, totalt 10 artiklar. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning     

 

Databas              Sökord                    Antal träffar          Utvalda             

                                                                                                                    

 

Cinahl             Lived and patient AND           14                          2                                    

                        acute myocardial infarction 

                        AND patient* 

 

Cinahl             Myocardial infarction             51                      2                            

                       AND qualitative study 

 

  

Cinahl             Myocardial infarction             9                         0                            

                        AND qualitative research 

 

Cinahl             Myocardial infarction             1                          1                          

                       AND experienced AND 

                       survivors 

 

Cinahl             Qualitative AND AMI           36  1  

  

 

 

PubMed        Myocardial Infarction AND   43                            3  

                      Lived OR Undergone OR 

                     Experienced AND Qualitative  

                     Study  
 

 

 

 

Litteraturgranskning 

De artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades enligt protokollet i Willman et al (2006, s. 156) 

för att säkerställa att artiklarna var av god kvalitet. Artiklarna poängsattes, 1 poäng för 
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positivt svar och 0 poäng för negativt eller tveksamt svar. Poängen gjordes om till procent och 

graderas sedan efter sin procentsats, se tabell 2. Alla de 10 artiklarna fick en hög procentsats 

och valdes därför att tas med i resultatet. Artiklarna redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 2. Kvalitetsgradering med procentindelning 

Låg  kvalitet   Medel  kvalitet  Hög  kvalitet 

60-69 %                 70-79% 80-100 % 

 

Tabell 3. Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Allison et al.  

2009 

USA 

Kvalitativ studie Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

Deltagarna upplevde 

känslor av 

besvikelse, ilska, 

känslan av att ha 

slösat bort tiden på 

onödiga saker. 

 

*Hög 

Bergman et al.  

2003 

Sverige 

Kvalitativ studie Grounded theory Deltagarna 

beskriver hur de 

upplever sin 

sjukdom och hur de 

kände när de fick 

åka hem efter 

sjukhusvistelsen. 

 

*Hög 

Condon et al. 

2005 

Irland 

Kvalitativ studie Semistrukturerad 

intervju 

Tematisk analys 

Fyra huvudteman; 

livsstilsförändringar, 

professionellt stöd, 

livsstilsvarningar, se 

fram emot 

framtiden.  

 

*Hög 

Clark 

2003 

Storbritannien 

 

Kvalitativ studie Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

Deltagarnabeskriver 

sina  

upplevelser av stress 

*Hög 

Jackson et  al.  

2000 

Australien 

Kvalitativ studie Feministisk ansats  

Beskrivande metod 

Deltagarna 

ifrågasatte sin 

livsstil. De beskrev 

rädsla, osäkerhet 

och en känslomässig 

labilitet under 

återhämtningen. 

 

*Hög 
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Forts. Tabell 3. Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Kerr et al.  

2002 

Kanada 

Kvalitativ studie Ostrukturerad 

intervju 

Hermeneutisk-

tolkningsmetod 

Deltagarna skapade 

nya bilder av sig 

själva. Fyra teman 

framkom; livet 

splittrades, finna 

mening, lära sig 

leva med det samt 

att anpassa sig till 

sjukdomen. 

 

*Hög 

Roebuck et al. 

2001 

Storbritannien 

Kvalitativ studie Semistrukturerade 

intervjuer 

Latent och manifest 

innehållsanalys 

Deltagarna 

upplevde 

andfåddhet, 

osäkerhet och 

känslan av att vara 

överbeskyddad och 

inte få tillräckligt 

med stöd och 

information. 

 

*Hög 

Stewart et al. 

2000 

Kanada 

Kvalitativ studie Tematisk 

innehållsanalys 

Data samlades in i 

interventionsgrupper 

Teman: Stress 

orsakad av vård, 

upplevelse av 

vårdpersonal; krav 

och strategier för att 

hantera 

hjärtinfarkter, typer 

av källor för socialt 

stöd, uppskatta stöd 

och behov. 

 

*Hög 

Svedlund et al.  

2000 

Sverige 

Kvalitativ studie Fenomenologisk 

hermeneutisk- 

tolkningsmetod 

De drabbades och 

de anhörigas 

känslor beskrivs.. 

Deltagarna 

kämpade emot 

rädslan som 

sjukdomen 

medförde. 

 

*Hög 

Walton 

2002 

USA 

Kvalitativ studie Grounded theory Deltagarna 

beskriver sitt möte 

med döden, rädslan, 

meningen med livet 

och att finna tröst i 

Gud. 

*Hög 

 

Analys  

Analysen genomfördes genom en manifest kvalitativ innehållsanalys, som innebär att 

forskarna håller sig textnära och undviker att tolka det som sagts (Graneheim & Lundman 
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2004). Enligt Downe- Wamboldt (1992) används den för att beskriva det som är synligt. 

Metoden ger en ökad förståelse för personers livsvärld och lämpar sig väl till forskning som 

ska spegla det holistiska synsättet.  

 

De valda artiklarna lästes noggrant igenom för att få en helhetsbild av varje artikel. Sedan 

valdes textenheter ut ur varje artikel som svarade mot studiens syfte. Textenheterna som 

valdes ut var ganska stora eftersom viktig information annars kunde förloras eller misstolkas 

(Down- Wamboldt, 1992). Dessa textenheter fördes sedan in i en tabell och översattes till 

svenska. Textenheterna kondenserades det vill säga kärnan i textenheterna behölls och 

utfyllnadstext avlägsnades (Graneheim et al., 2003; Downe-Wamboldt., 1992). De 

kondenserade textenheterna kategoriserades därefter i fyra olika steg genom att sammanföra 

de kondenserade textenheterna som hade liknande innehåll med varandra för att tillslut bilda 

slutgiltiga kategorier. De slutgiltiga kategorierna bildade sedan brödtexter i resultatet 

(Granheim et al. 2003). 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 4) som beskrivs i brödtext och illustreras med 

citat. 

 
Tabell  4. Slutkategorier (n= 4) 

 

Kategorier 

 

Kroppsliga symtom påverkar livskvaliteten 

Förlust av det normala skapade känslor av rädsla och oro 

Att vara i behov av stöd och information 

Att inse att livsstilen måste förändras 

 

Kroppsliga symtom påverkar livskvaliteten 

De drabbade upplevde att hjärtinfarkten kom oväntat och utan förvarning (Condon et al., 

2004; Kerr et al. 2002 och Jackson et al. 2000). Flera av de hjärtinfarktdrabbade personerna 

hade svårigheter med att förstå och acceptera sjukdomen eftersom de hade levt ett hälsosamt 

liv och var unga (Kerr et al., 2002).  

 

De kroppsliga symtomen, som andfåddhet, bröstsmärtor, fatigue och en känsla av att vara 

fysiskt och mentalt känslig, påverkade de hjärtinfarktdrabbade personernas livskvalitet 

negativt. De beskrev även att de upplevde att bröstsmärtor skapade en rädsla för en ny 

hjärtinfarkt och fatigue påverkade deras dagliga aktiviteter eftersom de hade ett stort behov av 
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vila, vilket påverkade hela deras tillvaro (Roebuck et al., 2000). De som drabbats av 

hjärtinfarkt kände sig begränsade i det dagliga livet. Kroppens funktioner blev mer uppenbara 

när den blev ett hinder för delta i olika aktiviteter. De kände sig begränsade och 

invalidiserade, detta ledde till känslor av frustration, osjälvständighet och kraftlöshet. De 

hjärtinfarktdrabbade jämförde livet före och efter hjärtinfarkten och ansåg att tröttheten hade 

ökat (Kerr et al., 2002). Hjärtinfarktdrabbade personer upplevde att de mentala och de 

kroppsliga förändringarna medförde att de blev tvingade till att göra livsstilsförändringar 

vilket ledde till känslor av ilska, frustration, depression och irritation. De upplevde att deras 

tålamod både med sig själv och gentemot andra hade minskat (Roebuck et al., 2000; Stewart 

et al., 2000). Det kändes betungande att inte känna igen sig själv och de kände sig 

deprimerade. En av de hjärtinfarktdrabbade personerna beskrev hur hon inte längre kunde 

känna glädje över någonting längre (Bergaman et al. ,2003). 

 

Den förändrade tillvaron, för de hjärtinfarktdrabbade personerna, upplevdes som tröttsam. De 

hjärtinfarktdrabbade personerna beskrev att de kände skam över att ha drabbats, de kände sig 

värdelösa eftersom de hade blivit begränsade. De kände sig obekväma med att livssituationen 

förändrats. De beskrev att de kände sig ledsna och sorgsna över att de kände att de inte längre 

hade förmågan att leva och klara av det som de ville göra (Walton, 2002; Jackson et al., 

2000).  

 

Förlust av det normala skapade känslor av rädsla och oro  

Hjärtinfarktdrabbade personer beskrev att de kände sig värdelösa då de inte längre klarade av 

att utföra sina tidigare arbeten och hushållssysslor (Kerr et al., 2002; Stewart et al., 2000; 

Svedlund et al., 2003). Några förnekade sjukdomen och försökte istället leva ett så normalt liv 

som möjligt genom att inte tänka på sjukdomen och genom att inte låta den inskränka på livet 

(Walton, 2002; Jackson et al. 2000.). Några av de hjärtinfarktdrabbade kvinnorna beskrev att 

de kände en rädsla över hur deras familjeroll skulle påverkas och hur de kände att sjukdomen 

medförde känslan av det personliga egenvärdet minskade (Kerr et al., 2002). 

 

Hjärtinfarktdrabbade personer beskrev att de kände rädsla efter att ha genomgått en 

hjärtinfarkt. De beskrev att de kände rädsla för döden och rädsla för att inte kunna prestera 

sexuellt (Stewart et al., 2000; Jackson, 2000; Walton, 2000). De kände sig också rädda för att 

drabbas av en ny hjärtattack vid bröstsmärta och annan symtomkänning som kunde uppstå vid 

ansträngning (Walton, 2000; Jackson et al., 2000; Bergman et al., 2003; Stewart et al., 2000; 
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Roebuck et al., 2001). De hjärtinfarkt drabbade beskrev också att de kände en rädsla för vad 

som skulle ske i framtiden och några upplevde en rädsla om kvällarna för att inte vakna upp 

nästa dag (Stewart et al., 2000; Roebuck et al., 2001; Walton, 2000; Jackson et al., 2000; 

Bergman et al., 2003). Några beskrev dock att rädslan minskade med tiden (Jackson et al., 

2000). 

   

”For me, it’s the fear of beeing 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) 

 

Tiden efter hjärtinfarkten präglades av osäkerhet och oro (Walton, 2000; Jackson et al., 2000; 

Stewart et al., 2000; Clark, 2003; Roebuck et al., 2001). Några personer kände en oro för en 

försämrad ekonomi (Stewart et al., 2000). Några av de hjärtinfarktdrabbade personerna kände 

osäkerhet både för sin arbetsförmåga och för att stressen på jobbet kunde bli dem övermäktig 

(Roebuck et al., 2000; Stewart et al., 2000; Jackson et al., 2000). I några studier beskrev 

personer att de var väldigt oroade över sin hälsa och sitt framtida välmående (Roebuck et al., 

2000; Clark, 2003). 

 

”…It’s like an explotion in your life. Everything changes, everything. ‘Will I see my kids 

again? Will I see my house again? Will I get better again?...”  

(Clark, 2003., s. 547) 

 

Hjärtinfarktdrabbade personer, i studier av Condon et al. (2005); Jackson et al. (2000) och 

Walton (2002), beskrev att de hade en hade en vilja att bli normal igen, att återgå till ett 

normalt liv. I studien av Stewart et al. (2000) använde sig de hjärtinfarktdrabbade personerna 

av flera olika källor för att främja upplevelsen av ett normalt liv. De beskrev att de fann dessa 

källor i familjen, i vännerna och i sin religion.  

 

Flera hjärtinfarktdrabbade personer beskrev vikten av att återfå och att få behålla sin 

självständighet, detta var en stor del av återhämtningen för personer i studierna. De beskrev 

att de hade börjat reflektera över vad som var viktigt i livet och de tog ansvar för sin framtid 

och jobbet var inte det viktigaste. Istället valde de att spara sin energi till hobbys, familj och 

vänner. Personerna beskrev att de upplevde en stor tacksamhet över att de hade överlevt, och 
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kände att de hade haft tur som klarat sig och fått en ny chans att leva (Condon och McCarthy 

,2005; Kerr et al., 2002).  

 

Flera hjärtinfarktdrabbade personer beskrev att de kände sig starkare och piggare för var dag 

som gick efter infarkten och att de ansåg att den trötthet som tilltog om kvällarna var normal 

(Stewart et al., 2000; Bergman et al., 2003). 

 

Att vara i behov av stöd och information  

I studier av Stewart et al. (2000); Bergman et al. (2003) och Roebuck et al. (2001) framkom 

det att flera av de hjärtinfarktdrabbade personerna var missnöjda med vårdpersonalens 

bemötande. De ansåg att de inte fick rätt typ av information. De tyckte också att de inte fick 

tillräckligt tydliga svar på de frågor de hade och att ansåg sig heller inte få det stöd och den 

förståelse de behövde. Detta gjorde att personerna som drabbats av hjärtinfarkt kände sig 

stressade och oroliga. Jackson et al. (2000) beskriver att de drabbade kände en osäkerheten 

inför sjukdomen ofta grundade sig i att de hjärtinfarktdrabbade personerna inte hade 

tillräcklig kunskap om hjärtinfarkt och vilka påföljder som kunde dyka upp. Flera av de 

hjärtinfarktdrabbade personerna var osäkra på vilka symtom de skulle vara uppmärksamma på 

samt hur de skulle ta hand om sig själv. Detta kunde ofta leda till utmattning för personerna. I 

samma studie beskriver Jackson et al.(2000) att informationsbehovet var stort, personerna 

uttryckte en önskan om att få information om kosthållningen, vart hjärtinfarkten suttit samt 

vilka skador den hade medfört. Även medicineringen, framförallt dess biverkningar, var en 

källa till oro ofta sammankopplat med behandlingar och olika undersökningar de var tvungna 

att genomgå (Bergman et al, 2003; Roebuck et al, 2000). Några beskrev att de var osäkra och 

oroade på grund av vad deras vänner och bekanta hade berättat för dem om hjärtinfarkt och 

om riskerna att drabbas på nytt (Bergman et al., 2003). Hjärtinfarktdrabbade beskrev hur de 

aktivt sökte information om hjärtattacken och hur de ska förhålla sig till den efteråt (Stewart 

et al., 2000). Bergman et al. (2003) beskrev att personer som drabbats av hjärtinfarkt upplevde 

trygghet när de kände att vårdpersonalen var kunnig och tog hand om dem och deras sjukdom. 

Hjärtinfarktdrabbade berättade att telefonkontakt med vårdpersonalen bidrog till att de kände 

sig säkrare när de kommit hem (Condon et al., 2005). 

 

”I went to see my GP and he said ’what are you doing here?’ I said ‘I’ve just had a heart 

attack’, all he could say was ‘what can I do for you?’ I needed some reassurance. I was very 

frightened. I needed him to take my hand and say what is happing but all he said was that he 
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couldn’t do anything until the hospital had written to him. I was so angry, I’m never going 

back to him…” (Roebuck, 2001., s. 791) 

 

Hjärtinfarktdrabbade personer, i en studie av Allison et al. (2009), uppgav att de kände sig 

rädda för att prata om sin rädsla med sina familjer. Jackson et al. (2000) beskrev att flera av 

de hjärtinfarktdrabbade personerna kände att de var i stort behov av stöd från partnern både 

känslomässigt och i de dagliga aktiviteterna. I studien av Stewart et al. (2000) uppgav några 

av de hjärtinfarktdrabbade personerna att de kände bristande förståelse från sin partner. De 

hjärtinfarktdrabbade personerna upplevde också att de ville att ansvaret över sjukdomen 

skulle delas med partnern. Några valde att inte berätta saker om sin sjukdom och sina symtom 

för sin partner för att inte skapa oro hos denne. I en studie av Roebuck et al. (2000) beskrev 

personer att de kände att andra krävde för mycket av dem direkt efter att de kommit hem från 

sjukhuset. Både Roebuck et al. (2001) och Condon et al. (2005) beskrev att flera av de 

hjärtinfarktdrabbade personerna kände frustration över att bli överbeskyddade av familj, 

vänner och kollegor. De upplevde att de inte fick göra som de ville, och som de brukade, 

innan hjärtattacken. De ansåg att familjen var betydelsefull för återhämtningen men att för 

mycket stöd kunde leda till känslor av att vara överbeskyddad.   

I en studie av Bergman et al. (2003) beskrev flera av kvinnorna att de kände sig 

överbeskyddade när deras män hjälpte dem med de praktiska sysslorna i hemmet. Hjälpen 

gjorde att de kände sig ännu sjukare och förstärkte känslan av att inte kunna göra något.  

 

”…I am not allowed to carry anything or heave anything, I am not allowed… such kind of 

stuff… do you manage that, are you going to do that today… I take it as a bit 

overprotective…”  

(Bergman et al. 2003., s. 307) 

 

Stewart et al. (2000) beskriver att de hjärtinfarktdrabbade personerna kände att deras sociala 

liv hade skadats efter hjärtinfarkten. De upplevde det besvärande att möta vännerna efter att 

ha genomgått infarkten. De kände att vännerna var rädda för dem och detta förvånade de 

hjärtinfarktdrabbade personerna. Flera av de hjärtinfarktdrabbade beskrev att de hade 

svårigheter med att hantera och balansera sina olika roller i och utanför hemmet. 
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Att inse att livsstilen måste förändras 

De hjärtinfarktdrabbade personerna ansåg att den ohälsosamma livsstilen var en bidragande 

orsak till att ha drabbats. De ansåg att för lite motion, stress, för mycket dålig och fet mat samt 

rökning var orsaken. Att införa för många livsstilsändringar samtidigt ansåg de inte var 

realistiskt, men de var överens om att det var absolut nödvändigt att göra förändringar. De 

uppgav att de försökte få in dessa rutiner i det dagliga livet (Condon et al., 2005). I studien av 

Bergman et al. (2003) så uttrycker de hjärtinfarktdrabbade personerna en önskan om att få lära 

sig metoder och hitta verktyg som kan vara till hjälp för dem för att leva ett hälsosammare liv. 

 

”…I need a little bit of change for sure, first of all I must give up the cigarettes and maybe not 

work such long hours, take things a little easier, sleep a little bit longer than usual, watch my 

weight and exercise more what a task, it is not easy.”  

(Condon, 2005., s. 4) 

 

Hjärtinfarktdrabbade personer beskrev, i en studie Walton (2002), att de funnit en mening och 

ett syfte i det dagliga livet efter hjärtinfarkten. En rädsla över att ha mött döden gjorde att de 

värdesatte sin tid mer, de beskrev en vilja att lära känna sig själv igen. Tiden före hade 

präglats av mycket stress och att de varit dåliga på att ta hand om sig själva. Det inträffade 

medförde en insikt om vad personerna ansåg vara viktigt här i livet och de var villiga att göra 

de förändringar som krävdes, avsätta mer tid för familjen, ta hand om sig själv och sina 

närmaste och stressa mindre. I studien av Jackson et al (2000) beskrev kvinnorna att de ställde 

sig frågande till behovet av livsstilsförändringarna. De ansåg inte att det fyllde någon mening 

och upplevde att de förväntades göra förändringarna trots att de var negativt inställda till dem. 

Kvinnorna fann ingen mening med att genomföra förändringarna då de redan hade drabbats. I 

studien av Allison et al. (2002) beskrev ett flertal av männen att hjärtinfarkten medförde en 

vändning för dem. De upplevde att de spänningar och den stress de levt under hade släppt 

efter den. De mådde bättre efteråt, kände att de hade genomgått en positiv förändring som gett 

dem ny energi. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att ha drabbats av en hjärtinfarkt. I 

analysen framkom tre stycken slutkategorier; att drabbas oväntat och utan förvarning påverkar 

hela existensen, att vara i behov av stöd och information samt att inse att livsstilen måste 

förändras.  
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I den första, kroppsliga symtom påverkar vardagen, och andra kategorin, förlust av det 

normala skapade känslor av rädsla och oro, berättar de hjärtinfarktdrabbade personerna om 

chocken av att drabbas samt alla de känslor och tankar som medföljer. De Ridder et al. (2008) 

beskriver att plötsligt drabbas av sjukdom kräver att man anpassar sig inte bara fysiskt men 

även psykologiskt till de nya omställningarna som kan uppkomma. Övergången kan och får ta 

tid, personen hinner då anpassa sig i lugn och ro till allt nytt. Om de sjukdomsdrabbade 

personerna får tid på sig så blir det oftast lättare att komma över de negativa känslorna och 

tankarna som ofta följer i sjukdomens fotspår. I studien av Popovich et al. (2007) fann vi 

många likheter med strokedrabbade personer gällande de känslor som de upplevde så som 

oro, ångest, rädsla och chock. Rädslan över att drabbas av en ny stroke var en av de största 

källorna till oro. De strokedrabbade led också av kroppsliga symtom efteråt som begränsade 

dem i det dagliga livet. Personerna i studien beskrev också kampen för att få tillbaka och 

bibehålla självständigheten i likhet med de hjärtinfarktdrabbade personerna i vår 

litteraturstudie.  

 

I litteraturstudien framkom det att de kroppsliga symtomen påverkade personernas liv negativt 

och inskränkte på deras frihet och självständighet. Olsson et al (2008) beskriver att kvinnor 

som drabbats och lever med livslång sjukdom har en känsla av att kroppen blir ett hinder i 

vardagen. Kroppen blir beroende av andra människors hjälp för att klara av vardagen. Den 

fysiska förändringen medförde även att kvinnorna blev bemötta på ett annorlunda sätt jämte 

mot det som de var vana vid. Detta upplevde kvinnorna som en kränkning och vardagen 

bestod till stor del av att skydda och upprätthålla sin självkänsla. Toombs (1993., s.38) menar 

att när en person drabbas av sjukdom så leder detta till ett avbrott i vardagen. Fokuset flyttas 

från de tidigare sysselsättningarna, som till exempel arbetet, till att istället inrikta sig på den 

egna kroppen och dess betydelse. Detta framgår även i resultatet i vår litteraturstudie genom 

att studiedeltagarna uttryckte att de kroppsliga och mentala begränsningarna inkräktade på 

personens frihet och självständighet, de kunde inte längre göra som de var vana vid. Även att 

kroppen blir förvandlad till ett hinder i vardagen istället för ett verktyg som fyller en funktion. 

Wilde (2003., s. 174) menar att när någon person blir skadad eller svårt sjuk så måste 

personen genomgå en sorgeprocess för att kunna ta sig vidare från sin sjukdom eller skada 

och för att kunna rehabiliteras. Personen måste utarbeta en strategi för att klara av att leva ett 

förändrat liv som sjukdomen eller skadan medfört. Vilket också de hjärtinfarktdrabbade 

personerna i studierna gör när de beskriver hur familjen, vännerna och deras religiösa tro 
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hjälpte dem. Kristofferzon et al. (2003) förklarar i sin studie att kvinnor som fortsatta att 

utföra hushållsarbete i hemmet efter infarkten fick ökat självförtroende och hushållsarbetet 

blev en slags rehabilitering. Detta stämmer väl överens med vårt resultat som pekade på att de 

hjärtinfarktdrabbade personerna ville fortsätta att göra sådant de var vana med innan de blev 

sjuka.  

 

I andra kategorin, att vara i behov av stöd och information, upplevde de hjärtinfarktdrabbade 

personerna att de inte fick rätt typ av information och stöd både från vårdpersonalen men även 

från de anhöriga. Genom vårdande handlingar och medkänsla värnar sjuksköterskan om 

individens integritet och välmående. Att se individen som en helhet med behov, önskningar 

och förhoppningar och inte bara som diagnos stärker relationen mellan sjuksköterskan och 

individ (Arman et al.,2007, s. 376-  377). Enligt Cappabianca et al. (2009) kan sjuksköterskan 

stärka relationen mellan sig och individen genom enkla handlingar som att fråga vad 

individen har för önskan eller behov för dagen. Henderson et al. (2007) och Arman et al. 

(2007, s. 376-  377) menar att sjuksköterskan kan, genom sin kunskap och erfarenhet, 

förmedla en trygghet till individen och genom denna skapa en vårdande relation. Den 

vårdande relationen har en stor betydelse för hur individer upplever sin livskvalitet, sin hälsa 

och sitt välmående. När sjuksköterskan byggt upp en nära relation till individen har denne 

lättare att visa sin oro och våga ta upp frågor som är bekymmersamma. Att se individen som 

en helhet och skapa tillit leder till att individen känner sig betydelsefull och får en meningsfull 

tillvaro. McCabe (2002); McGilton et al. (2006); McQuenn (2000) anser att vikten av tillit 

mellan sjuksköterska och patient som ska bygga på respekt och individuell omvårdnad. 

Genom att ge patienten rätt typ av information medverkar sjuksköterskan till att patienten kan 

göra egna val, detta ger patienten en känsla av att kunna behålla kontrollen över situationen 

och bevara självkänslan (Arman et al., 2007, s. 376- 377). Finfgeld- Connett (2006) menar att 

när relationen utvecklas mellan sjuksköterska och individ stärks oftast relationen mellan 

sjuksköterskan och de anhöriga. En nära relationen mellan sjuksköterskan, patienten och 

dennes anhöriga ger en öppenhet som möjliggör en ärlig kommunikation dem emellan och 

skapar möjligheter till att tillsammans kunna stödja patienten. En brist på denna typ av 

relation leder, som vår litteraturstudie också visar, till att den hjärtinfarktdrabbade kände att 

stödet från både partnern och vårdpersonalen var otillräckligt. 

 

Litteraturstudien visar även att familjen hade stor betydelse men kunde upplevas 

överbeskyddande. Kristofferzon et al. (2005) menar att barnen, partnern och vännerna är det 
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viktigaste stödet för de hjärtinfarktdrabbade personerna men också att de hjärtinfarktdrabbade 

personerna upplevde att det känslomässiga stödet från de närstående var otillräckligt. Även 

Engström et al. (2007) beskriver relationen till de närstående som bland det viktigaste, de gav 

de sjuka motivation till att kämpa vidare.  

 

Att inse att livsstilen måste förändras var den tredje kategorin i vår litteraturstudie. I den 

framkom att personerna som genomgått en hjärtinfarkt var medvetna om att vissa delar i deras 

livsstil kunde bidra till hjärtinfarkten ändå fortsatte de leva som de var van vid. Enligt Ridder 

et al. (2008) studie visar att endast 15-25% av personer som drabbas av sjukdom ändrar sina 

levnadsvanor. Det upplevs ofta svårt att integrera den nya livsstilen med den gamla och därför 

avstår många helt enkelt från att ändra sitt beteende eller sina vanor. Att inte ta till sig 

förändringar kan även bero på tidsbrist och att det krävs ansträngning. Ångest och depression 

är också exempel på sådant som enligt författaren kan hindra personen från att genomföra 

förändringar. Enligt Bergman och Berterö (2001) så är de insjuknade personerna oftast 

medvetna om vad som kan ha bidragit till sjukdomen och vad som därför behövs förändras. 

Rökning, övervikt och brist på motion är bara några av de exempel som angavs av 

studiedeltagarna. Denna kunskap och medvetenhet kom även fram i vår litteraturstudie En del 

av de hjärtinfarktdrabbade personerna ansåg att det var för sent att införa livsstilsförändringar 

eftersom de redan hade drabbats.  Vi drar slutsatsen att oavsett orsak till hjärtinfarkten är det 

inte en självklarhet att den drabbade vill eller har förmågan att göra förändringar som de bör 

göra. Förändringar som inkräktar på det liv de levt och kräver ändrade rutiner i vardagen. 

Sjuksköterskor har en viktig uppgift att möta de drabbade och informera, stötta och ge de 

verktyg som kan möjligöra en förändring och förhoppningsvis få den till att bli bestående. 

 

I studien av Wilde och Murray (2009) beskriver deltagarna sin ”näradöden” upplevelse och 

hur det gått psykiskt stärkta ur denna. De har kommit till insikt om livets skörhet och fått en 

erfarenhet som lärt dem uppskatta livet på ett helt nytt sätt. Studiedeltagarna anser sig ha växt 

som människor och uppskattar nu de små tingen i livet mer än de gjorde tidigare och de anser 

sig ha fått insikt om att livet har en mening. I litteraturstudien som vi gjort finner vi att de 

hjärtinfarktdrabbade personerna uppskattar sin tid tillsammans med sig själv och sina 

närstående mer än de gjorde innan händelsen och att även de anser att livet fått en ny mening 

och ett nytt värde.  

 

Metoddiskussion  
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Vårt syfte med denna litteraturstudie var att undersöka upplevelsen av att ha drabbats av 

hjärtinfarkt. Det är viktigt att forskarna håller sig objektiva till materialet de studerar och inte 

har förutbestämda mål för vad som bör hittas. Vi använde oss av en manifest kvalitativ metod 

eftersom den gav oss möjligheten att komma så nära upplevelsen som möjligt utan att försöka 

tolka den underliggande meningen i det som sades i studierna, på detta sätt stärks 

trovärdigheten i studien. För att uppnå ytterligare trovärdighet har vi beskrivit 

tillvägagångssättet vid val av metod och artiklar samt hur de valda artiklarna granskats och 

analyserats. Artikelsökningen samt de valda artiklar redovisas sedan i enkla tabeller. Denna 

redovisning gör det också lätt för läsarna att kunna hitta källan till informationen (jmf. 

Holloway et al., 2010, s.303). 

 

För att stärka trovärdigheten bör författarna även redovisa hur arbetet kan ha påverkats av 

dem själva (Holloway et al. 2010, s.303). Författarna bör söka igenom så många databaser 

som möjligt för att få en bredd på studien som skall utföras (Willman et al., 2006, s. 77). Vi 

valde att använda oss av två databaser, PubMed och Cinahl när vi utförde vår artikelsökning, 

detta eftersom vi hade ont om tid och dessa två databaser var de vi ansåg oss vara säkra på hur 

sökningen skulle göras. Eftersom vi endast använt oss av två databaser så inser vi att detta kan 

ha inverkat på vårt resultat. Vi anser dock att vi trots detta fått ett brett resultat som svarar på 

vårt syfte. Vi fann överenstämmande resultat i flera av studierna, detta visar att datamättnad 

ändå uppnåddes. Ytterligare en sak som kan ha påverkat vår litteraturstudies trovärdighet var 

att vendast valt att redovisa de sökningar där artiklar vi använt oss av i resultatet valts ut.  

 

Slutsats  

I denna litteraturstudie framkom det att hjärtinfarktdrabbade personer upplevde det tröttsamt, 

chockerande och skrämmande att drabbas av en hjärtinfarkt. De hjärtinfarktdrabbade 

personerna upplevde att informationen från vårdpersonalen inte var tillräcklig och att de 

anhöriga inte gav rätt typ av stöd. Denna litteraturstudie kan därför vara till hjälp för 

sjukvårdspersonal när det gäller kvalitetsförbättringar inom vårdarbetet för att på ett bättre sätt 

kunna förstå och bemöta dessa patienters behov. Vi föreslår att mer forskning borde bedrivas 

inom detta område, med inriktning på hur vi inom vården ska utforma denna information och 

hur den ska framföras för att få bästa möjliga följsamhet från de hjärtinfarktdrabbade 

patienterna.  
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Vi fann även fenomenet överbeskydd som intressant och anser att det bör forskas vidare på 

om detta överbeskydd kvarstår lång tid efter tillfrisknande eller om detta är något som 

minskar med tiden.  
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