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SAMMANFATTNING 

Akut koronart syndrom (AKS) är benämningen på den process som innebär en plackruptur 

med efterföljande trombotisering i ett kranskärl. Insjuknandet kan debutera med allt ifrån en 

vag obehagskänsla till en dramatisk situation och är potentiellt livshotande.  

Kranskärlssjukdom är ett kroniskt tillstånd som den drabbade tvingas hantera resten av livet. 

Närstående, vilka utgör en viktig resurs i sammanhanget, drabbas även de av sjukdomens 

följder. Hänsyn och anpassning till den nya situationen kan leda till förändring i livet.   

Syftet med föreliggande studie var att belysa närståendes upplevelse av förändring i livet 

efter att partnern insjuknat i akut koronart syndrom. 

En kvalitativ metod valdes. Sex närstående till personer som för första gången insjuknat i 

akut koronart syndrom intervjuades. Insamlad data bearbetades genom kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim.  

Det resultat som framkom har indelats i tre kategorier: närståendes upplevelse av förändring 

av partnerns fysiska, psykiska och kognitiva tillstånd, närståendes upplevelse av förändring i 

livsstil samt närståendes upplevelse av nytillkommen oro och ökat ansvar. Exempel på 

vanliga förändringar var partnerns trötthet, vilken kunde leda till ökat sömnbehov och 

mindre ork för aktiviteter och socialt umgänge. Glömska och förändringar i humör och 

sinnesstämning hos partnern kunde leda till ökad kontroll och större hänsynstagande för den 

närståendes del. En tydlig förändring var den ökade mängden läkemedel där närstående ofta 

hjälpte till att kontrollera medicineringen. Flertalet hade gjort någon form av förändring 

gällande levnadsvanor som att öka andelen grönsaker i kosten eller att öka den fysiska 

aktiviteten. En nytillkommen oro för hälsa och framtid fanns. De närstående använde olika 

strategier som kontroll och försök till påverkan för att tillsammans med sina partners återfå 

en balans i livet.  

Den slutsats som kan dras är att närstående erfar förändringar i livet då partnern insjuknar i 

akut koronart syndrom. De närstående känner ofta stort ansvar för sin partner och kan 

genom sin närvaro bidra till att jämvikten återfås.  

Nyckelord: närstående, akut koronart syndrom, förändring, upplevelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Acute coronary syndrome (ACS) is a process that involves a plaque rupture and subsequent 

thrombosis in a coronary artery. Symptoms at onset can vary from a vague feeling of 

discomfort to a dramatic situation and the syndrome is potentially lifethreatening. Coronary 

artery disease is a chronic condition that the patient will have to deal with for the rest of his 

or her life. Spouses, who are an important resource in this context, are also affected by the 

consequences of the disease. Considerations and adjustments to the new situation could lead 

to change in life. 

The aim of this study was to highlight the spouse’s perception of change in life after the 

partner was diagnosed with acute coronary syndrome. 

A qualitative method was chosen, conducting semistructured interviews with six spouses of 

persons diagnosed with ACS for the first time. The collected data were processed using a 

qualitative content analysis according to Lundman and Hällgren Graneheim. 

The result have been divided into three categories: spouse’s experience of change in the 

partner’s physical, psychological and cognitive conditions, spouse’s experience of change in 

lifestyle and spouse’s experience of new concern and responsibility. Some common changes 

that emerged were the partner's fatigue, which could lead to increased need for sleep and 

less energy for activities and socializing. Forgetfulness and changes in the partner’s mood 

could lead to increased control and greater consideration for the spouses. Another change 

was the additional medication, the spouses often helped out by checking that the drugs had 

been taken. Most couples had done some sort of lifestyle change, for example increasing the 

amount of vegetables or the amount of physical activity. A new concern for health and 

future had emerged. The spouses used different strategies trying to control and influence 

their partners in order to regain a balance in their life. 

The conclusion to be drawn is that spouses experience changes in life when the partner is 

diagnosed with an acute coronary syndrome. The spouses often feel a great deal of 

responsibility for their partners and by their presence they can help to regain the balance in 

life. 

Keywords: spouse, acute coronary syndrome, change, experience 
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INLEDNING        

Hjärtsjukvården har under de senaste 20 åren genomgått stora förbättringar. Andelen 

insjuknade liksom andelen avlidna har minskat kraftigt (Socialstyrelsen, 2015). Att 

medelåldern ökar och att människor överlever akuta hjärthändelser innebär dock att antalet 

personer som lever med hjärtsjukdom ökar i samhället. Nära var sjunde person boende i 

Sverige har idag någon form av hjärt-kärlsjukdom och utgör tillsammans med sina 

närstående en stor grupp inom vård och omsorg (Hjärt-Lungfonden, 2015).   

För vårdpersonal kan ett akut koronart syndrom betraktas som en del av vardagen. För den 

insjuknade och närstående kan det däremot röra sig om en livsavgörande händelse. De 

flesta personer som vårdas för kranskärlsjukdom har en eller flera närstående. Sjukdomen 

får konsekvenser även för dem och många gånger ställs de närstående inför stora 

utmaningar (Stubberud, 2009). 

 

BAKGRUND 

Kranskärlsjukdom  
Begreppet hjärt- och kärlsjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar i 

cirkulationssystemet. Hit räknas kranskärlssjukdom, sjukdomar i hjärnans blodkärl, 

benartärsjukdom, hjärtsvikt och klaffsjukdomar (Rosengren, 2009).  

Kranskärlssjukdom delas vanligen in i en stabil och en instabil del. Till de stabila 

tillstånden räknas kärlkramp som inte förändrats de senaste tre månaderna samt stabil tyst 

ischemi. Den syrebrist som uppstår i hjärtmuskeln är vid ett kärlkrampsanfall tillfällig och 

orsakar ingen bestående skada. Ischemin kan bero på ökat syrekrav, minskat koronarflöde 

eller en kombination av dessa båda orsaker (Jonasson, 2010).  Med instabil 

kranskärlssjukdom menas en nydebuterad svår kärlkramp, en tidigare stabil kärlkramp som 

förvärrats eller ändrat karaktär, kärlkramp i vila eller en kärlkramp som uppstår redan 

första månaden efter en hjärtinfarkt. Den instabila varianten av kärlkramp riskerar i stor 

utsträckning att utvecklas till hjärtinfarkt och kallas ibland preinfarkt-angina. Vid en 

hjärtinfarkt uppstår celldöd i myokardiet av den allvarligt försämrade syretillförseln 

(Persson & Stagmo, 2014).  

Instabil kärlkramp ingår tillsammans med ST-höjningsinfarkt (STEMI), icke ST-

höjningsinfarkt (NSTEMI) och plötslig hjärtdöd i begreppet akut koronart syndrom (AKS). 

AKS innefattar flera olika tillstånd, dock orsakade av samma patofysiologiska 

mekanismer: ett vulnerabelt ateriosklerotiskt plack brister och orsakar en akut 

trombotisering. Detta leder i sin tur till ytterligare förträngning eller total ocklusion av det 

drabbade kärlet. Om syrebristen inte åtgärdas riskeras en bestående hjärtmuskelskada. 

EKG med ST- höjning i det akuta läget ger misstanke om totalstopp av blodflödet och 

måste direkt behandlas för att minska risken för betydande myokardnekros (Persson & 

Stagmo, 2014).  

Riskfaktorer för kranskärlsjukdom    

Den dominerande orsaken till kranskärlsjukdom är ateroskleros (Jonasson, 2010). 

Sjukdomen är intimt förknippad med vår livsstil och ett flertal riskfaktorer har identifierats. 

En del är icke påverkbara, dit hör ålder, ärftlighet, manligt kön och tidig menopaus (Held, 

2016). Andra riskfaktorer är påverkbara, varav de viktigaste är rökning, hypertoni, 

hyperlipidemi samt diabetes eller nedsatt glukostolerans (Jonasson, 2010; Persson & 
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Stagmo, 2014). Några av de psykosociala faktorer som visats sig ha betydelse för 

uppkomsten av kranskärlsjukdom är brist på kontroll, stress på arbetet och i familjen, 

negativa livshändelser, låg socio-ekonomisk status och depression (Rosengren, 2010).  

År 2004 publicerades en multinationell studie där det identifierats nio faktorer som kunde 

förklara 90 procent av alla hjärtinfarkter, dessa var höga blodfetter, rökning, psykosociala 

faktorer, högt blodtryck, diabetes, bukfetma, för låg fysisk aktivitet, för lite frukt och 

grönsaker samt mängden alkohol. Enskilda riskfaktorer ökade risken måttligt men en 

kombination av flera riskfaktorer gav en mångfaldig riskökning (Yusuf et al., 2004). 

Världshälsoorganisationen [WHO], (2013) anser att minst 75 procent av all 

kranskärlssjukdom skulle kunna förhindras med ändrade levnadsvanor.  

Insjuknande, vård och behandling      

Insjuknandet i AKS kan debutera med allt från en vag känsla av obehag till dramatiska 

tillstånd med svåra smärtor, andnöd, ångest, synkope (svimning) eller hjärtstopp. Även 

total symtomfrihet förekommer. Vid misstanke om akut kranskärlssjukdom ska patienten 

läggas in på sjukhus för observation, diagnostisering och behandling (Persson & Stagmo, 

2014).  

Vård och behandling av akut kranskärlsjukdom består av flera olika delar: dels den 

medicinska behandling som syftar till att motverka ischemi och trombbildning, dels 

reperfusionsbehandling (återställande av blodflödet till det ischemiska området), vanligen 

som perkutan coronar intervention (PCI), ofta kallad ballongvidgning. Samtidigt behandlas 

de symtom som uppkommit, till exempel smärta eller illamående (Bergman, 2012). 

Behandling med skyddande mediciner påbörjas. Funktionsundersökning av hjärtmuskeln 

utförs, i regel med hjälp av ultraljud (Persson & Stagmo, 2014). I det akuta skedet 

övervakas ett flertal funktioner som hjärtrytm, grad av ischemi, blodtryck, puls, andning, 

smärtskattning, hudstatus, allmäntillstånd, elimination, vätskebalans, kroppstemperatur, 

blodsocker samt tecken på hjärtsvikt eller andra komplikationer.  

I omvårdnaden ingår ett gott bemötande, vilket ökar känslan av trygghet, tröst och lindring. 

Att personalen är närvarande bidrar till att möta patient och närstående i en osäker tid och 

individuella behov utifrån den egna livsvärlden kan identifieras. Allt detta bidrar till goda 

hälsoprocesser (Johansson Sundler, 2010). I vård och rehabilitering ingår även 

kartläggning av riskfaktorer samt diskussion och undervisning om levnadsvanor (Bergman, 

2012).  

Sund livsstil och följsamhet till läkemedelsbehandling ingår i god sekundärprevention och 

utgör en viktig del av uppföljningen. Efter utskrivning erbjuds olika typer av strukturerad 

utbildning av ett multiprofessionellt team, ofta i form av en hjärtskola. Där kan till exempel 

ingå kostrådgivning, fysisk träning, tobaksavvänjning och kontakt med socionom för 

stress- eller krishantering. Parallellt sker återbesök till specialutbildade sjuksköterskor och 

läkare innan utremittering till öppenvård. Syftet med sekundärprevention är minskad risk 

för återinsjuknande (Held, 2016). Trots att den sekundärpreventiva medicineringen har 

blivit mer aggressiv på senare år, är den i sig inte tillräcklig. Goda levnadsvanor är 

grundläggande, dock gäller livsstilsförändringar som svåra att genomföra (Kotseva et al., 

2009). Det har visats att den som lever med en partner har ökad chans till god återhämtning 

efter AKS (Green et al., 2013).    

Tiden på sjukhus har genom årens lopp blivit allt kortare. Medelvårdtiden för hjärtinfarkt i 

Sverige är enligt ett svenskt kvalitetsregister 5,4 dagar med en mediantid på fyra dagar. 

Regionala skillnader finns, på det sjukhus där studien gjordes var medelvårdtiden 3,3 dagar 
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med en mediantid på två dagar (Swedeheart, 2015). Under en kort tidsperiod måste patient 

och närstående förhålla sig till en ny miljö, medpatienter och ett antal vårdare i olika roller. 

Tiden på sjukhus är ibland så kort att patient och närstående har svårt att uppfatta vad som 

hänt, vilket kan leda till en feltolkning av situationen (Perski & Osika, 2012). Den 

närmaste tiden efter utskrivning kan för både patient och närstående kännas särskilt otrygg 

och sårbar (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009). 

McLean och Timmins (2007) fann i en kvalitativ studie att närstående har en avgörande 

betydelse för patienters återhämtning efter en akut kranskärlshändelse. Att de närstående 

får uppmärksamhet, information och stöd ansågs därför vara av stor vikt. Resultat från 

studien visade även att de närstående hade svårt att hantera den information de fått men att 

de inte ville besvära vårdpersonalen genom att ställa krav.  

Livsvärld 
Livsvärldsteorin är en vetenskaplig modell som beskriver den existentiella värld 

människan lever i. Med begreppet livsvärld åsyftas en inre värld som speglar hur en unik 

människa uppfattar och upplever sin omvärld (Olsen & Sörensen, 2011). Det är den 

individuella värld som utgör varje persons vardagsverklighet och den utgör basen för 

sammanhang och mening (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Med uttrycket den levda kroppen menas att en mänsklig kropp är mer än en biologisk 

massa, den har såväl minnen, erfarenheter, tankar och känslor sen tidigare. Ett själsligt 

perspektiv är ständigt sammanflätat med den levda kroppen. Kroppsliga förändringar som 

exempelvis sjukdom, påverkar i någon mån människans hela existens och därmed 

livsvärld. Detta innebär att patienten är mer än sin sjukdom och att frågor om hälsa och 

vård inte bara förekommer inom sjukhusets väggar utan i hela samhället. Med det kan 

förstås att vårdaren på en kardiologisk enhet har generella kunskaper om hjärtsjukdom. 

Patienten har å andra sidan kunskap om hur sjukdomen upplevs av honom eller henne och 

hur den påverkar vardagslivet. Där ingår interaktion med närstående och det övriga sociala 

nätverket (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Människan interagerar ständigt med andra och ett livsvärldsperspektiv inkluderar på ett 

naturligt sätt de närstående. Vid sjukdom finns alltid någon form av sårbarhet, inte minst 

vid långvariga eller kroniska tillstånd, vilket ökar betydelsen av ett sammanhang. De 

närstående ses för en människa i regel som de viktigaste personerna i livet. (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Att i vården lägga fokus på den sjukes livsvärld innebär att den vardagliga tillvaron lyfts 

fram och att vården utgår från individens aktuella behov. Där ingår att ta hänsyn även till 

de närståendes perspektiv och därmed hur de upplever och påverkas av hälsa, sjukdom, 

lidande och vårdande. Samsyn på patientens såväl som på närståendes och vårdarens olika 

perspektiv behövs. Respekt och delaktighet mellan de berörda är grundläggande (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  

Psykisk kris 
Cullberg (2006), definierar en psykisk kris som ett tillstånd då tidigare erfarenhet och 

problemlösningsförmåga inte är tillräcklig för att bemästra en uppkommen situation. 

Människor reagerar på olika sätt inför de utmaningar de ställs inför. Detta innebär att vissa 

individer över huvud taget inte påverkas av en händelse som för en annan individ närmast 

skulle innebära katastrof. Såväl patient som närstående kan drabbas av kristillstånd i 

samband med ett akut koronart syndrom.    
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Cullberg indelar en psykisk kris i fyra olika faser. Krisens initiala chockfas präglas av 

starka känslor. Svårigheter att minnas vad som hänt eller känslor av overklighet kan 

uppstå. Den därpå följande reaktionsfasen pågår vanligen under flera månader och 

kännetecknas av försök till återuppbyggnad av livet. Känslor av ilska, oro eller skuld är 

vanligt. Därefter följer bearbetningsfasen som kan fortgå hela det första året och där den 

drabbade fortsätter sin orientering mot vardagen. Nyorienteringsfasen innebär acceptans 

och en fortsatt strävan efter jämnvikt. De fyra faserna är inte tydligt avgränsade, ibland kan 

någon fas saknas, andra gånger kan förloppet bli ovanligt långdraget. All vårdpersonal bör 

vara medveten om risken för krisreaktioner i samband med akuta sjukdomstillstånd 

(Cullberg, 2006).  

Att leva med kranskärlssjukdom 
Kranskärlssjukdom är ett allvarligt tillstånd och kan upplevas som skrämmande. Hjärtat är 

inte bara en muskelpump utan har för många en vidare, mer existentiell betydelse, vilket 

kan bidra till att livet känns hotat. Kroppen kan förändras och upplevas som oberäknelig 

och begränsa vardagen (Johansson Sundler, 2010). Livet med kranskärlssjukdom kan 

enligt Fridlund (2012) innebära smärta på olika plan. Som exempel nämner han fysisk 

smärta i form av kärlkramp, psykisk smärta som oro och ångest, social smärta i form av 

ensamhet och isolering, relationssmärta som spänningar i familjen eller problem i samlivet, 

finansiell smärta genom försämrad ekonomi på grund av sjukskrivning eller förändringar i 

arbetssituationen samt existentiell smärta som dödsångest eller suicidtankar.  

Kranskärlssjukdom är ett kroniskt tillstånd att bemästra resten av livet. Efter att ha drabbats 

av akut koronart syndrom finns en förhöjd risk att åter insjukna. År 2013 hade 16 procent 

av de personer < 75 år som i Sverige drabbats av hjärtinfarkt, under det första året 

återinlagts på sjukhus på grund av hjärtsjukdom. Återinläggning beror inte enbart på nya 

kranskärlshändelser utan kan ha andra orsaker som arytmier eller hjärtsvikt (Hjärt-

Lungfonden, 2015).  

I en engelsk studie beskrev deltagarna att de kände sig annorlunda efter den akuta 

hjärthändelsen. De såg rehabiliteringen som en ständigt pågående process och strävade 

efter att lära sig leva med den skillnad de erfor. Rehabiliteringsprocessen befanns vara 

mycket individuell men innehöll för samtliga deltagare både framgångar och motgångar 

(Tod, 2008). 

Svenska forskare fann i en studie att personer drabbade av hjärtinfarkt uppfattade sin 

sjukdom på olika sätt. En grupp utmärktes av reflektion kring riskfaktorer och det faktum 

att kranskärlssjukdom är kronisk. Andra såg hjärtinfarkten som en tillfällig händelse som 

de helst undvek att tänka på. Forskarna menade att människans sätt att individuellt 

handskas med sin unika situation innebär att vårdens sekundärpreventiva program bör vara 

individuellt utformade för att ge bästa effekt (Alsen, Brink & Persson, (2008). 

Eriksson, Asplund och Svedlund (2010) undersökte sammanboende pars förväntningar på 

sitt framtida liv efter att den ena partnern drabbats av hjärtinfarkt. De fann att vissa hade en 

stark gemensam framtidstro, de såg framtiden an med tillförsikt och planerade resor och 

andra projekt. Andra par hade en mer pessimistisk syn på framtiden och kände oro och 

osäkerhet. De förväntade sig begränsningar och tog en dag i sänder utan att våga planera 

framåt. Åter andra hade inom parförhållandet olika förväntningar, den ena partnern på ett 

mer aktivt och kapabelt sätt och den andra på ett passivt sätt där det saknades tilltro till att 

själv ha möjlighet att påverka situationen.  
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So och La Guardia (2011) fann att den som försökte stänga ute sin närstående och dölja 

sina känslor kring hjärtsjukdomen löpte större risk att drabbas av oro och ångest. Den som 

däremot kunde dela sina upplevelser med närstående rapporterade ett större psykiskt 

välbefinnande och kände sig dessutom mer nära sin make eller maka och var mer nöjd med 

parförhållandet.  

Att vara närstående till person med kranskärlssjukdom       

Begreppet närstående har kommit att användas allt mer. I jämförelse med begreppet 

anhörig är betydelsen bredare och används även för icke familjemedlemmar. Förutom 

make, maka, sambo, partner eller andra nära familjemedlemmar kan det exempelvis handla 

om särbo, vänner, grannar, eller arbetskamrater (Socialstyrelsen, 2012).  I Socialstyrelsens 

termbank (2004) föreslås att ordet närstående används om en person som den enskilde 

själv anser sig ha en nära relation till.  

En människa ingår alltid i något slags socialt nätverk och de flesta personer har en eller 

flera närstående (From Attebring, Schlyter & Jansson, 2010).  Johansson Sundler (2010) 

beskriver de närstående som ett skyddsnät. Någon som kan fånga upp den som är på väg 

att falla. 

En akut hjärthändelse kan vara en skrämmande upplevelse även för omgivningen och de 

närstående behöver få rätt stöd och information för att i sin tur kunna stödja den insjuknade 

(From Attebring et al., 2010). De närstående är av stor betydelse för ett bra 

behandlingsresultat och kan räknas som en friskfaktor. I vissa fall kan omgivningen dock 

ha en negativ inverkan på situationen, till exempel om relationen är dålig eller om andra 

stressorer redan existerar (Dahlberg & Segesten, 2010). Vilket stöd de närstående kan 

erbjuda den insjuknade beror på hur de själva tacklar den utmaning de ställs inför 

(Stubberud, 2009).   

Stubberud (2009) skriver att närstående kan ställas inför ett flertal frågor och farhågor när 

en familjemedlem blir sjuk. Det kan handla om tankar om hur livet ska komma att te sig i 

framtiden, vilka påfrestningar som kommer att uppstå, eventuella skuldkänslor, 

funderingar kring olika roller och hur ett gott stöd kan ges.  Hänsyn ska samtidigt visas den 

egna livsvärlden med olika förpliktelser och åtaganden.  

I en översiktsartikel granskades 62 kvantitativa studier publicerade mellan åren 1966-2008 

där målet var att undersöka hur ett akut koronart syndrom påverkade närstående. Forskarna 

fann en ökad risk att drabbas av ångest och depression och att sådana känslor kunde 

överstiga den kranskärlssjukes, både vad gällde allvarlighetsgrad och längd. Partnern 

gjorde förändringar i sitt eget liv och tog ofta på sig ett omvårdnadsansvar som på ett 

negativt sätt påverkade den egna hälsan, såväl fysiskt som psykosocialt (Randall, Molloy 

och Steptoe, 2009).   

Pretter, Raveis, Carrero och Maurer (2014) undersökte hur kranskärlssjukdom kan förändra 

förhållandet i ett äktenskap. Somliga par upplevde att sjukdomen förde dem närmare 

varandra och att det blev lättare att uppskatta det liv som levdes, andra upplevde att de 

kände sig ensamma och tyngda av ansvar då känslan av partnerskap minskades. Att leva 

med en kranskärlssjuk partner kan betyda att invanda roller och ansvarsfördelning måste 

modifieras. Dagliga rutiner kan ändras på grund av den sjukes fysiska eller psykiska 

begränsningar, av hänsyn till medicinering eller förändrad livsstil. Drömmar och planer för 

framtiden kan bli omöjliga att genomföra. Akut kranskärlssjukdom kan även innebära att 

en närstående ständigt lever med en känsla av otrygghet, vilket kan leda till 

överbeskyddande av den sjuke. Forskarna fann att den som lever med en allvarligt sjuk 
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partner själv har ökad risk för ohälsa, relaterad till förhöjd stressnivå. Randall et al., (2009)  

beskrev ett liknande resultat. 

I en svensk studie visades att känslan av hopp såväl som upplevd livskvalitet ökade med 

tiden efter en hjärtinfarkt. Dock var närståendes känsla av hopp lägre än den drabbade 

patientens. Dessutom var partnerns egenskattade psykiska hälsa sämre än patientens 

(Eriksson, Asplund, Hochwälder & Svedlund 2013).     

Randall et al. (2009) fann att de vanligaste copingstrategierna för närstående var att söka 

information och socialt stöd. Socialt stöd kunde utgöras av vänner eller övrig familj och 

släkt. Den information som efterfrågades var i första hand personlig snarare än generell 

och utgick från den egna livsvärlden. Vanliga frågor kunde handla om beredskap och 

åtgärder i händelse av återinsjuknande, strategier för ett gott omhändertagande eller 

livsstilsråd för den aktuella familjen i just deras situation. Även frågor om sjukdomsbild 

och prognos var vanliga.  

I föreliggande studie används ordet närstående i betydelsen maka eller sambo, det vill säga 

person som lever sitt dagliga liv tillsammans med den som insjuknat i kranskärlssjukdom. 

Ordet patient men även partner används som beskrivning av den person som vårdats för 

akut koronart syndrom.  

Problemformulering   

Kranskärlsjukdom är en av våra vanligaste folksjukdomar. Att insjukna i akut koronart 

syndrom innebär att leva resten av livet med en kronisk sjukdom. Inte bara patienten 

drabbas, sjukdomen får konsekvenser även för de närstående. Framför allt påverkas den 

som lever tillsammans med den som insjuknat.  

Tiden på sjukhus har genom årens lopp blivit allt kortare. Vid utskrivning förväntas 

patienten, i förekommande fall tillsammans med närstående, ta ett stort eget ansvar för att 

leva ett väl fungerande liv. Hänsyn och anpassning till den nya situationen kan leda till 

förändringar i det dagliga livet. Närstående har en viktig roll och behöver förberedas på sin 

nya livssituation. Större kunskap och ökad förståelse av den närståendes upplevelser kan 

öka vårdpersonalens möjligheter att stödja och att ge en realistisk bild av vad som väntar.  

SYFTE 

Syftet var att belysa närståendes upplevelse av förändring i livet efter att partnern insjuknat 

i akut koronart syndrom.  

METOD 

Ansats        

En kvalitativ ansats valdes. Kvalitativa metoder är lämpliga då målsättningen är att 

beskriva människors upplevelser och erfarenheter samt att söka förståelse för en människas 

livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2012).  

Design      

Föreliggande studie är deskriptiv och har genomförts med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. En deskriptiv kvalitativ studie är ett arbete som inte bottnar i en bestämd 

forskningstradition, varken grundad teori, fenomenologi eller etnografi (Polit & Beck, 

2012).  
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En intervju är ett samtal med ett visst syfte och en viss struktur i ett ämne av gemensamt 

intresse. Den beskrivs som en aktiv process där intervjuaren och informanten tillsammans 

producerar kunskap genom sitt samspel. En semistrukturerad intervju innebär att teman 

eller frågeställningar är bestämda i förväg men att ordningsföljden och det sätt på vilket 

frågorna ställs kan variera. Informanten ska ges möjlighet att tala fritt och med egna ord 

berätta om sina erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014).  

Urval     

Ett ändamålsenligt urval användes. Detta innebär att informanten har erfarenhet av det 

fenomen som ska beskrivas. Att den intervjuade har personlig erfarenhet är en 

förutsättning för att materialet ska bli rikhaltigt och angeläget (Polit & Beck, 2012).  

Deltagarna utgjordes av hustru eller sambo till person som sex till tolv månader tidigare 

vårdats på hjärtavdelning för akut koronart syndrom. Patienterna vårdades på ett sjukhus i 

en mellanstor svensk stad efter ett förstagångsinsjuknande. Vården vid det aktuella 

insjuknandet utgjordes av ett normalförlopp med en vårdtid icke överskridande tre dygn. 

Den närstående skulle tillsammans med patienten ha deltagit i uppföljningsbesök hos 

sjuksköterska på kranskärlsmottagning. Patient och närstående skulle båda förstå och tala 

svenska. Båda skulle ha godkänt deltagande i studien. Den närstående skulle vara äldre än 

18 år. Exklusionskriterier var komplikation som för patienten medförde förlängd vårdtid, 

återinläggning på sjukhus, debut av annan allvarlig sjukdom samt dokumenterad nedsatt 

kognitiv status hos patient eller närstående. De patienter och närstående som författaren 

själv träffat i egenskap av kranskärlssjuksköterska exkluderades i syfte att undvika bias. 

Vid den journalgranskning som gjordes i syfte att identifiera presumtiva informanter föll 

ett stort antal patienter bort från den bokningslista som användes. Under den aktuella 

perioden, juli till december 2015, gjordes 411 patientbesök på den nämnda mottagningen. 

Etthundra åttiosju av dessa besök utgjordes av personer som kom för 

sjuksköterskeuppföljning cirka två veckor efter akut koronart syndrom. Av dem befanns 11 

överensstämma med uppsatta inklusions-och exklusionskriterier. De vanligaste orsakerna 

till uteslutning var att det inte rörde sig om förstagångsinsjuknande, att patienterna levde 

ensamma, att det i journalen inte dokumenterats om närstående deltog i besöket på 

kranskärlsmottagningen eller ej, eller en kombination av dessa orsaker. Fyra patienter hade 

avlidit, en hade drabbats av allvarlig tumörsjukdom och en hade en i journalen 

dokumenterad kognitiv svikt.  Elva patienter kontaktades. En närstående tackade vid 

telefonsamtal nej till deltagande och en patient avstod från att visa brevet för sin sambo. 

Av de återstående nio patienterna levde sex tillsammans med maka eller sambo vilka 

tackade ja till deltagande.  

Genomförande  

Förberedelser    

En översiktlig genomgång av relevant litteratur gjordes. Då föreliggande studie är empirisk 

söktes och erhölls godkännande från verksamhetschef samt från Sophiahemmet högskolas 

forskningsetiska råd (diarienummer 20151203/1352). Kollegor på kranskärlsmottagningen 

var behjälpliga med att identifiera närstående som passade in på inklusions- och 

exklusionskriterierna genom att granska egna journalanteckningar. En checklista användes 

(bilaga 1). Av sekretessmässiga skäl gjorde författaren ingen egen journalgranskning. 

Brev (bilaga 2) sändes till de 11 patienter som uppfyllde kriterierna för inklusion. Syftet 

var att få deras tillåtelse att kontakta den närstående. Om begäran accepterades ombads 

patienten att delge den närstående ett bifogat brev med mer utförlig information samt en 
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fråga om deltagande (bilaga 3). De närstående fick i det egna informationsbrevet se 

exempel på frågor och kunde på så sätt förbereda sig inför intervjun. För att ge betänketid 

avvaktades cirka en vecka innan telefonkontakt togs med den närstående. Om deltagande 

accepterades bestämdes lämplig tid och plats enligt den närståendes önskemål.   

För att kontrollera kvalitet och användbarhet av frågorna i intervjuguiden gjordes 

pilotintervjuer i form av två telefonsamtal. De som deltog i pilotintervjuerna var närstående 

som fått brevförfrågan om deltagande, men som vid påföljande telefonuppföljning tackade 

nej till att träffas. De hade däremot inga invändningar mot att telefonledes berätta om sina 

upplevelser. Intervjuerna bandades inte och data har inte använts i studiens resultat då inget 

informerat samtycke efterfrågats eller undertecknats. Erfarenheterna från de två 

pilotintervjuerna ledde till att intervjuguiden kompletterades med en första orienterande 

fråga. 

Sex närstående accepterade deltagande och intervjuer utfördes under januari månad 2016. 

De sex närstående som intervjuades var alla kvinnor. Samtliga levde i relation med en man 

och alla var födda i Sverige. Åldrarna varierade mellan 35 och 74 år med en medelålder på 

58 år. Tre yrkesarbetade och tre var pensionärer. Fyra bodde i lägenhet och två i hus. Ingen 

hade hemmavarande barn och alla levde i tvåsamhet. 

Fyra intervjuer gjordes i den närståendes hem och två i sjukhusets lokaler. Intervjuerna 

bandades och inspelningstiden varierande mellan 12 och 69 minuter, den genomsnittliga 

tiden var 40 minuter, med ett medianvärde på 32 minuter. Skriftligt samtycke till studien 

inhämtades i samband med intervjutillfället då även muntlig information gavs. En 

intervjuguide användes (bilaga 4) vilket enligt Polit och Beck (2012) kan underlätta arbetet 

med att få fram ett rikt och detaljerat svar. Vidare minskar risken att någon fråga faller ur 

minnet. Följdfrågor fanns skisserade för att stimulera informantens berättelse om så skulle 

behövas. Vid ett tillfälle var maken närvarande, i övriga fall var den närstående ensam i 

intervjusituationen. Inga intervjuer avbröts av telefonsamtal eller andra oväntade 

händelser. Papper och penna användes inte för att därigenom öka fokuseringen på 

lyssnandet. För att inte gå miste om någon viktig information ställdes som avslutning 

frågan: Är det något mer du vill berätta?  En snar genomlyssning av materialet gjordes för 

att i enlighet med Polit och Beck (2012) få en uppfattning om de viktigaste data som 

framkommit. 

Transkribering av en intervju innebär att materialet omvandlas från ett muntligt till ett 

skriftligt språk och därmed blir lättare att analysera (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter 

transkription avlyssnades intervjuerna i sin helhet två gånger och jämfördes med 

utskrifterna för att korrigera eventuella fel. Hur mycket som ska skrivas ut och i vilken 

form beror på materialets natur och syftet med studien, varierande krav kan ställas på 

exakthet och detaljrikedom. Inga standardsvar existerar (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

föreliggande studie exkluderades vissa av författarens småord, som ja, nej eller mm. Även 

vissa berättelser som inte motsvarade studiens syfte togs bort. Den information som 

motsvarade studiens syfte skrevs ordagrant ner.  

Databearbetning     

Databearbetning gjordes för att sortera, strukturera och tolka resultaten med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys i överensstämmelse med Lundman och Hällgren Graneheim. 

Dess tyngdpunkt ligger i att beskriva variationer genom att i textmaterialet identifiera 

skillnader och likheter. Metoden anses vara väl lämpad att använda inom 

omvårdnadsforskningen då den kan användas på olika texter, för olika syften, i olika 
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tolkningsnivåer och av forskare med olika erfarenhet (Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012). 

En induktiv ansats har använts vilket innebär en förutsättningslös analys av de närståendes 

berättelser om sina upplevelser. Författaren har egenhändigt utfört och transkriberat alla 

intervjuer samt analyserat resultatet. Fördelen med detta är enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) att texten kan förstås i sitt sammanhang vilket ökar trovärdigheten. 

Minnen och intryck från intervjutillfället underlättar analysarbetet. 

Varje intervju utgjorde en analysenhet. Analysprocessen startades i intervjusituationen och 

fortsatte direkt efteråt då en reflektion gjordes över de viktigaste data som framkommit. De 

transkriberade analysenheterna lästes igenom i sin helhet för att få en känsla för textens 

innehåll. Meningsbärande enheter identifierades och markerades med överstrykningspenna 

innan de kondenserades för att bli mer lätthanterliga. De kondenserade meningsenheterna 

sammanställdes i ett eget dokument innan de kodades. Koderna antecknades på 

klisterlappar som grupperades i olika kategorier och underkategorier. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) menar att all text har både ett manifest innehåll och ett latent 

budskap samt att abstrahering alltid innebär ett visst mått av tolkning. I resultatet ses en 

kombination av manifest, textnära innehåll och data på en mer tolkande nivå. 

 

Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter och koder visas i 

tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på kondensering och abstraktion i analysarbetet 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod 

Trött har han blivit, det har 

han. Och de säger ju att den 

försvinner, när man fått den 

här… när man blivit 

behandlad så… försvinner 

det här. Men det har det inte 

gjort på honom 

Han har blivit tröttare. De 

säger att det ska försvinna, 

men det har det inte gjort 

 

Partnern är tröttare 

Jag är nog på spänn hela 

tiden, jag är sån. Ja, att han 

ska få en ny infarkt, det är ju 

det. Jag tänker på det mer… 

Jag är på spänn hela tiden, 

jag tänker på att han ska få 

en ny hjärtinfarkt 

Tänker på ny infarkt 

Medicinerna är en stor 

skillnad. Han hade ju 

ingenting förut. Ja, kanske 

nå’n värktablett då, men det 

vill han inte gärna ta.  

Han åt inga mediciner 

tidigare, han vill inte ens ta 

värktabletter.  

Han åt inga mediciner förut 

 

Forskningsetiska övervägande    

Det är i all forskning viktigt att skydda deltagarnas intressen och forskarens eget etiska 

ansvar utgör grunden för all forskningsetik (Codex, 2015). Vissa grundregler finns att 

beakta: Informationskravet innebär att information om hela den aktuella 

forskningsprocessen på ett begripligt sätt ska delges informanterna. Informationen ska som 
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regel vara både muntlig och skriftlig. Med samtyckeskravet förstås att forskningspersonen 

är autonom och själv kan ta ställning till om hon eller han vill medverka eller inte. Inget 

beroendeförhållande ska finnas mellan forskare och forskningsperson och den som 

accepterat deltagande i en studie ska alltid ha rätt att avbryta sitt deltagande utan att behöva 

ange något skäl eller riskera att utsättas för negativa konsekvenser. Ett skriftligt informerat 

samtycke om frivilligt deltagande ska undertecknas. Konfidentialitetskravet syftar till 

skyddande av informantens integritet genom att göra det omöjligt att få kännedom om 

vilken enskild person som lämnat specifika uppgifter. Nyttjandekravet innebär att de data 

som framkommit i forskning inte får användas till andra ändamål. (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informanterna i föreliggande studie erhöll muntlig och skriftlig information. Formulär för 

informerat samtycke undertecknades vid intervjutillfället. Intervjuare och informant hade 

aldrig tidigare träffats och inget beroendeförhållande fanns. All data har hanterats så att 

inga obehöriga har kunnat ta del av den. De transkriberade intervjuerna förseddes med en 

kod och kodnyckeln förvarades i låst utrymme på sjukhuset. På ljudinspelningarna fanns 

inga personuppgifter. Det färdiga resultatet har presenterats på ett sådant sätt att ingen 

enskild person kan kopplas till specifikt svar. Författaren har inte avsiktligt falsifierat eller 

fabricerat något material.  Data har använts endast i studiesyfte och allt material förstördes 

efter arbetets slutförande.  

En viktig etisk princip är att göra gott och minimera informantens lidande. I kvalitativ 

forskning kan uppstå en konflikt mellan forskarens önskan om noggrann och ingående 

information och omsorg om informanten (Kvale & Brinkman, 2014). Författaren var 

medveten om ämnets känsliga natur och var vaksam på de signaler den närstående sände 

ut, både med ord och kroppsspråk. Beredskap för att avsluta intervjun fanns.  

RESULTAT 

 

Tre kategorier och tio underkategorier identifierades och återfinns i tabellen nedan.  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

 

Närståendes upplevelse av förändring av 

partnerns fysiska, psykiska och kognitiva 

tillstånd 

 

 

Fysisk förändring 

Psykisk förändring 

Kognitiv förändring 

 

 

Närståendes upplevelse av förändring i 

livsstil 

 

 

Matvanor 

Tobaksbruk 

Fysisk aktivitet 

Sociala relationer 

 

 

Närståendes upplevelse av nytillkommen 

oro och ökat ansvar 

 

Ökad oro för partnerns hälsa 

Ökad oro för egen hälsa 

Ökad grad av kontroll och påverkan 
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Resultatet redovisas i texten nedan utifrån de kategorier och underkategorier som 

framkom. Redovisningen har förstärkts genom citat. 

Närståendes upplevelse av förändring av partnerns fysiska, psykiska och kognitiva 

tillstånd        

Samtliga närstående berättade om partnerns trötthet, vilket visade sig vara den vanligaste 

förändringen. Även glömska och humörförändringar hade noterats. 

 

Fysisk förändring       

Samtliga sex informanter berättade tidigt i intervjun om partnerns trötthet. Flertalet 

informanter såg denna trötthet som den allra största förändringen. Tröttheten kunde ta sig 

uttryck på flera olika sätt ledande till diverse förändringar i vardagslivet. Någon besvärades 

av nytillkommen dyspne vid ansträngning, detta märktes framför allt vid promenader där 

tempot fick anpassas. Särskilt i uppförsbackar upplevde den närstående att hon ofta fick 

vänta in maken. Paret upplevde att andfåddheten varierade beroende på den allmänna 

dagsformen och de försökte passa på att motionera mer de bra dagarna. Att planera 

upplevdes som svårt, de försökte vara flexibla genom att ta dagen som den kom. En annan 

upplevde att partnerns initiativförmåga minskat. Han noterade sådant i hemmet och 

trädgården som borde utföras men steget från planering till handling var längre än tidigare 

och hustrun upplevde att hans ork inte räckte till. Hon vinnlade sig om att inte tjata eller 

ställa för stora krav för att inte lägga ytterligare börda på hans axlar.  

Att som närstående själv vara mer aktiv då det gällde trädgårdsarbete, eller att hjälpa till att 

lyfta och bära vid tyngre sysslor som byggande och renoveringsarbete var ett sätt att 

hantera situationen med partnerns ökade trötthet. Att hjälpa till att prioritera vilka sysslor 

som behövde utföras först eller att föreslå andra aktiviteter än de som tidigare planerats var 

ett annat sätt. Att föreslå en kaffepaus under förevändning att själv vilja ha en kopp var inte 

ovanligt. En av informanterna berättade hur hon höll tillbaka sina egna krav och önskemål 

om hur hem och trädgård skulle skötas, hon ville inte att den tidigare så initiativrike och 

energiske maken skulle känna sig mindre kapabel än tidigare.  

Flera berättade om partnerns ökade sömnbehov. Någon behövde vila sig en stund mitt på 

dagen, någon behövde en tupplur efter att ha kommit hem från arbetet och flera behövde 

lägga sig tidigare på kvällen för att orka med sin vardag. Konsekvenser kunde bli att den 

närstående fick ta ett större ansvar för att vardagslivet skulle fungera, till exempel genom 

att utföra en större andel av hemmets sysslor. Detta kunde vidare leda till en känsla av 

ensamhet att inte längre se sig som två jämlikar i förhållandet. I intervjuer berättades om 

samma känsla av ensamhet i att inte ha någon att diskutera ett intressant tv-program med, 

partnern hade somnat tidigt och var inte delaktig. 

…” han är trött hela tiden, tycker jag. Det är inte alls som förr, allt är 

jobbigare… och när han ser på tv så dröjer det bara fem minuter så somnar 

han” (5).  

Flera berättade att de träffade släkt och vänner i mindre omfattning efter partnerns AKS. 

Någon följde inte längre med för att träffa hustruns släkt som bodde långt bort, hon fick i 

stället resa ensam. Några tackade inte längre ja till att passa barnbarnen så som de tidigare 

gjort både ofta och gärna. Partnern orkade inte längre med det stoj och den ljudvolym som 

uppstod då småbarnen var i närheten. Någon upplevde att familjehögtiderna blivit 

tråkigare, partnern ville hem efter bara en liten stund i hela släktens sällskap. Flera 
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uttryckte förvåning över tröttheten som inte ville ge med sig trots att minst ett halvår 

förflutit efter insjuknandet. 

Två informanter berättade om partnerns frusenhet. En partner klagade på en köldkänsla 

inne i skelettet och hade börjat klä sig varmare än tidigare. Han använde ofta ett par extra 

strumpor eller en extra tröja även inomhus.  Den andre kurade gärna ihop sig med en filt i 

TV-soffan på kvällen, helt olikt mot innan hjärthändelsen. Den ene hade i samråd med 

kardiolog seponerat sin betablockerare utan att uppleva någon förbättring. 

 

Psykisk förändring    

I resultatet framkom att humörförändringar inte var ovanligt. En informant upplevde att 

partnern var tyngre till sinnes jämfört med innan hjärtinfarkten och såg som sin uppgift att 

försöka pigga upp honom.  

         ”jo, det är ju deppigt på morgnarna framför allt, det är som trögt på 

något vis. Men det tar jag ur honom, det går bättre ut på dagen” (1). 

Andra upplevelser var att partnern var mer snarstucken och lättirriterad och hade svårare 

att tackla motgångar än tidigare. Den närstående försökte känna av makens sinnesstämning 

och ta extra stor hänsyn för att underlätta vardagen för dem båda, det uttrycktes som att 

jämna vägen. En annan upplevelse var att partnern var otåligare och hade lättare att brusa 

upp. Den närstående tacklade detta på olika sätt beroende på situationen och litade till sin 

magkänsla. En strategi kunde vara att vänta med diskussioner till ett lämpligt tillfälle eller 

att själv dra sig undan en stund. 

 

Kognitiv förändring        

Flera informanter berättade om partnerns glömska. Den enes sambo hade drabbats av 

hjärtstopp och blivit tydligt kognitivt påverkad. Han hade sämre orienteringsförmåga och 

nedsatt närminne. Hustrun ville inte gärna att han skulle gå ut ensam av rädsla att han inte 

skulle hitta hem. Detta ledde till att hon blev starkare bunden till maken som behövde 

sällskap då han skulle träffa andra människor, till exempel vid vårdkontakter. Hon ville 

inte heller lämna honom ensam i hemmet längre perioder. Han hade svårt att hålla reda på 

tider och dagar och upprepade ofta frågor.  

De andra informanter som berättade om glömska hade betydligt yngre män. En partner 

hade tämligen avancerade arbetsuppgifter. Hustruns upplevelse var att det inte uppstått 

några problem på arbetsplatsen men märkte däremot hur han hemma hade sämre minne 

och koncentrationsförmåga och även hade lätt att tappa ord i sina berättelser. En annan 

upplevdes ha blivit allmänt glömsk, vilket märktes bland annat då han skulle handla. Han 

använde numer alltid en handlingslista och den närstående upplevde ibland att de inte stod 

på samma nivå. 

”att inte komma ihåg saker… han kan komma och fråga… ja, men jag har ju 

sagt det åt dej, jag lägger pappren här, nu ligger det här. Men så kan han 

komma och fråga efter ett par dagar, var är de där pappren? Ibland känner 

jag mej som en extra mamma”(3). 
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Närståendes upplevelse av förändring i livsstil    

Flertalet informanter ansåg sig vara mer hälsomedvetna än tidigare och alla kände till 

livsstilens betydelse för hälsan. En sa sig må allmänt betydligt bättre efter att ha genomfört 

flera livsstilsförändringar. 

Matvanor     

De flesta berättade om förändrade matvanor. Flera hade ökat andelen grönsaker, andra åt 

mer frukt, någon hade minskat andelen mättat fett och ett par använde sig av 

Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning. Ett av paren som tidigare sällan lagat mat själva 

utan ätit oregelbundet med stor andel snabbmat hade helt lagt om livsstilen. De hade börjat 

äta frukost, de hade även börjat planera sitt ätande och skrev matlista för två veckor i taget, 

de lagade all mat själva och gjorde helt andra livsmedelsval än tidigare. Läsk och 

energidryck var helt borta liksom chips och godis. I stället hade de börjat äta frukt, 

grönsaker, fisk och andra livsmedel som de knappt aldrig tidigare smakat. De var själva 

förundrade över att se sig stå och skala potatis eller riva morötter.  

En av de närstående berättade hur hon, då partnern kommit hem från sjukhuset, ägnat 

mycket tid åt att försöka handla rätt matvaror. Hon letade nyckelhålsmärkning och läste 

alla innehållsdeklarationer för att känna sig trygg.  

”Nyckelhålet! Där är det också någonting… Jag letat och letar… Åh, vad jag 

slet med det där nyckelhålet i början, mjölk och smör och… det där var lite 

jobbigt det, i början. Nu har jag kommit in i det. Det tog ju flera timmar i 

affären, tyckte jag. Åh, va jobbigt! Vågar jag köpa det här eller är det andra 

bättre? … jag vänder och vrider och har mej på alla grejer”(2).  

En informant berättade däremot att partnern åt sämre än tidigare. Han föredrog det ljusa 

brödet framför det mörkare, fiberrika som de fått tips om på hjärtskolan. Istället för att äta 

av den nyckelhålsmärkta magrare osten som hustrun inhandlade hade han börjat köpa en 

egen, fetare ost. När hustrun lagade en fiskrätt stekte han istället korv till sig själv. 

Tobaksbruk    

Fyra par var ickerökare innan hjärthändelsen. I ett förhållande där båda tidigare varit 

storrökare hade bägge kunnat sluta helt. De upplevde båda att tobaksrök numer luktade 

mycket illa och hade svårt att tolerera att andra rökte i deras närhet. Förutom hälsoaspekten 

konstaterades att luktsinnet liksom smaksinnet förbättrats och att ekonomin påtagligt 

förstärkts.  

”Båda två var ju storrökare förut, vi var uppe på varsin trettio cigaretter per 

dag. Men vi tvärklippte och ingen av oss har tagit ett bloss sen det hände. X 

tog sin sista cigarett halv ett på natten när vi väntade på ambulansen (4). 

I ett annat förhållande rökte mannen sen tidigare. Han hade dragit ner på antalet cigaretter 

men inte slutat trots att han hade flera kvarvarande stenoser i kranskärlen. Rökningen var 

för dem ett ständigt ämne för diskussion.  

Fysisk aktivitet   

Samtliga nämnde fysisk aktivitet. Där fanns en generell oro för att inte motionera 

tillräckligt och för att inte leva upp till de förväntningar som ställdes av vården. Två 

informanter berättade att paren tillsammans motionerade betydligt mer efter 

hjärthändelsen, framför allt i form av promenader. Någon motionerade mindre på grund av 

allmän trötthet och övriga hade samma vanor som tidigare. Särskilt en närstående berättade 
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att hon hade ett ständigt dåligt samvete för att de inte tränade mer och oroade sig för att de 

vanliga promenaderna inte var tillräckliga för att motverka sjukdomen.   

”vi har ju pratat om det här med gym och så… om vi skulle börja träna på 

gym båda två… men vi är ju inga gymmänniskor nå’n av oss så… då blir det 

inte av… jag vet inte jag… men det är klart att bra är det väl inte” (2). 

 

Sociala relationer      

Två av paren hade utökat sina sociala aktiviteter. Ett par träffade vänner regelbundet och 

oftare än tidigare. Deras inställning var att det gällde att njuta av livet så länge som möjligt. 

Från att tidigare mest hållit sig inomhus hade ett av de andra paren börjat ta dagliga 

promenader, de umgicks mer både med varandra och människor runt omkring.  

”förut satt vi mest hemma och häckade… men nu är vi ute mer. Vi gör mycket 

mer tillsammans… Och vi pratar mer. Vi umgås mer som ett par och det 

tycker jag är jätteroligt”( 4). 

För två av paren hade det sociala engagemanget däremot minskat, de kände att de inte 

orkade på samma sätt som innan, att det var tröttande med större tillställningar och att det 

var skönast att stanna hemma i lugn och ro. Någon ansåg sig ha fått ett legitimt skäl att dra 

ner på föreningsverksamheten och såg detta som positivt.  

Närståendes upplevelse av nytillkommen oro och ökat ansvar     

Oro, framför allt för partnerns, men även för egen hälsa framkom. De närstående kände 

ansvar och var gärna delaktiga i partnerns tankar och reflektioner kring sin hälsa. 

Medicineringen var ett vanligt dagligt engagemang. 

 

Oro för partnerns hälsa       

Alla berättade om oro den första tiden efter utskrivning från sjukhuset. En närstående bar 

fortfarande på en ständig oro efter nästan ett år. Hon kände sig alltid på helspänn även om 

hon försökte dölja det och satte en ära i att inte ”tjata”. Flera berättade om oro i särskilda 

situationer, till exempel när partnern blev försenad, när han inte var nåbar på sin 

mobiltelefon eller när han varit tyst längre än vanligt och inte var inom synhåll. En 

närstående berättade hur hon avbröt det hon höll på med för att kontrollera att partnern var 

i livet om han till exempel satt tyst i tv-soffan en längre stund. Flera hade övertalat sin 

partner att ändra planerna när han ville gå ut i skogen eller ensam åka på fisketur, 

aktiviteter som de med glädje ägnat sig åt i ensamhet innan hjärthändelsen. Två närstående 

sa att deras största oro var en ny hjärtinfarkt och andra oroade sig för andningsstopp. En 

kvinna hade aktivt arbetat med att förändra sitt tänkande för att undvika oro och slippa 

förändra förhållandet till partnern. 

          ”det var mer i början men nu försöker jag lägga det åt sidan. Jag säger 

till mej själv att jag inte kan gå och oroa mig hela tiden, han är ju en vuxen 

man som får ta ansvar för sin egen hälsa. Oroar man sig ständigt ja då blir 

man väl deprimerad och sjuk själv till sist” (6). 

Flera berättade att de använde sin mobiltelefon på ett mer aktivt sätt än tidigare. Det kunde 

handla om att ringa sin partner eller närstående för att tala om att det uppstått försening 
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eller skicka ett SMS för att tala om beräknad tid för hemkomst. Att använda mobilens 

larmklocka för att komma ihåg att ta mediciner förekom.   

Flera informanter uttryckte oro över att partnern skulle överanstränga sig. De försökte 

hjälpa till att hitta en balans mellan aktivitet och vila genom att ibland försöka bromsa 

takten eller föreslå en paus på ett taktfullt sätt.  

En informant berättade att hon var rädd för att bli ensam om partnern skulle dö i en 

hjärtinfarkt. Det var inte bara ensamheten som skrämde utan även oro för den ekonomiska 

situationen som pensionär med låg inkomst. De hade några år tidigare, då partnern fått 

besked om en annan allvarlig sjukdom, gift sig efter närmare trettio års samboförhållande. 

En positiv förändring som flera informanter berättade om var att kommunikationen paren 

emellan hade förbättrats, de kunde dela sin oro och diskuterade sitt mående både bra och 

dåliga dagar. 

I resultatet framkom att partnerns nya medicinering i hög grad engagerade den närstående. 

Samtliga informanter kommenterade att antalet mediciner för partnerns del blivit betydligt 

större. Somliga hade tidigare varit helt friska och medicinfria, andra hade blodtrycks- och 

diabetesläkemedel samt statiner. Alla var under tiden för intervjun aktuella för dubbel 

trombocythämning efter stentning i samband med PCI. Den ökade medicineringen ökade 

den närståendes oro, både för risker med medicineringen och rädsla för konsekvenser av att 

inte följa given ordination, till exempel om partnern glömde att ta tabletterna. Ekonomiska 

hänsyn fanns också med i bilden. 

Tre närstående berättade om hur partnern reagerat med biverkningar på de nya läkemedlen. 

Det rörde sig om mindre blödningar, gastro-intestinala problem samt erektil dysfunktion. 

Några hade köpt hem extra förbandsmaterial att använda i händelse av blödning. En annan 

försökte tänka på att minska kaffe och stark mat för att lindra den magkatarr som uppstått 

hos partnern. Det framkom funderingar kring den informations som givits eller som inte 

givits av vårdpersonal. Det kunde röra frågor kring alternativ till den ordinerade 

behandlingen, hur de skulle söka information och hur biverkningar kunde bemästras. 

Känslan av att inte ha full vetskap skapade oro och osäkerhet. 

Ökad oro för egen hälsa    

En informant berättade att hon ibland oroade sig för att själv få hjärtinfarkt då hon kände 

stickningar eller obehag i vänster arm. Hon satte symtomen i samband med stress men 

kunde ändå inte låta bli att tänka på hjärtkärlsjukdom, medveten om att hon var i en ålder 

då många insjuknar. Dessutom visste hon att stress räknades som en riskfaktor för 

kranskärlssjukdom.  

”jag kan också tänka… om jag får ont i armen till exempel… nu, nu är 

stunden kommen… nu får väl jag också en hjärtinfarkt. Ja, jag tror väl mest 

att det är stress men… det går ju upp och ner på jobbet… ja, man kan ju inte 

låta bli att tänka tanken i alla fall” (2). 

Flera närstående berättade att de sov sämre jämfört med innan partnerns insjuknade. De 

vaknade oftare för att kontrollera partnerns andning. De var samtidigt medvetna om 

sömnens betydelse för hälsan vilket ökade oron för egen del.  

Ökad grad av kontroll och påverkan    

Partnerns medicinering engagerade de närstående. Av resultatet framkom att det var 

vanligt att den närstående stöttade sin partner genom att påminna om tabletterna eller att 
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fråga om de var tagna. Ingen av de närstående upplevde att partnern hade svårt att 

acceptera sin medicinering, trots detta kände de sig till stor del medansvariga för att 

läkemedelshanteringen skulle fungera. De flesta patienter hade skaffat dosett, ofta på den 

närståendes initiativ. För en tredjedel av gruppen var det den närstående som både 

inhandlat dosetten, laddade den varje vecka samt kontrollerade att medicinerna tagits. För 

en annan tredjedel kontrollerade den närstående dagligen att medicinerna tagits och i en 

sista tredjedel var det partnern som själv helt tog ansvar för medicineringen. Alarm på 

mobilen som en påminnelse om att det var dags att medicinera förekom. Däremot användes 

inga mobilapplikationer eller andra tekniska hjälpmedel.         

Även andra former av kontroll förekom, till exempel att fråga om partnern kommit ihåg att 

beställa tid till läkaren, tagit sina prover eller kommit ihåg att hämta ut nya läkemedel från 

apoteket. En informant berättade att hon försökte kontrollera partnerns intag av mättat fett 

genom att, när hon handlade livsmedel, låtsas glömma de charkvaror eller det smör som 

han gärna ville ha. Samma informant erbjöd sig att göra iordning kvällssmörgåsarna för att 

kunna göra dem lite nyttigare.  

”och han älskar bacon och majonnäs och jag försöker glömma det, dels när 

vi är ute och handlar och dels när vi är hemma men han är ju ofta med så 

det… och mycket tjockt med smör på smörgåsen när det är han som brer, så 

då försöker jag smita ut och bre istället”(3). 

Flera närstående tog hand om matlagningen i stor utsträckning i syfte att bättre följa de 

riktlinjer de fått från sjukvården. En av informanterna använde sig av nyckelhålsmärkning 

då hon handlade mat och lade ner stor tid och kraft på att göra rätt val redan i 

livsmedelsaffären.  

Den kranskärlssjuke man som fortfarande rökte blev ifrågasatt av sin fru. Hon upplevde att 

hon inte lyckats öka hans motivation till rökstopp genom argument om den egna hälsan. 

Han hade uttryckligen bett henne att inte tjata, av rädsla för att det snarare skulle leda till 

trots från hans sida. Istället utnyttjade hon barnbarnens behov av goda förebilder samt den 

gemensamma ekonomin som skäl att försöka förmå honom att sluta använda tobak.  

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

 

Ansats och design   

I kvalitativa studier är utgångspunkten att verkligheten kan uppfattas på olika sätt. Frågor 

om människors upplevelser eller beskrivningar av sin livsvärld kan därmed besvaras endast 

genom en kvalitativ ansats. En kvalitativ studies yttersta mål är ökad förståelse om det 

fenomen som studeras (Friberg, 2012).  

Att samtala med och intervjua människor hör till en sjuksköterskas vardag och arbetet 

kändes aldrig obekvämt. Sannolikt hade även fokusgruppsintervjuer fungerat bra som 

datainsamlingsmetod men metoden kräver en viss vana för att bli framgångsrik, då data 

ofta är komplex (Polit & Beck, 2012). Olsen och Sörensen (2011) menar att risken med 

fokusgruppsintervjuer kan vara att forskaren inte är nog neutral eller att hen låter sig styras 

av dominanta gruppdeltagare. 

 

Ett grundläggande etiskt dilemma är att intervjuaren önskar så beskrivande och djupgående 
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svar som möjligt samtidigt som hänsyn till informantens integritet är nödvändig (Polit& 

Beck, 2012). Ingen informant uttalade att vissa data inte fick användas i resultatet. 

Förförståelse fanns om de ämnen som diskuterades och författaren kunde besvara en del 

frågor kring hjärtsjukdom och vårdrutiner som ställdes av informanterna.  

Urval    

I kvalitativ forskning bör ett representativ urval eftersträvas för att data ska ge en korrekt 

bild av problemet (Polit & Beck, 2012). Av intresse hade varit att intervjua en grupp 

informanter som bestått av såväl kvinnor som män, i föreliggande studie deltog inga män. 

Det kan bara spekuleras i om svaren blivit annorlunda om båda könen representerats.  

De patienter vars närstående inkluderades hade alla genomgått en komplikationsfri vårdtid. 

Den som drabbats av komplikationer eller återinlagts på sjukhus oavsett orsak 

exkluderades för att ingenting förutom kranskärlssjukdomen skulle kunna bidra till känslan 

av förändring i livet. Om patientgruppen innefattat även de personer som drabbats av 

komplikationer eller återinläggning på sjukhus skulle ett antagande kunnat vara att en 

högre grad av oro eller mindre fysisk aktivitet hade kunnat finnas. Som exempel kan en 

höftfraktur förmodas leda till smärtor och immobilisering eller en grav hjärtsvikt till 

trötthet och dyspne. Komplikationsfri vårdtid och ingen återinläggning kan betyda att 

patienterna i genomsnitt var friskare än en annan grupp som vårdats för AKS.  

Förstagångsinsjuknande valdes som kriterium för att det skulle vara lättare för informanten 

att avgöra vilken skillnad partnerns hjärthändelse hade inneburit. Om ett akut koronart 

syndrom inträffat flera år tidigare kan det antas vara svårare att se den skillnad som de 

facto uppstått. Ett inklusionskriterium var att den närstående skulle ha deltagit i 

sjuksköterskebesöket på kranskärlsmottagningen. Detta för att någon skulle ha träffat den 

närstående och fått en bild av övriga kriterier som kunskaper i svenska språket, ålder eller 

eventuell grav nedsatt kognitiv status.  

Informationsbrev skickades samtidigt till patient och närstående. Efter en veckas 

betänketid ringdes den anhörige upp. I ett fall kände den närstående inte till studien, den 

aktuelle patienten önskade inte att den närstående skulle delta och hade följaktligen inte 

vidarebefordrat det brev som skickats ut. I efterhand kan konstateras att telefonsamtalet 

skulle ha riktats till patienten för att konfirmera acceptans för deltagande innan kontakt 

togs med den närstående.    

Att bara 11 av 187 patienter kunde kontaktas var förvånande. Författaren anser trots detta 

att uppställda inklusions- och exklusionskriterier var adekvata.  

Genomförande    

Kvale och Brinkman (2014) menar att en intervjusituations första minuter är avgörande för 

om den ska bli lyckad eller inte. En trygg och förtroendefull stämning bör skapas för att 

informanten ska vara villig att dela med sig av sina erfarenheter. Då ljudupptagningen hade 

avslutats framkom inga nya uppgifter av betydelse för resultatet. Författaren tolkar detta 

som att de närstående känt sig trygga nog att under intervjun ta upp de frågor de önskade. 

Mobiltelefon användes för ljudupptagning och fungerade väl med en utmärkt ljudkvalitet. 

Ingen av informanterna hade invändningar mot att bli inspelad.  

Tystnad kan användas för att driva en intervju vidare. Genom pauser får informanten tid att 

associera och reflektera innan svaret, som då kan bli mer betydelsefullt (Kvale & 

Brinkmann, 2012). En ambition var att sitta så tyst som möjligt och göra långa pauser för 

att inte störa den anhöriga, utan att låta henne berätta färdigt med egna ord. En utmaning 
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som lyckades mer eller mindre väl. För att undvika bias strävades efter att inte leda 

frågorna i någon speciell riktning utifrån den egna förförståelsen i enlighet med Polit och 

Beck (2012). Noteras kan att Kvale och Brinkman (2014) dock anser att ledande frågor kan 

vara av stort värde i en kvalitativ intervju som ett sätt att pröva tillförlitligheten i erhållna 

svar. Forskaren anses vara ett viktigt instrument i alla kvalitativa studier (Polit & Beck, 

2012; Kvale & Brinkman, 2014; Olsen & Sörensen, 2011). 

Att använda en intervjuguide upplevdes som en fördel, inte minst som stöd för minnet. 

Frågorna anses ha fungerat väl. Det kan dock inte uteslutas att andra frågor eller ytterligare 

följdfrågor hade givit ett rikare material. Kvale och Brinkman (2014) menar att en intervjus 

följdfrågor inte helt kan bestämmas i förväg. En intervju kräver ett aktivt lyssnande och 

följdfrågor uppstår under samtalets gång. Att intervjuerna varierade i längd mellan 12 och 

66 minuter tolkas som ett uttryck för att den enskilda deltagaren själv avgjorde hur mycket 

information hon önskade delge. Den intervju som varade i endast 12 minuter ses som 

värdefull trots att den var kort. Informanten hade noga tänkt igenom vad hon ville säga och 

var klar och tydlig i sitt berättande utan att komma in på ämnen utanför syftet.  

En viktig etisk princip är att göra gott och minimera informantens lidande. I kvalitativa 

studier kan det vara svårt att förutse vilka risker ett deltagande innebär då studien kan 

utvecklas med tiden (Polit & Beck, 2012). Hos författaren fanns en medvetenhet om att 

intervjuerna kunde komma att upplevas som psykiskt påfrestande genom att röra upp 

starka känslor i samband med berättelser om svårigheter, bekymmer eller minnen. Innan 

intervjuerna hade den mest närliggande vårdcentralen kontaktats för att efterhöra vilken 

kuratorsresurs som fanns att tillgå.  

För att inte riskera ett minskat psykiskt välbefinnande var intentionen att intervjua 

närstående i ett skede då reaktionsfasen passerats och eventuella akuta krisreaktioner hade 

genomlevts. Vidare ansågs att en viss tid bör passera efter en hjärthändelse innan det är 

möjligt att utvärdera eventuella förändringar i livet, därav valet att göra intervjuer sex till 

tolv månader efter partnerns insjuknande. Enligt Cullberg (2006) är det troligt att berörda 

personer i händelse av kris då befinner sig i bearbetningsfasen och är i färd med att återgå 

till ett vardagsliv. Efter avslutad intervju ställdes en fråga om hur informanten upplevt 

berättandet. Ingen nämnde något slag av stress och ingen av de sex närstående uttryckte 

behov av samtalsstöd. Tvärtom sa flera spontant att det hade upplevts positivt att få berätta 

om sina tankar. Beslutet att intervjua då det förflutit sex till tolv månader efter 

insjuknandet upplevdes av författaren som lämpligt i sammanhanget.  

Databearbetning    

Kvale och Brinkmann (2014) menar att den forskare som självständigt skriver ut sina 

intervjuer därmed även ägnar sig åt ett samtidigt analysarbete. Den tolkning som görs 

underlättas av de minnen som finns från mötet med informanten, det kan till exempel röra 

sig om tonfall eller ansiktsuttryck. Dessutom granskas den egna intervjustilen och kan på 

så sätt utvecklas.  Även Lundman och Hällgren Graneheim (2012) tar upp betydelsen av 

sammanhang när delar av en text lyfts ut, att både utföra intervjuer och analysarbete kan 

därför ses som faktorer vilka stärker en studies trovärdighet.  

Trovärdighet    

Att de meningsenheter som används relaterar till syftet är grundläggande för en studies 

trovärdighet. Trovärdighet (credibility) ses som ett övergripande mål i all kvalitativ 

forskning (Polit & Beck, 2012). 
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Ett tillräckligt antal intervjuer bör utföras för att syftet ska sägas vara uppnått, det vill säga 

tills ämnet är saturerat. Informationsbehovet och kvalitet på erhållen data bör styra antalet 

intervjuer i stället för en exakt siffra (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2012). Det 

kan inte uteslutas att ett större antal informanter hade givit ett annat eller mer diversifierat 

resultat. Det kan också tänkas att fler informanter tvärtom hade förstärkt den bild som 

gavs. Sex intervjuer ansågs vara tillräckligt med tanke på den tid som fanns till förfogande. 

Önskvärt hade varit en högre grad av diversifiering bland informanterna, det hade kunnat 

ge en annan bredd i svaren.    

Vid ett tillfälle var den intervjuades make närvarande i rummet. Informanten berättade att 

hon hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med stort krav på trygghet. Att en 

intervju inte görs enskilt kan enligt Polit och Beck (2012) leda till bias. Ett etiskt 

ställningstagande gjordes där informantens känsla av trygghet sågs som viktigast och 

möjligheten att maken skulle lämna rummet diskuterades aldrig. Maken fick några egna 

frågor, bland annat ombads han berätta om insjuknandet, men ingenting av hans berättelse 

inkluderades i resultatet. Den närstående fick samma frågor som övriga informanter och 

svarade utförligt. Makens närvaro bedömdes inte ha någon betydelse för resultatet.  

Datainsamlingen gjordes i samtalsform och delar som inte transkriberades handlade bland 

annat om husdjur, bemötande i tidigare vårdsituationer och tidigare reseupplevelser. 

Författaren bedömer att detta inte bör ha påverkat studiens trovärdighet. Det är dock upp 

till varje läsare att själv bedöma trovärdigheten i ett arbete (Polit & Beck, 2012).  

Tillförlitlighet      

Huvudproblemet när det gäller att som läsare kunna bedöma en innehållsanalys, är enligt 

Polit och Beck (2012) att läsaren inte har tillgång till en tillräckligt stor del av materialet 

för att kunna avgöra om författaren tagit rätt beslut. Noggrannhet eftersträvades i arbetet 

med att urskilja meningsenheter och att bevara meningsenheternas kontext vid 

kondensation. De olika koderna flyttades vid flera tillfällen mellan kategorier för att få en 

känsla för var de passade bäst. Inga data får enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) uteslutas eller passa in i två eller flera kategorier. De skriver vidare att denna 

huvudregel kan vara svår att följa i en text som handlar om människors upplevelser och att 

flera tolkningar kan vara möjliga. En upplevelse kan vara nära flera kategorier. Som 

exempel kan nämnas den anhöriges upplevelse av partnerns trötthet. Begreppet trötthet 

passar in i underkategorin Fysisk förändring men även Sociala relationer. Sökandet efter 

nyckelhålsmärkta livsmedel kan associeras med såväl livsstilsförändring som kontroll och 

oro.  

Ett sätt att öka tillförlitligheten är att göra pilotintervjuer. Ett annat sätt är att fler än en 

forskare samarbetar kring analysarbetet (Polit & Beck, 2012). Föreliggande studie utfördes 

som ett självständigt arbete men med god hjälp av diskussioner med handledare och 

gruppen av medstuderande. Själva analysarbetet gjordes etappvis under flera veckor för att 

hinna reflektera över materialet och jämföra likheter och skillnader.   

Överförbarhet    

I kvalitativa studier används ofta små och icke slumpmässiga urval. Syftet är inte att 

generalisera resultaten till annan population utan snarare att få en så bred och noggrann 

beskrivning som möjligt av det belysta fenomenet (Polit & Beck, 2012). Genom sitt sätt att 

stimulera berättandet blir forskaren en del av processen (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Med detta kan förstås att varje intervju är ett unikt möte och att överföring av 

resultatet till andra grupper inte är självklar.  
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet diskuteras utifrån de tre kategorier som framkom vid analysarbetet. 

Kategorierna beskriver de närståendes upplevelse av förändring i livet efter partnerns 

insjuknande i AKS. 

 

Närståendes upplevelse av förändring av partnerns fysiska, psykiska och kognitiva tillstånd 

Den trötthet som samtliga informanter tidigt nämnde var slående och till viss del 

förvånande. Dess konsekvens kunde se olika ut men fanns med som en del av livet. Detta 

trots att det gått mellan sex och tolv månader efter insjuknandet och trots att alla patienter 

inte drabbats av hjärtinfarkt. Flera hade diagnostiserats med instabil angina, alltså utan att 

ha fått någon bestående myokardskada. En kommentar från en informant var att hon hört 

att den där tröttheten skulle försvinna, det var också vad paret hade förväntat sig. En 

frustration fanns över att så inte blivit fallet och att de inte förberetts på att en trötthet som 

de uppfattade som kronisk, skulle kunna uppstå. 

Fatigue, en känsla av onormal trött- eller matthet och kranskärlsjukdom har ett sedan länge 

känt samband.  I en svensk studie visades att fatigue kvarstod två år efter hjärtinfarkt hos 

50 procent av studiedeltagarna (Ahlsen & Brink, 2013). Andra forskare fann ett samband 

mellan fatigue efter hjärtinfarkt och dålig sömnkvalitet, oro och depression. De drog 

slutsatsen att kardiologsjuksköterskor borde vara uppmärksamma på symtomen och aktivt 

arbeta för att minska oro och depression samt att ge självhjälpsråd gällande sömnhygienen.  

Detta förmodades förbättra sömnkvalitet och minska graden av fatigue (Johansson, 

Karlsson, Grankvist  & Brink 2010). 

Shaffer et al. (2012) beskriver i en studie från USA begreppet anergi (från grekiskans icke 

arbete, som en motsats till ordet energi) och dess relation till AKS.  De fann att anergi har 

stora likheter med fatigue men är mer ihållande och inte lika kopplad till ansträngning. 

Känslan av energilöshet beskrevs som ett stort bekymmer efter AKS men de amerikanska 

författarnas uppfattning var att problemet inte uppmärksammats i nog hög utsträckning. 

Kvinnligt kön, tidigare värkproblematik, depression och icke deltagande i fysiska 

rehabiliteringsprogram ökade risken för anergi. Shaffer et al. (2012) menade att genom 

aktiv behandling av värk och depression samt genom att motivera patienter till deltagande i 

träningsgrupper skulle graden av anergi vara möjlig att påverka. Ingen studie om anhörigas 

upplevelse av partnerns fatigue har påträffats. En undran uppstår kring huruvida partner 

och närstående har samma uppfattning om problemet, känner sig partnern lika trött som 

han uppfattas av sin hustru/sambo?  

Även det faktum att glömska omtalades av hälften av informanterna förtjänar 

uppmärksamhet. En av kvinnorna nämnde att hon ibland snarare kände sig som en mamma 

i stället för fru i förhållandet till sin man. Ett uttalande som ger en målande bild av att 

glömska kan påverka vardagslivet i hög grad. Detta kan jämföras med resultatet från en 

studie där ett försök gjordes att studera sambandet mellan hjärtkärlsjukdom och cerebral 

hemodynamik. Forskarna fann att kardiovaskulär sjukdom tycktes påskynda den normala 

åldersprocessen. De fann även att aerob träning förbättrade hjärnans genomblödning. De 

underströk dock att studien var liten och att ytterligare forskning behövs (Anazodo et al., 

2015). Om aerob träning förbättrar hjärnans genomblödning finns ytterligare ett skäl att 

poängtera vikten av fysisk träning efter en hjärthändelse och för alla involverade försöka 

implementera fysisk aktivitet och fysisk träning som en naturlig del i en livsvärld.  
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Informanternas berättelser handlade i betydligt större utsträckning om fysiska förändringar, 

i jämförelse med psykiska och kognitiva förändringar. Detta skulle kunna peka på att de 

fysiska förändringarna är vanliga och uttalade men även att ämnet är mindre laddat och 

därmed lättare att diskutera.  

Närståendes upplevelse av förändring i livsstil  

Samtliga hade gjort någon form av livsstilsförändring efter partnerns insjuknande. 

Vanligast var kostförbättringar, framför allt i form av mer grönsaker och bättre fettkvalitet. 

De flesta informanter var från den generation där kvinnan ansvarade för att sköta 

matlagningen. Känslan av skuld och dåligt samvete framkom i flera intervjuer. Att vara 

medveten om att den egna livsstilen i stor grad påverkade prognosen innebar en känsla av 

stress.  Resultatet kan jämföras med en amerikansk studie från 2013 där forskarna 

konstaterade att den som lever ensam har sämre prognos efter AKS än den som lever 

tillsammans med annan person. Livsstilen, till exempel mat- och motionsvanor är en faktor 

som kan påverkas av sällskap. I studien visades att den som levde tillsammans med annan 

var 25 procent mer fysiskt aktiv än ensamboende (Green et al., 2013). Liknande resultat 

sågs även Randall et al., (2009).  

Närståendes upplevelse av nytillkommen oro och ökat ansvar 

Inga krisreaktioner eller depressioner rapporterades, varken hos partners eller närstående. 

Oro fanns dock i högre eller lägre utsträckning hos alla. Den fråga där den närståendes 

ansvar tydligast framkom gällde partnerns medicinering. Endast en tredjedel av männen 

tog själva helt läkemedelsansvar. Kanske kan generationshänsyn spela roll även här: i 

tidigare generationer har kvinnan i stor utsträckning tagit ansvar för familjens hälsa och 

medicinska frågor.  

På frågan om kranskärlssjukdomen hade lett till några positiva förändringar i vardagslivet 

svarade hälften av informanterna nej. De som hade upplevt positiva förändringar svarade 

att kommunikationen paret emellan hade förbättrats, det kunde handla om att lättare kunna 

berätta om sitt mående eller att diskutera olika farhågor och betänkligheter inför framtiden. 

Några upplevde att de blivit mer sociala och även påbörjat fler gemensamma aktiviteter 

och att de mådde allmänt bättre efter att ha lagt om livsstilen. En annan uppskattade att ha 

fått ett godtagbart skäl att dra ner på sitt föreningsengagemang. Dock var känslan av 

positiva förändringar blygsam och kunde på intet sätt jämföras med känslan av de betydligt 

större negativa förändringar som uppkommit.                   

Att med ett enda ord beskriva den största förändring som skett i vardagslivet efter 

partnerns AKS upplevdes som svårt. Samtliga sex informanter gav ett svar men alla 

behövde reflektera en stund. De svar som framkom var begreppen trötthet, glömska, 

vardagen, försiktighet, nedtrappning samt rädsla att bli lämnad ensam. 

I resultatet framkom att en strävan efter balans var central för samtliga informanter. Att 

återgå till ett liv i harmoni i linje med tidigare rutiner och utan större avsteg från 

förutvarande livsvärld kunde vara en målsättning. Detta överensstämmer väl med en 

svensk intervjustudie av Eriksson et al., (2009). Där konstaterades att både patient och 

närstående strävade efter normalisering till ett vanligt liv efter utskrivning. De hade som 

mål att komma tillbaka till sina tidigare liv och att leva på ett sätt som skänkte trygghet: 

vanliga rutiner med arbete, fritid och sömn samt vanliga sociala kontakter.  

Även Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro och Paavilainen (2013) fann att sökande 

efter balans var kärnan i närståendes copingstrategier då partnern drabbats av en akut 
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hjärtinfarkt. I begreppet innefattades en strävan efter att finna balans med hänsyn taget till 

egna fysiska och psykiska resurser och till omgivningen, det vill säga livsvärlden. Det 

handlade om att klara av de emotionella utmaningarna, en vilja att känna till och förstå 

partnerns mående, beskyddarinstinkt, att få stöd från övrig familj och släkt och att behålla 

dagliga rutiner. Forskarna fann även att de närstående förnekade risken att partnern skulle 

dö. 

En annan av kategorierna i Salminen-Tuomaala et al. (2013) kvalitativa studie hade 

namngivits: att hoppas och be. Existentiella frågor diskuterades även i föreliggande studier 

men ingenting i informanternas berättelser påminde om de fynd som Salminen-Tuomaala 

et al. (2013) gjorde. Flera informanter kom in på ämnet döden som en naturlig del av livet. 

Trosuppfattningar diskuterades dock aldrig. 

En intressant och aktuell fråga är vilken betydelse de senaste årens stora framsteg i 

hjärtsjukvården har för livet efter AKS. Rimligtvis borde förändringar och upplevda 

förändringar bli mindre uttalade när de rent fysiska följderna minskar, som risk för grav 

hjärtsvikt eller maligna arytmier. Det faktum att vårdtider och sjukskrivningstider 

förkortats kan tänkas minska stigmatisering för såväl patient som närstående och underlätta 

återgången till ett friskt liv.  

I mötet med informanterna gavs en inblick i andra personers livsvärld. Fysiska, psykiska 

och kognitiva förändringar efter sjukdom, livsstil med mat-och motionsvanor, tobaksbruk 

och socialt samspel med andra människor liksom oro och glädjeämnen hör till 

vardagslivet, det vill säga livsvärlden. Dahlberg & Segesten (2010) menar att fokusering på 

ett livsvärldsperspektiv innebär att varje människa betraktas som unik. Vårdare kan se att 

varje situationer kan upplevas på olika sätt av olika personer. Det underlättar uppgiften att 

se patient och närstående i sitt vanliga sammanhang och därmed bidra till återgång till 

vardagslivet. 

Livsvärlden är ett kontinuum i ständig förändring och i en ständig interaktion med andra 

människor. En reflektion är att ett visst mått av tid behövs för att hinna lyssna till varandra. 

Slutsats    

Den slutsats som kan dras är att inte bara patienter utan även närstående upplever 

förändringar i livet efter akuta koronara syndrom. Närstående är en viktig del av patientens 

livsvärld och kan vara av avgörande betydelse för rehabiliteringen men kan också ställas 

inför betydande utmaningar. Ofta känner närstående ett stort ansvar för sin partner och kan 

genom sitt stöd bidra till att jämvikten i vardagslivet återfås. Om den närstående får stöd att 

hantera situationen på bästa möjliga sätt ökar dennes möjligheter att i sin tur stötta den 

insjuknade. Genom att vårdarna tar hänsyn till de närstående och ser dem som en viktig 

resurs kan de lättare involveras i ett vårdförlopp. Att ta hänsyn till den närståendes 

livsvärld innebär att se personen i sitt unika sammanhang, vilket kan leda till ett mer 

individualiserat stöd. Kunskap om hur kranskärlssjukdom kan påverka livet för närstående 

är därmed av vikt för all vårdpersonal.  

Klinisk tillämpbarhet    

Studiens resultat kan medverka till en större medvetenhet om anhörigas upplevelser och 

om anhörigas betydelse efter att partnern drabbats av akut koronart syndrom. Interna 

diskussioner på landets kardiologkliniker kan leda till reflektion kring hur både patienter 

och närstående bör omhändertas. Ett förslag kan vara att se över kallelsebreven till 

uppföljningsbesök, en detalj som kommer att diskuteras i den egna verksamheten. 
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Önskvärt är att närstående uppmärksammas på att vårdpersonal ser dem som betydelsefulla 

och gärna välkomnar dem på uppföljningsbesök, om den insjuknade så önskar. 

Utrymme finns för vidare forskning i ämnet. Ett exempel kan vara att undersöka olika 

genusaspekter kring närståendes upplevelser. Även eventuell stigmatisering av begreppet 

hjärtinfarkt är av intresse, blir patienter och närstående mer påverkade av diagnosen 

hjärtinfarkt jämfört med instabil angina pectoris trots att tillstånden kan vara likartade? 

Stämmer den anhöriges upplevelser av förändring, till exempel trötthet, överens med den 

insjuknades? 
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Checklista för identifiering av närstående                                                                  Bilaga 1 

 

_________________________________ KKM-besök xx xx xx 

 

Adress: 

 

Telefon: 

 

Inklusionskriterier 

Patienten ska dela hushåll med make/maka/sambo 

Den närstående ska ha varit med på uppföljningsbesöket på kranskärlsmottagningen 

Patientens diagnos ska vara STEMI/NSTEMI/instabil angina 

Patienten ska ha vårdats på avdelning X 

Patienten ska ha gjort en PCI under vårdtiden 

Patienten ska ha vårdats för AKS för första gången 

Patient och närstående ska förstå och tala svenska 

 

Exklusionskriterier       

Komplikation som gjorde att patienten flyttades till annan avdelning efter vård på avdelning X  

Komplikation som gjorde att vårdtiden på avdelning X förlängdes till mer än tre dygn 

Återinläggning på sjukhus av någon som helst anledning efter vårdtillfället med AKS 

Dokumenterad nedsatt kognitiv status hos patient eller närstående 

 



 

 

Brev till patient                                                                                                              Bilaga 2                                                                                                                     

Till dig som vårdats för akut kranskärlssjukdom  

 

Jag skriver det här brevet till dig som vårdats för akut kranskärlssjukdom. Ditt namn och 

adress har jag med klinikchefens godkännande fått via kranskärlsmottagningen på sjukhuset. 

Anledningen är att jag vill fråga din make/maka/sambo om intresse för deltagande i en 

intervjustudie. Jag vänder mig därför till dig för att höra om du accepterar att jag kontaktar din 

närstående. Deltagandet är helt frivilligt för din närstående.  

 

Jag som skriver heter Maria Eklund och arbetar som sjuksköterska på XXXXXXXXXXX. 

Jag går just nu en utbildning till specialistsjuksköterska i hjärtsjukvård på Sophiahemmet 

Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att skriva en uppsats. Jag har valt att belysa 

närståendes upplevelser av förändring i det dagliga livet efter att partnern har insjuknat i akut 

kranskärlssjukdom 

 

Om du godkänner att din närstående deltar i intervjustudien ber jag att du överlämnar bifogat 

brev. Jag kommer att ringa upp om ungefär en vecka för att ge möjlighet att ställa frågor och 

efterhöra intresse om deltagande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Eklund 

Telefon XXXXXXXXX 

E-post: XXXXXXXXXX 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brev till närstående                                                                                                       Bilaga 3 

 

Till dig som är närstående till person som vårdats för akut kranskärlssjukdom  

 

Bakgrund och syfte  
Trots att insjuknandet i hjärt-kärlsjukdomar har minskat kraftigt under de senaste åren räknas 

kranskärlssjukdom fortfarande som en av våra stora folksjukdomar. Det är inte bara den som 

insjuknar som drabbas, även närstående påverkas. Syftet med den här studien är att belysa 

närståendes upplevelse av förändring i det dagliga livet efter att partnern insjuknat i akut 

kranskärlssjukdom. 

Förfrågan om deltagande  
Du får det här brevet eftersom du lever med en person som insjuknat i akut kranskärlssjukdom 

under det senaste året. Jag skriver för att fråga om du vill delta i en intervjustudie.    

Hur går studien till?  
För att samla material kommer jag att göra enskilda intervjuer. De kommer att likna ett 

vanligt samtal och jag räknar med en tidsåtgång på 30-60 minuter vid ett tillfälle. För att 

ingenting ska gå förlorat kommer intervjun att spelas in på band.  Den skrivs sen ner för att 

kunna bearbetas tillsammans med övriga intervjuer. Du avgör själv vad du vill berätta.  

Exempel på frågor jag vill ställa:  

– Kan du berätta om hur du upplever ditt dagliga liv efter att din partner insjuknat i 

kranskärlssjukdom? 

 – Har det dagliga livet förändrats efter att din partner insjuknat i kranskärlssjukdom, kan du i 

så fall berätta om det? 

Eventuella risker och fördelar 

Intentionen är att du inte ska uppleva något obehag av att delta i studien. En viss risk finns för 

att intervjuerna kan upplevas som psykiskt påfrestande på grund av de minnen och känslor 

som återkommer. Känner du att det blir jobbigt kan du välja att avbryta intervjun. Skulle det 

uppstå behov av vidare stöd och bearbetning av svåra känslor hänvisas till kurator på 

vårdcentralen.  

 

Det finns inga direkta fördelar för dig personligen av att delta. I ett vidare perspektiv kan du 

med hjälp av din berättelse bidra till att öka kunskapen om anhörigas upplevelser.  

Hantering av data och sekretess  
Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Det är bara jag som 

kommer att lyssna på bandet och det kommer enbart att användas i studiesyfte. Inga 

persondata kommer att finnas med på banden eller i utskrifterna. Studien görs konfidentiellt, 

vilket betyder att inga svar kommer att kunna kopplas till just dig eller din närstående. När 

intervjun skrivits ner kommer ljudupptagningen att raderas och allt övrigt material kommer att 

förstöras när arbetet är avslutat. I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna 

härledas till en specifik person. Studien är godkänd av XXXXXXXXX verksamhetschef och 

av Sophiahemmet forskningsetiska råd.  

Information om studiens resultat  
Intervjuerna kommer att sammanställas till en magisteruppsats som ska redovisas på 



 

 

Sophiahemmet Högskola och även publiceras i Digitalt Vetenskapligt Arkiv (DIVA) som är 

en gemensam portal för publicering av svenska forskningsrapporter och studentarbeten.  

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt. Du kan avböja att delta i studien och du kan avbryta deltagandet när 

du vill utan att ange något skäl. Om du väljer att avbryta ditt deltagande raderas din intervju 

och alla uppgifter du har lämnat tas bort från materialet och kommer inte att ingå i det färdiga 

resultatet.  Om du tackar nej eller avbryter ditt deltagande kommer det inte på något sätt att 

påverka din partners fortsatta vård. 

 

Jag kommer att kontakta dig om ungefär en vecka för att svara på eventuella frågor och höra 

efter om du vill delta. Om du vill vara med bestämmer vi en tid och plats som passar dig. 

Samtyckesformuläret undertecknas vid intervjutillfället och du får en kopia av detta.  

 

Ansvariga  
Har du frågor kring studien går det bra att kontakta mig eller min handledare. 

Studerande: Maria Eklund telefon XXX XXXXXXX, e-post: XXXXXXXXXXXXXX 

Handledare: Caroline Löfvenmark telefon XXXXXXX, e-post: XXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samtyckesformulär                                                                                                          
Informerat samtycke till deltagande i studien om närståendes upplevelser av förändring i livet 

efter att partnern insjuknat i akut kranskärlssjukdom.   

Jag bekräftar att jag fått skriftlig och muntlig information om studien. Jag har fått möjlighet att 

ställa kompletterande frågor och få svar på dessa.  

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att 

jag när som helst och utan förklaring kan avsluta min medverkan.  

Jag vet hur jag kan nå ansvarig person om jag har frågor.     

 
   

…………………………………………………………………………… 

Ort och Datum                                                         Underskrift informant 

 

                                                                                   

..................................................................................................................... 

                                                                                   Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………………….. 

Ort och datum                                                          Underskrift projektansvarig 

 

                                                                                    

……………………………………………………………………………... 

                                                                                    Namnförtydligande              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjuguide                                                                                                                 Bilaga 4    

 

Bakgrundsfrågor:   

Hur gammal är du? 

Är du yrkesverksam?  

Har ni hemmavarande barn? 

Hur bor ni? 

 

Intervjufrågor:                                                                                                                

Kan du berätta om tiden efter att X insjuknande i kranskärlssjukdom?  

Kan du berätta om hur du upplever ditt liv efter att din partner insjuknat i kranskärlssjukdom? 

Har livet förändrats efter att din partner insjuknat i kranskärlssjukdom, kan du i så fall berätta 

om det? 

Vilka eventuella svårigheter upplever du efter att din partner insjuknat i kranskärlssjukdom? 

Har du upplevt några positiva förändringar efter att din partner insjuknat i kranskärlssjukdom? 

Om du skulle beskriva den eventuella förändring som skett med ett enda ord, vilket ord skulle 

du då välja?  

Är det något ytterligare du vill berätta?    

 

Förslag på följdfrågor:  

Vad har detta inneburit för dig? 

Kan du berätta mer om det?  

Kan du ge något exempel? 

Hur menar du då?  

Om jag förstått dig rätt så… stämmer det?      

 

 


