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Abstract 
 

Bakgrund: Varje år insjuknar ett stort antal människor i en hjärtinfarkt. Många människor dör också av 
en hjärtinfarkt. Det är vanligt att få andra sekundära problem efteråt. Depression, nedsatt livskvalitet 
och trötthet är vanligt återkommande. Sjuksköterskans roll är att arbeta utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av stöd efter en hjärtinfarkt. Metod: 
Detta arbete har genomförts som en litteraturöversikt med kvalitativ design. Innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman tillämpades vid analys av artiklarna. Artiklarna söktes fram genom två 
databaser, CINAHL och Pubmed. Totalt sammanställdes femton artiklar till resultatet. SBU:s mall för 
“kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik” tillämpades under 
kvalitetsgranskningen. Resultat: Det var av stor vikt att de insjuknade kände att de fick tillräckligt med 
stöd för att kunna hantera den svåra situationen och för att kunna återhämta sig. De upplevde att de 
stöd de fick inte var tillräckligt. Ett ökat stöd från hälso- och sjukvården var viktigt för återhämtningen. 
Hjälp och stöd från familj, närstående och vänner samt stöd från att dela sina erfarenheter med andra 
lyftes också i resultatet. Diskussion: Personers upplevelser av stöd kunde kopplas till Antonovskys 
teori. Sjuksköterskan bar på en viktig roll i att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad. Slutsats: 
Personer som insjuknat i en hjärtinfarkt har ett ökat behov av stöd i olika former. Mer forskning och 
kunskap inom ämnet kan leda till att bättre stöd kan utformas i framtiden. 

 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, Litteraturöversikt, Personcentrerad omvårdnad, Personer, Stöd, Upplevelse
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Introduktion 
 

Statistik från 2016 visar att nästan 18 miljoner människor i världen dog av en kardiovaskulär sjukdom, 

vilket inkluderar hjärtinfarkt (WHO, 2017). Statistik från 2019 har visat att totalt insjuknade cirka 24 800 

människor av akut hjärtinfarkt i Sverige under 2018. Hjärtinfarkt är även en av de största 

folksjukdomarna i Sverige (Socialstyrelsen, 2019). Sjuksköterskor kommer att möta många personer som 

har eller har haft en hjärtinfarkt. Sjuksköterskan bär på ett viktigt ansvar att hjälpa personerna att 

förebygga återinsjuknande, mortalitet och minska psykiskt lidande. 

 

Bakgrund 
 

Varje år insjuknar ett stort antal människor i en kardiovaskulär sjukdom. Under 2017 insjuknade 264 per 

100 1000 invånare i hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2019). Dödlighet kopplat till hjärtinfarkt ökar kraftigt 

med stigande ålder och var fjärde person drabbad av en hjärtinfarkt dör inom 28 dagar (Socialstyrelsen, 

2019). Hjärtinfarkt är idag en vanlig orsak till dödsfall i Sverige (Socialstyrelsen, 2019), i hela Europa 

(Johansson, Swahn & Strömberg, 2007) samt i hela världen (WHO, 2017). År 2018 avled 5800 personer av 

en hjärtinfarkt som underliggande eller bidragande orsak i Sverige (Socialstyrelsen, 2019). Under 2005 så 

berodde 17 miljoner dödsfall över hela världen på hjärt- och kärlsjukdomar och bland dem var närmare 

8 miljoner orsakade av en hjärtinfarkt (Mendis et al., 2011). Ur ett globalt perspektiv är hjärtinfarkt ett 

folkhälsoproblem då dödligheten är hög (WHO, 2017; Mendis et al., 2011). Insjuknandet i hjärtinfarkt 

har däremot minskat under de senaste åren (Socialstyrelsen, 2019). Hälso- och sjukvårdens insatser i 

form av att ge rätt behandling har en stor betydelse för hur många som avlider på grund av en 

hjärtinfarkt, den behandling som ges kan vara avgörande om en person överlever eller inte 

(Socialstyrelsen, 2019). Det inträffar fler hjärtinfarkter bland personer som är socioekonomiskt utsatta 

och har låg utbildningsnivå än de personer som är högutbildade. Vid akut hjärtinfarkt står männen för 

60% av de inträffade fallen. Övervikt, hypertoni, rökning och låg aktivitetsnivå klassas också som 

riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2019; WHO, 2017; Mendis et al., 2011; Bergman, Malm, Berterö & Karlsson, 

2011; Reblin et al., 2013). 

 
Forskning visar att det finns risk att få andra sjukdomar efter en hjärtinfarkt, som då senare också 

behöver behandlas. Det finns risk att utveckla en depression efter en hjärtinfarkt (Gwaltney et al., 2016; 

Knuuti et al., 2019; Kang, Gholizadeh & Inglis, 2017). Personer som insjuknat i 
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hjärtinfarkt har dubbelt så stor risk att drabbas av affektiva sjukdomar, där bland annat 

ångestproblematik och depression ingår, jämfört med friska personer som inte haft en hjärtinfarkt 

tidigare (Knuuti et al., 2019). Osäkerhet och en rädsla att förlora sin egen kropp upplevs som ett hot. 

Den livslust som fanns innan hjärtinfarkten är inte densamma längre (Kang, Gholizadeh & Inglis, 2017). 

Det finns en stor rädsla att återinsjukna i en till hjärtinfarkt och att bära på den oron och rädslan kan 

leda till allvarliga psykiska problem, bland annat att få en depression (Strömbäck, Engström & 

Wälivaara, 2019). Stöd i olika former kan vara avgörande för att efter hjärtinfarkten inte utveckla en 

depression. Personer som har lågt socialt stöd tenderar att utveckla mer depressiva symptom än 

personer som har gott socialt stöd. Kvinnor anses i vissa situationer vara mer sårbara än män, vilket som 

forskning har visat hos de som fått en hjärtinfarkt. Det leder till ännu en större risk att få en depression 

efter hjärtinfarkten. Kvinnors symptom vid hjärtinfarkt kan upplevas som mer diffusa än vad männens 

gör. På grund av osäkerheten och rädslan för att återinsjukna i en till hjärtinfarkt i livet kan det leda till 

att en depression utvecklas. Att kvinnor inte tas på lika stort allvar på sjukhuset utifrån de diffusa 

symtomen eller behandlas annorlunda jämfört med personer av det motsatta könet kan bidra till att 

behandlingen blir orättvis och livshotande. Om kvinnors symtom negligeras, kan det resultera i att 

depressiva symtom utvecklas (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011). 

 
Efter att ha fått en hjärtinfarkt krävs ofta livsstilsförändringar med bland annat ändrade kostvanor 

(Bergman et al., 2011; Fuochi & Foa, 2017; Knuuti et al., 2019; Nicolai et al., 2018; Strömbäck et al., 2019). 

Genomförandet av att leva ett mer hälsosamt liv och ändra på flera kostvanor kan kräva mycket energi 

och kunskap om området. Det nya sättet att leva efter hjärtinfarkten måste kännas meningsfullt, vara 

begripligt och hanterbart, vilket ställer krav på sjuksköterskan att ge förståelig information (Bergman et 

al., 2011). Genom att ändra på kostvanor och leva ett mer hälsosammare liv minimeras risken för att 

återinsjukna i ytterligare en till hjärtinfarkt senare i livet (Strömbäck et al., 2019; Knuuti et al., 2019). Det 

kan vara nog ansträngande att ändra på flera livsstilsvanor på samma gång, därför kan små 

förändringar i livet ge nytta gentemot att inte göra några förändringar överhuvudtaget. De råd som ges 

är att öka sin fysiska aktivitet, tänka mer på vad man äter, dra ner på alkoholintaget och att sluta röka 

(Strömbäck et al., 2019). Kostråden som ges bygger på evidens från tidigare forskning där det 

förespråkas att mycket frukt, grönsaker, fisk och baljväxter är nyttiga livsmedel som förbättrar hälsan 

hos personer som insjuknat i en hjärtinfarkt. Rått kött, snabba kolhydrater, mättat fett och 

mejeriprodukter bör minskas eller helt undvikas (Knuuti et al., 2019). Trots att forskning har påvisat att 
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det finns flera goda råd att följa för att kraftigt minska risken för att återinsjukna är det oroväckande att 

så många personer ändå inte följer råden eller upplever att information som ges är otillräckligt. Det är 

av stor vikt att leva ett balanserat liv där rädslan och oron för att återinsjukna i en hjärtinfarkt inte tar 

över makten över livet, men att ändå försöka följa råden som bygger på evidens för att leva ett 

hälsosamt liv efter hjärtinfarkten (Strömbäck et al., 2019). Rökstopp minskar kraftigt risken för dödlighet 

och att återinsjukna i en till hjärtinfarkt senare i livet (Strömbäck et al., 2019; Knuuti et al., 2019). Risken 

minskar med 36% jämfört med personer som fortsatt att röka efter en hjärtinfarkt. För att personer som 

insjuknat i en hjärtinfarkt ska kunna följa det goda rådet att sluta röka krävs det att råden är baserade på 

evidens, telefonstöd hemifrån, tillräcklig med information från hälso- och sjukvården och att i största 

möjliga mån undvika passivt rökande (Knuuti et al., 2019). Sjuksköterskan bör även informera personen 

om vikten av en sund vikt då risken för återinsjuknande ökar om personen lider av övervikt eller fetma. 

Fetma associeras med en kortare livslängd och övervikt kopplas till risken att återinsjukna i en till 

hjärtinfarkt igen. Det kan vara svårt för personer att genomföra råden och de livsstilsförändringar som 

förespråkas då det är en stor utmaning i sig och många dessutom lider av andra psykiska problem. 

Psykosocial stress, ångest och depression är associerat med att det blir svårare för personerna att 

genomföra och följa lyckade livsstilsförändringar på sikt (Knuuti et al., 2019). God självkontroll och 

tillräckligt med stöd från hälso- och sjukvården är av betydelse för att göra livsstilsförändringar i den 

här situationen (Reblin et al., 2013). Utan tillräcklig kunskap och information är det osannolikt att 

personerna som haft en hjärtinfarkt uppfattar någon fördel med livsstilsförändringar. I många fall är det 

uppenbart att många har en begränsad förmåga att ta in information i det akuta skedet under 

sjukhusvistelsen, därför krävs det att all information upprepas och tas upp igen efter hjärtinfarkten för 

att följsamheten till att göra livsstilsförändringar uppnås (Nicolai et al., 2019). 

 
Hjärtrehabilitering efter en hjärtinfarkt har visat god effekt till att minska risken för dödlighet och 

återinsjuknande (Knuuti et al., 2019; Sjöström-Strand et al., 2011). Rehabilitering efter hjärtinfarkten kan 

innehålla många olika delar men forskning påstår att individuella hjärtrehabiliteringsprogram efter 

hjärtinfarkten ger mycket god effekt både psykiskt och fysiskt. Att gå på dessa rehabiliteringsprogram 

leder till en regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården där en avstämning av måendet efter 

hjärtinfarkten kan tas om hand om professionellt kunnig personal (Sjöström-Strand et al., 2011). 
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Socialt stöd är ett brett begrepp som studeras i stor utsträckning. Det finns många olika definitioner av 

socialt stöd. Lucinda & Grant (2013) förklarar att socialt stöd definieras som information som ger 

mottagaren en känsla av att vara omhändertagen, älskad, uppskattad och närvarande i ett nätverk av 

människor som ger sin tid och bekräftelse mot den mottagande personen. Socialt stöd är ett utbyte 

mellan två och fler människor där målet är att förbättra välbefinnandet hos mottagaren. Lucinda & 

Grant (2013) definierar även känslomässigt stöd som hänvisas vara att tillhandahålla omtänksamhet, 

empati, kärlek och förtroende till mottagaren. För att det sociala stödet ska vara effektivt och givande för 

mottagaren krävs det att stödet erhåller en god kvalitet så att mottagaren känner att det är tillräckligt. 

 
Livskvalitet kan försämras efter en hjärtinfarkt om inte rätt resurser och god omvårdnad sätts in direkt 

efter det akuta skedet (Abreu de Vargas, Riegel, Nery de Oliviera, Diego Siqueira & Crossetti, 2017; 

Fuochi & Foa, 2017). Det tar på krafterna att få en hjärtinfarkt och att inte kunna fortsätta leva som 

tidigare. Personerna kan behöva göra många förändringar i vardagen som kan påverka livskvalitet, och 

kanske har livet levts på ett visst sätt som efter insjuknandet nu kräver en förändring. Fysiska 

begränsningar kan tillkomma efter en hjärtinfarkt och det kan leda till en stor omställning att energin 

inte är detsamma som tidigare. Att numera behöva ta mediciner resten av livet kan också påverka 

livskvalitet. Något annat som kan påverka livskvalitet negativt är social isolering på grund av att 

energin inte längre är tillräcklig för olika sociala aktiviteter (Abreu de Vargas et al., 2017). Eftersom det 

psykiska måendet kan försämras efter en hjärtinfarkt kan det även på sikt påverka livskvalitet negativt. 

Personerna som har fått en hjärtinfarkt bör därför omedelbart efteråt få en god omvårdnad och 

tillräckligt med information från sjuksköterskan för att minska risken för att få en sänkt livskvalitet. Det 

kan vara avgörande att sjuksköterskan med sin professionella kompetens tar hand om personen utifrån 

en tillräckligt professionell god omvårdnad för att försöka stärka livskvalitén. Uppnås det målet inom 

rimliga gränser kan minskat lidande uppnås och samhällskostnader för ytterligare vård minimeras 

(Fuochi & Foa, 2017). 

 
Forskning visar att trötthet är en vanlig återkommande konsekvens efter en hjärtinfarkt (Gwaltney et al., 

2016; Sjöström-Strand et al., 2011). En känsla av fysisk utmattning eller behovet av att vila mycket är inte 

ovanligt. De vardagliga hushållssysslorna som tidigare varit självklara och genomförbara är i vissa fall 

efter hjärtinfarkten inte det längre. Det kan krävas en kraftig ansträngning att ta itu med enkla 

hushållssysslor eller andra enkla aktiviteter. En förlust av fysisk energi, mental energi, fysisk svaghet 
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och förlust av uthållighet i aktiviteter kan bli en konsekvens efter hjärtinfarkten. Ibland kan den 

minskade energin bli hjälpt av en kortare viloperiod och ibland kan tröttheten vara konstant (Gwaltney 

et al., 2016). Gwaltney et al., (2016) förklarar att trötthet och depression efter en hjärtinfarkt kan höra 

ihop. Det finns även en trötthet som orsakas av en rädsla och oro för att återinsjukna (Sjöström-Strand et 

al., 2011). 

 
Antonovsky (2005, s. 42–46) har konstruerat en teori som kallas för KASAM där han beskriver en känsla 

av sammanhang. Antonovsky påstår att människor som har god förmåga inom begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet klarar av svåra påfrestningar bättre än personer som har en lägre grad 

av förmåga. Det första begreppet är begriplighet. Begriplighet är på vilket sätt som en person anser att 

något är begripligt, det kan vara både yttre och inre faktorer. Om en person upplever en hög känsla av 

begriplighet så förväntar personen att det stimuli som denne möter i framtiden är förutsägbara och att 

det även går att förklara om det kommer oväntat, för att det är begripligt. Hanterbarhet ingår också i 

KASAM teorin och omfattar i vilken utsträckning som personen upplever att det finns goda resurser 

eller förmågor. Vårdpersonal, familjemedlemmar eller vänner kan vara goda resurser. En hög känsla av 

hanterbarhet gör att personen inte känner sig själv som ett offer. Den sista delen av KASAM är 

meningsfullhet. Med det menas att personen känner förmåga till att vara delaktig och se en mening i det 

som sker. Det handlar även om hur personen upplever att det livet har att erbjuda är av känslomässig 

betydelse. Finns det problem och hinder i livet just nu så ska de upplevas som värda de engagemang de 

kräver, istället för att det ses som belastningar. Sorgliga och tragiska stunder i livet ska ge människan 

meningsfullhet och värdighet i att ta sig ur situationen. För ett bättre mående är en strävan efter en stark 

KASAM medan en låg KASAM visar att personer har lite eller inget just för tillfället i deras liv som är av 

en viktig betydelse (Antonovsky, 2005, s. 42–46).  

 
Ekman et al., (2011) beskriver att sjuksköterskan har en viktig roll i sitt arbete med personer som 

insjuknat i en hjärtinfarkt. Sjuksköterskan bär på det professionella ansvaret att omvårdnaden som 

utförs, sker med värdighet, respekt och att personens integritet bevaras. I alla möten med patienter i 

sitt yrkesverksamma liv måste sjuksköterskan arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det 

kännetecknas av att både patienten och närstående blir sedda och förstådda av sjuksköterskan. De ska 

behandlas som unika personer med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. 

Under vårdtiden ska mötet utgå från patientens egna berättelser och alltid karaktäriseras av en 

ömsesidig respekt och öppenhet (Ekman et al., 2011). 
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Ordet patient kan objektifiera en person, och därför är det bättre att tala om personcentrerad vård 

istället för patientcentrerad vård. Det är viktigt att se personen bakom sjukdomen och förstå att alla 

människor är unika och bär på olika känslor, tankar och behov. Personcentrerad vård innehåller tre 

viktiga kärnkomponenter, berättelse, partnerskap och dokumentation. Berättelsen handlar om den 

enskilda personens egen uppfattning om livssituationen, det vill säga hur personen själv ser på 

sjukdomen och vilken inverkan den har på livet. Genom att personen berättar om sina egna känslor och 

blir lyssnad på, preferenser, uppfattningar och övertygelser, skapas grunden till ett partnerskap. Genom 

att dela kunskaper och erfarenheter så kan personer lära sig av varandra. Det ger en gemensam 

förståelse av den uppfattade sjukdomsupplevelsen och kan i sin tur leda till gemensam planering av 

vård för personen. Att därefter dokumentera personens övertygelser och delaktighet i den egna vården 

är lika viktigt som att dokumentera det kliniska (Ekman et al., 2011). Personer som har insjuknat i en 

hjärtinfarkt har ungefär 2,7 gånger större chans att förbättras både psykisk och fysiskt efter sin sjukdom, 

om deras vård utformas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i jämförelse med traditionell vård 

(Fors et al., 2015). 

 

Problemformulering 
 

Personer som har insjuknat i en hjärtinfarkt har en ökad risk att återinsjukna igen senare i livet. 

Bekymmer av sänkt livskvalitet, brist på energi, långvarig trötthet och psykisk ohälsa är sekundära 

problem som kan uppstå. Forskning visar att personer upplever en bristande uppföljning från hälso- 

och sjukvården och att det brister i det stöd som erbjuds, vilket anses vara ett stort problem som bör ses 

över för att förbättringsområden ska kunna identifieras. Detta är ett problem för att om det inte 

förbättras kan det leda till att fler sekundära sjukdomar tillkommer, exempelvis depression. Tillkommer 

fler sekundära sjukdomar eller problem så kan vårdtiden förlängas vilket leder till ännu större 

samhällskostnader och personligt lidande. Denna litteraturöversikt kan ge en ökad förståelse, 

medvetenhet och insikt över personers upplevda behov av stöd efter en hjärtinfarkt. Ökad kunskap och 

förståelse hur sjuksköterskan på bästa sätt kan arbeta för att stödja denna patientgrupp behövs för att 

minska onödigt lidande för personen. 
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Syfte 
 

Syftet var att belysa personers upplevelser av stöd efter en hjärtinfarkt. 

 
Metod 

 
Design 

 
En litteraturöversikt genomfördes för att besvara syftet. Med stöd från Friberg (2017, s. 141–142) så 

karaktäriseras en litteraturöversikt att en översikt skapas över ett kunskapsläge. Till denna 

litteraturöversikt valdes ett specifikt problem inom ämnet omvårdnad. En litteraturöversikt kan vara ett 

problemområde inom sjuksköterskans verksamhetsområde/kompetensområde. Litteraturöversikter 

handlar om att skapa en översikt av befintlig forskning vilket innebär att utforska befintlig forskning för 

att därefter skapa en uppfattning om vad som har studerats. I litteraturöversikter ingår det att fastställa 

kunskapsläget genom analys och sammanställning av valda artiklar (Friberg, s. 141–142).  

 
Inklusions- och exklusionskriterier 

 
De inklusionskriterier som beslutades var att inkludera endast vetenskapliga artiklar i form av 

originalartiklar. Endast kvalitativa artiklar inkluderades och samtliga var skrivna på engelska. Endast 

engelskspråkiga artiklar hanterades i denna litteraturöversikt då engelska numera är vetenskapens 

officiella språk (Segesten, 2017, s. 51) och lättast att översätta till svenska språket. Det var även ett krav 

utifrån inklusionskriterier att artiklarna hade fått godkänt av en etisk kommitté eller haft ett etiskt 

resonemang i sina studier. Det var ett krav att de personer som deltagit i de studier som inkluderades 

var över 18 år gamla. Både män och kvinnor inkluderades. Artiklarna fick inte vara äldre än 10 år 

gamla, med en tidsintervall mellan 2010–2020. Deltagarna i studierna som inkluderades skulle även ha 

insjuknat i en hjärtinfarkt och upplevelserna av stöd skulle vara beskriva efter en hjärtinfarkt. Artiklar 

från hela världen inkluderades för att få ett större globalt perspektiv inom det valda området. Artiklar 

som valdes att exkluderas var artiklar som beskrev personers upplevelser av andra fenomen än just 

“stöd”. De artiklar som inte erhöll den kvalitet som denna litteraturöversikt eftersträvade 

exkluderades också vid kvalitetsgranskningen. 
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Litteratursökning 
 

Vetenskapliga originalartiklar hämtades från databaserna Cinahl och Pubmed. Polit och Beck (2017, s. 

92–95) menar att dessa två databaser är användbara inom forskning för sjuksköterskor och innehåller 

information inom omvårdnadsvetenskap. Headings, Mesh termer och fritextord användes som sökord i 

databaserna. Heart attack, patients experience, patient perspective, patientperception och support var 

headings som användes. Myocardial infarction, social support, patient, nurse OR nursing OR nurses och 

experience var Mesh termer. Emotional support användes som fritextord. Vid de olika sökningarna 

användes AND och OR mellan vissa sökord. Polit och Beck (2017, s. 91) hävdar att tillägget av AND i 

sin sökning avgränsar sin sökning, medan OR utökar sökningen i databaserna. Tre olika 

sökkombinationer användes. Två sökningar i databasen Cinahl och en sökning i databasen Pubmed. 

Utifrån de valda sökorden så hittades relevanta artiklar som ansågs passa in på arbetets syfte. 

Litteratursökningen resulterade i totalt 320 träffar. 

Sökvägarna och sökstrategier presenteras i form av en tabell, se bilaga 1, tabell 1, översikt av sökningar. 
 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 
 

Vid urvalsprocessen så genomfördes en relevansbedömning i fyra steg med fokus på att besvara syftet. 

Totalt genomfördes tre sökningar med olika sökord. Det första steget i urvalsprocessen gick ut på att 

läsa igenom alla artiklarnas titlar i databaserna för att ta reda på om artiklarna var relevanta utifrån 

arbetets syfte. Vid urval 1 så lästes totalt 320 titlar igenom. Andra processen innebar att läsa igenom 

artiklarnas abstrakt för att ta reda på om det stämde överens med valt syfte och inklusionskriterier. Vid 

urval 2 så lästes totalt 114 abstrakt igenom. Processen fortsatte och därefter lästes artiklarna igenom i sin 

helhet. Vid urval 3 så lästes 36 artiklar igenom i sin helhet. Några artiklar exkluderades vid urval 2 och 3 

på grund av att artiklarna inte stämde överens med arbetets syfte och innehöll ett fel kontext i 

förhållande till inklusions- och exklusionskriterier. Vid urval 4 så kvalitetsgranskades artiklarna utifrån 

SBU:s mall (SBU, 2014). Uppfyllde artiklarna minst betyget “medel” vid kvalitetsgranskningen så valdes 

de då vidare att tas med till resultatet. Totalt så kvalitetsgranskades tjugo artiklar och av dem gick 

femton kvalitativa artiklar igenom kvalitetsgranskningen. De fem artiklar som inte gick vidare efter 

kvalitetsgranskningen saknade etiska resonemang eller ett etiskt godkännande i sina studier, vilket var 

ett krav utifrån litteraturöversiktens inklusionskriterier. De artiklar som valdes att inkluderas 

granskades utifrån kvalité med stöd av SBU:s mall “kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik” (SBU, 2014). I SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik ingår totalt 21 frågeställningar. För att 
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en artikel skulle uppnå “medel” i bedömning av kvalitet så skulle minst elva av frågorna i mallen kunna 

besvaras med “ja”. Då en artikel ansågs erhålla en hög kvalitet så hade minst 60% av frågorna kunnat 

besvaras med “ja”, det vill säga minst tolv frågor med ett besvarat “ja”. För att en artikel skulle bedömas 

som hög kvalitet var det ett krav att det i studien skulle beskrivas ett tydligt etiskt resonemang ur 

forskningsetiska aspekter, eftersom det var ett krav utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Ingen 

artikel som bedömdes ha en låg kvalitet inkluderades till resultatet. Tolv artiklar erhöll en hög kvalitet 

och tre artiklar bedömdes som medel i kvalitet. De kvalitetsgranskade artiklarna som slutligen valdes ut 

till resultatet presenteras i en översiktstabell, se bilaga 2, tabell 2, översikt av inkluderade artiklar. 

 

Analys 
 

Analys av artiklarna genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) metod. Artiklarna som har kvalitetsgranskats har lästs igenom ett flertal gånger för att 

få en helhet av artikeln. Först så skedde en översiktlig läsning för att få en bild av helheten av varje 

artikel. Därefter lades fokus på en mer djupgående läsning av varje utvald artikel. Utifrån Graneheim 

och Lundmans metod (2004) så plockades meningsbärande enheter ut som innehöll viktig information 

som besvarade arbetets syfte. De meningsbärande enheterna kunde vara textstycken eller meningar 

som valts ut från artiklar. När meningsbärande enheter var identifierade så togs dem ut från artikeln 

och lades in i ett enskilt dokument. Efter att de meningsbärande enheterna flyttats över till det enskilda 

dokumentet så översattes de meningsbärande enheterna från engelska till svenska. Processen fortsatte 

med att utforma kondenserade meningsenheter. De kondenserade meningsenheterna är kärnan av 

innehållet från textstycket/meningarna, men som har kortats ner. Därefter så utformades koder. Koder 

som skapades var ord/fraser/meningar som beskriver de meningsbärande enheternas innehåll. Koderna 

som skapades utformades därefter som kategorier och resulterade till ett material för 

litteraturöversiktens resultat. Totalt tre kategorier skapades. Kategorierna som framkom var; stöd från 

hälso- och sjukvården viktigt för återhämtningen, delade erfarenheter med andra ger ett ökat stöd samt 

hjälp och stöd från familj, närstående och vänner. Ett exempel på analys presenteras i Figur 1; Exempel 

på analys. 
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Figur 1; Ett exempel på analys 
 
 
 

Meningsenheter Svenska Kondenserade meningsenheter Kod 
 

 
 
 

The support from the family 

facilitated the participants 

coping by enhancing their 

trust in their ability to deal 

l with the illness and 

recovery time at home. 

Stödet från familjen 

underlättade deltagarnas 

hantering genom att förhöja 

tron på deras förmåga att 

hantera 

sjukdom och återhämtning i 

hemmet. 

Stöd från familj förhöjer tron 

på den egna förmågan att 

hantera sjukdom och 

återhämtning. 

Stöd från familj ökar den 

egna förmågan. 

Detta är ett exempel på hur material under analysen bearbetades. Den meningsbärande enheten fick koden “stöd från familj 

ökar den egna förmågan” och materialet valdes slutligen att beskrivas under kategorin “hjälp och stöd från familj, 

närstående och vänner” i litteraturöversiktens resultat.  

 

Etiska överväganden 
 

I all forskning där människor är inblandade så ska allt arbete för forskning ske med respekt för 

människovärdet. Eftersom litteraturöversikten eftersträvade ett etiskt ställningstagande så var det 

väsentligt att enbart inkludera artiklar som hade fått tillstånd av en etisk kommitté eller på något vis 

påvisat att de fört ett etiskt resonemang. För att arbetet ska ha en god kvalité krävs det att etiska 

ställningstaganden har gjorts och ett systematiskt och organiserat arbete är utfört (Polit & Beck, 2017, s. 

154). Utifrån den fakta var det ett krav att alla inkluderade artiklar till resultatdelen på något sätt skulle 

föra ett etiskt resonemang eller vara godkända av en etisk kommitté. 

 
Utifrån kvalitativ forskning där intervjuer ofta genomförs kan det finnas missförstånd över hur olika 

personer uppfattar text och språk olika. Det kan finnas missförstånd eller oklarheter som uppstått i 

intervjuerna men som inte dokumenterats eftersom dem inte har upptäckts. Utifrån den aspekten är det 

viktigt att all information inte helt och hållet går att dra någon fullständig slutsats om att dessa deltagare 

från studierna upplever på det sätt som de försöker att förklara. Det går heller inte att dra någon slutsats 
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i vad gäller deras åsikter rent generellt för alla människor, eftersom endast en viss grupp av människor 

tagits med och där finns inte alla personer som fått en hjärtinfarkt med som representant. 

 
Vid översättning av utvalda artiklarna så ska det inte ske några personliga värderingar eller egna åsikter 

till resultatdelen av denna litteraturöversikt. Detta för att få så tillförlitliga fakta som möjligt. 

 

Resultat 
 

Resultatet visar att personer som insjuknat i en hjärtinfarkt upplever ett ökat behov av stöd och detta 

kommer att redovisas i tre kategorier; stöd från hälso- och sjukvården viktigt för återhämtningen, 

delade erfarenheter med andra ger ökat stöd och hjälp och stöd från familj, närstående och vänner. Det 

upplevdes vara en viktig resurs att familj, närstående och vänner finns där och stöttar efter den svåra tid 

som uppkommer efter hjärtinfarkten. Behovet av stöd från hälso- och sjukvården uppgavs vara en viktig 

del i återhämtningen. Att dela upplevelser med andra i samma situation upplevdes ge trygghet, stöd 

och en möjlighet att få tips/råd av andra. 

 

Stöd från hälso- och sjukvården viktigt för återhämtningen 
 

Det fanns en förväntan från hälso- och sjukvården att leva ett mer hälsosamt liv och att förändra 

livsstilen om det tidigare livet inte levts under sunda hälsosamma förhållanden (Junehag, Asplund & 

Svedlund, 2014b; Salminen-Tuomaala, Astedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012; Hanna et al., 2019; 

Petriček, Buljan, Prljevic & Vrcic-Keglevic, 2015). Att upprätthålla nya förändringar i livet upplevs inte 

alltid som motiverande. Ett kontinuerligt professionellt stöd från hälso- och sjukvården är därför viktigt 

efter att personer genomlidit en hjärtinfarkt, för att förstå och få kunskap om de fördelar som det 

innebär att göra livsstilsförändringar (Junehag et al., 2014b; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a; 

Wieslander, Mårtensson, Fridlund & Svedberg, 2016). Det fanns ett behov av att skapa en ömsesidig och 

hållbar plan med hälso- och sjukvårdspersonal (Hanna et al., 2019). Det upplevdes som viktigt att den 

information som ges från hälso- och sjukvården gällande livsstilsförändringar är tydlig och konkret så 

att mottagaren uppfattar det viktiga innehållet. Informationen kan behöva tas upp igen vid en senare 

tidpunkt som ett uppföljningstillfälle. Sjukhusvistelsen har varit beskriven som en kort vårdtid och att 

det inte fanns tillräckligt med tid för att ta in och förstå all information som gavs av hälso- och 

sjukvårdspersonalen samt att stödet från av hälso- och sjukvården inte var av tillräckligt god kvalitet 
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(Salminen-Tuomaala et al., 2012; Doyle, Fitzsimons, McKeown & McAloon, 2011). Den information som 

gavs på de planerade återbesöken beskrevs som god och på så vis upplevdes ett gott stöd av hälso- och 

sjukvården (Junehag et al., 2016b). Förståelsen av att ha överlevt en hjärtinfarkt tar tid och ofta är det 

flera månader efter den akuta händelsen som personer uppfattar vad som faktiskt har inträffat.  

Därför beskrevs det som att det är betydelsefullt att hälso- och sjukvården inte tar upp all viktig 

information direkt under sjukhusvistelsen utan att det tas upp igen och upprepas några månader efteråt 

(Salminen-Tuomaala et al., 2012). Återbesök med hälso- och sjukvårdspersonal som inte fortsatte två 

månader efter hjärtinfarkten upplevdes som utlämnande och en känsla av att klara sig på egen hand. 

Det fanns en önskan att stödet från hälso- och sjukvården skulle pågå längre än bara två månader 

(Salminen- Tuomaala et al., 2012) 

 
Det fanns en förvirring gällande de råd om livsstilsförändringar som givits av hälso- och 

sjukvårdspersonal. En känsla av att fokuset var att gå på “en diet” med huvudsyfte att gå ner i vikt 

snarare än att göra förändringar i livsstilen som helhet uttrycktes. Behovet av tydligare information från 

hälso- och sjukvård önskades därför för att undvika missförstånd (Doyle et al., 2011). Livet efter en 

hjärtinfarkt ger många olika känslor och tankar, bland annat upplevs det vanligt med stress och ångest. 

Ett ytterligare behov av stöd och hjälp från hälso- och sjukvården önskas, för att kunna hantera 

känslorna samt få stöttning i de nya förändringar som behöver göras (Wieslander et al., 2016). Det är 

inte bara stöd om livsstilsförändringar som behövs, utan det beskrivs att även sexlivet kan påverkas 

(Jackson, McKinstry & Gregory, 2011; Ammouri, Raddaha, Kamanyire & Achora, 2017). Efter en 

hjärtinfarkt kan sexlusten påverkas negativt och brist på råd eller uppföljande stöd uppgavs leda till att 

detta förblev olöst för en viss tid. Ett par slutade att ha sex i sex månader på grund av oro för vad hjärtat 

klarade av, tills att ena partnern hittade information i en hjärtmanual som kunde lugna deras oro. Hade 

information och stöd från hälso- och sjukvården förmedlats till personerna påstods detta problem 

kunnat undvikas (Jackson et al., 2011). Utöver brist på stöd upplevdes brist på regelbundna, planerade 

och långsiktiga uppföljningar med hälso- och sjukvården efter en hjärtinfarkt (Hanna et al., 2019). Efter 

utskrivningen från sjukhuset fanns en oro av att inte vara tillräckligt redo och stöttade av hälso- och 

sjukvården för att kunna genomföra och följa råden som bör följas efter en hjärtinfarkt (Hanna et al., 

2019; Junehag et al., 2016b; Salminen-Tuomaala et al., 2012). Den nya livsstilen kunde upplevas som 

obekväm 
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och tråkig (Eriksson et al., 2009), men brist på stöd från hälso- och sjukvården kunde i sig ge en känsla 

av isolering och hjälplöshet (Jackson et al., 2011). 

 

Delade erfarenheter med andra ger ett ökat stöd 
 

Att delta i rehabilitering uppfattas som viktigt stöd i återhämtningen efter en hjärtinfarkt. Där finns en 

möjlighet att prata med andra som gått igenom samma sak. Även möjligheten till vägledning och få 

professionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, vilket uppfattats som en viktig del i 

återhämtningen (Wieslander et al., 2016; Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & 

Jonsdottir, 2014). Det var uppskattat att få möjlighet till personliga samtal med hälso- och 

sjukvårdspersonal (Galdas et al., 2010). Det uppfattades finnas en brist på kunskap om vilka fysiska 

begränsningar som kroppen har, vilket orsakade en oro för att utsätta kroppen för stress (Salminen- 

Tuomaala et al., 2012; Simony et al., 2015), men även en rädsla att överanstränga kroppen (Simony et al., 

2015; Jackson et al., 2011). Känslan av att pulsen ökade och andningen blev mer ansträngd vid träning 

skapade ångest (Simony et al., 2015). Trots den upplevda ångesten som belastningen på hjärtat skapade, 

uppmuntrades personerna av varandra att delta, då fysisk aktivitet och kunskap om hälsan beskrevs 

som viktigt (Simony et al., 2015; Jackson et al., 2011). Att delta i rehabiliteringen gav en känsla av stärkt 

självförtroende och förståelse för att hjärtat kunde klara den fysiska ansträngningen. En känsla av att 

klara av mer än vad man trodde var möjligt och att när inget allvarligt händer vid ansträngning var det 

möjligt att gradvis överstiga gränserna som själv satts upp. Det ökade självförtroendet och hjärtats 

kapacitet upplevdes ge mer energi i det dagliga livet och den mentala hälsan förbättrades. Det 

resulterade i en högre upplevd livskvalitet och rehabiliteringen beskrevs som en motivation till att leva 

en fortsatt aktiv livsstil (Simony et al., 2015). Utöver det fysiska stödet som erbjuds, upplevdes det 

emotionella stödet som erbjuds minska existentiell ångest (Simony et al., 2015). Atmosfären beskrevs 

som lättsam, vänlig och bra, vilket då upplevdes som avslappnande och gav en känsla av trygghet 

(Jackson et al., 2011; Wieslander et al., 2016). Stöd i form av en mentor efter sin hjärtinfarkt upplevs vara 

ett värdefullt stöd och en del av återhämtningen. En mentor kan vara en person som tidigare har haft en 

hjärtinfarkt och som nu kan finnas där som stöd åt andra som precis genomlidit en hjärtinfarkt. Mentorn 

kan finnas till hands och vara värdefullt för återhämtningen. Mentorn kan svara på frågor och stötta 

under den svåra tiden som uppkommer efter en hjärtinfarkt. Utöver att finnas där och svara på frågor så 

kunde mentorn och personerna från studierna, som nyligen fått en hjärtinfarkt, göra roliga aktiviteter 
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tillsammans som också upplevdes som ett gott stöd. Det minskade även känslan av att vara ensam i den 

situation som uppkommit, vilket uttrycktes som ett värdefullt stöd (Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 

2014b). Genom att dela sina upplevelser med andra gavs en bättre förståelse för sjukdomen och vad det 

då kan innebära för den enskilda individen i det vardagliga livet (Simony et al., 2015). Det fanns alltså 

ett behov och en önskan av att tillhöra en grupp med andra i samma situation, dela erfarenheter med 

varandra och uppmuntra varandra till positiva framsteg (Simony et al., 2015; Wieslander et al., 2016; 

Junehag et al., 2016b; Ketilsdottir et al., 2014; Galdas, Bindy & Kang, 2010). Det blev en spegling av 

varandra som uppgavs givande och det inspirerade till hur livet skulle fortsätta (Simony et al., 2015). 

Vägledning och samspelet med personal från hälso- och sjukvården inom rehabiliteringen upplevdes 

som ett viktigt stöd (Ketilsdottir et al., 2014; Galdas et al., 2010). Råd från olika professioner som 

sjuksköterskor, kardiologer, dietist, sjukgymnaster och arbetsterapeuter uppges vara ett brett 

professionellt stöd (Wieslander et al., 2016; Galdas et al., 2010). Rehabiliteringen beskrevs som 

strukturerad (Wieslander et al., 2016; Hanna et al., 2019). Förstärkning från olika professioner och en 

personlig, långvarig god omvårdnad gav kontinuitet (Hanna et al., 2019). Möjligheten att få mer 

kunskap om kosten och bekräftelse på de förändringar som genomförts upplevdes inte tillräckligt bra 

(Galdas et al., 2010). Det uppfattades som att kunskapen redan finns för att skapa en bättre livsstil, men 

motivationen fanns inte alltid där. En person uttryckte; “Det finns saker jag kan följa och som inte är svårt 

för mig, och så finns det saker som är för svåra… Jag blev tillsagd att äta kost med låg salthalt, men lyckades inte 

med det. Senare på kvällen säger jag åt mig själv att jag måste sköta mig”. Att följa rekommendationer som 

man inte gillade, exempelvis att träna mer regelbundet, sluta röka eller ändra matvanor beskrevs som 

svårt att följa. Olika råd kan ges som att träna mer och äta hälsosammare, men för att ta emot ny 

kunskap och genomföra förändringar beskrivs den egna viljan som viktigast (Hanna et al., 2019). Eget 

ansvar för medicinering, behandling och genomförandet av livsstilsförändringar uppgavs som viktigt 

men ändå svårt (Salminen- Tuomala et al., 2012). Efter avslutandet med rehabiliteringen upplevdes en 

försämring av livsstilen och det psykiska måendet (Hanna et al., 2019). Personerna som fick möjligheten 

att få en mentor, men som valde bort den möjligheten, förstod att det skulle bli svårare att återfå sitt 

tidigare fysiska tillstånd, då de saknar en viktig stöttande person vid sin sida som genomgått samma sak 

(Junehag et al., 2014a; Junehag et al., 2014b). Andra valde självmant att delta i 

rehabiliteringsprogrammen i flera år efter utskrivningen. Orsaker till att inte delta var bland annat på 

grund av tidsbrist, för långt avstånd, inget behov av att delta, varken intresserad eller upplevelsen av att 

det inte var till någon hjälp eller att 
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personen ansåg sig veta vad som är bäst för en själv (Hanna et al., 2019). Motivation till att delta kunde 

vara att det behov av stöd som fanns inte kunde tillfredsställas av närstående eller andra nära anhöriga. 

Det kunde bero på att behovet av specifika råd, information och expertis från hälso- och 

sjukvårdspersonal upplevdes vara mer tillgängligt på rehabiliteringsprogrammen. Rehabiliteringen 

upplevdes också som en chans att socialisera sig med andra om upplevelsen var att det egna sociala 

nätverket var begränsat. För att inte lägga börda på anhöriga uppskattades möjligheten att samtala med 

andra på rehabiliteringen. Önskan om att delta i ytterligare en rehabiliteringsgrupp fanns, men tillfälle 

till det hade dessvärre inte erbjudits (Jackson et al., 2011). Jackson et al., (2011) beskrev att en del 

personer avstod helt från rehabiliteringen, stödet därifrån upplevdes inte som behövande. Tydligare 

riktlinjer och en ännu bättre uppföljning beskrevs också som viktigt och behövligt (Galdas et al., 2010; 

Hanna et al., 2019; Ketilsdottir et al., 2014). 

 

Hjälp och stöd från familj, närstående och vänner 
 

Stöd från sin familj, närstående och vänner efter en hjärtinfarkt upplevs vara mycket viktigt och 

behövande (Ketilsdottir et al., 2014; Salminen- Tuomaala et al., 2012; Wieslander et al., 2016; Jackson et 

al., 2011; Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009; Hanna et al., 2019; Simony et al., 2017; Ammouri et al., 

2017; Garcia, Budó, Schwartz, Simon & Silva, 2015). Stöd i bekanta sociala situationer upplevs vara 

lugnande, bekvämt och skapa en känsla av normalitet (Jackson et al., 2011). En önskan om att kunna 

vara helt självständig och slippa behovet av stöd från familj, närstående och grannar upplevs också som 

önskvärt. Då det inte är fullt möjligt så värdesätts ändå stöd från familj, närstående och vänner som 

förstahandsval istället för stöd från utomstående (Jackson et al., 2011; Salminen-Tuomaala et al., 2012). 

Under återhämtningsperioden uppgavs personer vara öppna för stöd även från vänner istället för 

endast familjen (Hanna et al., 2019). Stöd från sin familj upplevs vara den viktigaste resursen för att 

klara av den stress som kan upplevas efter hjärtinfarkten (Ammouri et al., 2017). Det underlättade 

hanteringen av sjukdomen genom att höja tron på sin egen förmåga med hjälp av stöd från familjen 

(Salminen- Tuomaala et al., 2012). Det ansågs också att familjen till och med är skyldig att ge omedelbart 

stöd efter det akuta skedet (Hanna et al., 2019). Det uppfattas som att relationen till familj, vänner och 

grannar är grundläggande för återhämtningen (Wieslander et al., 2016; Salminen- Tuomaala et al., 2012; 

Ammouri et al., 2017). Om familjen uttryckte att personen inte tog eget ansvar för sjukdomen, 

upplevdes det som bristande stöd (Eriksson et al., 2009). Varken behovet eller den 
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psykiska styrkan fanns för att hantera situationen helt själv efter hjärtinfarkten. Direkt efter 

insjuknandet kunde familjen komma med personliga tillhörigheter till sjukhuset och detta tillsammans 

med besöket upplevdes som viktig hjälp och stöd (Hanna et al., 2019). Möjligheten till att dela sina 

tankar och känslor med sin familj, grannar och vänner underlättande den mycket svåra situationen 

(Salminen- Tuomaala et al., 2012; Wieslander et al., 2016). Familjen är oftast den närmaste kontakten 

med den person som insjuknat i en hjärtinfarkt och att känna att de lyssnar, respekterar och stöttar med 

vardagliga hushållssysslor både hjälper och underlättar för återhämtningen. Det upplevs som en extra 

trygghet att ha sin familj och anhöriga vid sin sida. Det ger en känsla av att man inte är helt ensam, ökar 

ens välmående, välbefinnande och bidrar till ett bättre psykiskt tillfrisknande. Rädslan att förlora sin 

familj blev mer påtaglig efter hjärtinfarkten. Det beskrevs som att familjen värdesattes mer nu än 

tidigare och att ett gott stöd från sin partner kunde vara att personen deltog i ett informationsmöte kring 

livet efter en hjärtinfarkt. De kunde då få en bättre förståelse hur man kan bemöta och stötta sin partner 

på bästa sätt efter hjärtinfarkten, vilket upplevdes som värdefullt (Wieslander et al., 2016). Stödet från 

sin partner upplevdes som stödjande och uppmuntrande då partnern påpekade saker som är positiva, 

vilket uppskattades och skapade en känsla av trygghet (Junehag et al., 2016b). Just stödet från familjen 

beskrevs förbättra även den fysiska statusen och minska risken för att utveckla en depression (Ammouri 

et al., 2017). Det uppfattas som att flera upplevde att de kände sig paralyserade eller helt invalidiserade 

och väldigt beroende av sina familjemedlemmar direkt i anslutning till hjärtinfarkten (Salminen- 

Tuomaala et al., 2012). Stödet kunde också upplevas som överskattat och en önskan om att hantera det 

egna livet utan andras överbeskyddande behandling (Junehag et al., 2014b). Irritation över makar som 

var överbeskyddande skapade en känsla av att ständigt vara bevakad, vilket gjorde att det personliga 

utrymmet och självbestämmandet minskade (Salminen-Tuomala et al., 2012). En irritation över att 

familjen behandlar dem mer annorlunda än tidigare, genom att hjälpa till, trots att det inte var önskat 

(Hanna et al., 2019). Men främst upplevdes stödet som värdefullt om nära anhöriga försöker att sätta sig 

in i situationen och upplevelsen av att ha fått en hjärtinfarkt. Medkänsla och förståelse upplevs vara 

stöttande och tillmötesgående. Familjen bör vara involverad redan i ett tidigt skede, för att därefter 

kunna hjälpa och stötta den person som insjuknat i hjärtinfarkt (Salminen- Tuomaala et al., 2012). 

Familjen upplevs också vara till gott stöd när det gäller att stötta i råd gällande livsstilsförändringar som 

gavs på sjukhuset. Den stöttande 
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strukturerade ramen inom familjen hjälpte till att bibehålla tidigare aktiviteter, hantering av läkemedel 

och livsstilsval. Känslan av att människor genuint brydde sig om och gav stöd uppfattades som viktigt 

för efterlevnaden efter hjärtinfarkten (Hanna et al., 2019). Familjen kunde påminna varje dag om att 

genomföra livsstilsförändringarna för att minska risken för ytterligare en hjärtinfarkt (Ammouri et al., 

2017). 

 

En av deltagarna i studien av Hanna et al., (2019) uttryckte sitt behov av stöd på detta sätt. Se citat.   

 
“Jag tror att om jag inte haft så starkt stöd och nätverk att förlita mig på, skulle jag inte vara vart jag är idag. Jag 

tror att på grund av min familj och alla andra runt omkring mig så mår jag bra idag” (Hanna et al., 2019, s. 6). 

 
Värme, kärlek och omsorg uppfattades vara viktiga komponenter i stödet från anhöriga. Personer som 

levde ensam hade en längtan efter stöd från familj under den känsliga tiden efter hjärtinfarkten och när 

stödet inte fanns, söktes istället stöd från grannar och vänner (Ammouri et al., 2017; Hanna et al., 2019). 

Familjer som är religiösa och troende inom någon religion upplevde ett stort stöd från religionen. Det 

beskrevs att deras familj hade en religiös tro på högre makter. Religionen hjälpte till med att förstå 

situationen när personerna ställdes inför det allvarliga livshotande tillståndet en hjärtinfarkt är. Detta 

genom att förstå den egna dödligheten. Det beskrevs vara en hjälp att hantera den allvarliga situationen, 

lindra ångest och skapa trygghet i livet (Ammouri et al., 2017). Även om tron gjorde att sjukdomen 

uppfattades som förutbestämd, togs ett individuellt ansvar för hälsorelaterade problemen som orsakats 

av det egna beteendet (Galdas et al., 2010). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Denna litteraturöversikt grundar sig på väl vedertagna metoder. Graneheim och Lundmans (2004) 

metod, Friberg (2017) och Polit och Beck (2017) har använts. Vald design var en litteraturöversikt med 

en kvalitativ ansats. Friberg (2017, s. 143) förklarar att en allmän litteraturöversikt, vilket genomförs för 

detta arbete, inte är lika omfattande som en systematisk litteraturstudie. Däremot anses analysen i en 

litteraturöversikt vara ett strukturerat arbetssätt. Svaghet med vald metod anses dock var att 

litteraturöversikter kan tillföra en begränsad mängd forskning och att det finns en risk för selektivt 

urval. Det kan vara att forskaren eller författaren endast väljer studier som stödjer den egna 

ståndpunkten. Valet av kvalitativ ansats anses däremot vara rätt design för att besvara syftet. 
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Kvalitativa studier syftar till att skapa en förståelse för personers livssituation. Vald design ger möjlighet 

till en djupare förståelse för valt fenomen som har med personers upplevelser, erfarenheter eller behov 

att göra (Segesten, 2017, s. 107). Polit & Beck (2017, s. 160–161) menar att om en litteraturöversikt 

använder både kvalitativ och kvantitativ design så ökar det litteraturöversiktens validitet. Trots den 

vetskapen så valdes ändå en kvalitativ design då arbetets mål var att få en ökad förståelse för det valda 

området. Polit & Beck (2017, s. 506–507) förklarar att kvalitativ metod har som avsikt att förstå och 

framhäva djupet av människors upplevelser, vilket avgjorde valet av metod till denna litteraturöversikt. 

Det finns även en stor mängd kvalitativ forskning att ta del av, som kan bidra till att skapa en 

evidensbaserad omvårdnad, så därför ansågs valet av design vara självklart (Friberg, 2017, s. 129–132). 

För att samla in det material som ligger till grund för arbetets resultat hämtades det genom två 

akademiska databaser. Det anses som en styrka då alla vetenskapliga artiklar innehåller den senaste 

forskningen kring ett ämne eller ett problem (Segesten, 2017, s. 49). Inför litteratursökningen så valdes 

sökvägar och sökord noggrant ut. En noggrann och väl beskriven metodbeskrivning som beskrivits i 

litteraturöversikten möjliggör möjligheten till åstadkommandet av likvärdigt resultat om 

genomförandet skulle upprepas igen. Det anses som en styrka för litteraturöversiktens litteratursökning. 

Om genomförandet skulle göras om på nytt, hade ett resonemang förts kring att bredda 

litteratursökningen till fler databaser än endast CINAHL och Pubmed. Eftersom det finns ännu fler 

användbara omvårdnadsrelaterade databaser att tillämpa vilket hade kunnat ökat litteraturöversiktens 

trovärdighet ännu mer (Östlundh, 2017, s. 67). Alla utvalda artiklar var skrivna på engelska. Det kan 

vara svårt att hantera olika språkliga utmaningar för personer som inte har engelska som sitt modersmål 

(Friberg, 2017, s. 68). Däremot anses det som en styrka att arbetet har genomförts av två personer som 

tillsammans gått igenom samtliga artiklar och tolkat texterna var för sig på olika håll för att slutligen 

diskuterat med varandra för att ta reda på om var och en uppfattat samma innehåll likvärdigt. 

Genomförandet av detta menar Östlundh (2017, s. 67) ökar arbetes trovärdighet och tillförlitlighet. Vid 

bristande språkkunskap användes ett lexikon för att kunna översätta engelska till svenska. 

Urvalsprocessen genomfördes som förväntan, flera artiklar som eftersträvades fanns tillgängliga. En 

noggrann relevansbedömning genomfördes för att plocka ut relevanta artiklar. Vid urval två och tre 

exkluderades ett flertal artiklar på grund av att de inte besvarade syftet eller inte stämde överens med 

inklusions- och exklusionskriterier. Artikeln skriven av Eriksson et al., (2009) är en artikel från 2009. 

Under avsnittet inklusion- och exklusionskriterier står tydligt beskrivet att inkluderade artiklar inte är 
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äldre än 10 år gamla. Denna artikel söktes fram redan under 2019 så därför har den valts att ta med 

ändå, då den överensstämmer med arbetets syfte. Kvalitetsgranskningen genomfördes med stöd av SBU 

(2014) :s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Valet av SBU (2014) 

:s mall anses vara högst relevant utifrån en kvalitativ ansats. Mallen utgår från tydliga, välbeskrivna 

formulerade frågeställningar som inte upplevdes vara svårförstådda. Utifrån mallen kunde totalt 15 

vetenskapliga artiklar som uppfyllt minst “medel” i kvalité tillsammans bilda ett sammanvävt resultat. 

En styrka anses vara att två personer kvalitetsgranskat samtliga utvalda artiklar var för sig för att sedan 

diskutera dem tillsammans för att se att båda uppfattat kvalitén på artiklarna på liknande sätt. Detta 

genomförande anses enligt Östlundh (2017, s. 67) ökar arbetets trovärdighet. Analysen genomfördes 

enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod. Deras tillvägagångssätt anses vara en välstrukturerad 

metod att tillämpa. Samtliga utvalda artiklar har läst igenom ett flertal gånger av två personer, för att 

undvika missförstånd, vilket anses öka arbetets trovärdighet och tillförlitlighet (Polit & Beck, 2017, s. 

559). Meningsbärande enheter plockades ut från artiklarna för att slutligen skapa koder. 

Analysprocessen har bearbetats ett flertal gånger. Meningsbärande enheter och koder har tagits bort 

flera gånger för att sedan börjat om processen på nytt. Detta har krävt ett enormt arbete att genomföra 

analysprocessen på nytt flera gånger, men det anses som en styrka för litteraturöversiktens resultat 

eftersom det har en positiv inverkan för trovärdigheten (Polit & Beck, 2017, s. 559). Koder skapades 

enligt Graneheim & Lundman (2003) metod, men däremot så plockades subkategorier inte ut. Valet av 

syfte anses vara något för snävt för att det skulle kunna bildas ett innehåll till resultatet av 

subkategorier. Hade arbetet genomförts på nytt hade ett annat beslut tagits kring att eventuellt 

inkluderat ännu fler artiklar för att innehållet i resultatet skulle bli mer innehållsrikt. En styrka till 

litteraturöversikten anses vara att artiklarna som tagits med till arbetet är från flera olika världsdelar 

vilket kan spegla en mera likvärdig syn på hur upplevelserna av stöd upplevs i ett större globalt 

perspektiv, vilket anses vara till stor fördel då sjuksköterskor möter flera personer från olika 

världsdelar. De beskrivna upplevelserna av stöd i denna litteraturöversikt kan jämföras och överföras 

till personer från olika världsdelar. Att ett etiskt resonemang eller ett godkännande från en etisk 

kommitté var ett krav för att inkludera artiklar ansågs som mycket viktigt. Arbetet utgick från ett 

strukturerat och noggrant tillvägagångssätt för att inte kränka människors rättigheter genom att inte 

välja artiklar som inte förde ett etiskt resonemang eller fått godkänt av en etisk kommitté. Detta menar 

Polit & Beck (2017, s. 140) är etiskt rätt resonerat utifrån respekt för människors rättigheter.
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Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkom det att personer som insjuknat i en hjärtinfarkt hade ett stort behov av olika typer 

av stöd. Stöd från familj, närstående och vänner, stöd från hälso-och sjukvården samt stöd genom att 

dela sina erfarenheter med andra som tidigare också haft en hjärtinfarkt upplevdes som viktigt. 

Personer upplevde att tiden efter en hjärtinfarkt var skrämmande och oroande och därför var ett gott 

stöd grundläggande. I resultatet framkom det ett bristande stöd från hälso- och sjukvården och att 

den uppföljning som erbjöds inte var av tillräckligt god kvalitet. 

 
Teoretikern Antonovskys (2005, s. 42–46) teori KASAM valdes att användas till litteraturöversikten. 

Begriplighet är det första begreppet inom teorin. Han förklarar att det är på vilket sätt en person anser 

att något är begripligt, att personen förstår vad som behövs för att känna trygghet. Bergman et al., 

(2011) menar att en hjärtinfarkt kan leda till att en person går in i en livskris. All information som ges till 

personen kan kännas överväldigande och en känsla av att det just nu är för mycket att ta in. Det är av 

stor vikt att all information som ges till personen förmedlas på ett sätt som är begripligt att förstå i den 

svåra situationen. Personerna som insjuknat i en hjärtinfarkt behöver förstå informationen som ges vad 

gäller exempelvis livsstilsförändringar, för att känna att det ger positiv verkan i att följa de råden som 

ges (Bergman et al., 2011). Vid det akuta skeendet efter en hjärtinfarkt kan personer ha en begränsad 

förmåga att ta in information (Nicolai et al., 2019). Resultatet visar att det kan ta flera månader innan en 

person som insjuknat i en hjärtinfarkt förstår allvaret. Det är därför viktigt att inte ge för mycket 

information samtidigt, utan genom återbesök upprepa informationen. Detta bekräftas av Fålun et al., 

(2015), där det bästa fokuset upplevdes vara att ha fokus på kortsiktiga mål direkt efter utskrivningen. 

Det är viktigt med tillräcklig information innan utskrivning, men sjuksköterskan måste ha i åtanke att 

personen kanske inte är mottaglig på grund av chock utav situationen (Fålun et al., 2015). Nicolai et al., 

(2018) menar att råd angående livsstilsförändringar är kanske något som behöver vänta till ett senare 

tillfälle när patienten haft möjlighet att landa och situationen är mer begriplig. Uteblir denna form av 

stöd till personerna kommer det troligtvis leda till att det blir svårt att självmant inse fördelar med 

livsstilsförändringarna (Nicolai et al., 2018). Komponenten hanterbarhet ingår också i KASAM, 

Antonovsky (2005, s. 42–46) menar att enligt KASAM 
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innebär det hur en person upplever att det finns tillgängliga förmågor eller goda resurser. Om personen 

upplever att det finns goda resurser som familjemedlemmar eller vänner kan det vara en hjälp i att 

hantera situationen. En person med hög känsla av hanterbarhet kan vara bättre utrustad att anta det 

utmaningar som ges i livet. Det framkom tydligt i resultatet att personer upplever att det inte finns ett 

tillräckligt gott stöd av hälso- och sjukvården (Sjöström-Strand et al., 2011). För att en person ska kunna 

hantera en svår situation krävs stöttning från andra, där hälso- och sjukvården samt familj och vänner 

uppfattas vara viktiga. Stöd från familj, men även andra närstående visade sig vara viktigt för att 

hantera stressen, men även för att dela sina tankar och känslor. En livskris blir mycket mer hanterbar om 

personen har nära anhöriga och/eller hälso- och sjukvårdens stöttning till hands (Sjöström-Strand et al., 

2011). Möjligheten att hantera och genomföra varaktiga förändringar i livet underlättar om personen får 

praktiskt stöd från familj, grannar och vänner, men även möjligheten att be om råd (Fålun et al., 2015). 

Detta är något som är viktigt i samtalet mellan sjuksköterskan och personen som insjuknat i hjärtinfarkt 

att diskutera. Då resultatet visade att familj, vänner och grannar är viktiga för återhämtningen, behöver 

sjuksköterskan lyssna på patienten för att förstå vilka resurser som finns. Har personen inte några 

anhöriga att söka stöd hos, blir stödet från hälso- och sjukvården ännu viktigare. Meningsfullhet är den 

tredje komponent som ingår i Antonovskys teori (2005, s. 45–46). Han förklarar att meningsfullhet 

handlar om att hitta ett sätt som upplevs som meningsfullt (Antonovsky, 2005, s. 45–46). Det är viktigt 

att personen upplever att ändrade livsstilsvanor är meningsfullt, och tycker att engagemanget som 

krävs för att göra förändringarna är värt det (Sjöström-Strand et al., 2011). Det krävs ett stort 

engagemang och tillit från hälso- och sjukvården att kunna motivera och förmedla det viktiga så att det 

känns meningsfullt att göra en förändring hos motpartnern (Sjöström-Strand et al., 2011). I resultatet 

framkom det också att en viktig del av processen i återhämtningen och under rehabiliteringen är att dela 

sina erfarenheter/upplevelser med likasinnade. Deltagande i rehabilitering efter en hjärtinfarkt har visat 

sig ha god inverkan hos personer, både fysiskt och psykiskt. Personerna får då en regelbunden kontakt 

med hälso- och sjukvårdspersonal som kan finnas till hands och stötta (Sjöström-Strand et al., 2011). 

Rehabiliteringen upplevdes som positiv på grund av samspel med hälso-och sjukvårdspersonal som gav 

kunskap, råd och information som ansågs viktigt. Men till skillnad från det uppenbara att personer får 

stöd från sjukvården genom rehabiliteringsprogrammen så visar resultatet också att det är viktigt med 

möten ihop med andra människor. Genom att träffa andra som insjuknat i samma sjukdom så kunde 

personerna ge varandra 
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stöd, pepp, motivation och inspiration. Detta genom samtal och gemensam träning, men även bara 

genom att tillhöra en grupp. Personer som inte hade stöd från anhöriga och närstående såg 

rehabiliteringen som en möjlighet att få umgås socialt med andra. Den goda stämningen bidrog till att 

stärka personens självförtroende, vilket även bidrog till viljan att fortsätta leva hälsosamt. Personer i en 

studie av Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink (2013) bekräftar resultatet genom att uppge positiva 

upplevelser av att delta i gruppaktiviteter, som exempelvis hjärtrehabilitering. Även Fålun et al (2015) 

beskriver att råd och stöd från vänner som också insjuknat i hjärtinfarkt stärker det psykiskt 

välbefinnandet. Lucinda & Grant (2013) menar också att socialt stöd är ett utbyte mellan två och flera 

personer som förbättrar välbefinnandet. 

 
Det viktigaste med rehabiliteringen kan vara det sociala stödet som personerna får från hälso- och 

sjukvårdspersonal men också från jämlikar. Det stödet i sig kan vara avgörande för att personerna ska 

känna meningsfullhet i livet efter hjärtinfarkten. Detta visar även att människor är beroende av att 

tillhöra en grupp och att inte vara ensam. Att insjukna i en hjärtinfarkt kan kännas som en ensam- och 

skräckinjagande upplevelse. Det kan vara svårt att ibland dela känslor med personer som inte upplevt 

samma sak. Att få möjligheten att vara en del av en grupp, ett sammanhang, där alla bär på liknande 

eller samma känslor som oro och rädsla kan vara en tröst (Sjöström-Strand et al., 2011). Detta styrks av 

Fålun et al., (2015) som menar att det är en förutsättning för återhämtningen att delta i ett 

rehabiliteringsprogram.  

 

Personcentrerad omvårdnad anses enligt (Ekman et al., 2011) innebära att en person har en egen 

förmåga till informerade val. Medbestämmande och autonomi ska självklart respekteras. Oavsett om 

mötet är med en person som fått en hjärtinfarkt eller inte, ligger ansvaret hos sjuksköterskan att arbeta 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, varför detta valdes att belysa i litteraturöversikten. Att 

personer upplever att de inte får tillräckligt med information eller blir lyssnad på leder till ett stort 

missnöje med hälso- och sjukvården och kan riskera återhämtningen. Inte nog med det så representerar 

det inte personcentrerad vård samt att det går emot personers rätt till integritet, självbestämmande och 

delaktighet (Ekman et al., 2011). Personer behöver hjälp att hantera situationen, behöver begriplighet att 

förstå samt känna meningsfullhet i livet, vilket var precis som Antonovsky (2005, s. 42–46) beskrev det. 

Enligt Fors et al., (2015) så blir vården mer effektiv och följs ett personcentrerat förhållningssätt under 

hela vårdtiden så blir även vårdkedjan mellan olika professioner mycket bättre. Även om resultatet 

visar på ett stort behov av stöd från hälso- och sjukvård, familj, vänner, grannar och jämlikar var det 

inte alls en självklarhet att alla önskade stöd. Några talade om att stödet var  
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överskattat och upplevde en irritation kring anhöriga som var överbeskyddande. Vissa valde heller att 

inte delta i rehabiliteringsprogrammen, då behovet inte fanns. Ekman et al., (2011) beskriver att en del 

av personcentrerad vård handlar om att få förståelse för personens egen uppfattning om 

livssituationen, behov och vilken inverkan som sjukdomen har på livet (Ekman et al., 2011). Detta är 

något som styrks i Fålun et al., (2015) studie, där behovet av självbestämmande beskrivs som en viktig 

faktor till att upprätthålla den egna kontrollen. Det kunde göra att personer valde att inte delta i 

rehabiliteringen. Även om det är ett hinder för återhämtandet, är det viktigt att respektera personens 

egna önskningar (Fålun et al., 2015).  

 
Slutsats 

 
Slutsatsen som kunde dras utifrån denna litteraturöversikt var att det fanns en stor efterfrågan av ett 

bättre stöd hos personer som insjuknat i en hjärtinfarkt. Det finns olika former av stöd som anses vara 

viktigt och det kan skilja sig åt, därför är det viktigt för sjuksköterskan att vara lyhörd på personens 

egen berättelse under mötet. Ett kontinuerligt stöd från hälso- och sjukvården kan bidra till både fysiskt 

och psykiskt tillfrisknande. Information som ges bör vara tydlig och konkret för att uppfattas på rätt sätt 

så att missförstånd kan undvikas. Det har även framkommit att uppföljning i form av hjärtrehabilitering 

ger ett betydelsefullt stöd och att de flesta personer som deltar uppskattar det genuina stöd som erbjuds 

på hjärtrehabiliteringen. Under återhämtningen är familjen och nära anhöriga en viktig pusselbit för att 

vardagssysslor, återhämtningen och livet efter hjärtinfarkten ska bli så bra som möjligt utifrån den nya 

livssituationen. 

 
Mer forskning kring det upplevda behovet av stöd efter en hjärtinfarkt behövs för att fler personer ska få 

tillräckligt stöd av hälso- och sjukvården så att onödigt lidande hos de insjuknande kan minska. Mer 

forskning krävs för att skapa bättre strategier om hur uppföljningen av dessa patientgrupper kan ske på 

ett bättre sätt. Fler sjuksköterskor behöver få kunskap och ta del av personers upplevelser av stöd efter 

en hjärtinfarkt för att få en bättre förståelse för vilket bemötandet och hjälp denna patientgrupp behöver. 

Som förslag på vidare forskning vore det intressant att undersöka om ett tilldelat mentorskap, antingen 

från hälso-och sjukvården eller genom frivilliga organisationer, skulle kunna stötta fler människor efter 

hjärtinfarkten. Detta skulle kunna vara en idé som skulle kunna bidra med gott stöd utan allt för stora 

kostnader. 
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Tabell 1 

 
Översikt av sökningar. 

 
Databas 

Datum 

Sökord Avgr. Antal 

relevanta 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Antal 

valda 

Artikel 

CINAHL 

2020–02- 

03 

Myocardial 

infarction or 

heart attack AND 

social support 

AND patients 

perceptions or 

view or 

experience or 

perspective 

English 

language 

10 years 18+ 

119 119 62 12 8 8 Ammouri 

et al. 

(2017); 

Simony et 

al. 

(2017); 

Salminen- 

Tuomala 

et al. 

(2012); 

Jackson et 

al. 

(2011); 

Ketilsdotti 

r et al. 

(2013); 

Doyle et 

al. (2011); 

Petriček et 

al. 

(2015);

Simon

y et al. 

(2015) 

CINAHL 

2020–02- 

Myocardial 

infarction or 

English 

language, 

110 110 42 15 7 6 Junehag et 

al. 



2 
 

20 heart attack AND 10 years, 
      

(2014b); 

 support or social 18+, abstract Hanna et 

 support or available, al. 

 emotional peer (2019); 

 support AND reviewed Garcia et 

 nurse or nursing  al. 

 or nurses  (2015); 

   Wieslande 

   r et al. 

   (2016); 

   Galdas & 

   Kang 

   (2010); 

   Junehag et 

   al. (2014a) 

Pubmed Myocardial English 91 91 10 9 5 1 Eriksson 

2019–12- infarction OR language,       et al. 

28 heart attack AND 10 years       (2009) 

 patient         

 experiences AND         

 support         

 
 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Antal valda artiklar 

som kvalitetsgranskades. 
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Tabell 2 

Översikt av inkluderade artiklar. 
 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Ammouri et al. 

2017 

Jordanien 

Beskriva 

erfarenheterna 

och 

upplevelserna 

hos jordanska 

patienter efter 

att de drabbats 

av en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 5 Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Fenomenologiskher 

meneutisk metod 

Erfarenheterna av 

hjärtinfarkt beskrivs som 

traumatiserade och att 

flera tänker på döden. 

Viktig del i 

bearbetningen var 

uppskattningen av 

emotionellt och fysiskt 

stöd. 

Hög 

Doyle et al. 

2011 

England 

Studera 

kostval hos 

personer som 

drabbats av 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 13 

(4) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 
Fenomenologisk 

metod. 

Sex centrala teman 

identifierades. Rädsla, 

beslutsamhet och själv- 

kontroll var 

möjliggörande faktorer 

samt dåligt återkallande 

av information, behov av 

ytterligare stöd och brist 

på viljestyrka var 

inaktiverande faktorer. 

Patientens motivation 

och förmåga att göra en 

hållbar koständring kan 

minska och rädslan för 

deras hjärtsjukdom avtar. 

Hög 

Eriksson et al. 

2009 

Sverige 

Att beskriva 

patientens eller 

dennes 

partners 

Kvalitativ 30 Individuella 

intervjuer. 

 

Innehållsanalys. 

Efter att ha kommit hem 

från sjukhuset och 

vårdats för en 

hjärtinfarkt så har stöd 

Hög 
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 upplevelser av 

att komma 

hem från 

sjukhuset, efter 

att ha insjuknat 

i en 

hjärtinfarkt. 

   ifrån sin partner varit en 

viktig roll. Rädsla av att 

återinsjukna i en till 

hjärtinfarkt fanns hos de 

flesta. 

 

Galdas & Kang 

2010 

Kanada 

Undersöka 

upplevelser av 

rehabilitering 

hos personer 

som haft en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 15 Ljudinspelade 

intervjuer. 

 

Grounded theory. 

Rehabiliteringstiden efter 

en hjärtinfarkt innehåller 

många olika delar. 

Stöttning i form av 

förändrade kostvanor, 

livsstilsförändringar och 

att föra en bra dialog 

mellan patient och 

vårdpersonal upplevdes 

vara viktigt. 

Hög 

Garcia et al. 

2015 

Brasilien 

Undersöka 

upplevelser av 

rehabilitering 

hos personer 

som haft en 

hjärtinfarkt. 

Att beskriva 

familjens 

sociala stöd 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 18 Observationer och 

intervjuer. 

Stöd efter en hjärtinfarkt 

är viktigt, oavsett vilket 

typ av stöd det är. 

Därefter kan behovet av 

stöd variera under tiden 

efter hjärtinfarkten. 

Medel 

Hanna et al. 

2019 

Israel 

För att få insikt 

i 

uppfattningarn 

a som betonar 

hälsorelaterad 

följsamhet och 

betydelsen av 

stöd ur ett 

patientperspek 

Kvalitativ 22 Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Fenomenologisk 

metod. 

Flera upplevde att stöd 

från familjemedlemmar 

och anhöriga var en 

viktig del i stödprocessen 

efter sin hjärtinfarkt. Att 

genomföra 

hälsorelaterade åtgärder 

efter hjärtinfarkten 

upplevdes svårt då 

Hög 
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 tiv efter en 

hjärtinfarkt. 

   många saknade 

tillräckligt med kunskap. 

 

Jackson et al. 

2011 

Skottland 

Undersöka 

rollen av de 

som väljer att 

inte delta i 

rehabiliterings 

program och 

självhjälpsgrup 

per efter att de 

fått en 

hjärtinfarkt 

samt 

identifiera hur 

de ska kunna 

göra policys 

för dem som 

väljer att avstå 

denna hjälp 

från sjukhuset. 

Kvalitativ 27 Grounded theory 

med djupintervjuer. 

Stöd från anhöriga och 

stöd i form av 

rehabilitering efter en 

hjärtinfarkt är viktigt för 

att öka välbefinnandet. 

De drabbade bör även 

överväga att gå med i 

rehabiliteringsprogramm 

en och de 

självhjälpsgrupperna 

som erbjuds. 

Hög 

Junehag et al. 

2014a 

Sverige 

Beskriva 

individers 

psykosociala 

konsekvenser 

efter att ha fått 

en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
 
 

Deskripti 

v design 

20 Inspelade intervjuer 

med öppna frågor. 

 

Innehållsanalys. 

Resultatet redovisas i tre 

teman där första temat 

beskriver hur livet 

förändrats och 

svårigheter som 

ensamhet och rädslor. I 

det andra temat 

framkommer 

personernas tankar och 

åsikter om kontakten 

med vården. Sista temat 

beskrev vikten av stöd. 

Hög 

Junehag et al. 

2014b 

Sverige 

Ta reda på 

personers 

uppfattningar 

om stöd och 

livsstil ett år 

Kvalitativ 

Deskripti 

v studie 

20 Individuella 

intervjuer. 

 

Innehållsanalys. 

De flesta som haft en 

mentor efter sin 

hjärtinfarkt tyckte att det 

givit dem gott stöd. 

Trötthet och att göra 

Hög 
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 efter att de fått 

en hjärtinfarkt, 

med eller utan 

mentor vid sin 

sida. 

   livsstilsförändringar efter 

sin hjärtinfarkt var svårt 

hos de flesta. 

 

Ketilsdottir et 

al. 

2013 

Island 

Beskriva 

upplevelser 

och 

erfarenheter 

hos personer 

som överlevt 

ett 

hjärtstillestånd 

och ta del av 

kunskap kring 

vad de 

drabbade 

behöver samt 

problem som 

uppstått. 

Kvalitativ 7 Semistrukturerade 

intervjuer. 

 
Fenomenologisk 

metod. 

Stöd till de insjuknade 

måste struktureras på ett 

bättre sätt från att de 

skrivits ut från sjukhuset. 

Behovet av stöd bör 

hanteras med kontinuitet 

och vaksamhet inom 

hälso- och sjukvården. 

Hög 

Petriček et al. 

2015 

England 

Att undersöka 

upplevelser 

hos personer 

som fått en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 30 Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Grounded theory. 

Det kan finnas stora 

skillnader i mötet med 

patienten vad de 

upplever för behov av 

omedelbar känslomässigt 

stöd och kommunikation 

efter sin sjukdom. 

Medel 

Salminen- 

Tuomaala et al. 

2012 

Finland 

Att skapa en 

konkret teori 

för patienter 

som insjuknat i 

en hjärtinfarkt 

och deras 

hantering av 

sjukdomen. 

Kvalitativ 28 Grounded theory 

med intervjuer. 

Att hantera en 

hjärtinfarkt är en 

långvarig process med 

många blandade känslor 

och förändringar. 

Hög 

Simony et al. 

2015 Danmark 

Undersöka hur 

patienter som 

Kvalitativ 11 Fältstudier. Vid hjärtrehabilitering 

finns en viss osäkerhet 

Hög 
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 fått hjärtinfarkt 

upplever stöd i 

form av fysisk 

hjärtrehabiliter 

ing. 

  Fokusgruppsintervj 

uer, individuella 

intervjuer. 

 

Fenomenologisk - 

hermeneutisk 

analys. 

hos patienterna för en 

respekt mot sin sjukdom 

och en rädsla att bli sjuk 

igen. Genom stöd kan 

man hjälpa dessa 

patienter att fortsätta 

vara fysiskt aktiv utan att 

känna rädsla. 

 

Simony et al. 

2017 

Danmark 

Studera hur 

patienter som 

insjuknat i en 

hjärtinfarkt 

upplever sin 

livssituation 

efter 

rehabilitering. 

Kvalitativ 11 

(2) 

Fältstudier, 

fokusgruppsintervj 

uer, individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Fenomenologiskher 

meneutisk metod. 

Tre teman upptäcktes; 

svårigheter att acceptera 

sjukdomen, förståelse för 

att livet blivit skört och 

det förändrade livet. 

Medel 

Wieslander et 

al. 

2016 

Sverige 

Undersöka hur 

kvinnors 

rehabiliterings 

process främjas 

efter en första 

hjärtinfarkt. 

Explorati 

v och 

beskrivan 

de 

kvalitativ 

studie 

26 

(2) 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor. 

 

Innehållsanalys. 

Kvinnors möjlighet att 

möta de nya 

perspektiven i livet efter 

en hjärtinfarkt baserat på 

tre dimensioner; 

beteende, det sociala och 

psykologiska. 

Hög 
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