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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar årligen 25 700 personer i Sverige och med varje 
drabbad person drabbas också anhöriga. Inläggningstiden på sjukhus för en 
hjärtinfarkt är kortare än vad den tidigare varit och förväntas bli ännu kortare i 
framtiden. Anhöriga får då ett större ansvar i att stödja den drabbade. 
Familjefokuserad omvårdnad synliggör hela familjens gemensamma resurser och 
behov. 
Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelse, då en närstående drabbats av en hjärtinfarkt. 
Metod: Litteraturöversikt med induktiv design. Sökningen gjordes i databaserna 
CINAHL, PsycINFO och PubMed. 
Resultat: Litteraturöversiktens resultat baserades på 10 artiklar med kvalitativ 
design. Resultatet genererade totalt sju subkategorier som sedermera grupperades i tre 
huvudkategorier, vilka var: förändrade familjeförhållanden, skapa delaktighet och 
egna hälsoeffekter. Resultatet visade att anhörigas upplever en ny rollfördelning inom 
familjen, ett behov av att göras delaktig i vården av både vårdpersonal och den 
drabbade närstående. Dessutom förekom påverkan på deras egen hälsa utifrån både 
positiva och negativa upplevelser. 
Slutsats: Situationen för den anhöriga är komplext betingad och individuell. Således 
krävs ett individanpassat bemötande från vårdpersonal för att synliggöra anhörigas 
individuella och unika behov. Detta möjliggörs för sjuksköterskor genom tillämpning 
av familjefokuserad omvårdnad då hela familjen synliggörs. 
 
Nyckelord: Anhöriga, familjefokuserad omvårdnad, hjärtinfarkt, upplevelser 



 

 

Summary 
 
Titel: Experiences when a relative suffered from a myocardial infarction - A literature 
review 
 
Background: Myocardial infarction affect approximately 25 700 people annually in 
Sweden, and with every affected person is also relatives affected by the disease. The 
hospitalization period for a myocardial infarction is shorter than it used to be and is 
expected to be even shorter in the future. Relatives then get more responsibility in 
supporting the sufferer. Family focused nursing reveal the entire family's common 
resources and needs. 
Aim: To describe the relative’s experience when a family member suffered from 
myocardial infarction. 
Method: Literature overview with inductive design. The search was made in the 
databases CINAHL, PsycInfo and PubMed. 
Results: The results were based on 10 articles with qualitative design. The result 
generated a total of seven subcategories, which were subsequently grouped into three 
main categories, which were: changing family relationships, creating participation 
and own health effects. The result showed that relatives perceive a new distribution of 
roles within the family, a need to be involved in the care from both healthcare 
professionals and the affected relatives. In addition, there was an impact on their own 
health based on both positive and negative experiences. 
Conclusion: The situation of the relatives is complex and individual. Thus, 
individualized care from healthcare professionals is required to visualize the relative’s 
individual needs. This is made possible for nurses through the application of family-
focused care when the whole family is visualized. 
 
Keywords: Experiences, family focused nursing, myocardial infarction, relatives 
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Inledning 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den största folksjukdomen i Sverige och däribland är 
hjärtinfarkt den dominerande dödsorsaken med cirka 25 700 nya insjuknande per år 
(Socialstyrelsen, 2017). En hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist i hjärtmuskeln då 
kranskärlens blodförsörjning inte uppnår behovet av syretillförsel (Hjärt-Lungfonden, 
2016; Mendis et al., 2010). De senaste 20 åren har dödligheten av hjärtinfarkt mer än 
halverats p.g.a. effektivare akut och sekundärpreventiva behandlingar 
(Socialstyrelsen, 2018). Då en närstående insjuknar i hjärtinfarkt drabbas inte bara 
individen utan också anhöriga. Anhörigas reaktioner kan vid en sådan livsomställande 
händelse variera stort och utlöser ofta en obalans i livet som resulterar i behov av stöd 
för att lyckas bearbeta situationen. Den anhöriga har stor betydelse i stödet till den 
drabbade (Hjärt-Lungfonden, u.å.-b). Därav har sjuksköterskan en viktig uppgift att 
vägleda och förmedla kunskap, så att anhörigas möjlighet till att stödja den insjuknade 
främjas. Parallellt kan de anhöriga också ha behov av information och stöd som då kan 
tillgodoses (Condon & McCarthy, 2006). 
 
I en familj finns både anhöriga och närstående. I litteraturöversikten används och 
åtskiljs begreppen. Begreppen definieras i enlighet med Socialstyrelsens termbank 
vilket rekommenderas för användning inom området vård och omsorg 
(Socialstyrelsen, u.å.). Anhörig definieras som att tillhöra familjen (Socialstyrelsen, 
2004a) och närstående definieras som en person som den enskilde anser sig ha en nära 
relation till (Socialstyrelsen, 2004c). Sjuksköterskor bemöter och vårdar många 
patienter i sitt dagliga arbete. Genom patienterna tillkommer också många anhöriga 
som är berörda. Litteraturöversikten förväntas hjälpa sjuksköterskor att bättre förstå 
anhörigas upplevelser som kan uppkomma vid en livshotande händelse, som 
hjärtinfarkt är. Med en bättre förståelse för anhörigas upplevelser kan sjuksköterskan 
använda kunskapen för att ge en mer gynnsam vård för hela familjen. Genom att 
tillämpa familjefokuserad omvårdnad i det dagliga arbetet kan sjuksköterskan 
synliggöra hela familjens eventuella omvårdnadsbehov (Benzein, Hagberg, Saveman & 
Syrén, 2010) 
 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt 
En hjärtinfarkt är när hjärtats myocardceller drabbas av utmärkande och långvarig 
ischemi som resulterar i cellnekros. Då cellnekros av myocardceller inträffar har en 
irreversibel skada uppkommit. Skadans utbredning i hjärtmuskeln påverkar 
efterförloppet. Det kan variera från livshotande händelser och plötslig död till mindre 
skador. Den utlösande faktorn för en hjärtinfarkt är oftast ateroklerosrelaterad 
kranskärlssjukdom men kan i sällsynta fall bero på andra obstruktiva mekanismer, 
t.ex. spasmer i kranskärl (Mendis et al., 2010; Socialstyrelsen, 2018). Ateroskleros kan 
beskrivas som ett inflammatoriskt tillstånd i intiman, artärers innersta lager. 
Sjukdomens progression leder till förträngning av artärens lumen samt plackbildning, 
vilket ger upphov till en obalans mellan hjärtats syrebehov och syretillgång vid 
minskad blodgenomströmning eller stopp i blodkärlet. När syrebehovet överskrider 
tillgången resulterar det i myocardcellernas död, en hjärtinfarkt (Ambrose & Singh, 
2015).  
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År 2016 fick ca 25 700 individer akut hjärtinfarkt, vilket är en minskning på ca 1000 
fall från året dessförinnan. Det innebär att 352 drabbas av 100 000 invånare och 82 
personer avlider av de insjuknande. Det är känt att hjärtinfarkt ökar med stigande 
ålder, endast 4% som drabbas är under 50 år (Socialstyrelsen, 2017). Frekventa 
riskfaktorer i samband med hjärtinfarkt är blodfettsrubbning, högt blodtryck, rökning, 
fetma och diabetes mellitus (Hjärt-Lungfonden, 2016; Leifheit-Limson et al., 2015). 
Utöver dessa spelar psykosocial stress in, även arvsanlag utgör en ökad risk (Hjärt-
Lungfonden, 2016). Hur personer som drabbas av hjärtinfarkt själva tolkar den 
pågående situationen varierar. Somliga kan snabbt uppfatta händelsen, andra är 
osäkra vilka symtom som förknippas med hjärtinfarkt och missuppfattar därav 
situationen, medan andra förnekar symtomen som upplevs (Johansson, Swahn & 
Strömberg, 2007). Bröstsmärtor är ett framträdande symtom samt vanligt 
förekommande. Andra vanliga symtom vid en hjärtinfarkt är dyspné, huvudvärk, 
utstrålande smärta mot hals, övre extremiteter, mage eller rygg. Mindre vanligt 
förekommande är kallsvettning, generell svaghet, yrsel, kräkning och sänkt 
medvetande (Soares Passinho, Garcia Romero Sipolatti, Fioresi & Caniçali Primo, 
2018; Wallentin & Lindahl, 2010). Vidare menar Albarran, Clarke och Crawford (2007) 
att avvikande symtom som inte associeras med hjärtinfarkt, exempelvis obehag i 
bröstet utan medförande smärta, kan göra att drabbade personer inte uppfattar sin 
pågående hjärtinfarkt. Vid en misstänkt hjärtinfarkt ska ett elektrokardiogram (EKG) 
utföras för att kunna upptäcka eventuella förändringar i hjärtat. Genom att ta ett 
blodprov kan förändringar i troponin upptäckas (Briggs, 2018). Troponinets funktion 
är att hjälpa cellerna att kontraheras och relaxeras i hjärtmuskeln. Finns ett läckage av 
troponin i blodet är det en signal på en skadad hjärtmuskelcell vilket kan vara ett 
tecken på hjärtinfarkt. Genom mätning av förhöjt troponinvärde i blodet kan 
hjärtinfarkter upptäckas snabbare och underlätta att rätt vård ges (Hjärt-Lungfonden, 
u.å.-a). 
 
En akut hjärtinfarkt ska så snabbt som möjligt behandlas för att efterföljande skada 
ska minimeras. Behandling genom ballongvidgning är ett effektivt sätt att öppna upp 
kärlet från ocklusion, dröjer denna behandling kan istället läkemedel av 
blodproppsupplösande karaktär ges (Hjärt-Lungfonden, 2016; Socialstyrelsen, 2018). 
En viktig del i rehabiliteringsprocessen efter en hjärtinfarkt, för att inte drabbas av 
återfall, är fysisk träning. Fysisk träning minskar kroppens blodfetter och sänker det 
systoliska blodtrycket, som båda två är riskfaktorer för hjärtinfarkt. Rökstopp och 
lämplig kostomläggning är även de betydelsefulla icke-farmakologiska åtagande för att 
undvika återinsjuknande (Hall & Lorenc, 2010; Hjärt-Lungfonden, 2016; 
Socialstyrelsen, 2015). Det är även aktuellt med läkemedelsbehandling i efterförloppet 
och under rehabiliteringen. Läkemedelsbehandling fokuserar övergripande på de 
riskfaktorer som finns för hjärtinfarkt. T.ex. sätts statiner in för reglering av blodfetter, 
beta-blockerare motverkar högt blodtryck och blodförtunnande medicin som 
förebygger tromboser (Hall & Lorenc, 2010). 
 

Hjärtinfarkts inverkan på individen 
Den individ som insjuknar i en hjärtinfarkt upplever många gånger chock i den akuta 
fasen. I det efterföljande skedet uppkommer känslor och funderingar kring de fysiska, 
mentala och sociala förändringarna i livet (Simonÿ, Dreyer, Pedersen & Birkelund, 
2016). Att drabbas av en hjärtinfarkt kan framkalla en existentiell kris (Jensen & 
Petersson, 2003), känslor av oro och ångest (Johansson et al., 2007). Efter en infarkt 
har ofta hjärtats pumpförmåga blivit nedsatt, genom en efterkommande hjärtsvikt. Det 



 

3 
 

kan leda till nedsatt fysisk förmåga, sänkt livskvalitet (Hjärt-Lungfonden, 2016; Soares 
Passinho et al., 2018), depression och ångest (Chung, Berger, Jones & Rudd, 2008). 
Somliga har svårt att acceptera sjukdomen och vad den medför (Simonÿ et al., 2016; 
Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). Många kommer underfund med att livet har 
blivit skört vilket kan leda till känslor och uppfattningar som vad orsaken till infarkten 
var, att risken för återfall finns och livet blir inte detsamma igen (Simonÿ et al., 2016). 
 
På grund av att den fysiska förmågan försämras kan det upplevas frustrerande och 
oroande att inte kunna eller våga göra de aktiviteter som tidigare gjorts, vilket kan leda 
till försiktighet (Simonÿ et al., 2016; Kristofferzon et al., 2007). Livsstilsförändringar 
prioriteras olika mellan individer men gemensamt är att de ser faran i att insjukna igen 
och försöker därav minska riskfaktorerna. En väsentlig faktor för att lyckas är 
stödjande anhöriga (Kristofferzon et al., 2007). Anhöriga kan vilja ge den drabbade 
fysisk hjälp i det tidiga skedet efter hemkomst från sjukhus, det kan leda till att den 
drabbade individen känner sig hämmad i sin återhämtning till att vara oberoende av 
andra. Det i sin tur kan leda till konflikt (Astin, Atkin och Darr, 2007). 
 

Omvårdnad vid hjärtinfarkt 
Omvårdnad innebär åtaganden för att individerna som vårdas ska uppleva hälsa 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan har då en mycket viktig del i 
omvårdnadsarbetet. I sjuksköterskans kärnkompetenser ingår det att kunna skapa en 
god kontakt med patienten och anhöriga så att omvårdnaden kan anpassas individuellt 
utifrån aktuella förutsättningar. Att stödja och bidra till att stärka inflytandet i vården 
för patient och anhöriga är ytterligare en kärnkompetens, vilket görs genom god 
kommunikativ förmåga. Viktiga beståndsdelar för sjuksköterskan är att göra patient 
och anhöriga delaktiga i vården, dels i beslutsfattande om åtgärder och utvärdering 
samt att undervisa och förmedla kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
Sjuksköterskan ska enligt den etiska koden ge en likvärdig vård till hela befolkningen, 
innefattande allmänheten, familj och patient. I sjuksköterskans fyra huvuduppgifter 
ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017a). Vården ska grundas i individens enskilda vårdbehov 
och det ska leda fram till vald strategi och behandlingsform (Socialstyrelsen, 2004b). 
 
Att avlasta hjärtats arbete under en pågående hjärtinfarkt är essentiellt. Omvårdnaden 
bör planeras så minsta möjliga ansträngning krävs av patienten vid aktivering, så att 
hjärtats syrebehov minskar. Genom att spara på patientens krafter kan 
syreförbrukningen i hjärtmuskeln minska, vilket kan hjälpa återhämtning (Eikeland, 
Haugland & Stubberud, 2013). Oro och ångest vid bröstsmärta är faktorer som ökar 
dödligheten. Därav är skapandet av en trygg miljö och lugnt bemötande av stor 
betydelse i omvårdnaden (Siebens, et al., 2007). Sjuksköterskan ansvarar för att 
observera, bedöma och identifiera patientens tillstånd och därefter anpassa 
omvårdnaden individuellt. Det är också angeläget att förstå samt visa hänsyn till det 
emotionella tillståndet hos patienten och anhöriga för anpassning av insatserna 
(Lidell, 2012). En viktig del i omvårdnadsarbetet är att ge patienten och anhöriga hjälp 
att hantera ångest och andra individuella bekymmer (Siebens, et al., 2007) Vidare ska 
också individuellt anpassad information om sjukdomen ges, insatt medicinering, 
förväntade effekter och eventuella bieffekter. Information kan hjälpa patienten och 
anhöriga att hantera situationen (Siebens, et al., 2007; Wallentin & Lindahl, 2010). 
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Anhörigas roll i omvårdnaden 
Normal vårdtid på sjukhus efter en hjärtinfarkt är tre till fem dygn, förutsatt att ingen 
försvårande omständighet uppstått (Hjärt-Lungfonden, 2016). Inläggningstiden på 
sjukhus är kortare än vad den tidigare varit och förväntas bli ännu kortare i framtiden 
(Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Anhöriga får då ett större ansvar i att stödja den 
drabbade. Det utökade ansvaret för de involverade anhöriga kan innebära en påverkan 
på den egna hälsan (Fridlund, 2012b). 
 
Anhöriga innehar i allmänhet en betydelsefull roll för att minska en närståendes 
upplevelse av oro i samband med sjukhusvistelse oavsett sjukdom, vilket kan 
förebyggas genom att ge emotionellt och praktiskt stöd. Ett emotionellt stöd kan 
innebära att besöka den närstående på sjukhus och finnas där för stöttning utefter 
individens behov. Ett praktiskt stöd innefattar att sköta om hushållet eller t.ex. att ta 
hand om husdjur medan den närstående är på sjukhus. Emellertid besitter anhöriga 
också en inflytelserik funktion i vilka bestämmelser som görs för den drabbade 
närstående, t.ex. om utskrivning från sjukhus är aktuellt (Jacelon, 2006). Stöd från 
anhöriga kan även stärka den existentiella tillvaron och uppmuntra rehabilitering för 
den drabbade individen (Hutton & Perkins, 2008). Fridlund (2012b) beskriver den 
väsentliga rollen anhöriga har för att påverka och stödja den drabbade närstående i att 
skapa och framförallt upprätthålla en hälsosam livsstil och beteendeförändringar efter 
den akuta sjukdomsfasen när vardagen tagit vid. Anhöriga besitter ofta bästa 
kännedom om närstående vilket kan underlätta för vårdpersonal att ge individuellt 
anpassad omvårdnad (Engström, Uusitalo, & Engström, 2011). 
 

Familjecentrerad omvårdnad 
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten och dess anhöriga tillåtas vara 
delaktiga i vården. Anhöriga ses därav som en viktig pusselbit i omvårdnaden. Inom 
familjefokuserad omvårdnad (FFO) definieras en familj utifrån ett emotionellt plan. 
Således innebär det att en familj är en självdefinierad grupp av individer som känner 
sig som en familj. Blodsband eller lag är alltså inte det som styr vilka som ingår i 
familjen enligt denna definition (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 
 
Familjecentrerad omvårdnad (FCO) utgör en av två delar inom begreppet 
familjefokuserad omvårdnad (FFO). Den andra delen av FFO är Familjerelaterad 
omvårdnad (FRO). Inom FCO ses patienten och övrig familj som en helhet där ömse 
parter fokuseras likvärdigt. Familjerelaterad omvårdnad fokuserar däremot på 
patienten där familjen ses som kontext (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Benzein 
et al. (2012) belyser att de båda delarna skiljer sig åt men ska ses som ett komplement 
till varandra. 
 
Grunden av FFO bygger på Calgary-modellernas teoretiska delar (Benzein et al., 2010), 
som är systemteori, cybernetik, kommunikationsteori och förändringsteori (Wright & 
Leahey, 2013). Utöver de teorierna, lyfts också salutogenes fram som ytterst väsentligt 
inom FFO (Benzein, et al., 2010). Inom systemteorin kan familjen liknas ett system där 
alla delar påverkar varandra och där helheten är mer än delarna. Sker en förändring 
för en familjemedlem i familjen påverkar det övriga medlemmar. Cybernetik 
behandlar interaktioner inom ett system och belyser vikten av återkoppling mellan 
systemets delar för att nå kunskap. Kommunikationsteorin inom FFO sätter 
berättelsen i fokus, det är då individer får ta del av andras perspektiv och ökar 
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förutsättningarna för att förstå varandra. Det salutogena förhållningssättet inom FFO 
innebär att patientens och övriga familjemedlemmars inre resurser beaktas för att nå 
hälsa. Det friska identifieras och stärks inom familjen (Benzein, et al., 2010; Benzein, 
et al., 2012). Familjemedlemmar till en person som insjuknar akut kan erfara en 
livskris som i sin tur kan skapa känslor av missnöje, ångest och depression. Patientens 
familj kan då få svårt att hantera sina egna och/eller övriga medlemmars känslor och 
kan därför behöva hjälp av vårdpersonal med hantering av situationen (Davidson, 
2009). Benzein, et al. (2010) menar att vårdpersonal kan använda FCO perspektivet, 
med inbördes teorier, kliniskt för att synliggöra hela familjens eventuella 
omvårdnadsbehov. Detta leder enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) till att 
vården samskapas med familjen som en enhet där allas kompetens och familjens unika 
resurser tas tillvara. 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse, då en närstående drabbats av en 
hjärtinfarkt. 
 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt har genomförts för att kartlägga kunskapsläget inom valt område 
(Friberg, 2017). Artiklar med kvalitativ design användes vars mål är att öka förståelsen 
av ett fenomen vilket är lämpligt att använda för att förstå individers upplevelser och 
erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2017). En induktiv ansats har 
använts. Det innebär att artiklarna som ingår i resultatet utgick från observationer av 
ett specifikt mönster eller samband inom ett visst fenomen. Utifrån observationerna 
drogs slutsatser till mer generella antaganden (Polit & Beck, 2016). 
 

Urval och datainsamling 
Sökning av artiklar har genomförts via de elektroniska databaserna CINAHL, 
psycINFO och Pubmed, då de omfattar forskning inom omvårdnad och medicin 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökord har identifierats med utgångspunkt i syftet, det 
vill säga anhörigas upplevelser då en närstående drabbats av en hjärtinfarkt. I enlighet 
med Östlundh (2017) togs sökord fram som representerar det valda syftet. Sökorden 
kompletterades med synonymer. I sökningen tillämpades den booleska söktekniken 
och sökoperatorerna AND och OR användes för att markera hur sökorden skulle 
kombineras samt att specificera urvalet av artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 
Trunkering av vissa ord har använts för att erhålla ordens samtliga böjningsformer 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökorden som motsvarar hjärtinfarkt är 
benämnda i Main Heading, Thesaurus och MeSH-termer för respektive databas. De 
resterande sökorden är skrivna i fritext. I databaserna CINAHL och psycINFO 
specificerades sökningen ytterligare genom att sökorden skrivna i fritext skulle finnas 
med i artiklarnas abstrakt. Denna funktion återfanns ej i databasen Pubmed. Följande 
sökord har använts i sökningen: myocardial infarction, coronary disease, 
cardiovascular diseases, relative*, spouse*, partner*, experienc* och attitude*. Olika 
kombinationer av sökorden testades innan ordningen fastställdes. Artiklelsökningen 
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redovisas i bilaga 1. Inklusionskriterier för artiklarna som har ingått i resultatet är att 
de är kollegialt granskade, skrivna på engelska samt publicerade från 2004 och framåt. 
Artiklar innehållande resultat från medverkande under 18 år exkluderades. 
Kvalitetsgranskning av valda artiklar har skett genom användning utav 
granskningsprotokollet framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i 
Jönköping (se bilaga 2). Det innebär en granskning av samtliga artiklars bakgrund, 
syfte, metod, datainsamling, analys, etiska förhållningssätt, trovärdighet samt om 
resultatet är relevant för användning. Kvalitetsgranskningen kunde ge artiklarna 
maximalt 12 poäng. Artiklar erhållna 10–12 poäng ansågs av stark kvalité, 8–10 poäng 
ansågs av medelkvalité och <8 poäng ansågs vara av låg kvalité och exkluderades. 
Totalt kvalitetsgranskades 28 artiklar av vilka 10 artiklar svarade mot syftet och utsågs 
till resultatet (se bilaga 3). 
 

Dataanalys 
Analysprocessen av de granskade och godkända resultatartiklarna har utgått ifrån 
Fribergs femstegsmodell. I enlighet med Fribergs modell har analysarbetet rört sig från 
helhet till delarna, för att återigen bli en ny helhet (Friberg, 2017). I steg ett och två 
enligt Friberg (2017) lästes respektive artikel enskilt upprepade gånger med fokus på 
resultatet för att skapa en förståelse samt identifiera nyckelfynd och kategorier med 
utgångspunkt i det som svarar mot litteraturöversiktens syfte. Identifieringen av 
nyckelfynd förtydligades genom att använda överstrykningspennor i två olika färger. I 
steg tre upprättades en sammanställning av samtliga 10 artikelresultat för att enkelt få 
en översikt av materialet. I steg fyra jämfördes sammanställningarna av artiklarna för 
att identifiera likheter och skillnader. Likheter i materialet relaterades och fördes 
samman för att skapa nya kategorier. I det slutgiltiga steget, steg fem, formulerades en 
ny helhet av fragmenten i de bearbetade artiklarna som presenteras i 3 nya 
huvudkategorier och 7 subkategorier (Friberg, 2017). 
 

Etiska överväganden 
Forskning som avser människor ska respektera de mänskliga rättigheterna och skydda 
den enskilda människan (SFS 2003:460). I denna typ av forskning måste etisk 
noggrannhet tillämpas för att bevara deltagarnas rättigheter (Polit & Beck, 2016). 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör artiklar som används i litteraturstudier 
vara godkända av en etisk kommitté alternativt att etiska överväganden framkommer 
i artikelns text. Därför valdes det att enbart inkludera artiklar som var utförda på ett 
sätt som stämmer överens med forskningsetiska riktlinjer för att försäkra att 
deltagarna inte tagit skada av forskningen till litteraturöversikten. Forskningsetiska 
riktlinjer innebär bland annat att deltagarna ska givit sitt samtycke att delta samt 
inneha en självbestämmanderätt att avbryta studien när de vill (Kjellström, 2012). 
Genom det kan ett säkerställande fastställas om att etiska överväganden gjorts, vilket 
ökar det vetenskapliga värdet (Wallengren & Henricson, 2012). Då litteraturöversikten 
är av kvalitativ metod var det av hög prioritet att inte tolka om eller förvränga de 
anhörigas upplevelser för att inte framställa ett missvisande resultat (Kjellström, 
2017).  
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Resultat 

Upplevelser för en anhörig då en närstående drabbas av en hjärtinfarkt presenteras i 
tre huvudkategorier och sju subkategorier: Förändrade familjeförhållanden och 
subkategorierna en ansvarstagande roll och en vårdande roll. Skapa delaktighet och 
subkategorierna behov av att vara en resurs, behov av information och oro inför 
framtiden samt egna hälsoeffekter och subkategorierna att bli motiverad till 
förändrad livsföring och att känna sig sjuk. 

Tabell 1. Presentation av huvudkategorier och subkategorier. 

Huvudkategori Subkategori  

Förändrade familjeförhållanden En ansvarstagande roll 
En vårdande roll 

Skapa delaktighet Behov av att vara en resurs  
Behov av information 
Oro inför framtiden 

Egna hälsoeffekter Att bli motiverad till förändrad livsföring 
Att känna sig sjuk 

Förändrade familjeförhållanden 
Att vara anhörig till en närstående som drabbats av hjärtinfarkt påverkade upplevelsen 
av rollfördelningen inom familjen. 
 

En ansvarstagande roll 
Anhöriga beskrev att händelsen då en närstående drabbats av en hjärtinfarkt 
påverkade deras roll i familjekonstellationen (Andersson, Borglin, Sjöström-Strand & 
Willman, 2012; Arenhall, Kristofferzon, Fridlund & Nilsson, 2010; Arenhall, 
Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2011; Pretter, Raveis, Carrero & Maurer, 
2014; Svedlund & Danielsson, 2004). Det skedde en naturlig förändring av 
ansvarsfördelning inom familjen, där den anhörige tog mer ansvar än tidigare 
(Andersson et al., 2012; Arenhall et al., 2010; Arenhall et al., 2011; Eriksson et al., 
2009; Mahrer-Imhof et al., 2007; Svedlund & Danielsson, 2004). Ett ökat ansvar 
kunde innefatta fler hushållssysslor (Arenhall et al., 2011; Svedlund & Danielsson, 
2004), en hjälpande hand för praktiska behov men också ett större emotionellt ansvar 
än innan den närstående insjuknade (Andersson et al., 2012; Arenhall et al., 2011). Att 
ta sig an en mer ansvarstagande roll gjordes bland annat för att underlätta 
återhämtningen (Svedlund & Danielsson, 2004) och för att inte äventyra hälsan hos 
den drabbade närstående (Arenhall et al., 2010; Arenhall et al., 2011). 
 
Anhöriga upplevde ett ansvar för att livsstilsförändringar genomfördes vilket kunde 
överföras till hela familjen i form av uppmuntran till positiva livsstilsförändringar 
(Andersson et al., 2012). Det ökade ansvaret bidrog till att komma närmare den 
närstående när de hjälpte till mer i vardagen än tidigare (Svedlund & Danielsson, 
2004) men ansvaret kunde också verka tärande för relationen (Andersson et al., 2012). 
Hur väl den anhöriga accepterade den ansvarstagande rollen påverkades av olika 
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omständigheter såsom ekonomi, annan sjukdom och andra involverade 
familjemedlemmar (Jackson et al., 2011). 

En vårdande roll 
Anhöriga beskrev att de antagit en vårdande roll för den drabbade närstående. Denna 
förändring bidrog till olika upplevelser hos de anhöriga. Det fanns anhöriga som 
beskrev att den vårdande rollen stärkt deras relation medan andra beskrev att de 
upplevde rollen som frustrerande och främmande, vilket istället skapade distans i 
relationen (Arenhall et al., 2010; Arenhall et al., 2011; Jackson et al., 2011; Pretter et 
al., 2014). Det beskrevs också att den vårdande rollen fick dem mer involverade i den 
närståendes hälsa (Andersson et al., 2012; Eriksson et al., 2009; Svedlund & 
Danielsson, 2004). Vilket innebar bland annat att alltid finnas tillgänglig, tät 
telefonavstämning för att kontrollera hälsotillstånd, vaka nattetid för försäkran av 
livstecken (Eriksson et al., 2009) och tillhandahålla hjälp vid medicinering (Jackson et 
al., 2011). Vissa anhöriga beskrev att vårdandet gav dem en chans att visa affektion 
(Jackson et al., 2011). Medan andra upplevde det påtvingat, som en skyldighet, vilket 
förde den anhöriga och närstående ifrån varandra (Arenhall et al., 2010). Att vårda den 
närstående upplevdes orsaka ett socialt utanförskap (Jackson et al., 2011; Arenhall et 
al., 2010), då det tog mycket tid (Jackson et al., 2011). När tillfälle gavs till socialt 
umgänge med utomstående nekade den anhörige detta p.g.a. partnerns oförmåga att 
delta (Jackson et al., 2011) för att istället stanna hemma och ta hand om den drabbade 
(Arenhall et al., 2011). 
 
Anhöriga upplevde att de prioriterade sina egna känslor och behov lägre för att 
fokusera mer på eller undvika att påverka den närståendes hälsa negativt (Andersson 
et al., 2012; Arenhall et al., 2011; Eriksson et al., 2010; Mahrer-Imhof et al., 2007; 
Pretter et al., 2014). Dock fanns det anhöriga som upplevde att de antagit ett 
överbeskyddande beteende (Pretter et al., 2014) och att de tidvis motarbetade den 
närståendes aktivitetsförmåga då en rädsla för återinsjuknande fanns (Svedlund & 
Danielsson, 2004). 
 

Skapa delaktighet 
Att vara anhörig till en närstående som insjuknat i hjärtinfarkt medförde att det 
uppkom behov av att göras delaktig i vården av både vårdpersonal och den drabbade 
närstående. 
 

Behov av att vara en resurs 
Anhöriga upplevde det essentiellt att av både vårdpersonal och den drabbade 
närstående göras delaktig och uppfattas som en resurs i sjukdomsförloppet (Andersson 
et al., 2012; Eriksson et al., 2009; Jackson et al., 2011; Mahrer-Imhof et al., 2007; 
Pretter et al., 2014; Svedlund & Danielsson, 2004). Anhöriga beskrev vidare en vilja 
samt ett behov av att vara involverad i både diagnostik och beslutsfattande kring den 
närståendes behandling (Pretter et al., 2014). 

Det förekom dock anhöriga som kände sig utelämnade av vårdpersonal i samband med 
att en närstående drabbats av en hjärtinfarkt (Andersson et al., 2012; Arenhall et al., 
2011; Jackson et al., 2011). Anledningar som grundade utanförskapet varierade mellan 
att varken inkluderadas av vårdpersonal i samtal om händelseförloppet, närståendes 
nuvarande tillstånd eller beslutsfattande kring behandling. Det kunde också innebära 
ett utelämnande kring närståendes behov av omvårdnad eller möjliga förväntningar 
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inför framtiden (Andersson et al., 2012). Vidare kunde anhöriga känna sig mindre 
betydelsefulla och inte längre jämlik sin närstående (Arenhall et al., 2010; Arenhall et 
al., 2011). Anhöriga upplevdes inte tillåtas vara en resurs för den närstående eller blev 
exkluderad från möten med vårdpersonal, vilket upplevdes skapa ett utanförskap 
(McLean & Timmins, 2007). 

Behov av information 
För att den anhörige skulle få möjlighet att bli delaktig i den närståendes sjukdom 
upplevdes information från vårdpersonal eller den drabbade närstående som en viktig 
pusselbit (Andersson et al., 2012; Eriksson et al., 2009; Jackson et al., 2011; Mahrer-
Imhof et al., 2007; Pretter et al., 2014; Svedlund & Danielsson, 2004). Behovet av 
information från vårdpersonal gällande närståendes förutsättningar, vad som 
förväntas och eventuella begränsningar ansågs viktigt för de anhöriga. De uttryckte 
också betydelsen av att ha möjlighet att kontakta någon inom sjukvården såväl som 
utanför vården vid behov (McLean & Timmins, 2007; Andersson et al., 2012), vilket 
genererade ökad trygghet och självförtroende att bemästra ovana situationer (McLean 
& Timmins, 2007). 
 
Anhöriga upplevde den tillhandahållna informationen som bristfällig eller minimal 
från vårdpersonal vilket ledde till olika upplevelser (McLean och Timmins, 2007; 
Jackson et al., 2011; Andersson, et al., 2012). Anhöriga upplevde inte informationen 
som individanpassad, vilket gjorde att endast en liten del uppfattades som 
betydelsefull (McLean & Timmins, 2007). En upplevd känsla av att vara utelämnad av 
vårdpersonal kunde uppkomma p.g.a. otillräcklig information inför att den närstående 
skulle få komma hem från sjukhuset. Anhöriga upplevde då en oro inför hemgången 
över den närståendes hälsa och risken att återigen drabbas av en hjärtinfarkt (Eriksson 
et al., 2009). Ett utanförskap kunde också upplevas av anhöriga då de varken kände 
sig sedda, bekräftade eller stöttade av vårdpersonal (Andersson et al., 2012; Jackson et 
al., 2011). Vidare beskrevs anhörigas upplevelser om att vårdpersonalen inte lyssnade 
på individens subjektiva upplevelse, vilket ingav en osäkerhet och misstro till 
personalen. Det medförde en rädsla för att missa eventuell försämring hos den 
drabbade (Andersson et al., 2012). Bristande information och uppföljning upplevdes 
leda till försämrat sexliv p.g.a. rädsla för den närståendes hälsa och okunskap i 
området (Jackson et al., 2011). 
 
Bristen på information ledde till upplevelser av utanförskap mot den närstående 
(McLean & Timmins, 2007; Svedlund & Danielssons, 2004). Okunskap i området 
ledde till frustration och missförståelse. En tillfredsställande uppföljning ansågs av 
anhöriga underlätta deras stöd till den drabbade närstående genom djupare kunskap 
om rehabiliteringsprocessen. (Jackson et al., 2011). 

Oro inför framtiden 
Anhörigas syn på framtiden då en närstående drabbats av en hjärtinfarkt fluktuerade 
mellan två extremer, en aktiv och en passiv attityd (Eriksson et al., 2009; Eriksson et 
al., 2010; Mahrer‐Imhof et al., 2007). Den aktiva attityden innefattade planering för 
framtiden, t.ex. resor och andra aktiviteter (Eriksson et al., 2010; Mahrer‐Imhof et al., 
2007) och den passiva präglades av restriktioner och oro där den anhöriga levde en 
dag i taget och vågade inte hoppas på för mycket (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009; 
Eriksson et al., 2010; Mahrer‐Imhof et al., 2007). Känslor av stark oro kunde upplevas 
ett år efter insjuknandet av den närstående. Framtiden upplevdes då som 
okontrollerbar, osäker (Mahrer‐Imhof et al., 2007) och hopplös (Arenhall et al., 2010). 
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Anhöriga upplevde att de till följd av hjärtinfarkten fick en ny insikt i hur skört livet 
kunde vara (Andersson et al., 2012) och såg därefter livet ur ett nytt perspektiv 
(Arenhall et al., 2011; Arenhall et al., 2010; Pretter et al., 2014). Anhöriga försökte se 
ljust på den gemensamma framtiden (Eriksson et al., 2009) trots att restriktioner i 
vardagen var nödvändiga p.g.a. den närståendes hjärtinfarkt (Svedlund & Danielsson, 
2004). Hjärtinfarkten beskrevs av anhöriga som den avgörande händelse att själva 
vilja anta livsstilsförändringar inför framtiden, både för att påverka sin egen hälsa och 
den närståendes (Mahrer-Imhof et al., 2007). Livsstilsförändringar kunde t.ex. vara att 
anhöriga började träna tillsammans med den drabbade närstående (Andersson et al., 
2012). 
 

Egna hälsoeffekter 
När den närstående drabbats av en hjärtinfarkt upplevde de anhöriga en påverkan på 
deras egen hälsa. Hälsan hos den anhörige kunde påverkas i en positiv respektive 
negativ riktning. 
 

Att bli motiverad till förändrad livsföring 
Anhöriga upplevde insjuknandet hos den närstående som ett uppvaknande och en 
drivande kraft till förändring (Andersson et al., 2012; Arenhall et al., 2011; Mahrer-
Imhof et al., 2007). Det kunde innebära en vilja äta mer hälsosamt, öka sin fysiska 
aktivitet samt att dra ner på arbetet med syfte till att förbättra sin egen hälsa, men även 
den närståendes hälsa (Andersson et al., 2012; Arenhall et al., 2011). Vidare var oron 
inför framtiden, rädslan inför sin egen död eller att bli lämnad ensam efter den 
närståendes bortgång bidragande orsaker till att anhöriga genomförde nödvändiga och 
hälsosamma livsstilsförändringar för både sig själv och den närstående (Arenhall et al., 
2011; Mahrer‐Imhof et al., 2007). 
 
Den förändrade hemsituationen som uppkom efter den närståendes hjärtinfarkt kunde 
resultera i olika positiva upplevelser för anhöriga. Det fanns de som upplevde att sig 
stärkta i sig själva genom att vara betydelsefull för den närstående i sjukdomsförloppet 
(Arenhall et al., 2010; Eriksson et al., 2009; Mahrer-Imhof et al., 2007; Svedlund & 
Danielsson, 2004). Anhöriga kunde också uppleva att de hade fått en ökad 
självförståelse efter situationen med den närståendes hjärtinfarkt (Arenhall et al., 
2010). 

Att känna sig sjuk 
Då den närstående insjuknade kunde det medföra att anhöriga upplevde en känsla av 
att själv vara sjuk och drabbad (Andersson et al., 2012; Jackson et al., 2011; Pretter et 
al., 2014) Anhöriga åsidosatte egna drömmar för att istället stanna hemma med den 
drabbade närstående (Arenhall et al., 2010) och ta avstånd till sitt eget mående 
(Andersson et al., 2012). All energi gick åt till att underlätta för den drabbade 
närstående och fann då ingen energi över att hantera sina egna problem (Andersson et 
al., 2012; Arenhall et al., 2010; Eriksson et al., 2010; Jackson et al., 2011). Anhöriga 
fann svårigheter att tillmötesgå den närståendes behov och tillät sig själv enbart visa 
känslor då de kunde förbli oupptäckta, vilket upplevdes påverkade dem själva negativt 
(Jackson et al., 2011). 
 
Det fanns anhöriga som beskrev begränsningar i livet efter händelsen med en lägre 
aktivitetsnivå och ett stillsammare liv (Pretter et al., 2014). Händelsen beskrevs också 
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medföra känslan av en ökad belastning (Svedlund & Danielsson, 2004), då de började 
utföra mer fysiska sysslor än tidigare (Arenhall et al., 2010). Anhöriga beskrev att de 
upplevde rädsla och oro för både sin egen hälsa och den närståendes. De som tidigare 
inte hade haft sömnproblem uppgav att de efter händelsen låg vakna om nätterna, 
oroliga (Eriksson et al., 2009). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Enligt Friberg (2017) handlar en litteraturöversikt om att skapa en överblick av 
kunskapsläget som berör sjuksköterskans kompetensområde från tidigare genomförda 
studier. En litteraturöversikt innebär att med ett strukturerat arbetssätt och ett kritiskt 
förhållningssätt sammanställa befintlig litteratur till ny kunskap vilket var en passande 
metod för att besvara litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2017). För att påvisa 
vetenskaplig kvalité i litteraturöversikten används begreppen trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Genom användning av flera databaser ökade möjligheten att finna relevant data till 
resultatet, vilket stärker trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Stoltz 
& Bahtsevani, 2011; Östlundh, 2017). Dock hittades enbart dubbletter av artiklar som 
motsvarade syftet i databaserna PsycINFO och PubMed efter den inledande sökningen 
i CINAHL. 
 
Det upplevdes till en början svårt att finna rätt sökord för att utvinna ett tillräckligt 
omfattande sökresultat till valt syfte. Artiklar söktes först inom tidsintervallet 2008 - 
2018 vilket genererade för få artiklar som överensstämde med litteraturöversiktens 
syfte. Där av valdes ett längre årtalsintervall, 2004 - 2018. Detta kan anses minska 
litteraturöversikten trovärdighet då vetenskapliga artiklar är en färskvara (Östlundh, 
2017). Artikelsökningen inleddes i databasen CINAHL där det upptäcktes att flera 
ämnesord belyste området hjärtinfarkt. Följden av att applicera fler ämnesord i 
databasen CINAHL ökade antalet träffar och trovärdigheten ansågs stärkt då 
litteraturöversiktens resultat kunde baseras på fler resultatartiklar. Antalet funna 
resultatartiklar i den inledande artikelsökningen ansågs vara tillräckligt och därav 
användes endast ett ämnesord för hjärtinfarkt i artikelsökningarna i PsycINFO och 
PubMed. Anledningen till att artikelsökningarnas omfattning inte var lika stora 
grundades i upplevd tidsbrist för litteraturöversikten. Enligt Östlundh (2017) är tid en 
viktig faktor att lyckas med sökprocessen. Vid framtida forskning skulle mer tid 
användas till artikelsökningar i samtliga databaser så att sökningen i respektive 
databas blir likvärdig, för att undvika att undgå relevanta artiklar som bygger upp 
resultatet. 
 
Samtliga artiklar granskades först individuellt och diskuterades sedan gemensamt 
utifrån granskningsprotokollet för att undvika att egna uppfattningar påverkade 
artiklarnas analysresultat (Willman et al., 2011). Således stärktes litteraturöversiktens 
pålitlighet (Henricson, 2012). Trots de relativt få resultatartiklar som hittades under 
ett 15 års tidsintervall ansågs de vara av hög kvalité och litteraturöversiktens resultat 
innehöll en bred omfattning av upplevelser från anhöriga, vilket ansågs stärka 
resultatets trovärdighet. Fyra artiklar erhöll 12/12 poäng, fem artiklar 11/12 och en 
artikel erhöll 10/12 (se bilaga 3). I litteraturöversiktens analys användes en induktiv 
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ansats för att sökandet efter material skulle ske förutsättningslöst och sedermera att 
resultatartiklarna framställdes oberoende av en förutbestämd teoretisk ram (Fridlund, 
2012a). Det stärker litteraturöversiktens trovärdighet. Det fanns en liten förförståelse 
inom området p.g.a. arbetserfarenhet berörande hjärtpatienter. Enligt Friberg och 
Öhlén (2012) kan förförståelse betraktas som både en fördel och nackdel vid tolkning 
av data. Det ansågs ha en positiv inverkan på tolkning av framställd data då anhörigas 
upplevelser tidigare betraktats genom arbetserfarenhet och då lättare förstås. I 
enlighet med Henricson (2012) diskuterades förförståelsen under analysens gång för 
att undvika att det påverkade resultatet i fel riktning, vilket stärker 
litteraturöversiktens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
I en av resultatartiklarna beskrevs inte upplevelser specifikt om hjärtinfarkt utan 
allmänt om hjärtsjukdom, vilket nödvändigtvis inte behöver utesluta ämnet 
hjärtinfarkt. Artikelns resultat ansågs vara av god kvalité och visade liknande 
upplevelser bland anhöriga som övriga resultatartiklar, varför upplevelserna ansågs 
användbara i litteraturöversiktens resultat. Att artikeln inte handlar specifikt om 
hjärtinfarkt kan dock minska litteraturöversiktens trovärdighet. Av de artiklar som 
ingick i resultatet innefattade 6 artiklar undersökningar för både den drabbade 
närstående och anhörigas upplevelser, där data endast från anhöriga bearbetades. 
Detta ger ett smalare resultat och kan minska litteraturöversiktens pålitlighet. 
 
I litteraturöversiktens resultat sammanfördes upplevelser från både män och kvinnor 
till att gemensamt benämnas som anhörigas upplevelser. Då det i ett fåtal 
resultatartiklar intervjuats enbart män respektive kvinnor belystes vidare inte 
skillnaden i litteraturöversiktens resultat utan framställdes som en helhet, anhöriga. 
Det ansågs inte av intresse att specificera vardera köns upplevelser då upplevelser är 
individuella och av lika betydelse oavsett kön. Det kan däremot minska 
litteraturöversiktens trovärdighet då män och kvinnor inte hade helt identiska 
upplevelser, vidare minskar då också överförbarheten mellan män och kvinnor. 
Litteraturöversikten innehöll artiklar från Sverige, Irland, Schweiz, Skottland och USA. 
Det medförde att studieresultatets överförbarhet kan minska till länder vars kultur, 
ekonomiska förutsättningar eller sjukvårdssystem är annorlunda. 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen utgår ifrån resultatets tre huvudkategorier som visar att 
anhöriga upplevde en ny rollfördelning inom familjen, ett behov av att göras delaktig i 
vården av både vårdpersonal och den drabbade närstående. Dessutom förekom 
påverkan på deras egen hälsa utifrån både positiva och negativa upplevelser. 
 
Litteraturöversiktens resultat visar på att anhöriga upplever en ansvarstagande roll. 
De utför fler sysslor för att underlätta vardagen och för att inte äventyra hälsan hos den 
drabbade närstående. Det bidrog till att komma närmare den närstående men kunde 
också verka tärande för relationen. Genom ansvaret tvingades de att ta avstånd till sitt 
eget mående. Det framkom också i Dalteg, Benzein, Fridlund och Malm (2011) studie 
hur roll- och ansvarsfördelningen förändras efter en hjärtinfarkt. I och med det ökade 
ansvaret, både fysiskt och psykiskt, är det viktigt att finna en ny balans i tillvaron 
(Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2013a). Eftersom 
sjuksköterskan ofta är den enda observatören av interaktionen mellan 
familjemedlemmar har de en unik möjlighet att upptäcka familjemedlemmars olika 
behov av hjälpinsatser för att hantera situationen (Kettunen, Solovieva, Laamanen & 
Santavirta, 1999). Det har visats att personliga värderingar påverkar beslutsprocessen 
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för om vårdpersonalen involverar anhöriga i omvårdnaden (Engström et al., 2011). Det 
blir således viktigt att vårdpersonal har en öppen attityd och objektivt synsätt gentemot 
anhörigas beteende och känslor så behovet av stöd kan synliggöras och tillgodoses 
(Theobald, 1997). Detta kan underlättas genom implementering av 
kommunikationsteorin inom FFO där familjemedlemmars berättelse är i fokus vilket 
ökar förutsättningarna för att förstå varandra (Benzein, et al., 2010; Benzein, et al., 
2012). 
 
Anhöriga kunde ta sig an en vårdande roll gentemot den närstående som kunde 
upplevdes stärkande eller försvagande för relationen. Vissa anhöriga beskrev att 
vårdandet gav dem en chans till affektion, medan andra upplevde det påtvingat och 
som en skyldighet vilket förde den anhöriga och närstående ifrån varandra. Anhöriga 
upplevde att de prioriterade egna känslor och behov lägre för att fokusera mer på eller 
undvika att påverka den närståendes hälsa negativt. I den vårdande rollen blir det 
också viktigt för anhöriga att finna individuell balans. Studier bekräftar att anhöriga 
till hjärtsjuka närstående undertrycker sina egna känslor och behov för den 
närståendes skull (Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Stewart, Davidson, Meade, Hirth & 
Makrides, 2000). För att hantera situationen i den vårdande rollen beskrev anhöriga 
ett behov av kunskap och stöd från vårdpersonal (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). 
Litteraturöversiktens resultat visade också att genom den vårdande rollen upplevde 
anhöriga att de antagit ett överbeskyddande beteende och att de tidvis motarbetade 
den närståendes aktivitetsförmåga då en rädsla för återinsjuknande fanns. Ett 
överbeskyddande beteende har beskrivits vara när den anhöriga hjälper till för mycket 
eller begränsar den närstående i aktiviteter (Joekes, Van Elderen & Schreurs, 2007). 
Detta kan få en negativ effekt för den drabbades rehabilitering. Sjuksköterskan bör 
kunna motverka att detta inträffar genom att tillhandahålla rätt stöd och information 
för den anhörige (Astin et al., 2007). 
 
Anhöriga kunde alltså anta olika roller gentemot den drabbade närstående. 
Upplevelserna av den antagna rollen påverkade hur de engagerade sig i 
rehabiliteringsprocessen. Att anhöriga till en närstående som drabbats av en 
hjärtinfarkt antar en ny roll styrks av Kärner, Dahlgren & Bergdahl (2004). Totalt 
identifierade Kärner et al. (2004) fem olika roller. En delaktig roll, en styrande roll, en 
observerande roll, en inkapabel roll och en avskärmande roll. Både den delaktiga och 
styrande rollen kan likställas med det som återfanns inom litteraturöversiktens 
ansvarstagande och vårdande roller. Dessa två roller var vanligast att anta för de 
anhöriga (Kärner et al., 2004). I den observerande rollen verkade den anhörige passivt 
gentemot den närstående. Det innebar att den närståendes rehabilitering, exempelvis 
förändring av matvanor, skedde på den närståendes initiativ för att sedan själv också 
anta förändringen. Den inkapabla rollen innebar en oförmåga att agera stödjande till 
den närstående. Rollen antogs av anhöriga som uppvisade egna psykosociala problem. 
Det fanns också anhöriga som antog en avskärmande roll emot den närståendes hälsa. 
Deras vilja var att återgå till tidigare levnadsvanor utan att anta livsstilsförändringar 
tillsammans med den närstående (Kärner et al., 2004). I de fall en strategi för att hjälpa 
den närstående saknas eller är bristfällig har sjuksköterskan en betydelsefull roll för 
stöttning. Det kan innebära att uppmärksamma befintliga strategier eller instruera nya 
strategier (Salminen-Tuomaala et al., 2013b). För att den drabbade närståendes 
möjlighet till livsstilsförändringar ska förbättras är stödjande anhöriga en betydelsefull 
faktor (Astin et al., 2007; Kristofferzon et al., 2007) och för att skapa rätt 
förutsättningar för den anhöriga är information, såsom förväntningar och 
rehabilitering, från vårdpersonal viktigt (Stewart et al., 2000). I systemteorin inom 
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FFO liknas familjen ett system där alla delar påverkar varandra (Benzein, et al., 2012). 
Förståelse om systemteorins princip kan då hjälpa vårdpersonal att få insikt i hur den 
berörda familjens relationer och interaktioner fungerar vilket kan underlätta 
informationssamtal och vägledning. 
 
Anhöriga upplevde informationen från vårdpersonal som viktigt för att bemästra 
situationen. Andra studier om anhörigas upplevelser vid hjärtinfarkt visar på liknande 
resultat (Stewart et al., 2000; Theobald, 1997). Trots att information ansågs viktigt, 
upplevde anhöriga att tillgången var bristfällig eller minimal, vilket framkallade oro 
och rädsla i situationen. Anhöriga upplevde ett utanförskap gentemot vårdpersonalen 
samt den drabbade närstående då de varken kände sig sedda, bekräftade eller stödda. 
Det beskrevs också i andra studier om upplevelserna för anhöriga vid hjärtinfarkt en 
saknad av information och stöd (Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Salminen-Tuomaala et 
al., 2013a). En anledning kan vara att sjuksköterskor upplever osäkerhet att utföra sitt 
arbete kring anhöriga. Sjuksköterskor har beskrivit att de känt sig dömda och 
utmanade av anhöriga i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan bad då hellre 
familjemedlemmar att lämna den drabbade närstående under omvårdnadsåtgärder 
istället för att involvera dem (McConnell & Moroney, 2015). Detta påverkar således 
den anhörigas möjlighet till information och stöd under sjukhusbesöket (Alshahrani, 
Magarey & Kitson, 2018). Det har visats att ju mer tillfredsställande stöd en anhörig 
upplevdes få av vårdpersonal desto mindre rädsla och oro upplevdes (Kettunen et al., 
1999). Vårdpersonal kan använda FFO för att synliggöra hela familjens eventuella 
omvårdnadsbehov (Benzein, et al., 2010) så att vården samskapas med familjen 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). För att främja anhörigas upplevelser att vara 
sedda och delaktiga kan vårdpersonal använda ett lugnt bemötande som innefattar 
varmt välkomnande och aktivt lyssnande till anhörigas funderingar (Duhamel & 
Talbot, 2004). Resultatet i litteraturöversikten visade anhörigas upplevda vilja till 
delaktighet i vårdprocessen och vikten att få vara en resurs för den närstående. Vid 
upplevelse av begränsad kunskap för att stödja den närstående önskade anhöriga mer 
hjälp från vårdpersonal (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Individanpassad information 
och vägledning kan hjälpa anhöriga att hantera situationen och förbättra deras stöd till 
den drabbade närstående (Condon & McCarthy, 2006; Siebens, et al., 2007). I enlighet 
med FFO beskriver Condon och McCarthy (2006) vikten av att koppla in anhöriga 
tidigt i vården så rätt information erhålls från början. Sjuksköterskor har alltså en 
viktig roll i att synliggöra och bjuda in familjemedlemmar till att vara delaktiga i 
vården. Cybernetiken i FFO belyser vikten av reflektion och återkoppling inom 
familjen då det öppnar alternativa vägar för problemlösning och möjliga resurser 
(Benzein, et al., 2010; Benzein, et al., 2012). Sjuksköterskan får då möjlighet att initiera 
och leda samtalet med familjemedlemmarna. 
 
Anhörigas upplevelser kunde variera mellan en aktiv respektive passiv attityd 
gentemot framtiden. Döden blev en verklighet. Liknande resultat återfinns också i 
andra studier där anhöriga också beskriver varierande upplevelser av synen på 
framtiden (Dalteg et al., 2011) och att det är en komplex situation (Salminen-Tuomaala 
et al., 2013a). Kettunen et al. (1999) påpekar att anhöriga till hjärtinfarktsdrabbade 
patienter behöver uppmärksamhet av vårdpersonal då anhörigas reaktioner och behov 
av stöd inte går att förutse. Genom integrering med litteraturöversiktens resultat att 
anhöriga har olika upplevelser samt att dessa kan fluktuera och Kettunen et al., (1999) 
resultat anses FFO lämpligt att tillämpa för att synliggöra hela familjens eventuella 
behov. Då användning av FFO har visats öka det generella välbefinnandet hos såväl 
den drabbade närstående och den anhöriga (Chesla, 2010). I enlighet med FFO skriver 
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Salminen-Tuomaala et al. (2013a) att vårdpersonal bör fokusera på anhöriga och 
familjens resurser för att underlätta hanterandet av situationen. Att tillsammans med 
andra familjemedlemmar samtala om känslor kring sjukdomssituationen upplevdes 
positivt för anhöriga, det minskade upplevelsen av lidande och underlättade 
förståelsen för individerna inom familjen (Duhamel & Talbot, 2004). Något som talar 
emot och kan utgöra ett hinder för implementeringen av FFO i den svenska vården är 
att den tar tid av en redan stressad vårdpersonal (Saveman, 2010). 
 
Anhöriga kunde uppleva insjuknandet hos den närstående som ett uppvaknande och 
en drivande kraft till förändring. Hälsosamma livsstilsförändringar genomfördes för 
att förbättra sin egen hälsa, men också den närståendes. Att anhöriga upplevde 
hjärtinfarkten som en drivande kraft att förbättra sin egen och den närståendes hälsa 
styrks i Astin et al. (2007) studie. Hjärtinfarkten kunde också medföra att anhöriga 
upplevde sig stärkta respektive raserade av händelsen (Dalteg et al., 2011). För att 
främja hanterbarheten av situationen för anhöriga har sjuksköterskan en viktig roll. 
Det kan ske genom uppmuntran och stöttning i befintliga respektive nya strategier för 
hantering av sjukdomssituationen (Salminen-Tuomaala et al., 2013b). Betydelsen av 
sjuksköterskans kärnkompetenser blir således tydliga då de innefattar att skapa en god 
kontakt med anhöriga, vilket sker genom en god kommunikativ förmåga. Med en 
etablerad kontakt kan sjuksköterskan stödja den anhöriga efter individuella 
förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskan bör utgå från 
det salutogena förhållningssättet inom FFO för att identifiera, fokusera och stärka det 
friska inom familjen (Benzein, et al., 2010; Benzein, et al., 2012) 
 
Nedprioritering av egna behov medgav en tidsbrist för egna intressen, vilket enligt 
resultatet kunde generera att anhöriga upplevde känslor av en begränsad vardag. Det 
kunde uppstå en oro och rädsla både för sin egen hälsa och den närståendes, vilket 
kunde medföra sömnproblem. Andra studier rapporterade om ett likvärdigt resultat, 
att anhöriga upplever ett begränsat och isolerat liv till följd av hjärtinfarkten (Svedlund 
& Axelsson, 2000; Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Samband kunde ses mellan anhöriga 
till hjärtinfarktsdrabbade närstående och anhöriga vars närstående, oavsett sjukdom, 
behandlats på en intensivvårdsavdelning. De upplevde känslor av en begränsad vardag 
efter den närstående insjuknat och känslor av oro och ångest uppkom (Frivold, 
Slettebø & Dale, 2016). Anhöriga upplevde till en början oro, hjälplöshet och rädsla av 
ett stillsammare liv, medan de senare såg det som tillfredsställande då det uppstod mer 
tid för varandra (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). En erfarenhet som sjuksköterskan kan 
förmedla till drabbade närståendes anhöriga som inte nått tillfredsställelse ännu. 

 

Slutsatser 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att anhöriga till hjärtinfarktsdrabbade 
närstående upplevelser varierar. Situationen för den anhöriga är komplext betingad 
och väldigt individuell. Att en närstående drabbats av en hjärtinfarkt resulterade i att 
anhöriga upplevde ett antagande av en ansvarstagande roll och en vårdande roll samt 
ett behov att vara en resurs för den drabbade. För att då lyckas bemästra 
sjukdomssituationen var information och stöd från vårdpersonal essentiellt. Således 
krävs ett individanpassat bemötande från vårdpersonal för att tillgodose anhörigas 
individuella och unika behov. Detta möjliggörs för sjuksköterskor genom tillämpning 
av FFO då hela familjen synliggörs. 
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Kliniska implikationer 
Genom sammanställning av anhörigas upplevelser då en närstående drabbas av en 
hjärtinfarkt kan litteraturöversikten bidra med bättre omvårdnad för de anhöriga. För 
anhöriga är det essentiellt att göras delaktig i vården och få individanpassad 
information och stöd för att bemästra sjukdomssituationen. Litteraturöversikten kan 
hjälpa sjuksköterskan i bemötandet med den stora andelen av anhöriga som 
tillkommer i vårdandet av patienter. Sjuksköterskan bör då fokusera på ett 
familjefokuserat bemötande för främjandet av anhörigas delaktighet och 
individanpassad information. Således underlättas främjandet av anhörigas hälsa och 
ett tillvaratagande av deras kännedom om den närstående. Arbetet uppmuntrar 
tillämpningen av FFO:s underliggande teorier för att synliggöra hela familjens behov 
och främjandet av deras hälsa. 

Förslag till vidare forskning 
Fortsatt forskning bör genomföras för att fördjupa kunskapen om anhörigas 
upplevelser då en närstående drabbas av en hjärtinfarkt då kunskapen är essentiell för 
utveckling av anhörigas omvårdnadsbehov. Tidigare forskning har visat att 
välinformerade och trygga anhöriga påverkar drabbade närstående positivt. Dock är 
forskningen om familjefokuserad omvårdnads inverkan kliniskt till viss del begränsad, 
vilket bör beforskas vidare för att klargöra teorins effekter för att tillgodose hela 
familjens behov. 
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Grounded Theory 
analys. 

Totalt 44 deltagare. 
27 patienter och 17 
anhöriga. 17 manliga 
respektive 10 
kvinnliga patienter. 
4 manliga respektive 
13 kvinnliga 
anhöriga.    

Anhöriga är 
betydelsefulla för 
rehabiliteringen efter en 
hjärtinfarkt. Dess 
erfarenhet beskrevs kring 
information, stöd, att 
vara en resurs och vad 
hjärtinfarkten kan 
medföra. 

11/12 



 

 

Mahrer-Imhof1, 
R., Hoffman, A., 
& Froelicher, E. 
S. (2007) 

Impact of cardiac 
disease on couples’ 
relationships 

Beskriva 
sjukdomens 
inverkan på parets 
relation och 
ömsesidigt 
betydelsefulla 
åtaganden 

Kvalitativ 
fenomenologiskt 
studie med 
tematisk analys. 

24 par med totalt 48 
deltagare.   

Hjärtsjukdomen medför 
både positiva och 
negativa följder för 
anhöriga. Vissa menade 
att relationen stärktes, 
andra att rädslan för 
partnern ökade och 
andra försökte förändra 
sin livsstil men 
misslyckades och 
återvände till “vanliga 
livet”.    

11/12 

McLean, S., 
Timmins, F. 
(2007) 

An exploration of 
the information 
needs of 
spouse/partner 
following acute 
myocardial 
infarction using 
focus group 
methodology 

Beskriva partnerns 
erfarenhet av 
informationen som 
erhölls och som var 
nödvändig efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
fokusgruppsintervj
uer med tematisk 
analys. 

Två fokusgrupper 
med 7 respektive 8 
deltagare i vardera, 3 
män och 12 kvinnor.   

Efter en hjärtinfarkt 
föreslås att ytterligare 
stöd för anhöriga måste 
vara på plats för att på ett 
adekvat sätt hantera de 
utmaningar som en 
hjärtinfarkt ger till 
familjelivet. 

12/12 

Pretter, S., 
Raveis, V., 
Carrero, M., & 
Maurer, M. 
(2014) 

Couples Living 
With 
Cardiovascular 
Disease: Effects on 
the Marital 
Relationship 

Beskriva 
upplevelsen av hur 
en hjärtsjukdom 
förändrar de 
psykosociala 
förhållanden hos 
par. 

Kvalitativ 
fokusgruppsintervj
uer med 
innehållsanalys. 

Totalt 23 anhöriga 
till hjärtsjuka 
närstående 
intervjuades. Varav 
18 kvinnor och 5 
män. 

Hjärtsjukdom visade sig 
påverka anhöriga både 
positivt och negativt. 
Vård bör riktas även till 
de anhöriga. 

10/12 

Svedlund, M., & 
Danielson, E. 
(2004) 

Myocardial 
infarction: 
Narrations by 
afflicted women 

Belysa erfarenheter 
i dagliga livet efter 
en akut hjärtinfarkt 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie med 

18 deltagare varav 9 
kvinnor och 9 män.  

Anhörigas erfarenheter 
efter en hjärtinfarkt  
var en upplevd förändrad 
livssituation, ökat ansvar, 
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and their partners 
of lived experiences 
in daily life 
following an acute 
myocardial 
infarction. 

hos kvinnor och 
dess partner.  

hermeneutisk 
analys. 

begränsningar, oklar 
framtid och hopp.  
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