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Sammanfattning 

Syftet med den föreliggande litteraturstudien var att beskriva kvinnors respektive mäns 

livskvalitet efter insjuknande i hjärtinfarkt och de copingstrategier som användes i 

hanteringen av vardagen. En deskriptiv litteraturstudie genomfördes utifrån sex kvalitativa 

samt åtta kvantitativa studier med övervägande delen hög kvalitet. Publikationsåren för de 

inkluderade artiklarna var mellan 2000 och 2010. Artikelsökningen genomfördes i 

databaserna MedLine (PubMed) samt Cinahl med följande sökord: Hjärtinfarkt, anpassning, 

psykologisk, livskvalitet och coping. Sammanfattningsvis var vanligt förekommande problem 

under den första tiden efter insjuknande i hjärtinfarkt fysiska symtom och emotionell 

utmattning där tillfredsställande behandling och god sjukdomsinsikt kunde leda till 

välbefinnande. Följande faktorer såsom stress, oro, ångest, nedstämdhet, depression samt 

kronisk trötthet hade negativ inverkan på den upplevda livskvaliteten, liksom alltför 

omfattande livsstilsförändringar. Att återgå till sitt arbete hade däremot positiva effekter ur de 

fysiska och psykologiska aspekterna på livskvaliteten. Likaså hade det sociala nätverket 

inverkan på välbefinnandet där män i huvudsak sökte stöd från sin partner medan kvinnor 

även sökte sympati från övriga anhöriga. Optimistiska copingstrategier var vanligast bland 

både kvinnor och män, dock använde sig kvinnor av fler copingstrategier och hade svårare att 

hantera sin vardag än vad män hade. För ytterligare evidens i copingstrategier och 

genusskillnader krävs ytterligare forskning av komparativ design. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe perceived quality of life and used coping in daily 

life of women and men after myocardial infarction, which is described in the literature review 

included studies and methodological quality. A descriptive literature review was conducted 

based on six qualitative and eight quantitative studies of high quality nature. In conclusion, 

the year of publication of the studies was between the years of 2000 and 2010. The databases 

MedLine (Pubmed) and Cinahl were used in the searching of scientific articles with the 

following keywords: Myocardial infarction, Adaptation, Psychological, Quality of life and 

Coping. Furthermore, the findings in satisfaction of treatment and good insight in illness was 

increased in terms of well-being. Return to work appeared to bring positive outcomes of the 

physical and psychological aspects in quality of life. By the same token, social network had 

an impact in terms of well-being, since men mainly perceived available support trough their 

partner as women in larger extension perceived available support from other relatives than 

men did. Optimistic coping was the most frequently used strategy by both women and men, 

however, women practiced several strategies of coping. Also, difficulties were found in 

women managing their daily life compared to men. Regarding coping strategies as well as 

gender differences, further research is to claim.   
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1 Introduktion 

1.1 Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt innebär att en plötslig ischemi (syrebrist) uppstår i myokardiet, som är hjärtats 

muskel som omger förmak och kamrar. Orsaken till detta beror oftast på att ateroskleros i 

hjärtats kranskärl har bildat plack (förhårdnader) som lossnar från kärlväggen och bildar en 

trombos (blodpropp), vilket blockerar syretillförseln till hjärtmuskeln. Omfattningen på 

hjärtinfarkten beror således på hur stor del av kranskärlet som blivit drabbat. Denna skadliga 

ischemi leder till en bestående celldöd av hjärtmuskelceller vilket kan ha dödlig utgång.
1 

Hjärtinfarkt är starkt köns- och åldersrelaterat, både vad gäller akut insjuknande och dödlighet 

i sjukdomen. Hos 100 000 män och 100 000 kvinnor i åldrarna 20 år och över inträffade 619 

fall av akut hjärtinfarkt hos männen samt 440 fall hos kvinnorna år 2008. Med hänsyn till 

ålder är risken för män att drabbas eller avlida i hjärtinfarkt, nästan dubbelt så stor som för 

kvinnor.
2
 Kvinnor insjuknar i genomsnitt tio år senare än män. på grund av att det kvinnliga 

hormonet östrogen som avtar efter menopaus har en skyddande effekt mot hjärt- och 

kärlsjukdomar.
3
 

1.2 Riskfaktorer och beteendeförändringar hos hjärtsjuka 

De riskfaktorer som föregår en hjärtinfarkt, är indelade i opåverkbara eller påverkbara. De 

opåverkbara faktorerna kategoriseras av ålder, kön, hereditet och tidig menopaus hos kvinnor. 

Riskfaktorer som man själv kan påverka för att motverka hjärtinfarkt är rökning, högt 

blodtryck, övervikt, diabetes, låg fysisk aktivitet, hög kolesterolhalt (särskilt hos män) och 

arbetsmiljöer med höga krav samt litet beslutsutrymme.
1,3

 De psykosociala omständigheterna 

hos personer har stor betydelse för risken att drabbas av hjärtinfarkt och kan förutom hög 

arbetsbelastning även bestå av kronisk negativ stress samt högt tempo i det dagliga livet. 

Likaså kan för mycket ansvarstagande, oförmåga till hantering av olika situationer, anhopning 

av viktiga skeenden i livet (t ex begravningar, skilsmässa), depression, oro/ångest/rädsla samt 

social isolering också utgöra allvarliga riskfaktorer för insjuknande i hjärtinfarkt. Alltför ofta 

ignoreras och misstolkas varningstecken för hjärtinfarkt vilket i sig kan göra insjuknandet till 

en chock för individen.
4
 Upplevelsen av en plötslig hjärtinfarkt är ofta en traumatisk 

upplevelse för den drabbade och kommer att påverka personens känsla av välbefinnande 

under en lång tid efteråt.
5
 När en plötslig hjärtinfarkt träder in är tiden mellan attacken och 

omhändertagande av vårdpersonal en kritisk och avgörande stund för utgången av 
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insjuknandet.
6
 Beteendeförändring har en betydande del i arbetet med hjärtsjuka. En av de 

största riskfaktorerna för hjärtsjukdomar omfattar personer med typ A- samt typ D-beteende, 

vilket är viktigt att klargöra för att personerna ska få rätt typ av vård och behandling. Ett 

utmärkande typ A- beteende karaktäriseras av en extrem tävlingsinriktan, höga mål och 

överdrivna ansvarstaganden medan personer med ett typ D- beteende har en tendens att känna 

sig oroliga, ha låg självkänsla och vara avståndstagande i sociala sammanhang.
4
  

1.3 Behandling och rehabilitering 

Vid den akuta hjärtinfarkten är det viktigt med snabb och adekvat behandling och god 

omvårdnad. Det primära målet är att reducera hjärtmuskelns syrebehov och att öka 

syretillförseln till hjärtat.
7
 Patienterna EKG - monitoreras under det första dygnet, där 

vitalparametrarna följs kontinuerligt samtidigt som nutrition och elimination hålls under 

uppsikt. Sjuksköterskor och läkare måste förmedla ett professionellt och säkert intryck inför 

patienterna samt anhöriga så att de drabbade kan känna sig trygga i situationen. Det är också 

viktigt med upprepad saklig information till dessa individer, där man förklarar vad som 

kommer att hända i framtiden på ett optimistiskt sätt.
1
 Rehabilitering är en nödvändig del i 

omvårdandet av individer i återhämtandet efter en hjärtinfarkt.
8 

Att inneha adekvat kunskap 

om sjukdomen är livsnödvändigt för inställningen till rehabiliteringen och återhämtningen, 

men att ha god sjukdomsinsikt har också stor inverkan på hela upplevelsen av 

sjukdomsförloppet.
4 

Patientundervisning kräver tvärdisciplinära insatser, där ett 

behandlingsteam bestående av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast samt kurator deltar och där 

samarbetet mellan dessa yrkesgrupper är viktigt. Bedömning av patientens ekonomiska 

situation och tidigare arbete bör göras i ett tidigt skede samt ligger till grund för hur 

sjukskrivningen kommer att se ut. En plan för återanpassning till arbetslivet är något som 

också tas i beaktande.
7
 Det har visat sig att det är av stor betydelse för livskvaliteten att 

personer som insjuknat i hjärtinfarkt fångas upp tidigt, de sex första utskrivningsveckorna 

med uppföljning och rehabilitering.  Det är bevisat att ovannämnda patienter är som mest 

mottagliga och motiverade till återhämtning under den tidsperioden.
9
 Målet är att förbättra 

personernas kapacitet, minska symtom vid fysisk aktivitet, reducera obehagliga känslor och 

därmed göra det möjligt för den hjärtsjuka patienten att återanpassa sig till sin roll i 

samhället.
8
 Om den som drabbats av en hjärtinfarkt lever i ett partnerskap är särskilt det 

viktigt att sjuksköterskan ser till att deras specifika behov blir tillgodosedda och bekräftade 

för att de ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt efter hjärtinfarkten.
10
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1.4 Livskvalitet och copingstrategier 

De flesta associerar livskvalitet till välbefinnande och livstillfredsställelse men begreppet 

livskvalitet har flera betydelser.
11

 WHO definierar livskvalitet som: ”Personers uppfattning av 

sin livssituation i den kultur och värdesystem där de lever i, i förhållandet till egna mål, 

förväntningar, normer och intressen”.
12 

Samtidigt definierar Næss livskvalitet som psykiskt 

välbefinnande: ”Livskvalitet är att ha det bra. Att ha det bra, är att ha goda känslor och 

positiva bedömningar av sitt eget liv”.
13

 Inom sjukvården talar man istället oftast om 

hälsorelaterad livskvalitet där patienten ska fungera så bra som möjligt i vardagen och ha en 

så god fysisk, psykisk och social hälsa som möjligt. Patienters upplevelser är subjektiva där 

samma slag av symtom eller biverkningar, kan få helt olika inverkan på deras upplevda 

livskvalitet. Där har sjuksköterskan sin roll att ta hänsyn till detta i kommunikationen med 

patienten, för att kunna beslut om medicinska åtgärder samt vägleda patienten till goda 

copingstrategier för att hantera sin situation.
14 

 

Copingförmågan hos en person byggs upp under uppväxten och har sin högsta nivå vid vuxen 

ålder. Förmågan att kunna lära, bearbeta erfarenheter och utvecklas som människa är det 

centrala i copingprocessen. Vid sviktande fysisk hälsa upplevs små saker och händelser i 

vardagen plötsligt som stora utmaningar. Enligt Lazarus och Folkman finns två huvudtyper av 

copingstrategier: problemorienterad copingstrategi och emotionellt orienterad copingstrategi. 

Med problemorienterad copingstrategi menas att lösa och handskas med problem genom att 

man förhåller sig aktiv och inriktad på den specifika problemsituationen. Det kan till exempel 

handla om informationsökning innan beslut fattas. Emotionellt orienterad copingstrategi 

handlar om att ändra upplevelser, som till exempel att dämpa obehagskänslor som kan leda till 

stress i olika situationer istället för att förändra själva situationen.
15

 Det har visat sig att 

personer som drabbats av hjärtinfarkt och därefter använder sig av copingstrategier, har större 

chans att kunna återfå en positiv fokusering, vara engagerad i återanpassningen i tillvaron 

samt att minska depressiva inslag efter insjuknandet.
5
 

1.5 Katie Erikssons vårdteori 

Sjuksköterskan och omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons är född på 1940- talet och 

härstammar från Finland. Hennes vårdteori har sin grund från den kristna tron vilket omfattas 

utav de tre centrala begreppen människan, hälsa och omsorg, där Eriksson ofta utgår från den 

kristna tron. Hon menar att människan är en helhet med dimensionerna kropp, själ och ande 

där tro, hopp och kärlek står i fokus i både förhållandet till andra människor samt till Gud. 
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Hon menar att sistnämnda är grunden till all omsorg.
16 

Genom att människan har tro och 

hopp, ges individen en förvissning om att framtiden är ljus och är även en skjuts till strävan 

mot framtida mål.
17

 Människan har både ett medvetande och självmedvetande vilket har 

betydelse för människans individuella upplevelser, eftersom människans inre upplevelser är 

subjektiva blir dessa svåra att förstå eller tolka för andra människor.
18

 Hälsa är enligt Eriksson 

inte är ett bestående tillstånd, utan ett tillstånd som varierar hos en människa med ständig 

utveckling. Hennes definition av hälsa lyder ”hälsa är ett integrerat tillstånd av sundhet, 

friskhet och välbefinnande (men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom)”. Sundhet förklarar 

den psykiska hälsan och förmågan att handla efter konsekvens. Friskheten är när människans 

fysiska funktion och organsystemen fungerar som de ska, medan välbefinnande omfattar 

människans subjektiva upplevelse av hälsa.
19

 

1.6 Problemformulering 

En dansk studie har visat att personer som fått en hjärtinfarkt, mår som sämst direkt efter 

utskrivningen från sjukhuset. En av orsakerna till detta är att dessa individer ofta kan uppleva 

en våg av skuld- och skamkänslor på grund av eventuell destruktiv tidigare livsföring. Studien 

visade också att hjärtinfarkten ansågs vara en varningsklocka till ändringar av tidigare vanor 

för att förhindra återfall och komplikationer.
8
 Flera studier har visat att de flesta kvinnor och 

män som drabbats av hjärtinfarkt får konsekvenser av sitt insjuknande vilket påverkar deras 

fortsatta dagliga liv.
4,8,10 

Författarna till denna studie anser att de mentala påfrestningar och de 

höga krav som kan uppstå hos de drabbade till följd av hjärtinfarkten, även ställer höga krav 

på sjuksköterskan. Därmed vill författarna införskaffa en fördjupad kunskap i hur kvinnor och 

män klarar av att hantera sin nya situation, samt vilka faktorer som kan påverka livskvaliteten 

vid insjuknande i hjärtinfarkt. Sådan kunskap anser författarna kan bidra till förbättring av 

sjuksköterskans omvårdnad gentemot denna patientgrupp. Detta ändamål skulle kunna hjälpa 

de individer som drabbats av hjärtinfarkt att återfå så god hälsa och välbefinnande som 

möjligt efter insjuknandet, samt minska risken för komplikationer och återinsjuknande. 

1.7 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att kunna beskriva kvinnor respektive mäns livskvalitet efter 

insjuknande i hjärtinfarkt, samt vilka copingstrategier de använt sig av för att klara av sitt 

dagliga liv.    
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1.8 Frågeställningar 

Frågeställningar: 

Hur är kvinnor respektive mäns livskvalitet efter insjuknande i hjärtinfarkt? 

Vilka copingstrategier använder sig kvinnor och män av efter insjuknande i hjärtinfarkt? 

Vilken kvalité har artiklarna som ingår i studien? 

2 Metod  

2.1 Design 

Designen var en beskrivande litteraturstudie enligt Polit & Beck.
20

 

2.2 Databaser och sökord 

För datainsamling har författarna sökt artiklar i databaserna MedLine (PubMed) samt Cinahl 

under perioden november 2010 till och med januari 2011. Sökorden som användes i databasen 

MedLine var MeSH-termerna myocardial infarction, quality of life, och adaptation, 

psychological. Sökorden som användes i databasen Cinahl var följande fria sökord: 

myocardial infarction, quality of life och coping, eftersom dessa sökord ansågs relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. Alla sökord kombinerades på olika sätt med den 

booleanska söktermen AND för att begränsa antalet träffar (se tabell 1). Vissa studier i 

sökningen återkom i de båda databaserna på grund av att liknande sökord användes. 

Dubbletter redovisas inte.  

 

Tabell 1.   Sammanställning av genomförd artikelsökning 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

källor  

 

MedLine “Myocardial Infarction” [MeSH] AND "Adaptation, 

Psychological" [MeSH] 

 

 

 

               62                 1 

MedLine ”Myocardial Infarction” [MeSH] 
AND "Quality of Life"[Mesh] AND "Adaptation, 

Psychological" [MeSH] 

 

 

               22                 6 

Cinahl 

 

Myocardial infarction AND quality of life 

 

 

 

             101                 1 
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Cinahl Myocardial infarction  AND coping 

 

 

 

               20 

 

                1 

Cinahl 

 

Myocardial infarction AND quality of life AND coping 

 

 

 

               10                 5 

Totalt:               341               14 

2.3 Urval och urvalskriterier 

Alla artiklar i denna studie har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. De inklusionskriterier 

som författarna valde att tillämpa var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer 

reviewed), finnas i fulltext samt vara skrivna på engelska. Vid sökningen där två sökord 

kombinerades, söktes artiklar som publicerats mellan åren 2005 – 2010. Vad gäller sökningen 

där tre sökord kombinerades, söktes artiklar som publicerats mellan åren 2000 – 2010. 

Motiveringen till detta var att författarna ville bredda sökresultatet då fler sökord användes, 

för att öka chansen att få fram fler relevanta artiklar för studien.  

 

Av de 341 artiklar som framkom vid sökningen lästes alla titlar. Då titeln på en artikel 

verkade relevant för vår studie, lästes även dess abstract. Orsaken till att artiklar då valdes 

bort var att de inte svarade mot studiens syfte och frågeställningar, eller saknade viktiga delar 

som bör ingå i en vetenskaplig artikel. Författarna fick då fram 22 artiklar, som skrevs ut i 

fulltext och lästes igenom helt. Åtta av dessa artiklar valdes sedan bort på grund av att dessa 

inte helt ansågs svara mot studiens syfte och frågeställningar. De slutligen 14 kvarstående 

artiklarna valdes ut för att ingå i denna studies resultatdel. Av dessa 14 artiklar var åtta artiklar 

av kvantitativ karaktär, medan de övriga sex artiklarna hade kvalitativ karaktär. 

 

2.4 Dataanalys  

Författarna har noggrant och systematiskt bearbetat den inkluderade litteraturen var för sig, 

genom att läsa varje artikel i sin helhet ett flertal gånger. Artiklarna har sedan metodiskt 

granskats utifrån mallar som behandlar kvalitetsbedömning för kvantitativ respektive 

kvalitativ ansats enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani. Mallarna är upplagda med ett antal 

frågor som behandlar forskningsmetod, patientkarakteristiska frågor, samt frågor som kan 

besvaras med ja, nej eller vet ej. För varje positivt svar tilldelades artikeln ett poäng, medan 

varje negativt svar eller svar som inte gick att bedöma gav noll poäng. Bedömningen av 
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artiklarnas kvalitetsgrad utfördes med hjälp av en procentsats som kalkylerats fram utifrån 

den totala poängsumman baserat på antalet positiva svar. Artiklar som hade en procentsats 

mellan 80-100 % ansågs vara av hög kvalitet, medan 70 – 79 % indikerade på medelbra 

kvalitet och 60 – 69 % på låg kvalitet.
21

 Författarna diskuterade och resonerade med varandra 

för att komma fram till ett gemensamt beslut för varje fråga. Alla artiklar inkluderades i 

studien, oavsett grad av kvalitetsgrad.
 
Efter noggrann granskning och analys av de totalt 14 

inkluderande artiklarna, sammanställdes data som presenteras i en tabell utifrån författare, 

publiceringsår, titel, syfte, design/metod, undersökningsgrupp, dataanalys, 

kvalitetsbedömning och resultat (se tabell 2).  

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Inom forskning är det av vikt att tillämpa etiska principer och skaffa ny väsentlig kunskap på 

ett så tillförlitligt sätt som möjligt.
22

 I examensarbetet har författarna enbart använt sig av 

vetenskapliga artiklar som är forskningsetiskt granskade och godkända för publicering. Vid 

litteraturstudier är det tydligt reglerat att förvrängning av forskningsprocessen samt stöld eller 

plagiering av data är otillåtet.
23 

Författarna har under artikelsökningarna varit objektiva i 

urvalet av artiklarnas budskap och noggrant översatt de vetenskapliga artiklarna från engelska 

till svenska, för att inte påverka riktningen i studiens resultat.  

3 Resultat  

I denna studies resultat inkluderas 14 artiklar som har både kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

Resultatet av artikelgranskningen presenteras dels i tabell och dels i löpande text. Artiklarnas 

syfte, design/metod, undersökningsgrupp, dataanalys, kvalitetsbedömning och resultat 

sammanfattas i tabell 2. Därefter presenteras artiklarnas resultat i löpande text utifrån två 

huvudteman: livskvalitet och copingstrategier. Till slut presenteras bedömningen av 

artiklarnas kvalitet i ett eget stycke.  
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Tabell 2. Presentation av i resultat inkluderade artiklars syfte, kvalitetsgranskning och huvudresultat 

 

Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Design/ 

Metod 

Undersöknings- 

grupp 

Dataanalys Kvalitets- 

bedöm-

ning 

Resultat 

Alsen, et al. 

2008. 

 

Living with 

incromprehensibl

e fatigue after 

recent myocardial 

infarction. 

Att få en fördjupad 

förståelse över vad 

fatigue har för 

betydelse hos 

personer som 

nyligen drabbats av 

hjärtinfarkt och hur 

de hanterar 

konsekvenserna av 

sina efterföljande 

symtom. 

 

Kvalitativ ansats. 

Enkät. 

Semistrukturerad 

intervju som 

genomfördes i 

deltagarnas hem. 

8 kvinnor och 11 

män i Sverige < 

80 år, som 

rapporterat att ha 

någon form av 

kronisk trötthet 

fyra månader 

efter 

diagnostiserad 

hjärtinfarkt. 

Constructive 

grounded theory 

method. 

Dataanalys i två 

faser: initital och 

fokuserad 

kodning. 

Hög Deltagarna beskrev sin fatigue 

efter hjärtinfarkten som att 

känna sig begränsad fysiskt, 

känslomässigt och mentalt samt 

upplevelse av minskad 

motivation. Att leva med en 

ofattbar fatigue identifierades 

som ett centralt tema i deras 

livssituation. Majoriteten av 

deltagarna beskrev att känslan 

av trötthet blev annorlunda än 

den ”normala” trötthetskänslan 

innan hjärtinfarkten. Fatigue 

kunde ofta slå till oväntat och 

med starkt kraft.* 

Bergman, et 

al. 2008. 

 

Longitudinal 

study of patients 

after myocardial 

infarction: Sense 

of coherence, 

quality of life, and 

symptoms. 

 

Att identifiera 

känslan av 

välbefinnande hos 

individer efter 

första insjuknandet 

i hjärtinfarkt samt 

även att utvärdera 

livskvalitet, 

symtom och 

personlig hälsa 

både på sjukhuset 

samt två och fyra 

veckor efter 

utskrivning. 

Kvantitativ 

ansats, 

longitudinell och 

förutsägande 

studie. 

Insamling av data 

på sjukhuset, samt 

två veckor efter 

utskrivning. 

Frågeformulär 

skickas ut till 

deltagarna per 

post fyra veckor 

efter utskrivning. 

21 kvinnor och 

79 män 36-70 år i 

sydvästra Sverige 

som drabbats av 

sin första 

hjärtinfarkt. 

Logistisk 

regressions- 

analys 

 

Hög Kvinnor hade lägre känsla av 

välbefinnande och livskvalitet 

än män. Männen drack oftare 

alkohol än kvinnorna och hade 

lägre nivåer av stress. Kvinnorna 

däremot, upplevde sig vara mer 

stressade och mindre fysiskt 

aktiva. De deltagare som hade 

högre känsla av välbefinnande 

var mer tillfreds med sin 

behandling och hade bättre 

sjukdomsinsikt.* 
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Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Design/ 

Metod 

Undersöknings- 

grupp 

Dataanalys Kvalitets- 

bedöm- 

ning 

Resultat 

Bogg, et al. 

2000. 

 

Gender 

variability in 

mood, quality of 

life and coping 

following 

primary 

myocardial 

infarction. 

Att undersöka 

huruvida 

genuskillnader och 

psykologiska 

faktorer inverkar på 

livskvalitet och 

copingstrategier 

efter första 

insjuknande i 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 

ansats. 

Komparativ 

design. 

Enkäter vid fyra 

tillfällen under 

12 månader. 

51 kvinnor och 

169 män, 37-64 

år, som drabbats 

av sin första 

hjärtinfarkt. 

SPSS. 

t-test. 

Stepwise 

multiple 

regressions-

analys. 

 

Medel Studien visade på observerade 

signifikanta skillnader mellan 

kvinnor och män. Kvinnor 

rapporterades ha sämre livskvalitet, 

större emotionella svårigheter och 

använde copingstrategier i större 

utsträckning än männen. De 

copingstrategier som används hos 

kvinnorna handlade främst om 

emotionella copingstrategier. Män 

som kunde tala om sina problem och 

rädslor fick en positivare utgång i 

upplevelsen av social livskvalitet.* 

Brink, et al. 

2002. 

 

Health 

experience of 

first-time 

myocardial 

infarction: 

factors 

influencing 

women´s and 

men´s health-

related quality 

of life after five 

months. 

Att utforska 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

copingstrategier 

efter första 

insjuknande i 

hjärtinfarkt, fem 

månader efter 

utskrivning. 

Kvantitativ 

ansats. 

Longitudinell 

studie med 

komparativ 

design. 

Frågeformulär 

skickades ut fem 

månader efter 

utskrivning från 

sjukhuset. 

37 kvinnor och 77 

män med 

medelåldrarna 

72,2 respektive 

65,4 i Uddevalla, 

Sverige, som 

drabbats av sin 

första hjärtinfarkt. 

SPSS (version 

10.0). 

Chi 2 – test. 

t-test. 

Hierarkisk 

regressions-

analys. 

Hög Både kvinnor och män visade sig ha 

både sämre fysisk och mental hälsa 

fem månader efter insjuknande i 

hjärtinfarkt. Kvinnorna visade sig ha 

sämre fysisk hälsa än männen. 

Studien påvisade att 

copingstrategierna fatalism (tro på 

ödet) och underskattning av problem 

stod i samband med deltagarnas 

livskvalitet, där ingen signifikant 

skillnad mellan använda 

copingstrategier kunde påvisas hos 

kvinnor och män. Det mest 

rapporterade syndrom efter 

insjuknandet i hjärtinfarkt var 

fatigue. Andra problem som 

inverkade på livskvaliteten var 

utmattning, sömnstörningar, 

depression, ångest och oro.* 
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Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Design/ 

Metod 

Undersöknings- 

grupp 

Dataanalys Kvalitets- 

bedöm- 

ning 

Resultat 

Brink, et al. 

2008. 

 

Illness 

consequence

s after 

myocardial 

infarction: 

problems 

with physical 

functioning 

and return to 

work. 

Att utforska 

hälsoproblem, 

fysisk och 

mental 

funktion och 

fysisk aktivitet 

hos personer i 

arbetsför ålder 

som drabbats 

av hjärtinfarkt, 

för att 

fastställa 

möjliga 

faktorer i fråga 

om att återgå 

till arbetet . 

Kvantitativ ansats. 

Longitudinell 

studie med 

komparativ design. 

Datainsamling via 

patientjournaler 

under första 

inskrivningsveckan. 

Enkäter fyra 

månader efter 

hjärtinfarkt. 

Pedometer för 

registrering av antal 

fotsteg/dag under 1 

vecka 5-6 månader 

efter hjärtinfarkt. 

23 kvinnor och 65 

män i arbetsför 

ålder: under 65 år 

(medelålder 57 år) 

i Sverige som 

drabbats av sin 

första hjärtinfarkt. 

 

SPSS 

(version 

14.0).  

t-test. 

Binär 

logistisk 

analys.  

 

Hög De individer som inte återgick till arbetet 

efter sin hjärtinfarkt tog färre fotsteg per 

dag och visade på sämre fysisk och 

mental hälsa samt livskvalitet, än de 

individer som återvände till sitt arbete 

efter sjukskrivningen. Flera faktorer 

såsom fatigue, smärta och andfåddhet 

minskade hos de individer som återvände 

till sitt arbete. Ingen signifikant skillnad 

mellan kvinnor och män kunde dock 

påvisas. Inte heller kunde någon 

signifikant skillnad vad gäller oro, rädsla, 

ångest och depression påvisas mellan de 

individer som arbetade och de som inte 

gjorde det.* 

Cheung 

Chung, et al. 

2008. 

 

Coping with 

posttraumatic 

stress 

disorder and 

comorbidity 

after 

myocardial 

infarction. 

Att etablera 

associationen 

mellan olika 

typer av 

coping-

strategier, 

symtom på 

posttraumatisk 

stress efter 

hjärtinfarkt 

och 

samsjuklighet. 

Kvantitativ ansats. 

Deskriptiv design. 

Insamling av data 

via patientjournaler 

från två sjukhus. 

Enkäter. 

94 män och 26 

kvinnor i åldrarna 

40-91 år 

(medelålder 67 år) 

från 

Storbritannien, 

som haft en eller 

flera 

hjärtinfarkter. 

Hierarkisk 

multipel 

regressions-

analys. 

Korrelations- 

Analys. 

Medel Den mest använda copingstrategin var 

acceptans av hjärtinfarkten och det faktum 

att det inträffade inte går att ändra på. De 

flesta deltagarna hade lärt sig att leva med 

den nya situationen och utföra saker i ett 

lugnare tempo. Den näst vanligaste 

copingstrategin var problemfokuserade 

copingstrategier där personerna 

fokuserade på att utföra en sak i taget och 

på det som ansågs vara nödvändigast. Den 

tredje vanligaste copingstrategin var 

emotionell-fokuserad copingstrategi där 

personerna sökte sympati och någon att 

kunna tala med om sina känslor relaterat 

till sin situation. Den minst använda 

copingstrategin var undvikande av sina 

problem.* 
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Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Design/ 

Metod 

Undersök-

ningsgrupp 

Dataanalys Kvalitets- 

bedöm- 

ning 

Resultat 

Clark. 2003. 

 

`It´s like an 

explosion in 

your life…´: 

lay 

perspectives 

on stress and 

myocardial 

infarction. 

Att utforska 

personers syn på 

stress efter första 

hjärtinfarkten, hur 

stressen uttrycker 

sig och relaterar 

till deras 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats. 

Explorativ design. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomförda 48 

timmar, 1 vecka, 

1 månad och 3 

månader efter 

utskrivning från 

sjukhuset. 

8 män och 6 

kvinnor i 

Glasgow, 

Skottland som 

drabbats av sin 

första 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ  

Innehålls- 

analys 

Medel Personer som drabbats av hjärtinfarkt 

plågas mer av sin stress än vad tidigare 

forskning har visat. Deltagarna i studien 

upplevde tiden efter hjärtinfarkten som en 

svår tid som uttrycktes i form av rädsla, 

ängslan och oro. De drabbade personerna 

uttryckte en rad olika sätt på vad stress 

innebar för dem och på vilket sätt stressen 

uppenbarade sig. De flesta deltagarna i 

studien uppgav att stress var en stor orsak 

till insjuknandet i hjärtinfarkten. En kvinna 

beskrev sin stress som ett medfött 

oföränderligt beteende som eskalerade efter 

hjärtinfarkten.* 

Condon, et 

al. 2006. 

 

Lifestyle 

changes 

following 

acute 

myocardial 

infarction: 

Patients 

perspectives. 

Att undersöka 

patienters 

perspektiv på 

livsstilsförändring

ar efter en 

hjärtinfarkt och 

deras tankar och 

känslor om 

ämnet. 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv design. 

Semistrukturerade 

intervjuer i 

deltagarnas hem 

sex veckor efter 

utskrivning från 

sjukhuset. 

9 män och 1 

kvinna från 

Irland, 

medelåldern var 

53 år. Alla hade 

drabbats av sin 

första 

hjärtinfarkt och 

genomgått fas 1 

i hjärt-

rehabilitering på 

sjukhuset. 

Kvalitativ  

innehålls- 

analys 

Hög I studiens resultat framgick fyra följande 

huvudkategorier: varningssignaler i 

deltagarnas livsstil, ansvarsfullhet i 

samband med livsstilsförändringar, 

professionellt stöd och framtidstro. De 

livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt som 

deltagarna ansågs uppta mest energi var 

förändringar i sina rök- och stressvanor. 

Flera av deltagarna upplevde även att 

livsstilförändringarna blev alltför många på 

samma gång, trots att de fick professionell 

vård och uppbackning av anhöriga. Det 

visade sig också att många av deltagarna i 

studien kände stor frustration och irritation 

på grund av att anhöriga ofta tenderade att 

bli alltför överbeskyddande.* 
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Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Design/ 

Metod 

Undersöknings- 

grupp 

Data-

analys 

Kvalitets- 

bedöm- 

ning 

Resultat 

Eriksson, 

et al. 2009. 

 

Patients´ 

and their 

partners´ 

experienc

es  of 

returning 

home 

after 

hospital 

discharge 

following 

acute 

myocardia

l 

infarction. 

Att beskriva 

patienter och 

deras partners 

upplevelser efter 

utskrivning från 

sjukhuset 

följande en akut 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats. 

Longitudinell 

studie med 

deskriptiv design. 

Individuella 

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor som 

genomfördes i 

deltagarnas hem 

eller annan 

lämplig plats 4- 8 

veckor efter 

utskrivning från 

sjukhuset. 

30 personer (15 

heterosexuella 

par), de som 

drabbats av 

hjärtinfarkt, 

patienterna, var 

mellan 41-65 år 

medan deras 

partners var 

mellan 43-77. 

Kvalitativ 

innehålls- 

analys 

Hög Studien visade att deltagarna ville känna sig säkra i 

deras egna hem och försöka nå en normalisering av sin 

vardag. Patienterna i studien hade blandade känslor 

efter sin hjärtinfarkt. De flesta av dem upplevde det 

positivt att återgå till hemmet, medan några upplevde 

en stor oro och rädsla att lämna sjukhuset. Att ha sin 

partner hemma och inte behöva vara själva betydde 

mycket för patienterna. Många av patienterna i studien 

upplevde att hjärtinfarkten ändrat deras syn på livet 

och vad som var viktigt för dem. Deras partners 

beskrev också dessa personlighetsförändringar. Både 

patienterna och deras partners längtade efter att få 

återgå till ett så normalt liv som möjligt, vilket innebar 

att kunna återgå till arbetet, ha en god livskvalitet och 

en god natts sömn.* 

Kristoffer-

zon, et al. 

2004. 

 

Coping, 

social 

support 

and 

quality of 

life over 

time after 

myocardia

l 

infarction. 

Att jämföra 

individuella 

coping-

strategier, 

socialt stöd och 

livskvalitet hos 

kvinnor och 

män 1, 4 och 12 

månader efter 

hjärtinfarkt med 

avseende på 

skillnad över tid 

och genus-

skillnader. 

Kvantitativ ansats. 

Longitudinell 

studie med 

deskriptiv och 

komparativ 

design. 

Enkäter vid tre 

olika tillfällen. 

74 kvinnor 

(medelålder 65,9) 

och 97 män 

(medelålder  65,7) 

i Sverige som 

drabbats av 

hjärtinfarkt deltog 

vid 1 månad. Vid 

tolv månader 

deltog 60 kvinnor 

och 88 män. 

Chi2-test.  

Students-

test. 

McNemar

-test. 

Variansan

alys 

(ANOVA

). 

Bonferron

i-test. 

Hög De mest använda copingstrategierna hos både kvinnor 

och män var optimistisk coping, konfronterande 

coping och coping baserat på självtillit. De minst 

använda copingstrategierna var emotionell och 

palliativ (lindrande) coping. Kvinnor använde sig i 

större utsträckning av undvikande coping än män. Inga 

statistiskt signifikanta skillnader över tid fanns vad 

gäller coping, förutom fatalistisk coping som ändrades 

över tid vad gäller männen. Gällande livskvalitet 

kunde inga statistiskt signifikanta skillnader påvisas 

varken över tid eller mellan kvinnor och män. De 

högsta värdena för hälsorelaterad livskvalitet hos både 

kvinnor och män kunde hittas i den sociala och 

mentala hälsan, medan de lägsta värdena kunde 

påvisas i den fysiska funktionen.* 
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Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Design/ 

Metod 

Undersöknings- 

grupp 

Data- 

analys 

Kvalitets- 

Bedöm- 

ning 

Resultat 

Kristoffer-

zon et al. 

2005. 

 

 

 

Perceived 

coping, 

social 

support, 

and quality 

of life after 

myocardial 

infarction: 

a 

comparison 

between 

Swedish 

women and 

men. 

Att beskriva 

och jämföra 

coping, socialt 

stöd och 

livskvalitet hos 

svenska 

kvinnor och 

män 1 månad 

efter 

hjärtinfarkt.  

Kvantitativ ansats. 

En tvärsnittsstudie 

med deskriptiv och 

komparativ design. 

Enkäter 1 månad 

efter utskrivning 

från sjukhuset. 

74 kvinnor 

(medelålder 

76,8år) och 97 

män (medelålder 

66,5) i Sverige 

som drabbats av 

hjärtinfarkt.  

Students 

t-test. 

Chi2-test 

Varians-

analys 

(ANOVA

). 

 

Hög En signifikant skillnad mellan kvinnor och män var 

att kvinnor i större utsträckning använde sig av 

undvikande och stödjande coping. Den 

copingstrategi som användes mest frekvent hos 

både kvinnor och män var optimistisk coping. En 

signifikant skillnad ur den psykologiska aspekten 

var att kvinnor hade större problem med att hantera 

oro, ängslan, nedstämdhet och ilska än vad männen 

hade. Studien visade även att kvinnorna uppgavs ha 

signifikant lägre livskvalitet ur både de fysiska och 

mentala aspekterna än männen. Kvinnor som levde 

ensamma hade signifikant lägre livskvalitet än de 

kvinnor som levde tillsammans med en partner. 

Män som levde ensamma upplevde däremot högre 

livskvalitet än de män som levde tillsammans med 

en partner.* 

Kristoffer-

zon et al. 

2005. 

 

 

 

 

Striving for 

balance in 

daily life: 

experiences 

of Swedish 

women and 

men shortly 

after a 

myocardial 

infarction. 

Att beskriva 

upplevelser av 

livskvalitet hos 

kvinnor och 

män under de 

första fyra till 

sex månaderna 

efter 

hjärtinfarkt, 

med fokus på 

problem, 

problemhanteri

ng samt stöd 

från nätverk. 

Kvalitativ ansats, 

deskriptiv och 

retrospektiv design. 

Semistrukterade 

intervjuer i 

deltagarnas hem 

(34 pers), på 

sjukhus (4 pers) 

alternativt i 

författarens hem (1 

pers). 

20 kvinnor och 19 

män, 47-90 år 

som upplevt 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

innehålls- 

analys 

Hög Studien visade att fysiska symtom och emotionell 

utmattning var de vanligast förekommande problem 

under de första månaderna efter hjärtinfarkten. 

Deltagarna hanterade dessa problem genom 

förhandlingar med sig själv och att se till sina egna 

resurser med hjälp av attityds-, och 

beteendeförändringar samt eget beslutsfattande. 

Både kvinnor och män upplevde svårigheter i 

livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten vilket 

påverkade deras välbefinnande och hälsa negativt. 

Orsaker till detta kunde vara brist på kunskap, låg 

motivation och ett oönskat begär efter till exempel 

tobak och alkohol.* 



14 

 

 

 Det resultat som redovisas är inte artiklarnas totala resultat utan den del som är relevant för litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

 

 

 

 

 

Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Design/ 

Metod 

Undersöknings- 

grupp 

Dataanalys Kvalitets- 

Bedöm- 

ning 

Resultat 

Waszkowska

, et al. 2009. 

 

Return to 

work after 

myocardial 

infarction: a 

retrospective 

study. 

 

Att utvärdera 

yrkesfunktionen 

och identifiera de 

hälsorelaterade 

avgörande 

faktorerna för 

framgångsrik 

rehabilitering i 

arbetslivet, bland 

arbetsföra 

individer som 

nyligen drabbats 

av hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 

ansats. 

Retrospektiv 

studie med 

komparativ 

design. 

Enkäter. 

183 

yrkesverksamma 

män, mellan 39-65 

år (medelålder 

53,7) som nyligen 

drabbats av sin 

första hjärtinfarkt 

utan 

komplikationer. 

Variansanalys 

(ANOVA). 

Welsch-test. 

Chi2-test 

Pearson`s 

correlation 

coefficient – 

analys. 

Medel De arbetsföra individerna påvisade en 

signifikant lägre nivå av oro och ängslan 

jämfört med de individer som inte 

återgick till arbete efter sin hjärtinfarkt. 

De som inte återgick till arbete påvisade 

också sämre livskvalitet i form av 

kraftlöshet, smärtor, negativa känslor samt 

social isolering till följd av begränsad 

rörelsefrihet som en konsekvens av sin 

hjärtinfarkt. Nästintill hälften av de 

individer som återgått till arbetet 

uppskattade sin totala hälsa som god eller 

mycket god.* 

White, et al. 

2007. 

How do 

women 

experience 

myocardial 

infarction? A 

qualitative 

exploration 

of illness 

perceptions, 

adjustment 

and coping. 

Att utforska hur 

kvinnor anpassar 

sig i relation till 

uppfattningen 

utav 

hjärtinfarkten, 

samt hur deras 

relationer 

påverkas och 

vilka 

copingstrategier 

de tillämpar. 

Kvalitativ 

ansats. 

Deskriptiv 

design. Semi-

strukturerad 

intervju med 

öppna frågor, 

samt 

uppföljande 

telefonintervju 

två månader 

senare. 

5 engelska kvinnor, 

40-70 år, som 

drabbats av sin 

första hjärtinfarkt 

för mindre än sex 

månader sedan. 

Fenomenoligisk 

analys. 

Låg Studien visade att kvinnor tenderar till att 

underskatta sina symtom och ta för lätt på 

det inträffade, vilket kan vara en 

copingstrategi för att ”skydda” sig själv 

och anhöriga.* 
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3.1 Livskvalitet hos kvinnor och män efter insjuknande hjärtinfarkt 

3.1.1 Fysisk, social och mental hälsa 

Ett flertal studier rapporterade att både kvinnor och män hade lägre känsla av välbefinnande 

och livskvalitet efter hjärtinfarkten.
24-28 

Fysiska symtom och emotionell utmattning var vanligt 

förekommande problem under de första månaderna efter hjärtinfarkten.
26-27

 En av dessa 

studier visade på både sämre fysisk och mental hälsa även fem månader efter insjuknandet i 

hjärtinfarkt hos både kvinnor och män.
26 

En annan studie visade dock att de högsta värdena 

för god hälsorelaterad livskvalitet hos både kvinnor och män kunde hittas i den sociala och 

mentala hälsan, medan de lägsta värdena kunde påvisas i den fysiska funktionen. Samma 

studie visade också på att inga signifikanta skillnader gällande livskvalitet över tid kunde 

påvisas mellan kvinnorna och männen.
29

 Flera studier visade också att kvinnor hade lägre 

livskvalitet ur både de fysiska och mentala aspekterna än männen.
24-25,27

 En av dessa studier 

visade även att kvinnor hade större emotionella svårigheter och använde sig av 

copingstrategier i större utsträckning än männen.
25

  

 

Några faktorer som bidrog till högre känsla av välbefinnande var enligt en av studierna 

tillfredställande behandling och god sjukdomsinsikt. De individer som hade sämre 

sjukdomsinsikt tenderade att i högre utsträckning avbryta sitt rehabiliteringsprogram, vilket 

var mer vanligt förekommande hos kvinnor.
24

 De män som kunde tala ut om sin situation, 

problem och rädslor fick i regel en mer positiv utgång i upplevelsen av social livskvalitet.
25

 

Något som dock påverkade välbefinnande och hälsa negativt efter hjärtinfarkten, var att både 

kvinnor och män kunde uppleva svårigheter i genomförandet av livsstilsförändringar.
28

  

 

Flera studier visade att återgående till arbete efter hjärtinfarkten hade positiv inverkan på 

individernas välbefinnande och hälsa.
30-31

 En studie jämförde deltagare som återgått till sitt 

arbete respektive deltagare som inte återgått till arbete efter hjärtinfarkten, genom att 

registrera deltagarnas antal fotsteg per dag med hjälp av pedometrar. Resultatet visade att de 

som inte återgått till arbetet efter sin sjukskrivning, tog färre antal fotsteg per dag och hade 

både sämre fysisk och mental hälsa samt sämre livskvalitet än de som återgått till sitt arbete.
30 

Detta kunde bekräftas genom en annan studie där de deltagare som inte återgått till sitt arbete 

efter hjärtinfarkt upplevde kraftlöshet, smärtor, negativa känslor samt social isolering till följd 

av begränsad rörelsefrihet. Dessa faktorer påverkade deras livskvalitet till det sämre. Nästintill 
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hälften av de som återgick till sitt arbete, uppskattade däremot deras totala hälsa som god eller 

mycket god.
31

  

3.1.2 Livsstil och stress  

Att drabbas av en inre stress är vanligt förekommande efter att ha drabbats av hjärtinfarkt.
24,32-

33
 Denna stress visade sig i en studie kunde uttrycka och uppenbara sig på en rad olika sätt. 

Några av deltagarna i studien ansågs sig vara kronisk stressade som en del av sin natur medan 

andra deltagare identifierade stress i specifika situationer. Flera av deltagarna i studien 

uttryckte svårigheter med att undvika stress, eftersom vetskapen om att stress kunde leda till 

komplikationer eller i värsta fall en ny hjärtinfarkt var en stressande faktor i sig . En kvinna i 

studien ansåg sin stress vara ärftligt betingat och ett oföränderligt beteende som förvärrades 

efter hjärtinfarkten.
33

 En annan studie visade dock att de flesta deltagare hade lärt sig att leva 

med den nya situationen och att utföra saker i ett lugnare tempo.
32 

Skillnader i stress mellan 

kvinnor och män påvisades i en studie där kvinnor upplevde sig vara mer stressade och 

mindre fysiskt aktiva än männen. En signifikant skillnad gällande alkoholkonsumtion och 

stress, kunde påvisas där männen hade högre frekvens av alkoholintag samt lägre nivåer av 

stress än kvinnorna.
24

 

3.1.3 Oro, rädsla och ångest 

Ett flertal studier visade att livskvaliteten efter hjärtinfarkt påverkades av faktorerna oro, 

rädsla och ångest som ofta är en bieffekt av insjuknandet i hjärtinfarkt.
26,31,34

 Även liknande 

faktorer såsom utmattning, depression och nedstämdhet kunde påvisas hos deltagarna i två av 

studierna, vilket påverkade deras livskvalitet negativt.
26,28

 En studie såg att en orsak till oro 

och rädsla kunde vara att återgå till hemmet och lämna tryggheten på sjukhuset, trots att de 

flesta ändå kände hemlängtan och upplevde det positivt att återvända hem. Partners till de 

drabbade upplevde även tiden efter hjärtinfarkten som oro- och ångestfylld, på grund av 

rädsla för återinsjuknande i hemmet. En kvinna som drabbats av hjärtinfarkt beskrev det i 

följande ord ”I felt worried during the initial period at home, everything was in chaos and I 

didn´t feel safe”.
34

 Kvinnor visade sig i en studie ha större problem med att hantera oro, 

ångest, ängslan och nedstämdhet efter hjärtinfarkt än vad männen hade.
27

 Att återgå till 

arbetet efter sin hjärtinfarkt visade sig i en studie också ha en positiv effekt på den 

psykologiska aspekten av livskvaliteten, eftersom känslan av oro och ängslan var lägre hos de 

individer som arbetade jämfört med de individer som inte återgick till arbetet.
31

 Dock visade 

en annan studie att inga signifikanta skillnader kunde påvisas gällande oro, rädsla och ångest 
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mellan de individer som arbetade respektive de som inte återgick till arbetet efter 

hjärtinfarkten.
30

  

3.1.4 Upplevelser av kronisk trötthet 

I en studie var det mest rapporterade syndromet efter hjärtinfarkt fatigue (kronisk trötthet).
26 

Att leva med ofattbar fatigue, identifierades som ett huvudproblem i deltagarnas livssituation i 

en studie som enbart riktade sig till personer med kronisk trötthet. Där beskrev deltagarna sin 

fatigue som att känna sig fysiskt och känslomässigt begränsad på grund av att den kroniska 

tröttheten kunde slå till oväntat och med stark kraft, vilket skiljde sig markant från ”normala” 

trötthetskänslor innan hjärtinfarkten.
35

 Andra problem som inverkade på livskvaliteten hos 

deltagarna var utmattning, sömnstörningar och brist på motivation.
26,35

 En studie kunde påvisa 

att fatigue minskade i omfattning hos de individer som arbetade efter sin hjärtinfarkt.
30

   

3.1.5 Socialt stöd och relationer 

Det sociala nätverket påverkar i hög grad livskvaliteten efter insjuknandet i 

hjärtinfarkt.
27,29,34,36

 I en studie där individer som drabbats av hjärtinfarkt blivit intervjuade, 

samt deras partners, visade det sig att betydelsen av att ha en partner vid sin sida och inte 

behöva vara själva var värdefullt för de drabbade och gjorde livet lättare för dem. En del 

beskrev dock att deras partners inte var hjälpsamma och istället hade dåligt inflytande över 

dem. Dock rapporterade deltagare i studien att även släktingar, vänner och arbetskramrater 

var viktiga och hade en stöttande roll efter hjärtinfarkten.
34

 Deltagare i en annan studie kunde 

däremot känna stor frustration och irritation, då anhöriga kunde bli alltför överbeskyddande.
 36

 

Kvinnor som levde med en partner hade högre livskvalitet än kvinnor som levde ensamma. 

Fler kvinnor än män tog i större utsträckning stöd från vänner, barnbarn och den kyrkliga 

verksamheten medan männen hellre tog stöd från sin partner.
27,29

 Däremot visade det sig i en 

av studierna att män som levde ensamma, upplevde högre livskvalitet än de män som levde 

tillsammans med en partner.
27

 

3.1.7 Livsstilsförändringar och en tro på framtiden 

Efter hjärtinfarkten upplevde många av deltagarna i en studie en förändring av sin livssyn och 

fick en insikt i vad som var viktigt för dem, vilket även bekräftades av deras partners.
34

 

Svårigheter i livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten kunde upplevas av både kvinnor och 

män, där exempelvis förändringar i både rök- och stressvanor ansågs uppta mycket energi.
28,36 

Flera av deltagarna upplevde livsstilsförändringarna som alltför många på samma gång och 

blev alltför omfattande, trots professionell vård och uppbackning av anhöriga, vilket 
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påverkade deras välbefinnande och hälsa negativt.
36

 Orsaker till svårigheter i 

livsstilförändringarna kunde ligga i bristen på kunskap, låg motivation samt ett oönskat begär 

efter till exempel alkohol och tobak.
28

 Deltagare i flera studier beskrev att de längtade efter 

sitt ”vanliga” liv och var angelägna om att lägga det traumatiska insjuknandet i hjärtinfarkten 

bakom sig. Att återfå en normal struktur på vardagen, att uppehålla sig med arbete på olika 

sätt och ha en god natts sömn var några viktiga livsfaktorer hos de individer som drabbats av 

hjärtinfarkt. De flesta av deltagarna var optimistiska, ville gå vidare med sitt liv och 

omfamnade framtiden med hopp.
34,36

 En av deltagarna uttryckte följande ”I want to make it 

work, get back to normal, and get on with my life”.
36

 

3.2 Copingstrategier som kvinnor och män tillämpar för att hantera   

vardagen efter insjuknande i hjärtinfarkt 

3.2.1 Copingstrategier efter hjärtinfarkt 

En av de mest använda copingstrategierna hos kvinnor och män visade sig i två studier vara 

optimistisk coping.
27

 Även konfronterande copingstrategier och coping baserat på självtillit 

där individerna av egen kunskap och självinsikt gör rätt val i olika situationer var vanligt att 

tillämpa.
29 

En annan studie visade att den mest använda copingstrategin var acceptans av 

hjärtinfarkten, eftersom insjuknandet i hjärtinfarkten inte gick att ändra på men att situationen 

efteråt var högst föränderlig. I samma studie var även problemfokuserade copingstrategier 

vanliga, där individerna fokuserade på de saker som ansågs vara nödvändigast och på att 

utföra en sak i taget. Den tredje vanligaste copingstrategin i studien var emotionellt 

fokuserade copingstrategier, där individerna sökte empati och någon att kunna tala med om 

sina situationsrelaterade känslor.
32

 Emotionella copingstrategier visade sig dock i en annan 

studie vara den mest frekvent använda hos kvinnorna.
25

 Samtidigt visade en annan studie att 

emotionell och palliativ (lindrande) coping var de minst använda copingstrategierna hos de 

deltagande individerna.
29

 Övriga copingstrategier som användes efter insjuknande i 

hjärtinfarkt var undvikande copingstrategier som innebär underskattning av sina symtom eller 

problem och fatalistiska copingstrategier som innebär att individerna tror att händelserna i 

livet är förutbestämt av ödet.
26-27,29,37

 

3.2.2 Skillnader i copingstrategier mellan kvinnor och män 

Ett flertal studier visade att kvinnor i större utsträckning använde sig av undvikande och 

stödjande copingstrategier jämfört med män.
27,29,37 

En studie visade att kvinnor tenderade till 

att bagatellisera den inträffade hjärtinfarkten och underskatta sina symtom, för att ”skydda” 
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sig själva och sina anhöriga genom att använda sig av undvikande copingstrategier.
37

 I en 

studie där copingstrategier undersöktes över tid (12 månader) kunde inga signifikanta 

skillnader vad gäller kvinnor och män påvisas, förutom fatalistisk coping som minskade över 

tid hos män.
29

 En studie kunde finna samband mellan deltagarnas livskvalitet och 

copingstrategierna fatalism och undvikande coping, där dock kunde ingen signifikant skillnad 

mellan kvinnor och män påvisas.
26

 

3.3 Kvaliteten på de artiklar som ingick i studien 

I resultatet av denna litteraturstudie inkluderas åtta vetenskapliga artiklar med kvantitativ 

ansats och sex vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Av dessa 14 artiklar bedömdes nio 

stycken vara av hög kvalitet, fyra stycken av medel kvalitet och en artikel bedömdes vara av 

låg kvalitet. För att uppfylla kraven för hög kvalitet skulle artikeln tydligt beskriva studiens 

design, undersökningsgrupp, metod, etiska överväganden samt att resultatet skulle vara av 

god validitet och reliabilitet och överrensstämma med studien syfte. Orsaker till att artiklar 

bedömdes vara av medel kvalitet, kunde vara att ovanstående nämnda faktorer var mindre 

tydligt beskrivna. Den artikel som bedömdes vara av låg kvalitet var bristfällig i flera 

avseenden däribland lågt deltagarantal, avsaknad av viktiga faktorer i studiens metod samt 

otydligt beskrivet resultat.   

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Vanligt förekommande problem den första tiden efter insjuknande i hjärtinfarkt var fysiska 

symtom och emotionell utmattning, dock kunde en tillfredsställande behandling och god 

sjukdomsinsikt bidra till högre välbefinnande hos de drabbade individerna. Att återgå till 

arbete efter hjärtinfarkten visade sig ha positiva effekter på livskvaliteten ur både de fysiska 

och psykologiska aspekterna. Att försöka undvika stress efter insjuknandet i hjärtinfarkt 

visade sig vara svårt, eftersom rädslan för återinsjuknandet i hjärtinfarkt kunde vara en 

stressande faktor i sig. Andra problem som påverkade livskvaliteten var oro, ångest, 

nedstämdhet och depression efter hjärtinfarkten, där kvinnorna visade sig ha svårare att 

hantera dessa faktorer och använde sig av fler copingstrategier än männen. Kronisk trötthet 

efter hjärtinfarkt var också en faktor som begränsade individerna både fysiskt och 

känslomässigt. Livskvaliteten efter insjuknande i hjärtinfarkt påverkades i hög grad av 

individernas sociala nätverk. Både kvinnor och män sökte i första hand stöd från sina partners, 
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dock kunde kvinnor i större utsträckning även söka sympati och stöd från vänner, barnbarn 

och den kyrkliga verksamheten. Svårigheter i livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten 

upplevdes av både kvinnor och män, vilket påverkade både hälsa och välbefinnande negativt. 

De flesta av individerna som drabbats av hjärtinfarkt använde sig av optimistiska och 

accepterande copingstrategier. Kvinnor använde sig i större utsträckning av undvikande och 

stödjande copingstrategier än män.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.2 Livskvalitet 

Kvinnor och mäns välbefinnande och livskvalitet har i ett flertal studier rapporterats vara 

lägre efter insjuknande i hjärtinfarkt.
24-25,28 

Bidragande faktorer till den lägre livskvaliteten 

kunde vara de omställningar och svårigheter som uppstod i samband med genomförande av 

alltför stora livsstilsförändringar som var nödvändiga efter hjärtinfarkten.
28,36

I 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 beskrivs att rökstopp kraftigt 

minskar risken för insjuknande och död i hjärtinfarkt, samt att fysisk aktivitet, hälsosamma 

matvanor och måttliga mängder med alkohol kan bidra till positiva effekter och halverar 

risken för förtida död.
38

 Trots den professionella vård som gavs samt den uppbackning som 

anhöriga bidrog med, kunde ändringar i livsstilsvanor bli för många och upplevas som alltför 

omfattande.
36

 Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson menar att det naturligt mänskliga 

beteendet i vårdandet kan delas in i tre olika element ansandet, lekandet och lärandet. Där har 

ansandet till syfte att leda till kroppsligt välbefinnande som innefattar värme, närhet, beröring, 

föda och skydd och för att främja den hälsan måste vårdaren engagera sig och se människan 

ur ett helhetsperspektiv.
16-17

 Eriksson menar att det är viktigt att sjuksköterskan i mötet med 

patienter vågar vara nära och finnas tillhands både fysiskt och mentalt.
16

 Författarna anser att 

Erikssons vårdteori om ansning kan tillämpas i mötet med personer som drabbats av 

hjärtinfarkt. 

 

En annan faktor som bidrog till sämre livskvalitet var den inre stress som kunde uppstå efter 

hjärtinfarkten och som många individer hade svårt att hantera.
33

 En annan studie visade dock 

att individerna lärt sig att utföra en sak i taget och skapa en lugnare tillvaro för att minska sin 

stress.
32

 Lazarus och Cohen beskriver att stress påverkar välbefinnandet negativt och kräver 

vägledning för att individen ska kunna finna balans i tillvaron.
39

 Stress i samband med 

destruktiv livsföring, såsom rökning och bristfälliga kostvanor kunde bidra till komplikationer 

och återinsjuknande.
40

 Att efter hjärtinfarkten återgå till hemmet efter utskrivning från 
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sjukhuset skapade en stress hos många av individerna eftersom de kunde kände en stor oro, 

rädsla och ångest för att lämna tryggheten på sjukhuset.
34

 Detta vidhålls i en studie som 

visade att individerna vid den tidpunkten plågades av självförebråelse på grund av sin tidigare 

livsföring och kände starka skuld- och skamkänslor gentemot sina anhöriga. I den studien 

kunde man se att utskrivningsperioden var den värsta perioden efter hjärtinfarkten och den 

tidsperiod som de drabbade individerna ansåg sig ha störst behov av hjälp och stöd.
8
 En annan 

studie visade att kvinnor hade svårare att hantera oro, rädsla, ångest och nedstämdhet än vad 

män hade.
27

 Katie Eriksson menar att vården kan delas in i naturlig och professionell vård, 

där den naturliga vården handlar om egenvård där individen genom egna handlingar och 

samarbete med anhöriga kan skapa hälsa och välbefinnande. Som komplement till den 

naturliga vården kan den professionella vården utövas i situationer där den naturliga vården är 

otillräcklig.
16-17

 Författarna till denna litteraturstudie anser att insjuknande i hjärtinfarkt är ett 

allvarligt hälsotillstånd där egenvården i många fall inte räcker till. Författarna vill därför 

understyrka vikten av att som sjuksköterska informera patienterna om att sjukvården står till 

förfogande även efter utskrivning från sjukhuset samt även uppmuntra patienterna vid 

hemgång att kontakta sjukvården om svårigheter i anpassningen till den nya situationen skulle 

uppstå.  

 

Medan de lägsta värdena för hälsorelaterad livskvalitet hos både kvinnor och män kunde 

påvisas i den fysiska funktionen, kunde de högsta värdena istället hittas i den sociala och 

mentala hälsan.
29

 Dock visade sig kvinnor i flera studier ha lägre livskvalitet i både den 

fysiska och mentala funktionen än män.
24-25,27 

Bidragande faktorer till ökat välbefinnande hos 

både kvinnor och män som drabbats av hjärtinfarkt var enligt en studie tillfredställande 

behandling och god sjukdomsinsikt.
24

 Den sociala livskvaliteten ökade i regel hos män som 

kunde tala ut om sin situation och sina rädslor och problem.
25 

Socialstyrelsen menar att en god 

kommunikation med patienten är ett grundläggande krav för hälso- och sjukvården. Enligt 

socialstyrelsen är patientens kunskap, insikt och förståelse är förutsättning för att patienten 

ska kunna ha inflytande och vara delaktig i sin egen vård och behandling.
38

 

 

Vikten av att ha en partner vid sin sida efter insjuknandet i hjärtinfarkt var värdefullt för 

många av de drabbade individerna och gjorde livet lättare för dem.
34

 Högre livskvalitet kunde 

ses hos kvinnor som levde ihop med en partner, än hos kvinnor som levde ensamma. Fler 

kvinnor tog i större utsträckning stöd och hjälp från vänner, barnbarn och kyrkan än vad män 

gjorde, som hellre sökte stöd av sin eventuella partner.
27,29 

En förklaring till det tror 
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författarna kan vara att färre kvinnor lever med en partner. Däremot visade det sig i en studie 

att högre livskvalitet kunde ses hos män som levde ensamma jämfört med män som levde 

tillsammans med en partner.
27

 En anledning till detta kan vara att män inte är i lika stort behov 

som kvinnor av stöd och hjälp.
41

 Flera studier visade också att det var vanligt förekommande 

att individerna som drabbats av hjärtinfarkt, kunde känna stor frustration och irritation på 

grund av alltför överbeskyddande partners och anhöriga.
36

 En studie framhåller dock att 

hjärtinfarkten kunde bidra till ökad sammanhållning och fördjupad relation mellan den 

insjuknade individen och dennes partner.
10

 I de fall där de individer som drabbats av 

hjärtinfarkt lever i ett partnerskap anser författarna att det är viktigt att detta uppmärksammas, 

eftersom sjuksköterskan har till uppgift att se till att parens specifika behov blir tillgodosedda 

och bekräftade enligt hälso- och sjukvårdslagen. Lagen kräver att patienternas behov av 

trygghet i vården och behandlingen ska tillgodoses.
42 

Författarna anser vidare att tillämpning 

av denna lag kan bidra till att paren får en större chans att leva ett så normalt liv tillsammans 

som möjligt efter hjärtinfarkten. En artikel belyser Katie Erikssons syn på vårdandet och där 

hon understryker att sjuksköterskan har förmåga och möjlighet att skapa förutsättningar och 

utrymme för patienter att motta den vård och behandling som behövs, genom att ge 

bekräftelse och förståelse vilket leder till ökad trygghet.
43

  

 

Något som visade sig ha en stor inverkan på livskvaliteten efter hjärtinfarkt var återgående till 

arbetet.
26,31

 Faktorer som påverkades positivt av att arbeta efter hjärtinfarkten var bland annat 

fatigue som minskade hos de personer som återgått till sitt arbete.  Den fysiska och mentala 

hälsan visades i en annan studie vara bättre hos de individer som arbetade efter hjärtinfarkten. 

Resultatet i studien visade att de arbetsföra individerna fick mer fysisk aktivitet och skattade 

sin totala hälsa högre än de individer som inte arbetade.
30

 Att återgå till arbetet efter sin 

hjärtinfarkt visade sig i en annan studie också ha en positiv effekt på den psykologiska 

aspekten av livskvaliteten, eftersom känslan av oro och ängslan var lägre hos de individer som 

arbetade jämfört med de individer som inte återgick till arbetet.
31

 Författarna anser att den 

arbetsmiljö som de arbetsföra individerna återgår till kan knytas an med Katie Erikssons teori 

om ”livsrum”. Eriksson menar att det finns fysiska, psykosociala och andliga livsrum där den 

fysiska miljön är primär och har betydelse för bevarandet av hälsa. Den psykosociala miljön 

handlar om samspelet och relationer till sig själv och andra personer, medan det andliga 

livsrummet syftar till individens själsliga tro för att uppleva hälsa.
16

 Eriksson förklarar vidare 

att individer har ett behov av känslan att ingå i ett sammanhang och skapa relationer till andra 

människor, som hon beskriver som det ”konkreta andra”.
44

 Författarna vill belysa vikten av att 
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uppmuntra individer att återgå till arbetet efter insjuknande i hjärtinfarkt, eftersom författarna 

anser att arbetet kan bidra till en meningsfull tillvaro och ökad livslust hos de drabbade.  

 

Trots insjuknande i hjärtinfarkt och den dramatiska tiden efteråt, visade flera studier på att de 

individer som drabbats ändå hade optimistisk tro och hopp om framtiden och var måna om att 

återfå en normaliserad vardag.
34,36

 Många av individerna i en studie beskrev att det fick en 

ändrad livssyn och andra värderingar över vad som var viktigt för dem i livet.
34

 Detta skulle 

kunna bero på att upplevelsen av att ha överlevt en hjärtinfarkt kunde innebära att personen i 

fråga känner att den fått en andra chans i livet, vilket ofta betydde att livet tog en ny vändning 

efter den omvälvande händelsen. Det har visat sig att individer som utsätts för en nära - döden 

- upplevelse ställer sig ofta ödmjuk till livet och dess mening efteråt.
10

 Författarna anser att 

det är viktigt att ha i åtanke att alla individer som drabbats av hjärtinfarkt har olika 

bakgrunder och förutsättningar vilket också påverkar utgången i insjuknandet.  

4.2.2 Copingstrategier 

Copingförmågan hos en person byggs upp under uppväxten och framträder vid situationer 

som är svåra att hantera, en sådan situation kan vara tiden efter insjuknande i hjärtinfarkt.
15

 En 

av de mest använda copingstrategierna visade sig i denna litteraturstudies resultat vara 

optimistisk coping.
27,29

 Enligt Lazarus och Folkman kan användandet av optimistiska 

copingstrategier innebära att individen har positiva förväntningar av utgången i tillfrisknandet 

och de individer som använde sig av optimistiska copingstrategier kunde uppleva färre 

symtom och snabbare återhämtning.
15

 Dock visade sig att även konfronterande 

copingstrategier och coping baserat på självtillit också var vanliga copingstrategier.
29

 I Katie 

Eriksson vårdteori om lärandet, beskriver hon att genom konfrontationer med hinder och 

problemlösningar utvecklas individen och nya vägar och möjligheter öppnas. Detta lärande 

leder till en utvecklad självständighet, mognad och självförverkligande hos människan som 

leder till ökad inre motivation.
16-17 

Andra vanliga copingstrategier i samband med hjärtinfarkt 

var emotionella och fatalistiska copingstrategier.
25-26,29 

En orsak till att användandet av 

fatalistiska copingstrategier kunde vara att många individer upplevde kraftlöshet efter 

insjuknandet, vilket då gjorde att denna copingstrategi var lätt att tillgå.
29

 Det visade sig också 

i en studie att kvinnor i högre utsträckning än män använde sig av undvikande och stödjande 

copingstrategier.
27,29,37 

En anledning till detta kan vara att kvinnorna inte vill vara till besvär 

med sina hälsoproblem, vilket kunde resultera i undanträngande av sina känslor och 

symtom.
10,29

 Kvinnorna ville därmed inte oroa deras partners och riskera att bli sedd som en 
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börda för familjen.
10 

Att ta hänsyn till patientens egna värderingar och tro menar författarna 

till denna litteraturstudie är väldigt viktigt och kan underlätta för både patienten och 

sjuksköterskan att hitta goda verktyg för copingstrategier . 

4.3 Metoddiskussion 

I den föreliggande studien valde författarna att genomföra en beskrivande litteraturstudie för 

att besvara syfte och frågeställningar, samt för att sammanställa den kunskap och tydliggöra 

det som finns av tidigare forskning inom ämnet livet efter hjärtinfarkt. Genom denna valda 

metod kunde en överblick över vad som saknades inom detta forskningsområde även ses. 

Sökningen genomfördes genom utvalda databaser, där granskade vetenskapliga artiklar 

publicerats.  I sökningen där endast två sökord användes begränsades tidsperioden till att 

artiklarna inte fick vara äldre än fem år, eftersom författarna ville begränsa sökträffarna och 

samtidigt få så aktuellt resultat som möjligt. I de sökningar där tre sökord användes söktes 

artiklar publicerade inom de tio senaste åren för att få ett utökat antal träffar av relevanta 

artiklar. Tio av de 14 inkluderade vetenskapliga artiklarna är dock publicerade från 2005 – 

2009 vilket författarna anser är tillräckligt aktuellt resultat. För att kunna belysa ämnet 

använde sig författarna av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Sökorden som användes 

ansågs av författarna ha relevans för ämnet och gav en relativt jämn fördelning av sex 

kvalitativa samt åtta kvantitativa artiklar med en total summa av 14 stycken artiklar, vilket 

författarna anser vara en styrka i studien för att på bästa sätt få både en statistisk och 

djupgående vinkling. En annan styrka i denna studie är att artiklarna först lästes av författarna 

var för sig och sedan tillsammans där tolkningar av resultat jämfördes för att få så korrekt och 

noggrann analys som möjligt av artiklarna, samt att informationen överensstämde med 

studiens syfte och frågeställningar. Några artiklar var skrivna av samma författare vilket kan 

ses som en svaghet i studien. Dock var många studier i artiklarna gjorda i en rad olika länder, 

vilket stärker denna överförbarhet till en större population på internationell nivå och därmed 

anses svara för en styrka i denna studie. Ytterligare en styrka var att de i denna studie 

ingående artiklarna hade god validitet och reliabilitet, vilket diskuterades i främst de artiklar 

som hade kvantitativ ansats. Författarna kunde i ett flertal studier finna information om hur 

kvinnor respektive mäns kunde skatta sin livskvalitet. Med avseende på området coping 

upplevde författarna bristande antal publicerade artiklar med aktuella copingstrategier samt 

även mer ingående beskrivning av dessa begrepp och evidens på signifikanta genusskillnader 

som kunde påvisas mellan kvinnor respektive män. Dock anser författarna att de i studien 

ingående artiklarna svarade på studiens syfte och frågeställningar. 
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4.4 Allmän diskussion 

Med avseende på den nationella och internationella utbredning som råder inom insjuknandet i 

hjärt- och kärlsjukdomar anser författarna att det valda ämnet är både aktuellt och ett viktigt 

område att forska kring. Mycket han hänt inom hjärtforskning den senaste tiden där enorma 

framsteg inom främst hjärtmedicinen gjorts, dock anser författarna att behovet av ytterligare 

forskning finns tiden efter insjuknande i hjärtinfarkt som bland annat innefattar att livskvalitet 

och copingstrategier bör belysas i större omfattning och mer djupgående. Författarna har 

därmed i den föreliggande studien haft för avsikt att få en övergripande bild av och beskriva 

patienters upplevelser av den livskvalitet och de strategier som används i hanteringen av 

vardagen hos individer som drabbats av hjärtinfarkt, samt att klargöra de begrepp som 

författarna anser vara centrala i återhämtningen av det inträffade och den rehabilitering som 

krävs. Författarna kunde i ett flertal studier finna information om hur kvinnor respektive män 

kunde skatta sin livskvalitet.  

 

Flertalet studier visade att återgående till arbetet hos individer som drabbats av hjärtinfarkt 

hade goda effekter. Den fysiska funktionen sam individernas mentala hälsa förbättrades som 

resultat av den vardagsmotion som individen kunder erhålla i arbetet samt de sociala 

relationerna som var av stor betydelse för individernas tillfrisknande. Författarna betonar 

därför vikten av att sjuksköterskan upplyser patienten angående detta och uppmuntrar 

individen att återgå till sitt arbete. Denna information kan även vara bra att delge anhöriga då 

de många gånger tenderade till att bromsa individens framsteg genom sitt påfrestande 

oönskade beteende gentemot den insjuknade individen. Sjuksköterskan kan i dessa fall 

upplysa om de relationsstöd som finns att tillgå såsom kurator, men även sjukgymnast i de fall 

den drabbade är i behov att mer kunskap för att kunna förbättra sin fysiska funktion 

ytterligare. I denna process ser författarna att sjuksköterskans roll i samarbete med 

tvärprofessionella yrkesgrupper samt delaktighet i individens tillfrisknande har stor betydelse 

för den livskvaliteten därefter. En del av detta, menar författarna, kan vara vikten av att 

sjuksköterskan sätter sig in i patientens situation och behov under vistelsetiden på sjukhuset 

och inte missar viktiga aspekter. Att tänka på som sjuksköterska är att uppträda lugnt vilket 

inger förtroende för patienten.  
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4.4.1 Slutsats  

Sjuksköterskan bör även orientera sig om hur exempelvis hemförhållandena för patienten ser 

ut för att göra hemgången och tiden efter detta så bra som möjlig. Det är viktigt att även 

involverade partners är med i hela processen. Genom gott samspel med individen och noga 

uppföljning efter hemgång, menar författarna att sjuksköterskan kan coacha den drabbade 

individen igenom de ibland alltför omfattande nödvändiga livsstilsförändringarna, vilket kan 

vara avgörande i den drabbade individens val av copingstrategier och kommande livskvalitet 

för framtiden. Författarna anser därmed att den föreliggande studien bidragit till att öka 

tillgängligheten samt kunskap och förståelse rörande vilka copingstrategier kvinnliga 

respektive manliga individer använder som av samt hur livskvaliteten kan se ut därefter. 
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