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Abstrakt  
Hjärtinfarkt är en traumatisk upplevelse, vilken även påverkar individen 

som har ett parförhållande till den drabbade. I omvårdnaden är det dock 

vanligt förekommande att dennes behov förbises. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva upplevelser relaterat till att ens partner 

drabbats av hjärtinfarkt. 13 vetenskapliga artiklar analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Detta resulterade i fem 

kategorier: Att känna maktlöshet i situationen; Att känna oro och vilja 

övervaka partnerns hälsa; Att ha ett behov av att skydda sin partner; Att 

relationen till partnern förändras; Att framtiden är oviss och leva med döden 

som en realitet. Resultatet visar på att upplevelser var oro över partnerns 

tillstånd liksom framtidens utveckling samt brist på information vilket 

medförde känslor av maktlöshet. Det fanns även en vilja att skydda sin 

partner. En ökad förståelse för dessa upplevelser ökar sjuksköterskans 

möjlighet att ha en helhetssyn och tillgodose behoven hos den som har ett 

parförhållande till den drabbade. 

 

Nyckelord: hjärtinfarkt, upplevelser, partner, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys, omvårdnad 
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När en allvarlig sjukdom inträffar påverkas den drabbades hela livsvärld. Den egna 

integriteten hotas och det liv som tidigare tagits förgivet ifrågasätts. Den drabbade upplever 

en förlust av helhet och därmed även förlust av känslan av säkerhet. Ens oförmåga att 

kontrollera de kroppsliga funktionerna blir tydlig, kroppen kan inte längre tas som självklar 

och dess problematik kan heller inte ignoreras. För den drabbade ses den utsatta kroppsdelen 

som ett objekt och upplevs främmande från den tidigare välkända kroppen. Jaget och kroppen 

åtskiljs och ses inte längre som en sammanhörande enhet (Toombs, 1993, s.90-102).  

Andersson, Borglin och Willman (2013) beskriver att det är en traumatisk upplevelse att 

drabbas av hjärtinfarkt, vilken förändrar livet och skapar medvetenhet om den smala linjen 

mellan liv och död. Att den drabbade upplever rädsla, emotionell stress och oro är vanligt 

förekommande (Andersson, et al., 2013; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014; Nilsson, 

Ivarsson, Alm-Roijer & Svedberg, 2013). Även en förlust av helhet kan infinna sig hos de 

som drabbats av hjärtinfarkt. Sjukdomen utgör en stor orsak till funktionsnedsättningar liksom 

dödsfall världen över. Patologiskt definieras hjärtinfarkt som celldöd i myokardiet, vilket är 

den hjärtmuskel som omger kamrarna och förmaken. Celldöden orsakas av ischemi, syrebrist, 

i hjärtats kranskärl (Thygesen et al., 2012). Enligt Condon och McCarty (2006) finns det vissa 

riskfaktorer som är associerade med sjukdomen, bland annat rökning och stress. 

Socialstyrelsen (2013) uppger att hjärtinfarkt är en starkt åldersrelaterad sjukdom som årligen 

drabbar omkring 30 000 personer i Sverige. Det är den enskilt vanligaste dödsorsaken bland 

båda könen, även om männen lider nästan dubbelt så stor risk att drabbas eller avlida av akut 

hjärtinfarkt. Mellan 2001 och 2012 har dock en positiv utveckling kunnat ses då 

förstagångsincidensen för både kvinnor och män har minskat med nästan en tredjedel.  

Enligt Junehag et al. (2014) medför hjärtinfarkten ett flertal negativa konsekvenser för den 

drabbade, exempelvis osäkerhet över den egna kroppen och en ovilja att vara ensam. 

Vardagen upplevs ofta som en rad av orimliga krav och individen klarar inte av att genomföra 

aktiviteter på samma sätt som innan sjukdomen. Därmed påverkas vardagen och familjen med 

följden att det sociala umgänget minskar. Kroppen upplevs som främmande och svag vilket 

leder till en permanent förändrad syn på livet. Andersson et al. (2013) uppger att den drabbade 

ofta känner en ödmjukhet för att ha fått en andra chans och har en vilja att kämpa för 

hälsosamma livsstilsförändringar. Enligt Junehag et al. (2014) är det vid 

livsstilsförändringarna av stor vikt att erhålla socialt stöd då avsaknad av detta innebär en 

ökad risk att drabbas av depression, med följden att återanpassningen till livet kan bli mindre 



3 

 

lyckad. Under den sårbara tid som följer en hjärtinfarkt är därför behovet av socialt stöd stort 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005). Junehag et al. (2014) poängterar vikten av att den 

drabbades anhöriga, vilka utgör en trygghet och bidrar till välmående, kan erbjuda detta stöd. 

Enligt Engström och Söderberg (2007) ger de anhöriga kraft att fortsätta kämpa vid de 

tillfällen när det är extra tungt och situationen känns övermäktig. De utgör inte bara ett 

betydande stöd vid det kritiska skedet utan hjälper också den drabbade att hantera tiden 

efteråt. Även om händelsen innebär en svår tid för alla inblandade kan den gemensamma 

erfarenheten föra den drabbade och de anhöriga närmare varandra och leda till att en djupare 

vänskap växer fram. 

Även sjuksköterskan utgör en betydande roll vid allvarlig sjukdom, och för att underlätta 

situationen är en god kommunikation mellan sjuksköterska, drabbad och anhörig viktig. Målet 

med kommunikationen är att etablera en positiv relation, ge saklig information, fastställa 

behov samt optimera användningen av resurser (Hughes, Bryan & Robbins, 2005). Hälso- och 

sjukvårdslagen poängterar vikten av att främja goda kontakter inom hälso- och sjukvården 

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). Eriksson (1987, s.9-38) behandlar 

tanken om vårdandets idé, där vårdandet anses ha en hälsofrämjande funktion och beskrivs 

som ett ursprungligen naturligt beteendemönster hos människan. Innebörden av vårdande är 

delaktighet och att vårdaren och den drabbade delar samma helhet. Enligt Toombs (1993, 

s.102) krävs det att sjuksköterskan sätter sig in i den andres upplevelse för att kunna främja en 

helande relation, som i sin tur kan lindra lidandet hos den drabbade. Hughes et al. (2005) 

påpekar att omvårdnad inte enbart handlar om att behandla de fysiska behoven utan 

sjuksköterskan ska även ha en helhetssyn på situationen och likaså beakta ett psykiskt 

välmående. Att ha en helhetssyn innebär att också familj och närstående omfattas av 

omvårdnaden (Woolley, 1990). Andersson et al. (2013) poängterar att omvårdnaden ska 

baseras på allmän kunskap med utgångspunkt i perspektivet hos den omvårdnaden avser, för 

att därigenom kunna tillgodose dennes behov.  

Bland sjukvårdspersonalen finns ofta en förväntan att de närmast anhöriga ska ta ett stort 

ansvar för omvårdnaden av den drabbade, men en sådan förväntan kan även finnas bland 

övriga anhöriga (Skär, 2009, s.35). Enligt Engström och Söderberg (2007) innebär den 

förändring som följer allvarlig sjukdom en dramatisk situation inte bara för den drabbade utan 

också för de anhöriga. Vid hjärtinfarkt är både den drabbade och den som har ett 

parförhållande med denne involverade, och följderna blir oundvikligen en gemensam 
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angelägenhet (Bennett & Connell, 1999). Med tanke på att allvarlig sjukdom även påverkar 

hälsa och välmående hos den som har ett parförhållande med den drabbade finns ett behov av 

att få de egna upplevelserna erkända av sjukvårdspersonalen. Att uppmärksammas och erhålla 

ett adekvat stöd ökar även möjligheten att i sin tur utgöra det viktiga stödet till den drabbade 

(Tarkka, Paavilanen, Lehti & Åstedt-Kurki, 2003). Den förändrade livssituationen leder ofta 

till att den som har ett parförhållande till den drabbade försätts i en krisprocess, vilken inte 

sällan är lika genomgripande som den drabbades, och en allmän okunskap om sjukdom kan 

ytterligare förvärra upplevelsen av den nya situationen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att den som har ett parförhållande med den drabbade ofta 

står den drabbade närmast och de delar en gemensam livsvärld och vardag. Den som har ett 

parförhållande med den drabbade utgör ett viktigt stöd och får på nära håll ta del av det 

kritiska skedet och vägen tillbaka till ett vardagligt liv. Därmed påverkas även den som har ett 

parförhållande med den drabbade av händelsen, men i omvårdnaden är det lätt att dennes 

behov hamnar i bakgrunden. I yrket som sjuksköterska är det av vikt att även inkludera och 

stödja den som har ett parförhållande med den drabbade. Genom denna litteraturstudie belyses 

upplevelser hos den som har ett parförhållande med en person som drabbats av hjärtinfarkt, 

vilket kan skapa en ökad förståelse och utveckla möjligheter att stödja i hanteringen av den 

nya situationen. I litteraturstudien kommer benämningen närstående att användas för 

benämning av den som har ett parförhållande med den drabbade, vilka inte behöver vara av 

motsatt kön. Den drabbade kommer att benämnas partner. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva upplevelser relaterat till att ens partner drabbats av hjärtinfarkt.  

Metod 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser relaterat till att ens partner drabbats 

av hjärtinfarkt. För att svara mot detta syfte valdes ett inifrånperspektiv och en kvalitativ 

litteraturstudie genomfördes. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 3-4) är det genom denna 

metod möjligt att ta del av personers individuella upplevelser av situationer och få insikt i 

dess livsvärldar. Målet med forskningen är att kunna beskriva, förklara samt förstå sociala 

fenomen och insamlad data sammanställs för att därigenom erhålla en djupare förståelse.  
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Litteratursökning  

Under litteratursökningen valdes databaserna Pubmed, Cinahl och ProQuest ut för sökning av 

relevanta artiklar. De sökord som tillämpades var partner, spouses, experiences, myocardial 

infarction, life change events samt life style changes. För att erhålla korrekta sökord användes 

Mesh-termer vid sökning i Pubmed och suggest subject terms vid sökning i Cinahl. Sökorden 

sammanfördes i olika kombinationer med den booleska söktermen AND enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006). Inklusionskriterier som användes vid litteratursökningen var 

artiklar skrivna på engelska, peer reviewed och partnern skulle även ha överlevt 

hjärtinfarkten, vilket kontrollerades vid läsning av artiklarna. Ingen begränsning gjordes 

avseende artiklarnas publiceringsår. För att välja ut de artiklar som svarade mot studiens syfte 

lästes titeln först, sedan abstrakt och vid osäkerhet hela artikeln.  

Sökningen genomfördes först i Pubmed och resulterade i 13 artiklar som svarade mot syftet, 

se tabell 1. Vid sökningen i Cinahl exkluderades medline records, vilket innebar att de artiklar 

som även fanns i Pubmed inte kom med. Sökningen i Cinahl gav inga nya artiklar. Slutligen 

genomfördes en sökning i ProQuest, där sökorden Myocardial infarction och spouses 

kombinerades. Detta medförde inte några nya artiklar utan endast dubbletter från Pubmed.  

Tabell 1 Översikt av litteratursökningen 
Syftet med sökningen: Beskriva upplevelser till följd av att ens partner drabbats av hjärtinfarkt 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

PubMed 2014-01-23   

1  Partner 44137  

2 MSH Life change events 18674  

3 MSH Myocardial infarction 105296  

4  1 AND 2 AND 3 4 1 

5 MSH Spouses 6445  

6  3 AND 5 51 12 (1) 

*MSH – Mesh sökning 

*() – dubbletter  

Kvalitetsgranskning 

För att bedöma kvaliteten på de utvalda artiklarna granskades dessa utifrån SBU:s (2012) 

granskningsprotokoll. Detta protokoll är avsett att användas vid granskning av kvalitativa 

studier och de ingående delarna är frågor rörande syfte, urval, datainsamling, analys samt 

resultat. Innehållet i granskningsprotokollet anpassades efter denna litteraturstudie genom att 

tre frågor som inte ansågs relevanta uteslöts, vilket är i enlighet med Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s. 95-96). De kvarstående frågorna besvarades sedan med ja, nej eller 
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oklart, där varje ja-svar gav ett poäng medan de övriga två motsvarade noll poäng. Utifrån 

detta kunde artiklarna tilldelas en kvalitetsgradering genom att poängsumman räknades om till 

procent. Procentvärdet 60-69 innebar låg kvalitet, 70-79 innebar medel kvalitet och 80-100 

innebar hög kvalitet. Då ingen av artiklarna tilldelades låg kvalitet togs samtliga av de 13 

utvalda artiklarna med i litteraturstudien, se tabell 2. För att bekräfta att artikelgranskningen 

skedde på ett likartat sätt granskades fem artiklar av båda författarna var för sig.  

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 
Författare/år/

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ Analys Huvudfynd Kvalitet 

Arenhall et al./ 

2011/ Sverige 

Kvalitativ 16 

närstående 

Ostrukturerad 

intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Männen upplevde en 

förändrad relation till 

makan där de tog ett 

större ansvar. De 

upplevde även 

förändringar i vardagen 

och ett minskat samliv. 

Hög 

Daly et al./ 

1998/ 

Australien 

Kvalitativ 7 

närstående 

Semistrukturerad 

intervju/ Tematisk 

analys 

En mängd negativa 

känslor till följd av 

partnerns hjärtinfarkt 

upplevdes. 

Hög 

Eriksson et al./ 

2009/ Sverige 

Kvalitativ 15 

närstående 

Semistrukturerad 

intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim & 

Lundman 

Den närstående beskrev 

tiden efter sjukhuset som 

fyllt av oro och ångest 

och hade svårt att sova på 

natten. 

Hög 

Eriksson et al./ 

2010/ Sverige 

Kvalitativ 15 

närstående 

Semistrukturerad 

intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim & 

Lundman 

Den närstående och 

partnern hanterade 

situationen genom att ha 

en positiv attityd till livet 

och framtiden. 

Hög 

Johansson et 

al./ 2008/ 

Sverige 

Kvalitativ 15 

närstående 

Ostrukturerad 

intervju/ analys i 

enlighet med 

fenomenografisk 

ansats 

Den närstående har en 

viktig roll vid processen 

för vårdsökande. De 

försöker dölja sin rädsla 

och istället vara stark och 

finnas där för partnern. 

Medel 

Salminen-

Tuomaala et 

al./ 2013a/ 

Finland 

Kvalitativ 28 

närstående 

Semistrukturerad 

intervju/ Grounded 

theory enligt Strauss 

& Corbin 

Den närstående kan 

använda olika coping 

beteende på sina känslor 

och tankar på framtiden. 

Hög 

Salminen-

Toumaala et 

al./ 2013b/ 

Finland 

Kvalitativ 28 

närstående 

Semistrukturerad 

intervju/ Grounded 

theory enligt Strauss 

& Corbin 

Problem upplevdes i 

samspelet mellan den 

närstående och partnern. 

Hög 
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Tabell 2 (forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 
Författare/år/

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ Analys Huvudfynd Kvalitet 

Stewart et al./ 

2000/ Canada 

Kvalitativ 14 

närstående 

Skrev dagböcker/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Den närstående och 

partnern försökte skydda 

varandra från stressfull 

information och samtidigt 

hjälpa varandra att 

hantera känslor. 

Medel 

Svedlund & 

Axelsson./ 

2000/ Sverige 

Kvalitativ 9 

närstående 

Berättande intervju/ 

Fenomenologisk 

hermeneutisk ansats 

inspirerad av Ricoeur 

Den närstående försöker 

anpassa sig till partnern 

och vill vara stöttande i 

sjukdomen. 

Hög 

Svedlund & 

Danielsson/ 

2004/ Sverige 

Kvalitativ 9 

närstående 

Berättande intervju/ 

Fenomenologisk 

hermeneutisk ansats 

inspirerad av Ricoeur 

De närstående tog mer 

ansvar för att de var rädda 

att sin partner skulle 

jobba för hårt och få en 

ny hjärtinfarkt. 

Medel 

Theobald./ 

1997/ 

Australien 

Kvalitativ 3 

närstående 

Ostrukturerad 

intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

inspirerad av Giorgi 

Deltagarna kände en 

osäkerhet, känslokaos, 

behov av stöd, att brist på 

information ökade oron 

samt att en 

livsstilsförändring måste 

accepteras. 

Medel 

Thompson et 

al./ 1995/ 

England 

Kvalitativ 20 

närstående 

Semistrukturerad 

intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys  

Det fanns en önskan om 

mer information för att 

lättare kunna hantera 

situationen. En oro över 

framtiden och att förlora 

sin partner. 

Medel 

Webster et al./ 

2002/ England 

Kvalitativ 35 

närstående 

Semistrukturerad 

intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Den närstående vågade 

inte lämna sin partner 

själv på grund av oro över 

vad som skulle kunde 

hända. 

Hög 

 

Analys  

I denna litteraturstudie analyserades de kvalitativa artiklarna med en metod för kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). En manifest ansats användes vilket 

betyder att tolkningar uteslöts och endast det som framkom i texten analyserades. Den 

kvalitativa innehållsanalysen är en process där text bearbetas i flera etapper. I det första skedet 

lästes samtliga artiklar igenom noggrant med syftet att litteraturstudiens författare skulle 

skapa sig en helhetsbild av dess innehåll. Därefter extraherades meningsbärande textenheter. 

Dessa består av ord, meningar eller fraser vilka svarar mot litteraturstudiens syfte. I denna 
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litteraturstudie extraherades 210 textenheter. I samband med extraheringen kodades 

textenheterna för att det skulle vara möjligt att hitta tillbaka till originalkällan och underlätta 

vidare analysering. Textenheterna översattes till svenska och kondenserades så att endast 

kärnan i texten bibehölls. Genom kondenseringen blev innehållet mera lättöverskådligt. Nästa 

steg var att sammanfoga de kondenserade textenheter som hade samma innehåll till 

kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär kategoriseringen att sammanfoga 

smala kategorier till bredare utifrån innehåll, och därigenom nå en högre abstraktionsnivå. 

Kategoriseringen skedde i fyra steg och resulterade i fem stycken kategorier. Textenheterna 

skulle inte kunna passa in under flera kategorier och fick inte heller tappas bort under 

processen mot en högre abstraktionsnivå. 

Resultat  

Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 3), vilka presenteras i brödtext och citat för att 

styrka kategoriernas innehåll. 

 
Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att känna maktlöshet i situationen 

Att känna oro och vilja övervaka partnerns hälsa 

Att ha ett behov av att skydda sin partner 

Att relationen till partnern förändras 

Att framtiden är oviss och leva med döden som en realitet 

 

Att känna maktlöshet i situationen 

I studier (Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; Theobald, 1997) uppgavs 

att de flesta närstående upplevde den akuta fasen av hjärtinfarkten som chockerande då de 

försattes i en maktlös situation. Enligt Arenhall et al. (2011) och Eriksson, Asplund och 

Svedlund (2009) framkom upplevelser av att ha blivit övergivna i sin situation. Flertalet hade 

aldrig tidigare sett en person i sådan smärta som deras partner uppvisade (Johansson, Swahn 

& Strömberg, 2008). Studier (Arenhall et al., 2011; Daly et al., 1998; Theobald, 1997) pekar 

på att det i det akuta skedet upplevdes stor stress över osäkerheten om partnerns överlevnad. 

Att lämnas ensam och vänta på hur situationen skulle förlöpa och vad som skulle hända var 

mycket stressande. Enligt Johansson et al. (2008) kände de närstående en maktlöshet vilket 

förstärktes av att de inte visste vad de skulle göra, och vissa var helt oförmögna att agera. I 
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vissa fall upplevde de närstående sig dock mer handlingskraftiga och beslutade om vilka 

åtgärder som skulle vidtas. Andra närstående upplevde istället ingen skillnad alls på sin 

partner i samband med insjuknandet. Bristen på sjukdomstecken medförde att allvaret i den 

akuta situationen inte uppfattades (Johansson et al., 2008). 

And I began to feel that I was totally powerless. I couldn´t do anything by my own. 

(Johansson et al., 2008, s.185) 

Flertalet studier (Stewart, Davidson, Meade, Hirth & Makrides, 2000; Svedlund & 

Danielsson, 2004) påvisade att närstående upplevde maktlöshet under sjukhustiden på grund 

av att de inte gavs information om tillståndet eller att den information som gavs inte 

upplevdes tillräcklig. Theobald (1997) uppger att de närstående kände ett behov av stöd, hjälp 

och kontinuerlig information. Vissa kände sig dessutom obekväma i sjukhusmiljön och med 

den terminologi som användes. Enligt Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro och 

Paavilainen (2013a) uttryckte de närstående svårigheter med att be sjuksköterskorna om hjälp 

eller att delge sin rädsla. Det upplevdes svårt att prata om känsliga och svåra frågor med andra 

och därför efterfrågades möten där de närstående fick lära sig detta.  

We felt a little powerless. We know nothing. We had no information. (Stewart et al., 

2000, s.1354) 

I studier (Arenhall et al., 2011; Salminen-Tuomaala et al., 2013b; Svedlund & Danielson, 

2004) uppgavs att vissa av de närstående upplevde det svårt att acceptera de känslor av 

maktlöshet som uppkom till följd av hjärtinfarkten, och olika strategier användes för att 

hantera detta. Händelsen försköts från den egna personen för att skapa en avskildhet, liksom 

att allvaret förnekades för att ta avstånd från det svåra. 

I admit that I deny the seriousness of the situation, it protects me from difficult 

emotions. (Salminen-Tuomaala et al., 2013b, s.209-210) 

Att känna oro och vilja övervaka partnerns hälsa  

Eriksson et al. (2009) samt Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro och Paavilainen 

(2013b) uppger att det fanns en ständigt närvarande oro hos de närstående över partnerns 

hälsa. I vardagen upplevdes ett känslomässigt och fysiskt kaos såsom stress, ångest, rädsla, 

smärta, skuld och överbelastning (Daly et al., 1998; Salminen-Tuomaala et al., 2013a; 

Theobald, 1997). Studier (Daly et al., 1998; Salminen-Tuomaala et al. 2013b) visade att oro 
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och ångest i vissa fall även ledde till sömnstörningar, gastrointestinala besvär och social 

isolering. 

I cannot find a balance, my mind is a windmill and I react very fast. (Salminen-

Tuomaala et al., 2013b, s.209) 

 

Enligt Arenhall et al. (2011) samt Salminen-Tuomaala et al. (2013b) upplevde de närstående 

som följd av oron en ökad benägenhet att stanna hemma tillsammans med sin maka eller 

make efter hjärtinfarkten. De ville alltid vara i närheten om något oväntat skulle inträffa, 

vilket innebar uppoffringar i det egna livet. För vissa fick arbete liksom stimulerande 

fritidsintressen stå tillbaka och livet kunde upplevas monotont (Eriksson et al., 2009; 

Salminen-Tuomaala et al., 2013b; Svedlund & Axelsson, 2000; Webster, Thompson & 

Mayov, 2002). I studier (Daly et al., 1998; Salminen-Tuomaala et al., 2013b; Svedlund & 

Danielsson, 2004; Thompson, Ersser & Webster, 1995) uppgavs att det vid de tillfällen 

partnern var utom synhåll fanns en oro över var denne befann sig, och det förekom att den 

närstående gick ut för att leta. Eriksson et al. (2009) uppger att denna oro gjorde sig påmind 

även nattetid, vilket ledde till sömnsvårigheter och en känsla av utmattning. De närstående 

kunde ligga vaken för att övervaka partnern, och vid osäkra tillfällen hände det att denne 

väcktes för att säkerställa dess välmående (Daly et al., 1998; Eriksson et al., 2009; Salminen-

Tuomaala et al., 2013b; Svedlund & Danielsson, 2004; Thompson et al., 1995; Webster et al., 

2002).  

…instinctively I keep an eye on her to check how she´s feeling and waken during the 

night to listen and check on her… (Svedlund & Danielson, 2004, s.442) 

Studier (Eriksson et al., 2009; Svedlund & Danielsson, 2004) pekade på att de närstående 

upplevde sig som vårdare och hade ett ständigt behov av att kontrollera partnerns hälsa för att 

dämpa sin egen oro. Daly et al. (1998) beskriver att det för många närstående även hade blivit 

en del av vardagen att övervaka partnerns liv, såsom diet. Det fanns en oro att partnern skulle 

äta någonting utanför kostrestriktionerna, och speciellt i sociala sammanhang upplevdes det 

svårt att ifrågasätta valet att äta för denne olämplig kost. De närståendes behov av att 

övervaka beteendet på grund av sin oro medförde att tidigare njutbara och stressfria 

aktiviteter, såsom sociala tillställningar, upplevdes svårare att genomföra än innan sjukdomen.  

I´m worried sometimes his food, to do something behind my back, to eat something 

behind my back. (Daly et al., 1998, s.1203) 
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Enligt Eriksson et al. (2009) såg vissa närstående negativt på partnerns hemkomst då det 

medförde ett större ansvar och innebar en ökad ångest. Andra uppgav dock att det var en 

lättnad att ha denne tillbaka hemma. Salminen-Tuomaala et al. (2013a) uppger att vissa 

närstående uttryckte att de kunde känna hopp när de såg att partnern var på bättringsvägen och 

att dennes oro minskade. Enligt Daly et al. (1998) och Salminen-Tuomaala et al. (2013b) 

innebar den närmsta tiden efter utskrivningen från sjukhuset en kamp för de närstående. En 

stresskälla utgjordes av ansvaret att hantera besökare (Webster et al., 2002). Salminen-

Tuomaala et al. (2013a) beskriver att närstående i många fall kände sig blockerade och 

oförmögna att koncentrera sig på nuet, eller finna en balans mellan sina resurser, känslor och 

relationer.  

Att ha ett behov av att skydda sin partner 

Enligt Salminen-Tuomaala et al. (2013a) uttryckte de närstående en vilja att skydda sin 

partner. De närstående ville undvika att göra denne upprörd och orsaka mer oro, vilket 

beskrevs som att smyga omkring på tå (Arenhall et al., 2011; Johansson et al., 2008; 

Salminen-Tuomaala et al., 2013a; Svedlund & Danielsson, 2004). De var mer försiktiga och 

tvekade att närma sig sin partner på samma sätt som tidigare, då denne sågs som mer ömtålig. 

(Arenhall et al., 2011). Studier (Johansson et al., 2008; Salminen-Tuomaala et al., 2013b; 

Svedlund & Danielsson, 2004; Theobald, 1997) visade även att flertalet närstående höll sina 

känslor för sig själv för att undvika att påverka partnerns välbefinnande. För att ingjuta mod 

upplevdes ett behov av att vara stark i närvaro av denne och inte ge upp själv. De närstående 

ville ge en bild av att vara stabil och säker, speciellt i det kritiska skedet, och låtsades därför 

att allt var bra vid besök på sjukhuset. Att inte kunna dela sin rädsla med den drabbade på 

grund av oviljan att öka dennes oro skapade ett avstånd mellan dem båda. 

I have to be like a chameleon, pretend that everything is fine when I visit my husband 

at the hospital but I can be myself at home. (Salminen-Tuomaala et al., 2013b, s.210) 

Arenhall et al. (2011) uppger att de närstående uttryckte en vilja att ta bättre hand om sin 

partner efter hjärtinfarkten. De ville stödja denne både känslomässigt och praktiskt, främst 

under rehabiliteringen. För vissa var diskret beskyddande, där de gjorde saker i bakgrunden, 

det bästa sättet för att stödja (Arenhall et al, 2011; Daly et al., 1998; Svedlund & Danielsson, 

2004; Theobald, 1997). Enligt Arenhall et al. (2011) och Salminen-Tuomaala et al. (2013b) 

tvingades de närstående i många fall bearbeta känslor de var ovana att hantera. Studier 

(Arenhall et al., 2011; Daly et al., 1998; Eriksson, Asplund & Svedlund, 2010; Theobald, 
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1997) visar att en önskan om att ”vara där” medförde att de egna behoven undanträngdes och 

istället placerades partnerns behov samt relationen främst. Den högsta prioriteringen och 

fokus för energin blev att vara tillgängliga för att möta behoven hos sin partner. Eftersom mer 

tid lades på att stödja denne fick en del av de egna åtagandena läggas åt sidan och önskan om 

att åka på semester offras. Somliga uttryckte detta som att de exkluderade sig själv i många 

avseenden. Stewart et al. (2000), Svedlund och Axelsson (2000) liksom Svedlund & 

Danielson (2004) uppgav att vissa närstående upplevde en brist av frihet till följd av att de 

tvingades hjälpa till i hushållsarbetet och kände en press att hålla hemmet i ordning, då de 

ville skydda sin partner. 

Svedlund och Danielsson (2004) påpekar att de närstående inte ville att partnern skulle 

utsättas för tungt arbete, vilket medförde att denne kontrollerades i detta avseende. Enligt 

Eriksson et al. (2010) hade de insett vikten av att partnern tog det lugnare och inte utsattes för 

stress, dels på grund av den ökade tröttheten men även för att minska risken för en ny 

hjärtinfarkt. Dock uttrycktes en känsla av att inte ständigt kunna påtala detta för att undvika 

att uppröra sin partner, samtidigt som det upplevdes frustrerande när denne inte lyssnade 

(Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielsson, 2004). Enligt Daly et al. (1998) 

upplevde de närstående samhällets förväntningar på att de skulle ta hand om sin partner som 

en stresskälla, likaså upplevdes en börda av skuld för hjärtinfarkten dels från andra men även 

från sig själv. Att känna sig utfryst från den egna omgivningen var inte heller ovanligt, och 

också detta kunde de närstående skuldbelägga sig själv för. 

I find that I have to adapt to suit her more and more… one gets to the point one 

doesn´t like to say much… it´s only to check that she doesn´t work too hard… but I 

can´t go there and nag her either. (Svedlund & Danielson, 2004, s.441) 

Att relationen till partnern förändras  

Enligt Arenhall et al. (2011) upplevde vissa närstående en närmare relation med sin partner 

efter hjärtinfarkten. Det upplevdes en större öppenhet i samtalen och att de hade kommit 

närmare varandra både sexuellt och känslomässigt. Dock uppgav vissa att de kommit längre 

ifrån varandra som par vilket medförde känslor av frustration och utanförskap, främst när det 

gällde det sexuella planet. Några upplevde att de var uteslutna eller missförstådda vilket 

gjorde dem ledsna. Stewart et al. (2000) påpekar att det upplevdes svårt att ta itu med 

partnerns förändrade sinneslag. Johansson et al. (2008) uppger att flertalet närstående även 

betonade svårigheten med att vara åskådare och inte kunna veta hur partnern kände sig. 
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Utifrån Arenhall et al. (2011) beskrev vissa närstående att relationen var oförändrad, både 

sexuellt och socialt. De som tidigare hade levt ett ganska separat liv från sin partner fortsatte 

med detta.  

Det fanns en rädsla för att ha samlag efter hjärtinfarkten och därför undveks detta (Stewart et 

al., 2000). Arenhall et al. (2011) uppger att många närstående erfor en minskad sexuell 

intimitet och höll tillbaka sin egen sexuella lust, samtidigt som den sexuella aktiviteten 

innehöll en ökad försiktighet. Trots att de närstående hade vetskap om att så inte var fallet 

agerade dessa som att partnern var förändrad, med följden att sexlivet separerades från 

vardagslivet. Den sexuella aktiviteten upplevdes ha varit roligare och mer experimenterande 

tidigare, men nu sågs istället andra saker i relationen som viktigare. Vissa upplevde dock ett 

bättre sexliv till följd av en ökad intimitet i relationen. Det var mer ömhet och närhet 

inblandade både på det sexuella och känslomässiga planet (Arenhall et al., 2011).  

Well, it´s not the same as it was before, no it´s not. It´s just that I´m somewhat more 

cautious and such now than before. A little more wait-and-see. Well no, it´s not the 

same. It´s not the same. (Arenhall et al., 2011, s.110) 

Att framtiden är oviss och leva med döden som en realitet 

Arenhall et al. (2011) beskriver att de närstående fick kämpa med att acceptera att 

hjärtinfarkten förändrat livet i en oönskad riktning och orsakat en övergång till en ny 

livssituation. Studier (Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2004) visar att den 

ökade medvetenheten om livet fick dem att inse att det var viktigt att se tillvaron på ett annat 

sätt. Det fanns en förståelse för att partnern inte skulle återfå sin forna styrka och att livet 

därmed måste levas i ett lugnare tempo. Utifrån Daly et al. (1998) samt Eriksson et al. (2010) 

tog flertalet närstående en dag i taget för att kunna hantera vardagen, och kämpade med att 

hantera sina negativa tankar och känslor samt återfå känslan av kontroll. Enligt Theobald 

(1997) upplevde många närstående svårigheter med att normalisera sin dagliga rutin efter 

vetskapen om sjukdomen. I studier (Arenhall et al., 2011; Salminen-Tuomaala et al., 2013b; 

Thompson et al., 1995) framkom att tankar om och rädslor för en till hjärtinfarkt och döden 

fanns närvarande. Detta innebar att döden blev en realitet som de närstående tvingades 

relatera till. 

But I have realized that life must go on even if it is like this… it is important for both 

my wife and I to look at our existence in other ways. (Svedlund & Danielson, 2004, 

s.442) 
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Enligt Arenhall et al. (2011) hade de närstående ändrat sin attityd till livet och vad som var 

viktigt. Det fanns en vilja att uppleva allt gott livet hade att erbjuda medan möjligheten att 

njuta av detta fortfarande fanns kvar. En ökad medvetenhet innebar att de ville ta vara på tiden 

tillsammans som par. I studier (Arenhall et al., 2011; Daly et al., 1998) framkom att flertalet 

närstående även upplevde en ökad medvetenhet över den egna hälsan, vilket förde med sig en 

vilja att arbeta mindre, äta hälsosammare och börja träna. Studier (Arenhall et al., 2011; 

Eriksson et al., 2010; Svedlund & Danielson, 2004; Thompson et al., 1995) visade även att 

andra närstående såg det framtida livet som skrämmande och erfor en hög nivå av ångest 

relaterat till detta. Tydliga känslor av osäkerhet om vad som skulle hända liksom hjälplöshet 

inför framtiden förekom. Det fanns en undran över vart livet hade tagit vägen. Eriksson et al. 

(2009) beskriver att de närstående uttryckte en längtan efter ett normalt liv och en god 

nattsömn. De kunde känna sig trötta på de begränsningar och förändringar som uppkommit i 

det dagliga livet. Framtiden blev svår att planera, arbetet fick komma i andra hand och de 

närstående berördes av förändrade levnadsvanor. Likaså beskriver Stewart et al. (2000) att det 

fanns en frustration hos de närstående över otillräcklig upplysning om hur dessa kunde hjälpa 

sin partner med livsstilsförändringen. 

I am going through a phase of resentment for having to give up my job, eating food 

that might be healthy, but to me, is tasteless. (Stewart et al., 2000, s.1355) 

Studier (Arenhall et al., 2011; Salminen-Tuomaala et al., 2013b; Stewart et al., 2000; 

Svedlund & Danielson, 2004; Theobald, 1997) visar att en upplevelse av osäkerhet inför 

framtiden medförde svårigheter att slappna av, vilket kunde relateras till en rädsla för 

komplikationer liksom en ovisshet att ställas inför ytterligare en akut situation där de inte 

skulle veta hur de skulle agera. Arenhall et al. (2011) liksom Eriksson et al. (2009) uppger att 

de närstående upplevde en rädsla för att bli lämnad ensam kvar ifall partnern skulle avlida  

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser relaterade till att ens partner 

drabbats av hjärtinfarkt. Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundman (2004), och analysen resulterade i de fem kategorierna: Att känna 

maktlöshet i situationen; Att känna oro och vilja övervaka partnerns hälsa; Att ha ett behov av 

att skydda sin partner; Att relationen till partnern förändras; Att framtiden är oviss och leva 

med döden som en realitet. 
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I vår litteraturstudie upplevdes hjärtinfarkten som en stor utmaning, främst i det akuta skedet, 

eftersom de närstående försattes i en obekant och maktlös situation. Händelsen beskrevs som 

chockartad med plågsamma känslor, svårigheter att lugna ner sig och en oförmåga att handla 

adekvat. Det upplevdes stressande att lämnas ensam i väntan på vad som skulle hända med 

partnern. Woolley (1990) påpekar att det inte är ovanligt att uppleva en obalans av känslor 

och funktionsförmåga vid ens partners insjuknande i en allvarlig sjukdom. Enligt Higgins, 

Joyce, Parker, Fitzgerald och McMillan (2007) samt Mitchell, Courtney och Coyer (2003) 

finns det hos den anhörige ett primärt behov av anpassad information om den drabbades 

situation. Sjuksköterskan är väl lämpad att fylla detta behov som en del i att utöva en holistisk 

omvårdnad. Woolley (1990) uppger att många av de närstående uppträder i chock och 

förvirring efter en akut inkomst till sjukhuset, och här utgör sjuksköterskan en viktig roll. 

Vidare uppger Woolley (1990) att sjuksköterskan bör etablera en lugn och avslappnad 

atmosfär för att därigenom kunna skapa en empatisk, stöttande och tillitsfull relation. Den 

inledande oron kan lindras genom att hjälpa den närstående att skapa en förståelse och med 

enkla ord erbjuda information.  

I vår litteraturstudie framkom det att många av de närstående upplevde en känsla av 

maktlöshet, delvis på grund av för lite information om den anhöriges tillstånd. Enligt Fogarty 

och Cronin (2008) kan just brist på information kopplas samman med en känsla av maktlöshet 

och att inte ha kontroll. Wallengren, Segesten och Friberg (2010) uppger att de närstående 

efterfrågar information för att därigenom öka möjligheten att hantera de egna känslomässiga 

förändringarna, såsom maktlösheten. Enligt Johnston, Foulkes, Johnston, Pollard och 

Gudmundsdottir (1999) gynnar information de närstående och ger dem en ökad känsla av 

kontroll. En ökad delaktighet bidrar till att tillfredsställa behovet av information och dessutom 

utgör detta en grund för att gå vidare i återhämtningsprocessen. McLean och Timmins (2007) 

visar i sin studie att de närstående känner sig utelämnade när de ges otillräcklig information 

eller ingen information alls, vilket bidrar till maktlöshet. Likaså att inte få saker förklarade på 

ett förståeligt sätt utan på ett främmande medicinskt språk upplevs jobbigt. Lindhardt, Nyberg 

och Hallberg (2008) anser att ett samarbete mellan sjuksköterskan och den närstående, 

innehållande ett utbyte av information och kunskap, kan minska känslan av maktlöshet. 

Vidare uppger Lindhardt et al. (2008) att detta samarbete och hur effektivt 

informationsutbytet är antas ha betydelse för den närståendes belåtenhet med sjukvården. 
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En konsekvens av hjärtinfarkten som framkom i litteraturstudien var närvaron av en ständig 

känsla av osäkerhet och oro över partnerns hälsa. Bennett och Connell (1999) påpekar att den 

påfrestning som följer en hjärtinfarkt även påverkar de närstående. Inte sällan rapporterar 

dessa högre nivåer än den drabbade själv vad gäller känslomässigt lidande, såsom oro, särskilt 

i det tidiga stadiet av sjukdomen. Lidandet påverkar de närstående i sig, men kan dessutom 

orsaka en sämre rehabilitering för den drabbade. Norup, Welling, Qvist, Siert och Mortensen 

(2012) uppger att majoriteten av närstående till svårt sjuka rapporterar svåra symtom av oro. 

De menar även att det är mycket viktigt för sjukvårdspersonalen att vara medveten om 

oron, eftersom denna kan få viktiga konsekvenser för de närstående när det gäller 

livskvalitet och välmående. Dessutom är de närståendes psykiska hälsa av stor betydelse för 

den drabbade. Att som svårt sjuk se de närståendes oro är till viss del svårt att hantera och kan 

ge minskat välmående. I vår litteraturstudie framkom att de närstående hade tankar om 

den negativa inverkan deras rädsla och oro kunde ha på den drabbade, och att de därför 

försökte hålla sina känslor för sig själva. Enligt Kristofferzon, Lindqvist och Nilsson (2010) är 

det dock viktigt att bearbeta situationen eftersom att leva med en hjärtsjuk utgör ett hot mot 

den egna hälsan och välbefinnandet. Det krävs en ständig anpassning av den nya situationen 

till alla aspekter av det dagliga livet, såsom lidande, förluster, oro och sorg. Keil (2004) 

och Kristofferzon et al. (2010) beskriver att begreppet coping handlar om hur människor 

konfronterar händelser genom att tänka, känna och agera. Enligt Klein, Turvey och Pies 

(2007) och Kristofferzon et al. (2010) är alla reaktioner någon form av coping, och i praktiken 

väljer olika individer sin specifika strategi för att svara på ett påfrestande förhållande. Keil 

(2004) uppger att individens förmåga att utöva coping inför vissa omständigheter spelar en 

betydande roll för omvårdnaden, och därför är en integrerad del av sjuksköterskans arbete att 

hjälpa till med detta genom ett stöttande förhållningssätt. Individen behöver hjälp med att 

klara av situationen liksom att tro på sin förmåga att göra det. De närstående i vårt resultat 

tvingades till att på olika sätt hantera sin oro. 

I vår litteraturstudie framkom ett tydligt mönster att de närstående hade ett kontrollbehov för 

att skydda sin partner och en ökad benägenhet att stanna hemma efter hjärtinfarkten. Egna 

sociala åtaganden fick ofta stå tillbaka, vilket i många fall var en säkerhetsåtgärd för att vara 

beredd om något skulle inträffa. Somliga upplevde därmed livet mera enformigt. Även 

Öhman och Söderbergs (2004) studie av närståendes upplevelser vid allvarlig sjukdom pekar 

på liknande resultat. Mer tid spenderades med den drabbade, samtidigt som den sociala 
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kontakten med andra reducerades. Det fanns en ovilja att lämna den drabbade ensam, med en 

känsla av att vara bunden och ha förlorat en del av sin frihet som följd. 

Vår litteraturstudie visade att de närstående i många fall tog på sig en vårdarroll. Utöver att 

ständigt vara kontaktbara eller närvarande övervakade de dessutom partnern i olika 

avseenden. Även Öhman och Söderberg (2004) har i sin studie funnit att de närstående kände 

ett ansvar att ta hand om den sjuke personen, och beskriver detta som ett naturligt skeende. Ett 

tydligt mönster som uppenbarades i vår litteraturstudie var viljan att skydda sin partner. Att 

inta ett överbeskyddande förhållningssätt efter ens partners hjärtinfarkt beskrivs också av 

Dalteg, Benzin, Fridlund och Malm (2011). Studien fastställer att det är tydligt att den 

drabbade känner sig överbeskyddad vid exempelvis önskan att utöva aktiviteter eller 

livsstilsförändringar. De närståendes agerande upplevdes förstärka beroendet av andra och 

medförde en känsla av förbittring liksom frustration hos partnern. Detta utgjorde ibland en 

utgångspunkt för argument eller konflikter. Enligt Junehag et al. (2014) kan dock den 

drabbade samtidigt uppleva en ovilja att vara ensam på grund av de obehagliga känslor 

hjärtinfarkten för med sig.  

I vårt resultat uttrycktes en frustration hos de närstående över otillräcklig information om hur 

de kunde hjälpa den drabbade med livsstilsförändringen. Toljamo, Perälä och Laukkala 

(2012) poängterar dock att det är individuellt hur en närstående upplever rollen som vårdare, 

eftersom den unika historian och omständigheterna har betydelse. Vissa vårdare blir 

överbelastade i sin roll, och andra inte. Faktum att inte kunna förbereda sig på att inta rollen 

kan leda till negativa konsekvenser i form av stress och rädsla för att bli socialt isolerad. 

Enligt Soury-Lavergne et al. (2012) påverkas både patienten och familjens livskvalitet av 

relationen till sjukvårdspersonalen. Soury-Lavergne et al. (2012) och Lindhardt, Nyberg och 

Rahm Hallberg (2008) belyser vikten av att de närstående måste få vara delaktiga i vården av 

partnern. Som sjuksköterska är det av stor vikt att stödja den närstående vårdaren med tanke 

på den avgörande roll denne utgör. Studierna betonar vikten av att identifiera behov och ge 

tillräcklig information och rådgivning.  

I vår litteraturstudie framkom att synen på hjärtinfarktens påverkan på relationen och samlivet 

varierade. Vissa närstående ansåg att den sociala relationen till partnern hade förbättrats, 

samtidigt som andra menade att denna istället blivit sämre. Dalteg et al. (2011) beskriver att 

när ett par drabbas av sjukdom påverkas deras roller och sociala identitet. Liksom 
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framkommit i vår litteraturstudie är det enligt Dalteg et al. (2011) dock olika för olika par hur 

relationen berörs av sjukdom. Vissa upptäcker en ny innebörd och kommer närmare varandra 

till följd av att de tagit sig igenom en svår händelse och erhållit gemensamma erfarenheter. 

Andra tenderar istället att dra sig ifrån varandra utan att gemensamt planera framtiden eller 

diskutera mål och förhoppningar. 

Det framkom i vår litteraturstudie att flertalet närstående kände rädsla inför första samlaget 

efter hjärtinfarkten och att den sexuella lusten hölls tillbaka. Detta innebar en minskad 

frekvens av samlag samt en försiktigare sexuell aktivitet. Partnerna sågs som ömtåliga och de 

närstående ville inte riskera hälsan hos dessa. Resultatet stöds i tidigare studier (Dalteg et al., 

2011; Ivarsson, Fridlund & Sjöberg, 2009) som identifierat konsekvenser för samlivet efter 

hjärtsjukdom i form av en allmän rädsla att återuppta sexuella aktiviteter, och därigenom 

riskera att orsaka ytterligare en hjärtinfarkt. Ofta grundar sig denna rädsla i okunskap och brist 

på information och rådgivning om sexuell aktivitet efter hjärtsjukdom. Ivarsson et al. (2009) 

uppger att många drabbade och deras anhöriga tvekar att närma sig vårdpersonalen med sina 

frågor inom området. Vikten av att sexuell aktivitet inte försummas påpekas då det har 

betydelse för paret. Genom information ökar förståelsen för situationen liksom medvetenheten 

om den låga risken att samlaget utlöser en ny hjärtinfarkt. Moore, Higgins och Sharek (2013) 

belyser att en identifierad orsak till att samtal om sexuell aktivitet ges litet utrymme i 

praktiken är sjuksköterskornas brist på kunskap. I vissa fall har även ledningen informerat om 

att detta är den minst viktiga aspekten av omvårdnad, och på grund av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning prioriteras därför andra områden. Vidare påpekar Ivarsson et al. (2009) och 

Rushford et al. (2007) att sjuksköterskor ofta undviker att beröra ämnet då de känner sig 

obekväma med att diskutera sexuell aktivitet och inte alltid tänker på att det är en del av deras 

roll. Därmed lämnas många kvar med sina rädslor och obesvarade frågor. Enligt Rushford et 

al. (2007) är det av stor vikt att som sjuksköterska tala med paret om samlivet för att dämpa 

rädslor och svara på frågor berörande ämnet. Ett förslag redovisat av Rushford et al. (2007) är 

att använda sig av en utformad checklista där det står vad paret bör få för information. Genom 

att utgå efter en sådan där sexuell aktivitet ska ingå undviks inte samtalsämnet och parets 

behov kan tillgodoses. 

Hjärtinfarkten upplevdes i vår litteraturstudie förändra livet och ge detta en ny riktning, något 

de närstående i många fall fick kämpa med att acceptera. Nya ansvarsområden uppkom och en 

förändrad attityd till livet växte fram. Detta kan kopplas till Toombs (1993) som i sin teori 
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påpekar att en allvarlig sjukdom påverkar den drabbades hela livsvärld genom att det liv som 

tidigare tagits förgivet ifrågasätts. Detta innebär förändringar i det levda livet, vilket även 

drabbar den närstående. Den utveckling som följer en livsförändring kallas transitionsprocess 

och kan förklaras som en stegvis övergång till att acceptera en ny livssituation och anpassa sig 

till denna (Kralik, Visentin & Loon, 2006; Najafi Ghezeljeh, Yadavar Nikravesh & Emami, 

2014). Transition är den psykologiska process som genomgås vid anpassning efter 

förändringar eller störningar i livet, och en lyckad transitionsprocess kan reducera eller lindra 

lidandet hos individen. Att underlätta denna process är en central del i omvårdnaden. För att 

ha förmågan att hjälpa individen är det av stor vikt att ha förståelse för processen, vilket även 

ökar möjligheten till ett holistiskt synsätt. Sjuksköterskan assisterar och vägleder genom att 

identifiera individens behov och se möjligheter i livsförändringen (Kralik et al., 2006). I vår 

litteraturstudie framkom upplevelsen av nya ansvarsområden, förändrad framtid och en 

övergång till en ny livssituation vilket innebär att de närstående genomgick denna 

transitionsprocess. De tvingades anpassa sig till förändringen, satte sig själv i andra hand och 

hade en förståelse för att livet skulle få levas lugnare. Att genomgå en sådan förändring i detta 

sammanhang bekräftas av Knoll och Johnson (2000). Sjuksköterskan bör stötta den 

närstående i transitionsprocessen genom att hjälpa denne att identifiera förändringar i 

livssituationen och se nya möjligheter (Kralik et al., 2006). 

Förslag på intervention 

Författarna till denna litteraturstudie anser att sjuksköterskan bör beakta den närståendes 

informationsbehov för att därigenom kunna minska dennes känsla av maktlöshet. Behovet av 

information finns i alla faser av sjukdomsförloppet och det är därför viktigt att se vilken 

information som efterfrågas i den aktuella stunden. Den närståendes behov av information får 

inte förbises, och för att undvika detta bör det vara rutin att prata med den närstående och ge 

denne tid att ställa frågor. Den närstående bör även erbjudas att följa med vid återbesök till 

sjukhuset för att diskutera eventuella frågor som uppkommit sedan partnerns hemkomst. När 

information ska ges kan samtalsmodellen PLISSIT användas. Modellen går ut på att den 

närstående och partnern ska få uttrycka sina tankar och att sjuksköterskan ger information 

som är relaterad till deras situation (Ayaz, 2009). 

Metodkritik 

Med syfte att kunna beskriva de närståendes upplevelse efter hjärtinfarkten användes en 

kvalitativ ansats med ett inifrånperspektiv. Denna metod möjliggör att få insikt i individernas 
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livsvärld och ta del av deras upplevelser (Holloway & Wheeler, 2010, s.3-4). Enligt Holloway 

och Wheeler (2010, s.302) bekräftas en studies trovärdighet genom begreppen pålitlighet, 

tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  

Pålitlighet innebär att tillvägagångsättet i litteraturstudien kan förstås genom att processens 

alla steg redovisas och att andra forskare kan upprepa studiens resultat. Likaså ska författarnas 

samtliga utförda beslut framgå (Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). Under hela 

litteraturstudiens gång har författarna haft pålitlighet i åtanke och tydligt redovisat utförandet 

av metodiken och analysen som nyttjats. Pålitligheten i litteraturstudien kan styrkas genom att 

tillvägagångssättet är tydligt framfört i både text och tabeller. 

Tillförlitlighet innebär att det som kommer fram i studien överensstämmer med syftet och att 

studiedeltagarna känner igen sig i resultatet. För att säkerställa tillförlitlighet ska studien vara 

välorganiserad och konsekvent utförd under hela förloppet. (Holloway & Wheeler, 2010, 

s.302-303). Tillförlitligheten i litteraturstudien styrkas genom att författarna fortlöpande 

återgått till originalkällorna för att sträva efter ett textnära resultat. För att undkomma att tolka 

texten har författarna nyttjat en manifest ansats i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004). Tillförlitlighet kan påvisas genom oförändrade textenheter gentemot originalkällorna, 

vilket författarna arbetat efter (Graneheim & Lundman, 2004). 

Bekräftelsebarhet innebär att ingen tolkning är gjord och data kan spåras till ursprungliga 

källor. Detta innebär även att författarnas attityder, uppfattningar, förförståelse och tidigare 

kunskaper i studerade fenomen inte påverkar studiens resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

303). Författarna har delvis erfarenhet av hjärtinfarkter. Detta sågs inte som en nackdel utan 

snarare en fördel i studiens förfarande. Under hela litteraturstudien har författarna haft i 

åtanke att vara objektiva. 

Genom att välja den mest passande metoden för materialinsamling stärks trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Den stärks likaså om datainsamling, kodning och analys 

utförs av två eller fler forskare (Polit & Beck, 2008, s.539). En annan viktig aspekt för att 

stärka trovärdigheten är att tydligt redovisa beslut som tagits under litteraturstudiens gång 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.310). För att erhålla den kompetens som krävs för att 

genomföra en litteraturstudie har författarna gått en kurs i kvalitativ metodik. Litteraturstudien 

skrevs inom ramen för sjuksköterskeprogrammet och författarna har haft en handledare som 
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gett feedback under arbetets gång. Likaså har författarna deltagit i tre opponeringsmoment 

med syfte att förbättra litteraturstudiens utförande. För att styrka trovärdigheten ytterligare 

kompletterades brödtexten i resultatet med citat. Författarna valde en metod som gav 

möjlighet att skapa en förståelse för närståendes upplevelser, vilken anses mest lämplig i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). För att stärka trovärdigheten har fem artiklar 

kvalitetsgranskats av båda författarna. 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.303) innebär överförbarhet att studien är applicerbar 

på likartade kontexter. För att maximera överförbarheten i litteraturstudien valdes artiklar från 

olika länder.  

Som inklusionskriterie för denna litteraturstudie valdes artiklar skrivna på engelska eftersom 

båda litteraturstudiens författare behärskar det engelska språket. För att kunna ta del av 

upplevelserna både i samband med och efter partnerns insjuknande skulle denne ha överlevt 

hjärtinfarkten. Inga fler begränsningar valdes eftersom den inledande pilotsökningen visade 

att det inte fanns så mycket forskning speciellt inriktad på enbart den närståendes upplevelse, 

utan en stor del var inriktad på anhöriga över lag.  

En svårighet under litteraturstudien var att finna passande sökord relaterat till den avgränsning 

som gjorts. Med tanke på att det endast var upplevelsen hos den närstående med ett 

parförhållande till den drabbade som skulle studeras var de sökord som kunde användas 

mycket begränsat. Sökord som anhörig eller närstående kunde inte användas då det inte med 

säkerhet kunde fastställas att deltagarna i dessa studier hade ett parförhållande till den 

drabbade. 

Ett annat problem som beaktats är att vissa artiklar i litteraturstudien är förhållandevis gamla 

och mycket kan ha hänt inom omvårdnadsforskningen sedan de publicerades. Dessa valdes 

dock att inkluderas eftersom författarna anser att upplevelsen av att ens partner drabbas av 

sjukdom inte bör skilja så mycket då från nu. Trots att den medicinska forskningen har gått 

framåt och fler överlever en hjärtinfarkt idag kan den närståendes upplevelser antas vara 

likartade. Hjärtinfarkten utgör fortfarande en chockartad händelse och orsakar en förändrad 

livssituation. I det akuta skedet är det som närstående svårt att tänka rationellt och att 

utvecklingen av vården innebär ökad överlevnadschans. 
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Slutsats 

Resultatet av denna litteraturstudie visade på många likheter, men även vissa skillnader, i 

upplevelser hos de närstående relaterat till att deras partner drabbats av hjärtinfarkt. En 

framstående upplevelse var behovet av information och bristen på denna som kan kopplas 

samman med maktlöshet. Det fanns ett informationsbehov i alla stadier av sjukdomsförloppet, 

likaså inför det framtida livet och relationen. Utifrån detta dras slutsatsen att det är av stor vikt 

att sjuksköterskan ger tillräcklig information till den närstående och möter dennes behov. 

Enligt Moore, Higgins och Sharek (2013) framkom det att sjuksköterskornas ovilja att ge 

rådgivning om sexuell aktivitet delvis berodde på brist på kunskap samt uppgifter från 

ledningen om att detta inte skulle prioriteras. En slutsats här är att ämnet bör ges större 

utrymme redan under utbildningen för att de blivande sjuksköterskorna ska erhålla kunskap. 

Ledningen på arbetsplatsen bör även uppmuntra sjuksköterskorna till att ta upp sexuell 

aktivitet och erbjuda kurser inom detta för att de ska hålla sig uppdaterade.  

Resultatet från denna studie kan användas för att öka sjuksköterskans medvetenhet om 

närståendes upplevelser vid partnerns hjärtinfarkt. En stor del av forskningen som finns idag 

fokuserar på patientens upplevelse samt hur sjuksköterskan upplever den omvårdnad de ger 

till denne. Vidare forskning skulle kunna göras på sjuksköterskans upplevelse av den 

omvårdnad som ges till den närstående och hur väl dennes behov tillgodoses. Därigenom kan 

jämförelse göras mellan hur sjuksköterskorna upplever att de tillgodoser behoven hos de 

närstående och hur de närstående upplever detta. 
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