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Abstrakt 

Bakgrund: Att insjukna i akut hjärtinfarkt kan vara en chockartad upplevelse. Krisreaktion 

är således en vanlig följd vilket kräver sakkunnig hjälp och stöd. Depressiva symtom så som 

oro och ångest är vanligt förekommande i efterförloppet. Syfte: Syftet med studien var att 

genom en litteraturöversikt belysa patienters behov av stöd för att förebygga depressiva 

symtom efter en hjärtinfarkt. Metod: En systematisk litteraturöversikt har genomförts där 14 

vetenskapliga artiklar inkluderades vilket innefattade både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Resultat: Artiklarna visade att patienterna var nöjda med stödet i det akuta skedet 

men ansåg att informationen de fick var av generell karaktär. Patienterna önskade ett bättre 

individanpassat stöd samt gärna en personlig kontakt vid eventuella frågor. Socialt stöd från 

vänner och familj upplevdes ha en positiv effekt på återhämtningen. 

Diskussion: Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om att depressiva symtom är 

vanligt förekommande efter en hjärtinfarkt och att på rätt sätt kunna förmedla denna 

kunskap till patienten. Ökad kunskap samt stöd från familj kan öka motivationen till 

nödvändiga livsstilsförändringar vilket kan leda till reducering av depressiva symtom. 

Slutsats: Med rätt stöd från sjukvården, familjen och mentorer skulle depressiva symtom 

efter en hjärtinfarkt kunna förebyggas. 

 

Nyckelord: depressiva symtom, hjärtinfarkt, litteraturöversikt, stöd. 
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Introduktion 

Enligt socialstyrelsen drabbas varje år ungefär 30 000 människor i Sverige av en hjärtinfarkt. 

De flesta hjärtinfarkter orsakas av påverkbara faktorer som till exempel rökning, höga 

blodfetter och låg grad av fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2014). Mellan 15-23 procent av alla 

patienter som drabbats av hjärtinfarkt utvecklar i efterförloppet depressiva symtom så som  

trötthet, nedstämdhet, oro och ångest. Dessa symtom är troligen de första och mest intensiva 

psykologiska påföljderna efter en hjärtinfarkt vilket påverkar livskvalitén negativt 

(Newman, 2003). 

 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt kan vara en skrämmande upplevelse för patienten, speciellt när den uppträder 

akut och utan förvarning. Rädsla för att dö är den omedelbara reaktionen och därefter 

kommer oron för att behöva leva med kronisk hjärtsjukdom (Eikeland, Haugland & 

Stubberud, 2011, s. 221). Det kan ta tid för patienten att inse att det är en kronisk sjukdom 

och inte enbart en akut händelse (Wiles & Kimmonth, 2001). 

 

Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt går under namnet akut koronarsyndrom och börjar med att ett aterosklerotiskt 

plack brister eller att en ytlig skada uppstår i kärlväggen. Detta leder till att plackets 

fettkärna och trombogena beståndsdelar kommer i kontakt med element i blodbanan som 

startar en proppbildning som helt eller delvis kan blockera blodtillförseln i hjärtat (Eikeland 

et al., 2011, s. 215). Om syrebristen inte åtgärdas inom 10-15 minuter så skadas hjärtmuskeln 

permanent vilket innebär att det blir en kronisk hjärtsjukdom (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Aterosklerotiska förändringar drabbar huvudsakligen stora eller medelstora artärer, där 

ibland hjärtats kranskärl. Processen påskyndas av olika riskfaktorer, både påverkbara, icke 

påverkbara och biologiskt påverkbara faktorer.  

Icke påverkbara: ärftliga faktorer, åldrande, manligt kön och tidig menopaus.  

Påverkbara: rökning, brist på fysisk aktivitet, intag av mättat fett och psykosociala faktorer 

till exempel stress, oro och ångest. 
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Biologiskt påverkbara: höga blodfetter, övervikt, diabetes mellitus och pågående 

inflammation (Ericson & Ericson, 2013, s. 112-113). 

 

Typiska debutsymtom är plötslig bröstsmärta, ihållande obehag eller tryck över bröstet. 

Detta kan komma i vila eller vid ansträngning. Smärtan kan spridas till den vänstra armen, 

upp i nacken och underkäken eller ut i ryggen mellan skulderbladen. Ibland kan känslor av 

ångest och illamående framträda starkare än smärtan. Akut andnöd kan i vissa fall vara det 

dominerande symtomet.  Varningssignaler som korta episoder av bröstsmärta, tryckkänsla 

över bröstet, andfåddhet och trötthet kan komma och gå dagar, veckor eller till och med 

månader innan hjärtinfarkten (Ericson & Ericson, 2013, s. 112-113). 

 

Depressiva symtom efter hjärtinfarkt 

Att insjukna i akut hjärtinfarkt kan vara en chockartad upplevelse. Krisreaktion är således en 

vanlig följd vilket kräver sakkunnig hjälp och stöd. I dessa fall är det viktigt att det finns 

möjlighet för individen att få hjälp via samtalsterapi. Det är även vanligt med nedstämdhet 

och ångest efter en hjärtinfarkt. Många besväras även av långvarig trötthet. Ovan beskrivna 

symtom brukar samlas under begreppet depressiva symtom och kan vara en riskfaktor för 

att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2013, s. 116-117). Martens, Hoen, 

Mittelhaeuser, de Jonge och Denollet (2010) och Chapa et al. (2014) menar samma sak som 

Ericson och Ericson (2013) att patofysiologiska förändringar som sker vid depression och 

ångest har skadliga effekter på hjärtat. Obehandlad depression kan därför räknas som en 

riskfaktor. Ericson och Ericson (2013, s.116-117) påtalar att de depressiva symtomen kan leda 

till att patienterna avhåller sig från aktiviteter som kändes naturliga innan insjuknandet 

vilket kan ge sämre livskvalitet. Chapa et al. (2014), Martens et al. (2010), Page et al. (2010) 

har i sina studier kommit fram till samma slutsats; ångest och oro till följd av hjärtinfarkt kan 

försämra livskvalitén. Individer kan påverkas olika beroende på graden av depression.  

 

Hög grad av ångest och oro kopplas samman med ytterligare sjukhusinläggningar och hög 

grad av depression är sammankopplade med längre vistelse på sjukhuset. Resultatet påvisar 

även vikten av screening av psykisk påfrestning för att kunna ge rätt hjälp vid behov (Turner 

et al., 2010).  
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Sverige utmärker sig genom korta vårdtider, få vårdplatser och brister i tillgängligheten 

(Socialstyrelsen, 2008). Ytterligare återinskrivningar ses enligt Socialstyrelsen som ett tecken 

på brister i initial behandling eller uppföljning samt bristande kvalitet men även ineffektivt 

utnyttjande av sjukvårdens resurser (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsens (2015) nationella 

riktlinjer för hjärtsjukvård innehåller rekommendationer för sjukdomsförebyggande 

åtgärder vid hjärtinfarkt där rökstopp, fysisk aktivitet, lägre kolesterol och stresshantering 

nämns. Förebyggande av oro och ångest nämns inte. 

 

Hjärtsjukdom kan ge en förändrad självbild, förändrad roll i familjen och osäkerhet inför 

framtiden. Patienten är i behov av stöd i form av uppmuntran, undervisning och 

handledning för att klara av situationen (Eikeland et al., 2011, s. 221). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Enligt International Council of Nurses [ICN, 2014] etiska kod är sjuksköterskors 

grundläggande ansvarsområde att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande med utgångspunkt i mänskliga rättigheter (ICN, 2014). I enlighet med 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan ge stöd, information och 

undervisning till patienter. Hen ska även ha förmåga att tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov såväl, fysiska och psykiska som sociala, kulturella och andliga. 

Sjuksköterskan ska uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker informationsbehov 

eller har speciellt uttalade informationsbehov. Sjuksköterskan ska även observera, värdera, 

prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska 

och psykiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Stöd 

Stöd är ett mångdimensionellt begrepp som bland annat inkluderar social identitet, 

emotionellt stöd, materiell hjälp, service och information. För att kunna ge stöd måste 

människan ses i sitt sociala sammanhang, utifrån detta kan sjuksköterskan arbeta för att 

uppnå ett visst mål (SBU, 2010). Skärsäter´s (2009, s. 733) tolkning av House (1981) definition 

av socialt stöd innebär att två eller flera personer ingår i ett naturligt socialt nätverk och har 

en ömsesidig relation som är beroende av tillit och förtroende. Målet med socialt stöd är att 



 

4 

 

ge möjligheter till kontroll över de faktorer som främjar hälsa och även reducera de faktorer 

som orsakar sociala påfrestningar. Detta är även syftet med de professionella stödet enligt 

Skärsäter (2009, s. 733). Sjuksköterskans professionella stöd bör präglas av medmänsklighet 

och empati samt att vara äkta i mötet med patienten, för att skapa ett samförstånd (Skärsäter, 

2009, s. 734).  

 

En form av stöd efter en hjärtinfarkt kan vara ett rehabiliteringsprogram. Enligt Ericson och 

Ericson (2013, s. 118) visar olika studier att ett tvärprofessionellt rehabiliteringsprogram 

förbättrar både psykisk och fysisk hälsa hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt. I 

programmet ingår att: sjuksköterskan förtydligar tidigare given information, sjukgymnasten 

leder motionsprogram samt informerar om fysisk aktivitet, dietisten informerar om kostens 

betydelse, läkare informerar om kranskärlssjukdomen och dess riskfaktorer och kuratorn 

informerar om psykiska reaktioner. Målet med rehabiliteringen är bland annat att patienten 

ska lära känna sin kropp och sitt hjärtas prestationsförmåga samt att känna sig trygg med sin 

medicinering för att så snart som möjligt kunna återgå till sitt vanliga familje-, fritids- och 

yrkesliv (Ericson & Ericson, 2013, s. 118). Då patientens humör kan påverkas av händelsen 

bör depressiva symtom finnas i åtanke när rehabiliteringen planeras. Ett integrerande 

rehabiliteringsprogram som omfattar fysiska symtom, beteendeförändringar, information 

och sinnesstämning bör eftersträvas (Newman, 2003). Ostergaard Jensen och Petersson 

(2002) menar att alla människor är olika och upplever händelser olika vilket är viktigt att ta 

hänsyn till när en rehabiliteringsplan planeras. En standardiserad patientundervisning 

tillåter sällan individuella olikheter. 

 

Sjuksköterskans fokus bör vara att stödja patienter i eventuella förändringar som bidrar till 

hälsa, stödja patientens återgång till en god social funktion samt medverka till att förbättra 

patientens livskvalitet och på så vis reducera risken att återinsjukna. Dessa åtgärder bör utgå 

från ett holistiskt synsätt på patienten och dennes närstående (Skärsäter, 2009, s. 733). 

 

Ett holistiskt synsätt 

Birkler (2012, s. 122) skriver att enligt ett holistiskt synsätt kan inte människan enbart 

definieras i relation till sin fysiska kropp. Människan bör betraktas i sin helhet, en helhet som 
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består av alla relationer som människan är en del av, sin historia, sin nutid och sin framtid. 

Nutiden omfattar hela människans sammanhang som till exempel familj, arbete och vänner. 

Människan har även behov, värderingar och framtidsplaner. Helhetsperspektivet består 

alltså av en rad olika faktorer som den humanistiska människosynen tar hänsyn till (Birkler, 

2012, s. 122). Chapa et al. (2014) menar också att personal inom hälso- och sjukvård behöver 

använda ett holistiskt synsätt för att förstå integrationen mellan kroppen och psyket kopplat 

till vår hälsostatus. Denna förståelse kan underlätta för sjuksköterskor i sin bedömning och 

behandling av patienter med hjärtproblem med efterföljande depression och oro.  

Enligt Flensner (2010, s. 100-101) är målet med vården att patienten ska uppleva ett 

välbefinnande. Enligt holismen upplever patienten ett välbefinnande när det råder balans 

mellan personens mål, förmågor och den omgivande miljön (Flensner, 2010, s. 100-101). 

 

Problemformulering 

Som Socialstyrelsen (2014) redovisar drabbas ett stort antal människor av hjärtinfarkt varje 

år. Många av dessa patienter drabbas av oro och nedstämdhet i efterförloppet vilket leder till 

sämre chans att tillfriskna.  

Patienters behov av stöd efter en hjärtinfarkt kan variera men det som erbjuds kan ha 

inverkan på den psykiska och fysiska hälsan hos patienten.  

Det ligger i sjukvårdens ansvar att tillgodose patienternas behov av stöd från det akuta 

skedet till att förebygga och förhindra återinsjuknande. Hur detta efterlevs är idag oklart.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters behov av stöd för att förebygga 

depressiva symtom efter en hjärtinfarkt 

 

Metod 

Design  

Valet av design i studien var en litteraturöversikt vilket innebar att befintlig forskning 

kartlagts för få en uppfattning om vad som studerats och för att på så vis få en översikt över 

kunskapsläget inom ett avgränsat område. Den valda litteraturen kvalitetsgranskades och 

analyserades, vilket resulterade i en beskrivande översikt (Friberg, 2012, s. 133-134). Ett brett 
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sökande och en bred analys samt en sammanställning av dessa gav kunskap som kunde 

påverka det praktiska vårdarbetet, men visade också vad som inte blivit föremål för 

forskning (Segersten, 2012, s. 100). 

 

Inklusionskriterier/ exklusionskriterier 

För att inkluderas i denna litteraturöversikt skulle artiklarna svara mot syftet som var att 

belysa patienters behov av stöd för att förebygga depressiva symtom efter en hjärtinfarkt. 

Alla artiklar innefattade patienter som har drabbats av hjärtinfarkt, både kvinnor och män i 

alla åldrar. Artiklarna berörde stödet i direkt samband med hjärtinfarkten då patienten är 

inneliggande på sjukhus men även i ett senare skede då personen åter är i hemmet. 

Inkluderade artiklar skulle vidare vara skrivna på engelska, vara av kvalitativ eller 

kvantitativ design samt vara publicerade inom de senaste 10 åren. 

Artiklar som exkluderades var reviewartiklar och pilotstudier. Även artiklar som fokuserade 

på att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt samt artiklar som involverade barn exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Sökningarna av vetenskapliga artiklar har gjorts i Cinahl, PubMed och PsycInfo då dessa 

databaser innehåller material gällande omvårdnad och berör patienters emotionella 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008, s. 82-84).  

För att hitta material som motsvarade syftet gjordes sökningar med olika kombinationer av 

sökord, såväl fritext som vedertagna Cinahl Headings, MeSH-termer och Thesaurus.  

Sökorden som användes var: myocardial infarction, coronary heart disease, heart disease, 

nursing, information, follow up, experiences, depression, prevention, family, support, 

rehabilitation, psychosocial consequences och education. 

Peer Reviewed användes som avgränsning för att säkerställa att artiklarna som söktes var 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och därigenom vetenskapligt granskade. I databasen 

PubMed fanns inte Peer Reviewed att använda, därför granskades tidskriften i UlrichsWeb.  

Sökningarna redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Databassökning och urvalsprocess 

Databas/ 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Valda Artiklar använda i resultatet 

Cinahl 

2015-09-07 

Myocardial infarction 

(Heading) AND 

depression AND 

information 

Peer reviewed,  

English 

2005-2015 

17 17* 

9** 

5*** 

2**** 

Brink, Karlson & Hallberg 

(2006) 

 

Mittag et al. (2006) 

Cinahl 

2015-09-07 

Heart disease AND 

depression AND 

nursing 

Peer reviewed 

English 

2005-2015 

88 88* 

5** 

3*** 

1**** 

Hoseini, Soltani, Baygi & 

Zarifsanaee (2013) 

Cinahl 

2015-09-07 

Coronary heart disease 

AND depression AND 

support 

Peer reviewed 

English 

2005-2015 

70 70* 

10** 

1*** 

 

 

 

Cinahl 

2015-09-07 

Myocardial infarction 

AND information AND 

follow up 

Peer reviewed 

English 

2005-2015 

85 85* 

11** 

3*** 

2**** 

Hanssen, Nordrehaug & 

Hanestad (2015) 

 

Mohammadpour, Sharghi, 

Khosravan, Alami & Akhond 

(2015) 

PubMed 

2015-09-09 

Myocardial infarction 

(Mesh) AND 

rehabilitation AND 

depression 

10 years 

English 

78 25* 

10** 

5*** 

2**** 

Larsen, Vestergaard, 

Søndergaard & Christensen 

(2011) 

 

Wang, Chair, Thompson & 

Twinn (2012) 

PsycInfo 

2015-09-09 

Myocardial infarction 

(Thesaurus) AND 

psychosocial 

consequences 

Peer reviewed 

English 

8 8* 

2** 

2*** 

1**** 

Junehag, Asplund & 

Svedlund (2014) 

PsycInfo 

2015-09-18 

Myocardial infarction 

(Thesaurus) AND 

education 

Peer reviewed 

English 

122 76* 

42** 

8*** 

2**** 

Uysal & Ozcan (2015) 

 

Bellman, Hambraeus, 

Lindbäck & Lindahl (2009) 

PsycInfo 

2015-10-02 

Myocardial infarction 

(Thesaurus) AND 

experiences 

Peer reviewed 

2005-2015 

English 

163 163* 

25** 

3*** 

1**** 

Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson (2008) 

Cinahl 

2015-10-13 

Myocardial infarction 

(Headings) 

AND prevention 

AND support 

Peer reviewed 

2005-2015 

English 

69 69* 

12** 

2*** 

 

Cinahl 

2015-10-13 

Myocardial infarction 

AND prevention AND 

depression 

Peer reviewed 

2005-2015 

English 

75 75* 

40** 

5*** 

2**** 

Hagan, Botti & Watts (2007) 

 

Söderman, Lisspers & 

Sundin (2007) 

Cinahl 

2015-10-15 

Myocardial infarction 

AND support AND 

family 

Peer reviewed 

2005-2015 

English 

55 55* 

10** 

2*** 

1**** 

Garcia et al. (2015) 

*Antal lästa titlar, urval 1. 

** Antal valda efter läsning av abstrakt, urval 2.  

*** Antal valda efter läsning av hela artikeln, urval 3. 

****Antal artiklar för granskning av vetenskaplig kvalitet, urval 4. 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet av artiklar som ansågs relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte skedde stegvis. I 

varje urval lästes en specifik del av artiklarna. Urvalsprocessen inleddes med att läsa 

artiklarnas titel, dubbletter förkastades. De som bedömdes relevanta gick vidare till nästa 

urval där abstrakten lästes igenom. De artiklar vars abstrakt ansågs vara relevanta gick 

vidare i urvalsprocessen. I steg tre lästes artiklarna i sin helhet. Urvalsprocessens sista steg 

syftade till att bestämma artikelns vetenskapliga kvalitet. Se tabell 1. 

Den vetenskapliga kvaliteten granskades enligt Carlsson och Eiman´s (2003) 

bedömningsmallar. En mall för kvalitativa artiklar och en annan mall för kvantitativa 

artiklar. Detta gjordes av båda författarna på var sitt håll för att därefter diskutera fram en 

slutgiltig bedömning. Se bilaga 1 och 2. Utifrån mallarna poängsattes artiklarnas alla delar 

vilket resulterade i att de graderades från I till III, där grad I motsvarar hög kvalitet och grad 

III som låg kvalitet. Artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt var av vetenskaplig 

grad I eller II. Grad III valdes bort då de var av låg vetenskaplig kvalitet. 

Bedömningsmallarna modifierades för att bättre svara mot litteraturöversiktens syfte vilket 

innebar att frågan ”patienter med lungcancerdiagnos” byttes ut mot ”patienter med 

hjärtinfarkt” (Carlsson & Eiman´s, 2003). I resultatet presenteras totalt 14 vetenskapliga 

artiklar, sju kvalitativa och sju kvantitativa. En sammanställning av dessa presenteras i en 

översiktstabell, se bilaga 3. 

 

Analys 

Artiklarna lästes flertalet gånger i syfte att få en känsla för helheten för att sedan kunna 

identifiera mönster och teman. Relevanta delar valdes ut och sorterades utifrån likheter och 

skillnader. Målet var att nå djupet i texten och identifiera specifika fenomen (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 150-151). Kategorier framkom genom färgkodning av relevanta delar, 

från de valda artiklarnas resultat. I samband med färgkodningen sorterades materialet 

utefter skillnader och likheter och kondenserades ner till fyra underkategorier, vilka i sin tur 

formade två kategorier. Se tabell 2 där exempel på hur kondenseringen gått till. Kategorierna 

har använts som rubriker i resultatet och underkategorierna har använts som underrubriker. 

Under hela analysprocessen har litteraturöversiktens syfte hållits i åtanke.  
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Tabell 2. Exempel på kondensering 

 
Meningsbärande 

enhet 

Översatt 

meningsbärande 

enhet 

Kondensering Underkategorier Kategorier 

Most of the 

participants were 

content with the 

information they 

received in relation to 

acute care and 

treatment, but some 

pointed to the fact that 

it focused on technical 

matters rather than the 

relevant consequences 

after discharge. 

De flesta deltagarna 

var nöjda med 

informationen och 

behandlingen de fick 

i anslutning till den 

akuta vården, men 

några poängterade att 

fokus låg på de 

tekniska delarna 

istället för relevanta 

konsekvenser efter 

utskrivning. 

Sjukhuset 

erbjuder stöd i 

form av 

information men 

patienterna 

upplever att det är 

av generell 

karaktär. 

Vad som erbjuds Professionellt 

stöd 

Through interaction 

with family and other 

members of an 

individual´s 

community, a person 

gains emotional and 

social support network 

and a sense of meaning 

and belonging in their 

lives. 

Genom interaktion 

med familj och andra 

medmänniskor i 

samhället, får 

individen emotionellt 

och socialt stöd samt 

en känsla av mening 

och tillhörighet i livet. 

Känsla av 

tillhörighet i ett 

sammanhang ger 

individen 

emotionellt stöd. 

Familj Socialt stöd 

According to the 

participants, the 

information they 

received was 

comprehensive but 

impersonal; it was 

typically about medical 

issues and exercise. 

They had not been 

given information 

explaining that 

psychological 

consequences can 

occur or that worry is a 

normal reaction. 

Enligt deltagarna var 

informationen de fick 

omfattande men 

opersonlig; det var 

mest medicinska 

frågor och fysisk 

träning. De har inte 

fått information som 

förklarar att psykiska 

konsekvenser kan 

uppstå eller att oro är 

en normal reaktion. 

Patienter önskar 

stöd och 

information för att 

kunna hantera de 

psykiska 

konsekvenserna. 

Vad som saknas Professionellt 

stöd 

Participants 

appreciated the phone 

calls their mentor had 

made to ask how 

things were going. The 

participants felt that 

someone should 

always be available to 

those who had 

experienced an AMI. 

Deltagarna 

uppskattade när 

mentorerna ringde 

och frågade hur det 

gick. Deltagarna 

tyckte att alla som 

hade genomgått en 

hjärtinfarkt skulle ha 

möjlighet till detta. 

Patienter 

uppskattade att 

prata med någon 

som varit med om 

liknande 

händelse. 

Dela erfarenheter Socialt stöd 
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Etiska överväganden 

I studier som involverar människor och djur måste forskarna ansvara för etiska åtaganden. 

Vilket kan hamna i konflikt med önskan om att få fram ett visst resultat (Polit & Beck, 2012, 

s. 150). Valda artiklar var etiskt granskade eller förde ett etiskt resonemang, alternativt var 

artiklarna publicerade i en vetenskapligt granskad tidskrift där etiska aspekter är ett krav.  

Målet var att hantera materialet på ett sådant sätt att data inte förvanskades för att bättre 

passa in i resultatet. Artiklar har inte valts utifrån eventuella förutfattade meningar utan alla 

resultat som var relevanta till syftet redovisas. Översättningen har skett enskilt och därefter 

jämförts för att hitta eventuella olikheter. Vid oklarheter i översättningen har en 

engelsktalande person konsulterats. 

 

Resultat 

Resultatet bygger på en analys av 14 vetenskapliga artiklar. Efter analysen av artiklarnas 

resultat kunde fyra underkategorier urskiljas. Underkategorierna delades sedan in i två 

kategorier för att tydliggöra resultatet ytterligare. Under rubriken professionellt stöd visas 

olika exempel på vilket stöd patienter blir erbjudna efter en hjärtinfarkt, för att senare utröna 

vad patienterna saknar. Där redovisas även olika interventioner som gjorts för att möta dessa 

behov. Rubriken socialt stöd innehåller även den en intervention där det går att läsa om 

uppfattningar om stöd från mentorer samt även vikten av stöd från familjen.    

 

 

Figur 1. Indelning av kategorier 

Professionellt 
stöd

Vad som 
erbjuds

Vad som 
saknas

Socialt stöd

Dela 
erfarenheter

Familj
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Professionellt stöd 

 

Vad som erbjuds 

Det finns idag inget standardiserat rehabiliteringsprogram att följa efter en hjärtinfarkt. Det 

finns dock rekommendationer som belyser vikten av att erbjuda patienterna stöd i form av 

information och utbildning för att kunna hantera konsekvenserna efter en hjärtinfarkt. 

 

Det stöd och uppföljning som vården erbjuder ser olika ut men många inriktar sig på 

livsstilförändringar. (Bellman, Hambraeus, Lindbäck & Lindahl, 2009; Hanssen, Nordrehaug 

& Hanestad, 2005; Larsen, Vestergaard, Söndergaard & Cristensen, 2011). 

 

I Sverige erbjuds de flesta patienter som drabbats av en hjärtinfarkt att delta i en så kallad 

hjärtskola enligt Bellman et al. (2009). Hjärtskolan innebär gruppträffar varje vecka med ett 

multiprofessionellt team som leds av en sjuksköterska. Gruppträffarna innehåller allmän 

information från de olika proffessionerna samt tid för frågor från deltagarna. Syftet med 

hjärtskolan är att uppnå hållbara livsstilsförändringar (Bellman et al., 2009). 

I Danmark erbjuds patienter att delta i ett långsiktigt rehabiliteringsprogram efter att ha 

drabbats av en hjärtinfarkt. Rehabiliteringen består av motionsträning, medicinsk 

rådgivning, psykosocialt stöd samt rökavvänjning. Patienterna kan välja om de ville delta i 

en eller flera av dessa delar (Larsen et al., 2011). 

 

Deltagarna i Hanssen et al. (2005) studie fick information på sjukhuset i form av broschyrer, 

en informationsvideo samt erbjudande om att medverka i en informationsgruppträff. 

Informationen gällde generella aspekter såsom hjärtats anatomi, förklaring av hjärtinfarkt, 

riskfaktorer och livsstilsfaktorer gällande utveckling av hjärt- kärlsjukdomar, träning, 

kostråd, medicinsk information. 

 

Rehabilitering är något som erbjuds och är därmed frivilligt för patienter att delta. Det finns 

därför patienter som av olika anledningar väljer att inte delta i det som erbjuds. 

I Bellmans et al. (2009) studie valde endast 37 procent av de 2822 tillfrågade patienterna att 

delta i hjärtskolan. Dessa var generellt sett yngre och mindre sjuka än de som inte deltog. 
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I Larsen et al. (2011) studie valde majoriteten av patienterna att delta i motionsträning och 

medicinsk rådgivning. Resultatet visade att 262 av de 713 deltagarna som svarat på 

frågeformuläret led av ångest och andra depressiva symtom. Av dessa hade endast 29 

procent deltagit i den psykosociala rehabiliteringen (Larsen et al., 2011). Hagan, Botti och 

Watts (2007) har undersökt och försökt att identifiera vilka faktorer som kan påverka beslutet 

att delta i rehabiliteringsprogram efter en hjärtinfarkt. En betydande faktor var ekonomin 

och lojaliteten mot arbetsgivaren. Ett argument att inte delta visade sig vara att individerna 

ville tillbaka till arbetet så snart som möjligt. En individ beskrev det såhär:  

 

I need all the time possible in the world to try and make ends meet. Get a job, 

work...continue to keep paying the bills that keep coming in...continue to basically 

live...Sure I can go for these sort of things and work out a different way to live my 

life but...right now...work´s more important to me; it´s not so much that I might 

just drop down and die...what´s more important to me is that I just keep on 

struggling to live... (Hagan et al., 2007 s.109). 

 

En annan framstående faktor var familjen. De deltagare som hade en familj kände mening 

och tillhörighet och var därför mer motiverade att delta i rehabiliteringen, för både deras 

egen och familjens skull (Hagan et al., 2007). 

 

Vad som saknas 

Flera studier påvisar individers svårigheter att återgå till vardagen efter att ha drabbats av en 

hjärtinfarkt. Patienter har ett behov av professionellt stöd för att underlätta återhämtningen 

efter sin hjärtinfarkt och för att undvika depressiva symtom såsom ångest och oro. Ett behov 

som inte alltid tillgodoses (Brink, Karlson & Hallberg, 2005; Hanssen et al., 2005; Junehag, 

Asplund & Svedlund, 2014; Larsen et al., 2011). 

 

Deltagarna i Hanssen et al. (2005) studie kände sig väl omhändertagna i det akuta skedet av 

den empatiska och skickliga personalen på sjukhuset men däremot kände de sig dåligt 

förberedda på konsekvenserna av sjukdomen. Många beskrev en osäkerhet i hur livet skulle 

se ut i framtiden och ställde sig frågor som: Kommer jag kunna resa? Återgå till arbetet? 
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Informationen de fick från sjukhuset var omfattande men det var svårt att utläsa vad som var 

relevant och användbart för dem. En av patienterna beskrev det så här: “The information 

was all right, although it was of a general nature. I guess it has to be like this since it is 

supposed to suit all” (Hanssen et al., 2005, s. 39). Junehag et al. (2014) beskriver individers 

uppfattningar om psykosociala konsekvenser efter en akut hjärtinfarkt samt deras tillgång 

till stöd ett år efter händelsen. Även här visar resultatet att informationen som patienterna 

får är av övergripande karaktär och därmed svår att relatera till. 

 

Det deltagarna i Hanssens et al. (2005) studie saknades mest var någon att prata med och 

som kunde ge svar på frågor. Alla deltagare var eniga om att det skulle vara önskvärt med en 

professionell kontakt som kände till deras fall. Någon att ringa när frågor eller problem 

uppkom. Patienterna upplevde också att det var mycket som skedde på samma gång. Då de 

fortfarande var chockade av det akuta skedet, och ännu inte hade hunnit känna efter vad de 

ville ha svar på, var det svårt att ställa rätt frågor. Många drog sig för att ställa frågor i grupp 

med rädsla för att göra bort sig med dumma frågor. Patienterna önskade mer information 

efter utskrivning som berörde hanteringen av de fysiska och psykiska konsekvenserna av 

sjukdomen, fysisk aktivitet och livsstilsförändringar som skulle förebygga ytterligare en 

hjärtinfarkt (Hanssen et al., 2005). 

 

Brink et al. (2005) har i sin studie försökt utröna vad patienterna saknade i sin rehabilitering 

för att på så vis få en bild av var fokus bör ligga i ett rehabiliteringsprogram efter en 

hjärtinfarkt. De fokuserar på deltagarnas tankar, känslor och beteenden i relation till hälsa 

och återhämtning. Forskarna såg att det var en process för patienterna att komma till insikt 

om sjukdomen. Vissa såg det som en akut händelse och andra accepterade att det var en 

kronisk sjukdom. Studien påvisar att kunskap och stöd i form av information gav 

patienterna en känsla av kontroll och större förståelse för sin sjukdom vilket minskade 

ångestnivåerna. “Then I got a little bit more informed when I asked. I learned that I have a 

chronic arteriosclerosis and there´s a lot I can do. I feel comfortable with that. To some 

extent, the way things turn out is up to me” (Brink et al., 2005, s. 407). Även deltagarna i 

Junehags et al. (2014) studie ansåg att det som saknades var information kring de 

psykologiska konsekvenserna som kan uppstå och att oro är en normal reaktion efter en 
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hjärtinfarkt. ”If I had been aware of that, maybe I could have managed it better” (Junehag et 

al., 2014, s. 26). Att fokus i rehabiliteringen bör ligga på den mentala hälsan ansåg även 

deltagarna i Larsens studie. Det framgår också att behovet av rehabiliteringen kvarstår efter 

de tre månader som erbjöds (Larsen et al., 2011). Att det finns behov av längre rehabilitering 

visade även studien av Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008). Studien utvärderade 

stödet som erbjuds i Sverige efter en hjärtinfarkt. Syftet med studien var att se hur vardagen 

såg ut för individerna sex månader efter hjärtinfarkten. Den utbildning och stöd som erbjöds 

varade i tre månader efter hjärtinfarkten, därefter ansågs rehabiliteringen fullbordad. 

Resultatet visar dock att individerna fortfarande, efter sex månader, upplevde känslor som 

rastlöshet, irritation, ilska och de kände sig deprimerade. ”…now I´m taking myself into 

consideration. Then I get angry instead…I´ve been something of a wimp” (Kristofferzon et 

al., 2008, s. 370). 

 

För att försöka möta patienternas behov av professionellt stöd har olika interventioner 

genomförts där forskare har testat olika metoder att ge stöd efter en hjärtinfarkt, i syfte att 

minska depressiva symtom och öka livskvalitén (Hoseini, Soltani, Babaee Beygi & 

Zarifsanaee, 2013; Mittag et al., 2006; Mohammadpour, Sharghi, Khosravan, Alami & 

Akhond, 2015; Söderman, Lisspers och Sundin, 2007; Uysal & Ozcan, 2013; Wang, Chair, 

Thompson & Twinn, 2012). 

 

Uysal och Ozcan (2013) prövade i sin studie ett individanpassat utbildnings- och 

rådgivningsprogram som utformades efter patienternas behov. Programmet innehöll 

information angående hjärtinfarkt, mediciner, stresshantering, effekter av rökning och 

alkoholkonsumtion, blodtryckskontroll, fysisk träning, viktkontroll samt råd från dietist. 

Patienterna fick en timmes genomgång samt material att ta med hem i form av broschyrer. 

Studien visade att ett individuellt utbildnings- och rådgivningsprogram gav bättre fysisk 

kapacitet vilket visade sig ha en positiv effekt på följsamheten i behandlingen. Detta i sin tur 

ledde till förbättrad livskvalitet vilket minskade riskfaktorer såsom ångest och depression. 

 

Söderman et al. (2007) har undersökt om depressiva symtom efter en hjärtinfarkt kan 

förebyggas genom att individen genomför livsstilsförändringar. Interventionen inkluderade 



 

15 

 

stresshantering, dietist råd, rökavvänjning och träningsvanor. Resultatet visade att 

depressiva symtom minskade med hjälp av en beteendeorienterad rehabilitering och även i 

denna studie framkom att fysisk träning var en viktig komponent vid behandling av 

depressiva symtom. 

 

Wang et al. (2012) har undersökt effekterna av en egenvårdsmanual som patienterna fick ta 

med sig hem vid utskrivning efter en hjärtinfarkt. Manualen var logisk och systematiskt 

upplagd och var uppdelad i tre delar. Första delen innehöll grundläggande medicinsk 

information om hjärtinfarkt, hjärtats anatomi, sjukdomsprocess och symtom. Manualen gick 

sedan in på att identifiera riskfaktorer och hur patienten bibehåller en hälsosam livsstil samt 

stresshantering. Del två innehöll svar på vanligt återkommande frågor om till exempel 

medicinering, oro och ångest. Sista delen i manualen innehöll information om 

riskparametrar såsom blodtryck, blodsocker och blodfetter samt även råd från en dietist. 

Syftet var att se om rehabiliteringsprogrammet gynnade livskvalitet och psykisk hälsa. 

Användandet av den enkla egenvårdsmanualen ökade livskvalitén och reducerade 

förekomst av ångesten hos deltagarna. Egenvårdsmanualen hade däremot ingen signifikant 

skillnad vad gäller depression enligt HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale. 

 

Mohammadpours et al. (2015) intervention syftade till att bedöma om patienter som upplevt 

en hjärtinfarkt kan få förbättrad förmåga till egenvård med hjälp av en stöd- och 

utbildningsintervention. I utbildningen ingick tre stycken 45 minuters lektioner där de fick 

information om hjärtats funktion, etiologi och riskfaktorer för hjärtinfarkt samt även 

hanteringen av riskfaktorer så som stress och ångest. Därefter fick deltagarna kontinuerlig 

uppföljning i form av stöd och rådgivning via telefon. Interventionens resultat, i jämförelse 

med kontrollgruppen, visade att utbildningen gav god kunskap och motivation till egenvård 

vilket ledde till att patienterna kunde hantera återhämtningen efter hjärtinfarkten på ett mer 

tillfredställande sätt. Interventionen visade att den formen av stöd och utbildningsprogram 

ledde till att patienternas behov av stöd tillgodoses. 

 

Mittag et al. (2006) undersökte om ett uppföljningsprogram via telefonrådgivning kunde 

tillfredsställa patienternas behov av stöd efter en hjärtinfarkt. Deltagarna i 
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interventionsgruppen blev uppringda av en sjuksköterska en gång i månaden under ett års 

tid. Sjuksköterskan följde en individanpassad manual innehållande rådgivning angående 

fysisk aktivitet, nutrition samt stresshantering. Kontrollgruppen fick standardinformation, 

skriftligen från sjukhuset. Det framkom i resultatet att telefonrådgivningen genererade i 

minskade riskfaktorer så som ångest och depression. Metoden var dessutom 

kostnadseffektiv enligt Mittag et al. (2006). 

 

Hoseini et al. (2013) utvecklade ett ljudband innehållande utbildning och information som 

patienten kan tänkas behöva efter en bypass graft operation till följd av en hjärtinfarkt. Detta 

ljudband fick patienterna med sig hem vid utskrivning. Nivåerna av ångest och depression 

mättes med frågeformuläret HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale. Patienterna 

delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen som provade 

ljudbandet visade signifikant lägre nivåer av ångest och depression än kontrollgruppen. 

Studien påvisar att utbildning via ett ljudband kan vara ett effektivt redskap i egenvården. 

 

Socialt stöd 

 

Dela erfarenheter 

Flertalet studier framhåller att individer som drabbats av en hjärtinfarkt finner stöd i att dela 

sina upplevelser med någon som har varit med om liknande händelse. Detta har visats sig 

kunna leda till att individerna lättare kan hantera sina psykiska och fysiska åkommor 

(Hanssen et al., 2005; Junehag et al., 2014). 

 

Junehag et al. (2014) ville i sin intervention fastställa värdet av mentorer till individer som 

har haft en hjärtinfarkt. Mentorerna skulle själva ha gått igenom en hjärtinfarkt under de 

senaste tio åren. Syftet med mentorskap var att under ett års tid erbjuda personligt stöd till 

individer som genomgått en hjärtinfarkt. Detta för att se om mentorskap gjorde skillnad vad 

gäller den psykiska hälsan hos deltagarna. Resultatet visade att deltagarna som fått en 

mentor uppskattade hjälpen. Mentorerna delade med sig av sina egna erfarenheter vilket 

betydde mycket för deltagarna. De individer som tidigare hade varit oroliga att lämna 

hemmet tvekade nu inte att resa både runt i Sverige men även utomlands. Under tidens gång 
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tillsammans med sina mentorer förstod deltagarna att psykologiska reaktioner var helt 

normalt och deltagarna ansåg att prata om sin hjärtinfarkt var det bästa botemedlet mot 

oron. ”We are talking with each other, with the mentor... and sometimes he interrupts and 

says... Thats the same thing he´s been through! So, I thought it was good with a mentor, to 

have someone to talk to” (Junehag et al., 2014, s. 26). Deltagarna i studien som ej haft stöd av 

en mentor  förklarade att de kände en oönskad ensamhet. Vissa undvek att vara ensamma på 

grund av rädsla för mörka existentiella tankar som kunde komma upp då. Samtliga hade 

önskemål om organiserat stöd, gärna av andra som också upplevt en hjärtinfarkt. ”One 

should get a chance to talk about one´s experiences with others who have been through this 

before” (Junehag et al., 2014, s. 27). Även deltagarna i Hanssen´s et al. (2005) studie önskade 

att träffa andra individer som upplevt en hjärtinfarkt för att ha möjlighet att ta del av deras 

upplevelser som ett stöd i bearbetningen av händelsen. Detta mentorskap kunde vara som 

komplement till det stöd de fick från familjen.  

 

Familj 

Familjen kan ha en viktig roll vad gäller stöd till individer som drabbats av en hjärtinfarkt 

men okunskap hos familjen ses som ett hinder i återhämtningsprocessen (Garcia et al., 2015; 

Hagan, Botti & Watts, 2007; Hanssen et al., 2005). 

 

Garcia et al. (2015) har undersökt vikten av stöd från familj och vänner efter en akut 

hjärtinfarkt. De visar i sitt resultat att i anslutning till det akuta skedet önskade patienterna 

stöd från den närmaste familjen oavsett om de hade nära kontakt eller ej. Forskarna 

observerade att patienterna ansåg att det var familjens ansvar att tillgodose deras behov av 

stöd direkt efter det akuta skedet. Den oro som sjukdomen och sjukhusmiljön skapade 

lindrades genom att familjen var närvarande. Senare i återhämtningsprocessen var 

patienterna mer mottagliga för stöd från andra, till exempel vänner eller grannar. 

Hagan et al. (2007) och Junehag et al. (2014) visar även de att familjen är av stor betydelse 

efter en hjärtinfarkt, både som emotionellt och socialt stöd. Familjen skapade en känsla av 

trygghet (Junehag et al., 2014). 
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Deltagarna i Hagan et al. (2007) studie ansåg att familjen gav livslust och motivation till att 

delta i rehabiliteringen. En deltagare beskrev det så här: ”I mean it´s only because of the 

family that I try to do something” (Hagan et al., 2007, s. 110). Deltagare som inte hade 

möjlighet att vara nära sin familj beskrev det som en stressfaktor. Studien visar även att ett 

starkt socialt nätverk gav individerna en känsla av att deras liv var viktigt, inte enbart för 

dem utan även för andra (Hagan et al., 2007). 

 

Deltagarna i Hanssens et al. (2005) studie uppskattade engagemanget från familjen. De 

upplevde att familjen gärna ville ge stöd men i brist på kunskap och information istället 

behandlade dem som sjuka och blev då överbeskyddande, vilket hämmade dem att återgå 

till livet som det var innan hjärtinfarkten. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Denna uppsats är en litteraturöversikt av både kvalitativt och kvantitativt material, vilket 

gav en bra överblick över det aktuella forskningsområdet. Blandningen av de olika 

designerna ses som en styrka i arbetet då de täcker både statistik och upplevelser och känslor 

(Friberg, 2012, s. 100). Valet av ämne till litteraturöversikten grundar sig i erfarenheter från 

praktikperioder som skapade ett intresse för området. Syftet var att belysa patienters behov 

av stöd efter en hjärtinfarkt för förebygga depressiva symtom. Från början var syftet att 

belysa patienters behov av stöd och information efter en hjärtinfarkt för att förebygga 

depressiva symtom. Ordet information valdes bort då det ansågs vara en form av stöd.  

 

Det visade sig att det var mycket forskat inom området då vi fick ett stort antal träffar i 

databassökningarna. Detta betyder att det kan vara svårt att avgöra om datamättnad är 

uppnådd vilket kan ses som en svaghet i arbetet dock uppkom dubletter vilket kan tyda på 

viss datamättnad. Valet av att skriva ur ett patient perspektiv gjorde dock att antalet 

relevanta artiklar blev färre. Sökningarna har skett i tre databaser för att försöka få en så bred 

sökning som möjligt och en tidsram på tio år användes för att få så aktuell forskning som 

möjligt. Polit och Beck (2012, s. 98) skriver att avgränsningar i sökningar av artiklar bör göras 
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för att säkerställa reproducerbarheten, vilket kan göras genom att begränsa sökningar inom 

en viss tidsram. Sökord och sökkombinationer redovisas i tabell 1 vilket också gör att arbetet 

är replikerbart. 

 

Artiklarna har analyserats noggrant för att få med all relevant information i artiklarna. I 

enighet med Forsberg & Wengström (2008, s.165) har analysprocessen och dess 

kondenseringar tydliggjorts genom en tabell för att för att läsaren skulle kunna följa 

processen. Då samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket inte är 

litteraturöversiktförfattarnas modersmål kan eventuella feltolkningar inte uteslutas vid 

granskning och kvalitetsbedömning av artiklarna. För att minska risken för feltolkningar och 

öka trovärdigheten har båda författarna läst och granskat artiklarna var för sig för att sedan 

tillsammans kvalitetsbedöma. För att tillgodose tillförlitligheten har alla artiklar 

kvalitetsbedömts på samma sätt, beroende på om de är kvalitativa eller kvantitativa. Detta 

för att minska risken för att felaktiga slutsatser ska dras (Forsberg & Wengström, 2008, s. 30). 

 

Artiklarna som inkluderades var från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, 

Iran, Canada, Australien, Brasilien och Kina. Detta visar att många kulturer är representerade 

vilket kan ses som en styrka då vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Innehållet speglar 

förhållendena i dessa länder men studierna visar i stort sett samma sak vilket kan betyda att 

oberoende vart patienten kommer ifrån är behovet av stöd efter en hjärtinfarkt det samma. 

 

Resultatdiskussion 

För att belysa vilka behov av stöd som patienterna har bör det först tydliggöras vad vården 

erbjuder, vilket litteraturöversikten redovisar. Genomgående i resultatet framkommer att de 

stöd patienterna är i stort behov av från sjukvården är information som kan bidra till en 

förståelse hur hjärtinfarkt och depressiva symtom hör ihop.  

 

Utifrån det holistiska synsättet bör vården se till hela människan, både den fysiska och 

psykiska hälsan samt ha i åtanke att detta har ett starkt samband. Individer ingår i ett 

sammanhang som kan ha betydelse för hur mottaglig individen är för stöd och information.  
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Resultatet visar att individer som drabbats av en hjärtinfarkt kände sig väl omhändertagna 

på sjukhuset. Deltagarna i studierna upplevde att de fick information men att informationen 

var av övergripande karaktär och svår att relatera till. De ansåg även att de var svårt att ta till 

sig den information som erbjöds så nära inpå den akuta händelsen. De kände sig förvirrade 

och hade svårt att sortera tankar och känslor och ännu svårare att veta vilken information 

som var relevant eller vad de skulle fråga om. Detta ser litteraturöversiktens författare som 

ett problem då vårdtiderna idag är korta vilket betyder att när patienterna väl är mottagliga 

för att ta in information är de inte kvar på sjukhuset. Detta styrks av Klang och Söderkvist 

(2013, s.173) som menar att patienter i chockfasen inte kan ta till sig information. Det kan 

dröja veckor innan patienten kan ta till sig informationen, beroende på personlighet.  

 

Det verkar saknas rutiner för när, var och hur information erbjuds och vilken typ av 

information som är relevant för den enskilde patienten. Socialstyrelsen (2012) menar att 

patientanpassad information ska utformas och förmedlas utifrån patienters förmåga att 

kunna ta till sig information samt ta hänsyn till patientens behov.  

Resultatet visar även att det är möjligt att minska ångestnivåerna hos patienten med hjälp av 

kunskap och stöd då det visat sig ge en känsla av kontroll och större förståelse för sin 

sjukdom Då stöd i form av information efter en hjärtinfarkt har visat sig vara både önskvärt 

och effektivt borde det vara en obligatorisk uppföljning med dessa patienter, antingen i form 

av gruppträff, individuella möten eller genom en telefonkontakt.  

Enligt Haws, Ramjeet och Gray (2011) känner sig sjuksköterskor inte tillräckligt utbildade för 

att kunna uppmärksamma depressiva symtom. De underskattade även förekomsten av 

depression efter en hjärtinfarkt och konsekvenserna av det blev att depression blev 

underdiagnostiserat och obehandlat. Depressionen visade sig försämra följsamheten och 

blev ett hinder i rehabiliteringen. Att det skulle krävas extra utbildning för att 

uppmärksamma dessa symtom anser litteraturöversiktens författare inte vara nödvändigt då 

det väsentliga inte är att kunna diagnostisera depression. Däremot krävs kunskap om att det 

är ett vanligt förekommande med ångest och oro efter en hjärtinfarkt. Denna kunskap ska 

kunna förmedlas till patienten utifrån dennes förmåga att ta till sig information.  
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I litteraturöversiktens resultat framkommer också att individanpassat stöd har visat sig ha en 

positiv inverkan på depressiva symtom efter en hjärtinfarkt.  

Detta uppmärksammade även Paquet, Bolduc, Xhignesse och Vanasse (2005) i sin studie, att 

det finns ett glapp mellan vilket stöd vården erbjuder och vilket behov patienterna har. Det 

ansågs därför viktigt att patienterna själva fick komma med förslag på vad som skulle ingå i 

rehabiliteringsprogrammet och på så vis få det mer individanpassat. Det visade sig öka 

motivationen och förståelsen hos patienterna till de livsstilsförändringar som var 

nödvändiga. Detta styrks av Socialstyrelsen (2015) som menar att vårdpersonalen är skyldig 

att ge patienten individuellt anpassad information. 

 

Det finns även en annan aspekt på problemet. Den rehabilitering som sjukvården erbjuder 

utnyttjas inte alltid av patienterna. Resultatet visar att de som deltog i rehabiliteringen var 

yngre och mindre sjuka, vilket kan betyda att de som eventuellt har störst behov av 

rehabilitering väljer att inte delta. Kan det vara så att fler patienter hade deltagit i 

rehabiliteringen om de hade blivit bättre informerade om vilka reaktioner som kan 

uppkomma efter en hjärtinfarkt och att de med rätt hjälp går att förebygga dessa? Då 

resultatet visar att ett individanpassat rehabiliteringsprogram har god effekt på reducering 

av depressiva symtom så som ångest och oro är det viktigt att så många som möjligt deltar. 

Där visar resultatet att familjens stöd ökade motivationen att delta i rehabiliteringen. 

För att familjen ska kunna ge rätt stöd är det en fördel att de är väl informerade och känner 

sig trygga i situationen. Det kan annars ge en omvänd effekt som resultatet också visar. 

Familjen blev, i brist på kunskap, överbeskyddande vilket hämmade återhämtningen. Detta 

styrks även av McLean och Timmins (2007) som skriver att om de närstående fick tillräckligt 

med information kunde det leda till ökat förtroende att agera effektivt i vissa situationer och 

därmed vara ett stöd för individen. Brist på information kunde skapa en spänning i 

relationen mellan individ och närstående vilket hade en negativ inverkan på 

återhämtningen. Detta visar att det kan vara lätt att hamna i en negativ spiral om inte 

patienterna får det stöd de har behov av.  

 

Som komplement till stödet från familjen hade individerna ett behov av att samtala med 

någon som upplevt samma sak. En metod som visade sig vara effektiv var mentorskap. Att 
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dela sina erfarenheter samt att få höra att problem och känslor som upplevs är helt normala, 

ansågs vara det bästa botemedlet mot oron. Litteraturöversiktens författare anser att 

möjligheterna för ett organiserat mentorskap borde undersökas, då det inte skulle belasta 

sjukvården märkbart men ändå ge ett stort stöd till den enskilde individen. 

 

Enligt det holistiska synsättet ska patienten ses i sin helhet och i sitt sammanhang. Inte 

enbart definieras i relation till sin fysiska kropp vilket även kan ses i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska som menar att vården ska 

genomsyras av en helhetssyn (Socialstyrelsen, 2005). Då många forskare har visat att 

depressiva symtom efter en hjärtinfarkt är vanligt förekommande samt att det går att 

förebygga med hjälp av information, individuellt anpassad rehabilitering samt socialt stöd, 

borde vården se över sina rutiner vad gäller eftervård av dessa patienter. 

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att hjärtinfarkt påverkar den psykiska hälsan. Det 

framkommer i resultatet att detta går att förebygga med rätt stöd. Det patienterna saknade 

mest var information som gick att relatera till samt möjlighet att prata med någon 

professionell som var inläst på deras sjukdomshistoria eller någon med liknande erfarenhet. 

Med individanpassad information med fokus på psykiska konsekvenser, en öppen 

telefonlinje samt stöd från familj eller mentorer, skulle det vara möjligt att förebygga 

depressiva symtom med relativt enkla samt kostnadseffektiva medel. Då detta är ett väl 

utforskat ämne där samma resultat återkommer, som tydligt visar på sambandet mellan 

hjärtinfarkt och depressiva symtom , är inte vidare forskning relevant. Det som behövs nu är 

åtgärder!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Referenser 

 

*Artiklar som ingår i resultatet. 

 

*Bellman, C., Hambreaeus, K., Lindbäck, J., & Lindahl, B. (2009). Achievement of Secondary 

Preventive Goals After Acute Myocardial Infarction. Journal of Cardiovascular Nursing, 24, (5), 

362-368. 

 

Birkler, J. (2012). Filosofi och omvårdnad. Etik och människosyn. Stockholm: Liber. 

 

*Brink, E., Karlson, B. W., & Hallberg. L. R.-M. (2005). Readjustment 5 months after a first-

time myocardial infarction reorienting the active self. Journal of Advanced Nursing, 53, (4), 403-

411.  

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad- Studiematerial för undervisning 

inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad- ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och 

Malmö högskola”. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, Evidensbaserad omvårdnad. 

 

Chapa, D.W., Akintade, B., Son, H., Woltz, P., Hunt, D., Friedmann, E., Hartung, M.K., & 

Thomas, S.A. (2014). Pathophysiological Relationships Between Heart Failure and 

Depression and Anxiety. Critical Care Nurse, 34, 14-25. 

 

Eikeland, A., Haugland, T., & Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid hjärtsjukdomar. I H. 

Almås & D-G. Stubberud & R. Grønseth (Red.), Klinisk omvårdnad 1 (s. 207-243). Stockholm: 

Liber. 

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2013). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Flensner, G. (2010). Det vetenskapliga ämnet. I E. Dahlborg-Lyckhage (Red.), Att bli 

sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne (s. 85-107). Lund: Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier - Värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

*Garcia, R.P., de Lourdes Denardin Budó, M., Schwartz, E., Simon, B.S., & Machado da Silva, 

F. (2015). Social support towards the necessity of caring after myocardial infarction. Revista 

Brasileira de Enfermagem, 68, (4), 564-570.  

 

*Hagan, N.A., Botti, M.A., & Watts, R.J. (2007). Financial, family, and social factors impacting 

on cardiac rehabilitation attendance. Heart & Lung, 36, (2), 105-113.  

 

*Hanssen, T.A., Nordrehaug, J.E., & Hanestad, B.R. (2005). A qualitative study of the 

information needs of acute myocardial infarction patients, and their preferences for follow-

up contact after discharge. European Journal of Cardiovascular Nursing, 4, 37-44. 



 

 

 

Haws, J., Ramjeet, J., & Gray, R. (2011). A national survey of GP and nurse attitudes and 

beliefs towards depression after myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing, 20, 3215-

3223. 

 

*Hoseini, S., Soltani, F, Beygi, M. B., & Zarifsanaee, N. (2013). The effect of educational 

audiotape programme on anxiety and depression in patients undergoing coronary artery 

bypass graft. Journal of Clinical Nursing, 22, 1613-1619. 

 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Rev.utg.). 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

*Junehag, L., Asplund, K., & Svedlund, M. (2014). A qualitative study: Perceptions of the 

psychosocial consequences and access to support after an acute myocardial infarction. 

Intensive and Critical Care Nursing, 30, 22-30. 

 

Klang-Söderqvist, B. (2013). Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur. 

 

*Kristofferzon, M-L., Löfmark, R., & Carlsson M. (2008). Managing consequenses and finding 

hope- experiences of Swedish women and men 4-6 months after myocardial infarction. 

Nordic College of Caring Science. 22, 367-375. 

 

*Larsen, K.K., Vestergaard, M., Søndergaard, J., & Christensen, B. (2011). Rehabilitation 

status three months after first-time myocardial infarction. Scandinavian Journal of Primary 

Health Care, 29, 210-215. 

 

Martens, E.J., Hoen, P.W., Mittelhaeuser, M., de Jonge, P., & Denollet, J. (2010). Symtom 

dimensions of post-myocardial infarction depression, disease severity and cardiac prognosis. 

Psychological Medicine, 40, 807-814. 

 

McLean, S., & Timmins, F. (2007). An exploration of the information needs of spouse/partner 

following acute myocardial infarction using focus group methodology. Nursing in Critical 

Care, 12, (3), 141-150. 

 

*Mittag, O., China, C., Hoberg, E., Juers, E., Kolenda, K-D., Richardt, G., Maurischat, C., & 

Raspe, H. (2006). Outcomes of cardiac rehabilitation with versus without a follow-up 

intervention rendered by telephone (Luebeck follow-up trial): overall and gender-specific 

effects. International Journal of Rehabilitation Research, 29, (4), 295-302. 

 

*Mohammadpour, A., Shargi, N.R., Khosraven, S., Alami, A., & Akhond, M. (2015). The 

effect of a supportive educational intervention developed based on the Orem´s self-care 

theory on the self-care ability of patients with myocardial infarction: a randomized 

controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 24, 1686-1692. 

 

Newman, S. (2003). The psychological perspective: a professional view. Heart, 89, 16-18. 



 

 

 

Ostergaard Jensen, B., & Petersson, K. (2002). The illness experiences of patients after a first 

time myocardial infarction. Patient Education and Caunseling, 51, 123-131. 

 

Page, K. N., Davidson, P., Edward, K-L., Allen, J., Cummins, R.A., Thompson, D.R., & 

Worral-Carter, L. (2010). Recovering from an acute cardiac event- the relationship between 

depression and life satisfaction. Journal of Clinical Nursing, 19, 736-743. 

 

Páquet, M., Bolduc, N., Xhignesse, M., & Vanasse, A. (2005). Re-engineering cardiac 

rehabilitation programmes: considering the patient´s point of view. Journal of Advanced 

Nursing, 51, (6), 567-576.  

 

Polit, D. F. & Beck C. T. (2012). Nursing Research: Generating and assesing Evidence for Nursing 

Practice. Philadelphia: Lippinkott, Williams and Wilkins. 

 

SBU. (2010). Psykosocialt stöd och rehabilitering. Stockholm: Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering. Hämtad 19 oktober, 2015, från, 

www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/-Brostcancer-och-

rehabilitering/Faktarutor/Psykosocialt-stod-och-rehabilitering/  

 

Segersten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), 

Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 97-109). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Skärsäter, I. (2009). Psykisk ohälsa. I A-K. Edberg., & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder. 

Hälsa och ohälsa (s. 711-746). Lund: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Artikelnr 2005-

105-1. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 30 maj, 2015, från, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  

 

Socialstyrelsen. (2008). Lägesrapport. Hälso- och sjukvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad 23 oktober, 2015, från, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8864/2008-131-

7_20081317_rev.pdf  

 

Socialstyrelsen. (2009). Återinskrivna inom 30 dagar efter utskrivning efter hjärtinfarkt. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 15 maj, 2015 från, 

www.socialstyrelsen.se/indikatorer/socindikatorbibliotek/utvardering/aterinskrivnainom30d

agarefterutskrivning  

 

Socialstyrelsen. (2014). Hjärtinfarkter 1990–2013 – Myocardial infarctions in Sweden 1990–

2013. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 25 maj, 2015, från, 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-11-13    

 

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/-Brostcancer-och-rehabilitering/Faktarutor/Psykosocialt-stod-och-rehabilitering/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/-Brostcancer-och-rehabilitering/Faktarutor/Psykosocialt-stod-och-rehabilitering/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8864/2008-131-7_20081317_rev.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8864/2008-131-7_20081317_rev.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/socindikatorbibliotek/utvardering/aterinskrivnainom30dagarefterutskrivning
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/socindikatorbibliotek/utvardering/aterinskrivnainom30dagarefterutskrivning
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-11-13


 

 

Socialstyrelsen (2015). Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad 20 oktober, 2015, från, 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-10 

 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – stöd för styrning och ledning 

– remissversion. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 20 oktober, 2015, från, 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-12  

 

*Söderman, E., Lisspers, J., & Sundin, Ö. (2007). Impact of depressive mood on lifestyle 

changes in patients with coronary artery disease. J Rehabil Med, 39, 412-417. 

 

Turner, A., Phillips, L., Hambridge, J.A., Baker, A.L., Bowman, J., & Colyvas, K. (2010). 

Clinical outcomes associated with depression, anxiety and social support among cardiac 

rehabilitation attendees. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 44, 658-666. 

 

*Uysal, H., & Ozcan, S. (2013). The effect of individual education on patients´ physical 

activity capacity after myocardial infarction. International Journal of Nursing Practice, 21, 18-28. 

 

*Wang, W., Chair, S.Y., Thompson, D.R., & Twinn, S.F. (2012). Effects of home-based 

rehabilitation on health-related quality of life and psychological status in Chinese patients 

recovering from acute myocardial infarction. Heart & Lung, 41, 15-25. 

 

Wiles, R., & Kinmonth, A-L. (2001). Patients´ understandings of heart attack: implications for 

prevention of recurrence. Patient Education and Counceling, 44, 161-169. 

 

 

 

 

 

 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-10
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-12


 

 

 

          Bilaga 1. Kvalitativ bedömningsmall från Carlsson & Eiman (2003)  
Poängsättning  0  1  2  3  

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat = 3p)  
Saknas  1/3  2/3  Samtliga  

Introduktion  Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven  
Syfte  Ej angiven  Otydlig  Medel  Tydlig  
Metod          
Metodval adekvat till 

frågan  
Ej angiven  Ej relevant  Relevant    

Metodbeskrivning  
(repeterbarhet möjlig)  

Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig  

Triangulering  Saknas  Finns      

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet)  
Ej 

acceptabel  
Låg  Medel  God  

Patienter med 

lungcancerdiagnos 
Ej undersökt  Liten del  Hälften  Samtliga  

Bortfall  Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 %  
Bortfall med betydelse för 

resultatet  
Analys 

saknas/Ja  
  
Nej  

    

Kvalitet på analysmetod  Saknas  Låg  Medel  Hög  
Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna      

Resultat          
Frågeställning besvarad  Nej  Ja      

Resultatbeskrivning  
(redovisning, koder etc.)  

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc.)  
Ej 

acceptabel  
Otydlig  Medel  God  

Diskussion          

Problemanknytning  Saknas  Låg  Medel  Tydlig  
Diskussion av egenkritik 

och felkällor  
Saknas  Låg  God    

Anknytning till tidigare 

forskning  
Saknas  Låg   Medel   God  

Slutsatser          
Överensstämmelse med  
resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses)  

Slutsatser 

saknas  
Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas      

Total poäng (max 48 p)  P  P  P  P  
                Grad I: 80 %                        P  
                Grad II:70 %                        %                
                Grad III: 60 %                                                 Grad  

  
Titel  

  
Författare  

   
  

  

             



 

 

             

          Bilaga 2. Kvantitativ bedömningsmall från Carlsson & Eiman (2003)  

Poängsättning  0  1  2  3  

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat = 3p)  
Saknas  1/3  2/3  Samtliga  

Introduktion  Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven  
Syfte  Ej angiven  Otydlig  Medel  Tydlig  
Metod          
Metodval adekvat till 

frågan  
Ej angiven  Ej relevant  Relevant    

Metodbeskrivning  
(repeterbarhet möjlig)  

Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig  

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet)  
Ej acceptabel  Låg  Medel  God  

Patienter med 

lungcancerdiagnos   
Ej undersökt  Liten del  Hälften  Samtliga  

Bortfall  Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 %  
Bortfall med betydelse 

för resultatet  
Analys 

saknas/Ja  
  
Nej  

    

Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna      

Resultat          

Frågeställning besvarad  Nej  Ja      
Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc.)  
Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder,  
signifikans)  

Saknas  Mindre bra  Bra    

Confounders  Ej kontrollerat  Kontrollerat      
Tolkning av resultatet  Ej acceptabel  Otydlig  Medel  Tydlig  
Diskussion          

Problemanknytning  Saknas  Låg  Medel  Tydlig  
Diskussion av egenkritik 

och felkällor  
Saknas  Låg  God    

Anknytning till tidigare 

forskning  
Saknas  Låg   Medel   God  

Slutsatser          
Överensstämmelse med  
resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses)  

Slutsatser 

saknas  
Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas      

Total poäng (max 47 p)  P  P  P  P  
                Grad I: 80 %                   P  
                Grad II:70 %                   %                
                Grad III: 60 %                                                                                          Grad  

  
Titel  

  
Författare  

   



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Bellman, 

Hambraeus, 

Lindbäck, Lindahl 

2009 

Sverige 

Att beskriva hur stor 

andel patienter som 

medverkar i hjärtskola 

samt vilka egenskaper 

de har och även vilka 

effekter utbildningen 

har på patienters 

blodtryck, LDL, 

kolesterol, rökning, 

träningsvanor, 

livskvalitet, 

hjärtproblem och 

återinläggning på 

sjukhus ett år efter en 

akut hjärtinfarkt. 

Kvantitati

v 

 

2822 

deltagare 

Journaler, 

frågeformulär, 

observationer. 

Patienterna som 

deltog i hjärtskola 

slutade röka i 

större 

utsträckning än 

de som inte 

deltog. Resultatet 

visade ingen 

signifikant 

skillnad i de 

andra 

variablerna. 

Hög kvalitet 

Brink, Karlson, 

Hallberg 

2006 

Sverige 

Att undersöka 

egenvårdsprocessen 

hos män och kvinnor, 

5 månader efter sin 

första hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

 

21 

deltagare 

 

Intervjuer Deltagarna 

uppgav att deras 

aktivitetsnivå 

hämmades av 

den kroniska 

tröttheten och 

andra 

hälsoproblem de 

kände. Att 

omorientera sitt 

aktiva jag var 

centralt för 

återhämtningen 

av hjärtinfarkten. 

Omorienteringen 

var begränsad av 

uppfattningen 

och hanteringen 

av sjukdomen. 

Medel kvalitet 

Garcia, de Lourdes 

Denardin Budó, 

Schwartz, Simon, 

Machado da Silva 

2015 

Brasilien 

Att undersöka behovet 

av socialt stöd från 

familjen efter en akut 

hjärtinfarkt.  

Kvalitativ  

 

6 familjer Observationer, 

intervjuer. 

I det akuta skedet 

önskar deltagarna 

stöd från den 

närmaste 

familjen. I senare 

skede kan stöd 

från grannar och 

vänner vara 

aktuellt. 

Medel kvalitet 

Hagan, Botti, Watts 

2007 

Australien 

Att identifiera och 

undersöka vilka 

likheter och skillnader 

som finns hos 

individer som deltar i 

rehabilitering efter 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

 

10 

deltagare 

Intervjuer Att ekonomi, 

familj och socialt 

stöd har 

betydelse för 

deltagandet i 

rehabiliteringen. 

Medel kvalitet 

 

 



 

 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Hanssen, 

Nordrehaug, 

Hanestad 

2004 

Norge 

Att undersöka behov 

av information hos 

inneliggande 

patienter efter akut 

hjärtinfarkt och deras 

önskemål om 

uppföljningskontakt 

efter utskrivning från 

sjukhuset. 

Kvalitati

v 

 

14 

deltagare 

Intervjuer. Resultatet visar att det 

finns brister kring 

informationen i mötet 

med patienterna i 

sjukhuset och efter 

utskrivning. Tydligt hos 

deltagarna var önskemål 

om öppen telefon kontakt 

vid uppföljning. 

Resultatet stödjer 

kunskapen om behovet 

att förbättra information 

och stöd efter en akut 

hjärtinfarkt. 

Hög kvalitet 

Hoseini, Soltani, 

Babaee Beygi, 

Zarifsanaee 

2013 

Iran 

Att undersöka 

användandet av ett 

ljudinspelat 

undervisningsprogra

m för oro och 

depression hos 

patienter som 

genomgår bypass 

operation (CABG). 

Kvantitat

iv 

 

70 

deltagare 

Intervention Resultatet visade på en 

signifikant skillnad 

mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Ett 

ljudinspelat 

utbildningsprogram för 

CABG patienter minskar 

deras nivå av oro och 

depression efter 

operationen. 

Medel kvalitet 

Junehag, 

Asplund, 

Svedlund 

2013 

Sverige 

Att beskriva 

individers 

uppfattningar om 

psykosociala 

konsekvenser efter en 

akut hjärtinfarkt samt 

deras tillgång till stöd 

ett år efter händelsen. 

Kvalitati

v  

 

20 

deltagare 

Intervjuer  Deltagarna upplevde 

psykosociala 

konsekvenser som ångest 

och rädsla att bli drabbad 

av ytterligare en 

hjärtinfarkt. De flesta 

uppskattade sin mentor 

och några utan mentor 

önskade organiserat stöd. 

Deltagarna var oftast 

missnöjda med 

uppföljningen under 

återhämtningen.  

Hög kvalitet 

Kristofferzon, 

Löfmark, 

Carlsson 

2007 

Sverige 

Att beskriva 

upplevelser från 

vardagen sex 

månader efter en 

hjärtinfarkt 

Kvalitati

v 

39 

deltagare 

Semistrukturer-

ade intervjuer 

Deltagarna som hade 

svårigheter att hitta 

balansen i vardagen var 

de som saknade stöd av 

ett socialt nätverk  

Hög kvalitet 

Larsen, 

Vestergaard, 

Söndergaard, 

Christensen 

2011 

Danmark 

Att identifiera vilka 

områden som bör 

vara i fokus vid 

långsiktig 

rehabilitering efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvantitat

iv 

 

908 

deltagare 

Frågeformulär Resultatet visar att det 

finns ett behov av vidare 

rehabilitering efter tre 

månader och fokus bör 

ligga på den mentala 

hälsan, rökvanor och 

mediciner. 

Medel kvalitet 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Mittag, China, 

Hoberg, Juers, 

Kolenda, 

Richardt, 

Maurischat, 

Raspe 

2006 

Tyskland 

Att utvärdera ett 

uppföljningsprog

ram via telefon 

under ett års tid i 

syfte att reducera 

riskfaktorer och 

förbättra 

livskvalitet. 

Kvantitativ 297 

deltagare 

Framingham 

(FRAM) scores 

Patienter i 

interventionsgrupp

en visade lägre 

FRAM poäng än 

kontrollgruppen. 

Medel kvalitet 

Mohammadpou

r, Rahmati 

Sharghi, 

Khosravan, 

Alami, Akhond 

2015 

Iran 

Att bedömma 

effekterna av 

utbildningsstöd 

intervention som 

är utvecklad 

baserad på 

Orem´s 

egenvårds teori 

om 

hjärtinfarktpatien

ters förmåga till 

egenvård. 

Kvantitativ 

 

66 

deltagare 

Frågeformulär Deltagarna i 

experimentgruppe

n hade bättre 

kunskap och 

motivation 

gällande egenvård  

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Medel kvalitet 

Söderman, 

Lisspers, 

Sundin 

2007 

Sverige 

Att utvärdera 

förebyggande 

åtgärder för 

depressiva 

symtom efter en 

hjärtinfarkt med 

hjälp av 

livsstilsförändrin

gar 

Kvantitativ 109 

deltagare 

Frågeformulär Resultatet visar att 

depressiva symtom 

minskade med 

hjälp av en 

beteendeorienterad 

rehabilitering och 

att fysisk träning 

var en viktig 

komponent vid 

behandling av 

depressiva 

symtom.  

Medel kvalitet 

Uysal, Ozcan 

2013 

Turkiet 

Att utvärdera 

effekterna av ett 

personligt 

utbildnings- och 

rådgivningsprogr

am som patienter 

får efter sin första 

hjärtinfarkt samt 

även se om det 

ger effekt på 

compliance i 

behandlingen. 

Kvantitativ 

 

90 

deltagare 

Frågeformulär Resultatet visar att 

personlig 

utbildning och 

rådgivning gav 

bättre fysisk 

kapacitet och 

förbättrad 

compliance i 

behandlingen 

genom 

regelbunden 

träning. 

Medel kvalitet 

Wang, Chair, 

Thompson, 

Twinn 

2011 

Kina 

Att utvärdera 

effekter av 

rehabiliteringpro

gram i hemmet. 

Kvalitativ 

 

160 

deltagare 

Intervjuer, 

frågeformulär. 

Resultatet visar 

lägre nivåer av 

ångest hos 

deltagarna men 

ingen signifikant 

Hög kvalitet 



 

 

skillnad vad gäller 

depression. 

 

 


