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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den mest förekommande gruppen 
sjukdomar i världen och står för en tredjedel av den globala dödligheten. Hjärtinfarkt 
påverkar patienters liv på olika sätt och kräver olika livsstilsförändringar i det dagliga 
livet.  Att sträva efter att få förståelse för patienters upplevelse av situationen är viktigt 
och patientdelaktighet är centralt i den personcentrerade omvårdnaden. 
Sjuksköterskan ska i partnerskap med patienten identifiera vad hälsa betyder och 
tillsammans med sitt team bedöma, planera, genomföra omvårdnad och skapa 
förutsättningar för att främja hälsa. 
 
Syfte: Att belysa patienters upplevda psykiska hälsa efter hjärtinfarkt.   
 
Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats. Resultatet inkluderar totalt 
11 vetenskapliga artiklar.   
 
Resultat: Resultatet beskrevs utifrån tre kategorier; “Emotioner”, “Begränsad 
vardag” samt “Vägen tillbaka”. Känslor av rädsla och osäkerhet var vanligt 
förekommande hos patienterna. Hjärtinfarkten gav känslor av att deras kropp inte 
längre var deras. Patienterna upplevde att de fått en andra chans i livet efter 
hjärtinfarkten, medan andra inte längre var säkra på om livet var värt att leva.    
 
Slutsats: Patienter som drabbats av hjärtinfarkt lever med en konstant känsla av 
rädsla och osäkerhet samt brist på viktig kunskap som inte delgivits dem av hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Detta medför en begränsad vardag för patienten. Genom djupare 
förståelse för patienters upplevelse ökar möjligheterna till att kunna erbjuda god 
personcentrerad vård. 
 
Nyckelord: Dagligt liv, hjärtinfarkt, kvalitativ, psykisk hälsa, upplevelser  
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Summary 
 
Title: A changed life -
Patients experience of mental health after myocardial infarction.   
 

Background: Cardiovascular diseases are the most common group of diseases in 
the world and account for one-third of global mortality.  
Myocardial infarction affects patients’ lives in different 
ways and requires various lifestyle changes in daily life.  Striving to gain an 
understanding of patients’ experience of the situation is important, and patient 
participation is a central part of the person-centered care. In partnership with the 
patient, the nurse should identify what health means and, together with his team, 
assess, plan, care and create conditions for promoting health. 
 

Aim: To illuminate patients experience of their mental health after myocardial 
infarction.  
 

Method: A qualitative literature review with an inductive approach. The result 
includes 11 qualitative articles. 
 

Results: The result was described using three categories; “Emotions”, “Limited 
everyday life” and “The way back”. Emotions of fear and uncertainty were common in 
patients who have had a myocardial infarction. The myocardial infarction gave patients 
a feeling that their body was no longer theirs. The patients felt that they had a second 
chance in life after the myocardial infarction, while others were no longer sure if life 
was worth living.  
 

Conclusion: Patients who have suffered from a myocardial infarction have to live 
with the constant feeling of fear, anxiety, uncertainty and a lack of important 
knowledge that wasn’t given to them by the healthcare professionals. This entails a 
limitation of the patient’s daily life. Through deeper understanding 
of patients’ experience, the opportunities to offer good person-centered care increase. 
 

Keywords: Daily life, experience, mental health, myocardial infarction, qualitative   
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Inledning 

År 2017 insjuknade 264 per 100 000 invånare, i åldern 15 år och äldre, i Sverige i 
hjärtinfarkt. Under perioden 2006–2017 minskade antalet insjuknanden med 39% i 
Sverige. Risken för hjärtinfarkt ökar med stigande ålder (Folkhälsomyndigheten, 
2018). Några riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom är ohälsosam kost, 
tobaksbruk och fysisk inaktivitet, som tillsammans orsakar cirka 80% av alla hjärt- och 
kärlsjukdomar. Trots ökad kunskap om hur viktig livsstil är, kommer hjärtsjukdomar 
fortsätta vara en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och död i världen (Hardy & 
Gray, 2012). Ivarsson, Fridlund & Sjöberg (2010) beskriver att en hjärtinfarkt kan 
påverka den dagliga vardagen hos patienten och dennes familj på olika sätt. Det kan 
innebära stora förändringar och utmaningar för alla involverade. I en sådan situation 
har sjuksköterskan en viktig roll vid rådgivning. För att kunna ge optimal vård behöver 
vården diskuteras tillsammans, i partnerskap. Att sträva efter att få förståelse för 
patientens upplevelse av situationen är också viktigt för att sjukvårdpersonal ska 
kunna erbjuda adekvat vård. Denna litteraturöversikt syftar till att undersöka och 
belysa de psykiska upplevelser som uppstår till följd av hjärtinfarkt. Hur förändras 
patientens dagliga liv efter en sådan upplevelse? 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt 

Hjärt- och kärlsjukdom är den mest förekommande gruppen sjukdomar i världen och 
står för en tredjedel av den globala dödligheten. Kvinnor och män drabbas av hjärt- 
och kärlsjukdomar i samma utsträckning (Smith, Frazer, Hyde, Abbey & O’Connor, 
2018). Med hjärt- och kärlsjukdom menas till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt och 
kärlkramp. De tillstånd i hjärtat som karaktäriseras utav syrebrist i hjärtmuskeln har 
samlingsnamnet ischemisk hjärtsjukdom. Syrebristen uppstår antingen av 
förträngningar eller blodproppar i kranskärlen. En hjärtinfarkt orsakas vanligen av en 
blodpropp som helt täpper igen hjärtats kranskärl (Hardy & Grey, 2012). Statistik visar 
att antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska i Sverige, vilket till stor del beror på att 
befolkningen lever sundare liv än för 30 år sedan (Socialstyrelsen, 2018a). Hjärtinfarkt 
påverkar patientens liv på olika sätt och kräver livsstilsförändringar i det dagliga livet. 
Tidigare studier visar att livsstilsförändringar även är effektiva i förebyggandet av 
hjärtinfarkt. Livsstil omfattas av faktorer som stress, rökning, fysisk aktivitet, 
alkoholkonsumtion och kostvanor som väsentligt påverkar patientens hälsa. Patienter 
som drabbats av fler hjärtinfarkter har bättre förståelse över sin sjukdomsbild och blir 
mer motiverade att ändra på sin livsstil, till skillnad från patienter som drabbats för 
första gången (Nicolai et al., 2018). Extra stöd bör ägnas åt patienter som lider av 
psykiska sjukdomar och deras upplevelse av olika livsstilsförändringar. För patienter 
med svår psykisk sjukdom, som till exempel schizofreni och andra psykotiska 
störningar kan valet att göra förändringar i livet vara svårt. Psykiska sjukdomar ger 
ökad benägenhet att utveckla ohälsosamma livsstilsmönster som försämrar den fysiska 
hälsan och därmed ökar risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar (Lundström, 
Ahlström, Jormfeldt, Eriksson & Skärsäter, 2017).   
 

Orsak   

En vanlig orsak till hjärtinfarkt är ateroskleros, vilket innebär uppbyggnad av plack i 
blodkärlen. Denna process börjar i kärlväggens innersta lager. Kärlen blir stela, trånga 
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och det blir svårt för blodet att passera. Detta resulterar i att det inte flödar tillräckligt 
med blod genom kärlen och hjärtat får därmed syrebrist (WHO, 2011). Orsaker och 
riskfaktorer som kan leda till ateroskleros är rökning, hypertoni, hyperlipidemi och 
diabetes. Vid hjärtinfarkt brister placket i kärlväggen och blodplättarna svarar genom 
att bilda en propp av koagulerat blod. Proppen som till slut kan täcka hela blodkärlet 
leder till att blodet inte når alla delar av hjärtat och allvarlig syrebrist uppstår. När 
syrebristen varat i mer än femton minuter börjar hjärtmuskelcellerna att förtvina 
(Alasiry & Löfvenmark, 2013).   
 

Symptom  

Symptom vid en hjärtinfarkt, hos både män och kvinnor, kan vara kraftiga smärtor 
mitt över bröstet, akut bröstsmärta i mer än 20 minuter med illamående, ångest och 
yrsel. Bröstsmärtan behöver inte vara lokaliserad till en specifik punkt utan strålar ofta 
ut mot skulderblad, nacke, käke och de övre extremiteterna. En del som insjuknar i 
hjärtinfarkt får inga typiska besvär. Detta kallas för tyst infarkt och upptäcks ofta vid 
EKG eller vid ultraljudundersökning och är vanligare hos kvinnor. För att kunna utföra 
en helhetsbedömning och fastställa diagnos behövs kompletterande undersökningar 
som EKG, anamnes, blodprover som visar förhöjt troponinvärde 
(myokardskademarkör), kranskärlsröntgen och/eller arbetsprov med EKG-
övervakning (Bergman, Fridlund, Malm & Mårtensson, 2012).   
 

Behandling 

I det akuta skedet efter att det har konstaterats att det är stopp i kranskärlen är den 
första behandlingsinsatsen att öppna upp kranskärlet för att återfå blod- och 
syretillförsel. Detta görs oftast med Percutan Coronar Intervention (ballongvidgning), 
finns detta däremot inte tillgängligt används istället trombolys. Behandling kan även 
göras med bypassoperation. Val av behandling görs utifrån symptom, blodprov och 
eventuella EKG-förändringar. Läkemedel som ges vid hjärtinfarkt är läkemedel som 
förhindrar blodet från att koaguleras och bilda nya proppar (Ericson & Ericson, 2012). 
Nitroglycerintablett under tungan kan hjälpa mot smärta och underlättar även hjärtats 
arbete. De flesta patienter behandlas även med betareceptorblockerare som får hjärtat 
att arbeta långsammare, motverkar effekten hos vissa stresshormoner och sänker 
blodtrycket vilket förebygger hjärtrytmrubbningar (WHO, 2011).  
 
Sjuksköterskans roll i behandling av hjärtinfarkt är viktig för att lindra patientens 
lidande och besvär. Smärta är en obehagskänsla och kan påverka patientens liv 
negativt och orsaka symptom som ångest, depression och brist på sömn. Det är viktigt 
att sjuksköterskan gör en korrekt bedömning när det gäller smärta och smärtlindring 
för patienter vid hjärtinfarkt. Bedömningsverktyg och andra omvårdnadsåtgärder 
hjälper till att bedöma patientens smärta korrekt. Det finns olika metoder som används 
på sjukhus vid bedömning av smärta, till exempel självrapportering, beteendemässiga 
observationsmetoder, samt olika smärtskalor som till exempel VAS. Smärta kan 
behandlas mer effektivt om hälso- och sjukvårdspersonal kontrollerar hjärtfrekvens, 
blodtryck, andningsfrekvens och temperatur regelbundet samt genom adekvat 
dokumentation. Denna datainsamling ligger sedan till grund för vilka 
omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan väljer att utföra (Alasiry & Löfvenmark, 2013).   
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Psykisk hälsa i relation till sjukdom  

God hälsa innebär ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, samt 
frånvaro av sjukdom (WHO, 2016). Enligt Kent, Goetzt & Viswanathan (2018) är ingen 
människa perfekt, utan oavsett om patienten har en sjukdom eller anses vara frisk, så 
har alla människor en svaghet. Utifrån denna definition kan patienter med kroniska 
sjukdomar fortfarande känna sig friska och uppleva hälsa till den dag patienterna dör 
eftersom hälsa är en individuell upplevelse. Khayyam-Nekouei, Neshatdoost, Yousefy, 
Sadeghei & Manshaee (2013) menar att även fysisk hälsa påverkas av psykisk ohälsa 
då bland annat relationer och social delaktighet i samhället påverkas.  
 
När patienter drabbas av akut hjärtinfarkt påverkas inte enbart en del av kroppen utan 
tillståndet riskerar att påverka hela människans existens. Lidande är en del av 
människans existens och själva existensen är definitionen av att vara människa 
(Ekebergh, 2015). Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal måste se patientens levda 
kropp som ett mänskligt subjekt som genomgår olika upplevelser. Detta synsätt ger 
vårdpersonalen förståelse för vad det innebär att ta hand om eller att leva som patient 
med olika utmaningar och behov. Att ge omtänksam vård som baseras på intresse, 
respekt, samt förståelse för patientens värld som denne lever i, är en färdighet som bör 
tillämpas och kan leda till utvecklandet av hälsa för patienten (Arman, Ranheim, 
Rydenlund, Rytterström & Rehnsfeldt, 2015).  
 

Sjuksköterskans roll    

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017;30) har sjuksköterskan som uppgift att 
bedriva ett systematiskt arbete med mål att förebygga hälsa och lindra lidande. Att 
lindra lidande och bekräfta lidandet hos patienten kan bidra till att sjuksköterskan 
lättare kan skapa en helhetsbild kring patientens egen situation (Rehnsfeldt & 
Eriksson, 2004). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010;659) ska sjukvårdpersonalen 
utföra sitt arbete utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med hjälp av 
detta kan sjuksköterskan förebygga ohälsa och erbjuda vård av god kvalité. 
Sjuksköterskan ska ha förmåga att informera patienter och deras närstående på ett 
respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. I dialog med patienten är det viktigt som 
sjuksköterska att ge stöd, vägledning och möjlighet till patienten att vara delaktig i 
olika behandlingsalternativ. Sjuksköterskan ska försäkra sig om att patienten förstått 
informationen som givits då det kan vara svårt att ta in under de omständigheter 
patienten befinner sig i (Arman et al., 2015). Vid misstanke om hjärtinfarkt är det 
viktigt att sjuksköterskan har kunskap om olika symptom som kan förekomma, för att 
kunna göra en adekvat bedömning av patientens tillstånd. Om patienten inte 
involveras i sin egen vård uppstår större risk för att misstag och skador sker inom 
vården (Gleason, Greenberg & Dennison, 2019). Höglund, Winblad, Arnetz och Arnetz 
(2010) menar att patienter som drabbats av hjärtinfarkt känner ökad trygghet av att 
involveras i besluten som rör sin egen vård. Detta leder i sin tur till att de i större 
utsträckning är mer engagerade till rehabiliteringsprocessen efter den akuta fasen av 
hjärtinfarkten. Sjuksköterskan och övrig hälso- och sjukvårdspersonal behöver därför 
använda sig utav lämplig typ av kommunikation för att anpassa vårdandet efter varje 
patients behov och resurser. Lundström et al. (2017) menar att ett av målen med 
vården är att erbjuda omvårdnad där människor med psykisk ohälsa bör ha samma 
möjlighet till hälsa som människor med fysisk ohälsa. Omvårdnad bör ha fokus på att 
främja och förebygga ohälsa. Sjuksköterskan behöver ökad kunskap och erfarenhet om 
hinder för livsstilsförändringar, faktorer relaterade till sjukdom tillsammans med 
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bristen på motivation. Det är viktigt att sträva efter att förstå patientens unika 
upplevelse ur en helhetssyn.  
 

Teoretisk förankring   

Personcentrerad vård ska utföras i partnerskap med patient och närstående för att 
bevara värdighet och integritet. Patienten ska bli sedd, förstådd och behandlas som en 
unik person med individuella behov, värderingar, resurser, och förväntningar. Vården 
ska utformas genom partnerskap, där patientens berättelse och ömsesidig öppenhet 
för varandras kunskap utgör vårdmötet. Sjuksköterskan ska i partnerskap med 
patienten identifiera vad hälsa betyder och tillsammans med sitt team bedöma, planera 
och genomföra omvårdnad och skapa förutsättningar för att främja hälsa (Ekman et 
al., 2011). Patientens behov, rättigheter och möjligheter till kontakt och kontinuitet i 
vårdkedjan skall värnas om (Wallström & Ekman, 2018). Patientdelaktighet är en 
central del i den personcentrerade omvårdnaden, där patienten ska ses som autonom 
och respekterad. Personcentrerad vård förutsätter även att de som vårdar samverkar 
och att informationen som ges är adekvat, begriplig och att patientens berättelse 
ständigt lyssnas till (Ekman et al., 2011). Bra personcentrerad vård efter hjärtinfarkt 
har förknippats med en signifikant lägre risk för dödsfall under en ett års studieperiod. 
Tillhandahållande av personcentrerad vård efter hjärtinfarkt kan alltså resultera i 
viktiga fördelar, både för hälso- och sjukvården men även för patientens behov och 
förväntningar (Meterko, Wright, Lin, Lowy & Cleary, 2010). 
Patienter som drabbats av hjärtinfarkt behöver korrekt information och möjlighet till 
deltagande vid stadier så som; före och under ankomst till sjukhus, innan 
undersökning, vid mottagande av provsvar, vid diskussion över behandlingsalternativ 
samt före och i samband med utskrivning. Sjuksköterskan, tillsammans med annan 
hälso- och sjukvårdspersonal, behöver ha en samlad och tydlig kommunikation för att 
på bästa sätt lindra patientens oro, ge tydliga och rätt besked samt undvika misstag. 
För att kunna erbjuda bra personcentrerad och säker vård behövs även aktuell 
vetenskaplig beprövad kunskap. Patientens förståelse behöver ständigt bedömas för 
att patienten inte ska lämnas utanför någon situation eller beslut rörande den egna 
vården (Marshall, 2011).  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patientens upplevda psykiska hälsa 
efter hjärtinfarkt. 

Material och metod 

Design 

En kvalitativ litteraturöversikt har genomförts. Forskning med kvalitativ metodik ger 
ökad förståelse och erfarenhet av ett fenomen (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 
Sandström, 2016). Ett induktivt förhållningssätt har tillämpats, vilket görs för att bilda 
djupare förståelse för patienters upplevelse av ett fenomen, samt för att få djupare 
uppfattning av det valda ämnesområdet (Henricson, 2017). Litteraturöversikten har 
genomförts med kvalitativa artiklar då avsikten var att tolka patienters upplevda 
psykiska mående efter hjärtinfarkt. Resultatet har diskuterats i relation till vald 
teoretisk förankring, personcentrerad vård (Ekman et al., 2011). 
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Urval och datainsamling 

Utifrån valt syfte har följande sökord valts ut och använts i sökningar på två olika 
databaser: Myocardial infarction, experience*, lifestyle*, quality of life, mental 
health, coping experience och qualitative. För att specificera sökningarna har “AND” 
använts som boolesk term, samt trunkering med hjälp av det specifika 
trunkeringstecknet “*” (Friberg, 2017). Inklusionskriterier var artiklar med både män 
och kvinnor över 18år, från alla länder. Exklusionskriterier var artiklar som utgick ifrån 
sjuksköterskans perspektiv då fokus enbart låg på patientens upplevelser. 
Begränsningar var artiklar med kvantitativ design samt artiklar med deltagare under 
18år. Sökningarna har även specificerats efter sökkriterier som “Peer reviewed” och 
“English language”. De artiklar som har valts ut har en kvalitativ ansats och artiklarna 
är publicerade mellan 2010 – 2019. De databaser som använts för sökningar är 
CINAHL och PsycINFO. CINAHL är en databas som innehåller forskning inriktat mot 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). PsycINFO inriktar sig på 
beteendevetenskap och psykisk ohälsa (Karlsson, 2017). Efter varje sökträff lästes 
samtliga titlar igenom och sedan valdes de artiklar ut som verkade relevanta för syftet, 
dessa artiklars sammanfattning lästes sedan igenom för att välja ut de artiklar som ej 
var relevanta för litteraturöversikten. De resultatartiklar som valts ut granskades sedan 
separat enligt granskningsprotokollet “Protokoll för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ metod” (Bilaga 1). Del I innehåller fyra frågor som samtliga 
måste besvaras med JA för att kunna gå vidare till Del II. Samtliga resultatartiklar 
erhöll fyra poäng i Del I, och togs därmed vidare till Del II. Denna del innehåller åtta 
frågor och beslut togs att artiklar med minst 10 av 12 totala poäng anses ha hög kvalitet. 
Då samtliga resultatartiklar erhöll minst 10 poäng ansågs dessa vara av hög kvalité och 
togs därmed vidare för att användas i resultatet (Henricson & Billhult, 2017). 
 

 

Tabell 1, Sökmatris  

 

Databas  Datum  Sökord  Antal 
träffar   

Antal 
lästa 
artiklar   

Antal 
artiklar 
till 
resultat   

CINAHL   2019-10-02  myocardial 
infarction AND 
experience* AND 
lifestyle*  

36  4  3  

CINAHL   2019-10-02  myocardial 
infarction AND 
quality of life 
AND 
experience*  

71  6  1  

CINAHL   2019-10-07  Myocardial 
infarction 
AND qualitative 
AND 
experience*   

76  7  5  
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CINAHL  2019-10-07  Myocardial 
infarction AND 
coping 
experience*  

17  5  1  

PsycINFO   2019-10-07  myocardial 
infarction AND 
mental health 
AND experience  

79  6  1  

 

Dataanalys 

I litteraturöversikten har dataanalys genomförts utav artiklarna utifrån det teoretiska 
ämnet personcentrerad vård. Resultatet har analyserats och diskuterats utifrån det 
teoretiska ämnet med hjälp utav Fribergs modell i fem steg.  
 
Analys av artiklarna har skett enligt Fribergs modell i fem steg (Friberg, 2017). Målet 
med analysen var att bryta ner artiklarnas resultat för att hitta de centrala delar som 
kan kopplas samman till syftet. Artiklarna som inkluderats i arbetet ska vara relevanta 
för litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2017). Inledningsvis lästes de utvalda 
resultatartiklarna var för sig för att skapa ökad förståelse för varje artikel som helhet. 
Samtliga artiklar lästes enskilt för att sedan diskuteras gemensamt. Artiklarna 
granskades sedan för att säkerställa hög kvalitet (Bilaga 1). Sedan skrevs en 
artikelmatris över artiklarnas innehåll. De olika resultaten diskuterades sedan och 
korta sammanfattningar över dess innehåll skrevs på papper, för att lättare få överblick 
över varje artikel. Sedan användes överstrykningspennor för att markera resultatets 
likheter respektive skillnader med olika färger. Under hela denna process var syftet 
med i åtanke (Friberg, 2017). Utifrån detta skapades sedan tre kategorier med 
underkategorier där kategorierna bestod utav rubrikerna; Emotioner, Begränsad 
vardag och Vägen tillbaka.  

Etiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) ska forskningsetiska överväganden göras innan ett 
vetenskapligt arbete påbörjas. I litteraturöversikter bör de fyra forskningsetiska 
principerna has med i åtanke, det vill säga informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav, dock behövs inte något etisk godkännande 
vid en litteraturöversikt. Under arbetet med litteraturöversikten säkerställdes det att 
samtliga vetenskapliga artiklar som ingick i resultatet har gjorts med forskningsetiska 
överväganden och godkännande från deltagarna. Samtliga artiklar som togs med till 
resultatet hade etiskt godkännande och har genomförts i enlighet med olika etiska 
deklarationer, där ibland Helsingforsdeklarationen (2018). Deltagarna som ingick i 
forskningen ska ha blivit informerade om vad forskningen handlar om, att det är 
frivilligt att delta och att de när som helst har möjlighet att lämna. Det var viktigt att 
se till att forskarna i artiklarna ansvarat för att individerna som deltog inte på något 
sätt utnyttjades och att de var medvetna om människors lika värde (Henricson, 
2017). 

Enligt Forsberg & Wengström (2016) ska insamlade data hanteras med respekt för 
deltagarna som har inkluderats samt för de som har publicerat dem. Artiklarna som 
använts i resultatet har prövats med kvalitetsgranskningsprotokollet utvecklat av 
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Hälsohögskolan, Jönköping University (Bilaga 1) för att säkerställa att artiklarna är 
godkända till resultatet. Denna granskning gjordes för att öka trovärdighet och 
pålitlighet i litteraturöversikten (Petersson, 2017). Vid en litteraturöversikt är det 
viktigt att inte bara presentera den del av resultatet som stödjer syftet, utan att 
fullständigt redogöra samtliga artiklars resultat (Forsberg & Wengström, 2016). 
Eftersom de vetenskapliga artiklar som valts till resultatet är skrivna på engelska har 
lexikon använts som stöd för att översätta texterna så korrekt som möjligt. 

 

Resultat 

Resultatet är baserat på 11 vetenskapliga artiklar och kommer att redovisas utifrån 
nedanstående kategorier och underkategorier. 
 
Tabell 2, Resultatets kategorier och underkategorier 
 

Emotioner 

I kategorin Emotioner ingår två underkategorier; Rädsla och Osäkerhet.  

Rädsla 
Patienterna beskrev att efter insjuknandet i hjärtinfarkt upplevde de känslor av rädsla 
och ångest. På grund av dessa känslor sjönk patienternas självförtroende från cirka 
åtta av tio till i snitt fem av tio på en skala. Patienterna upplevde tankar som kretsade 
kring vad som hänt och hur framtiden kommer att se ut (Iles-Smith, Deaton, Campbell, 
Mercer & McGowan, 2017; Stevens & Thomas, 2012). Patienterna upplevde oro och 
osäkerhet över att inte kunna tolka symptom på en ny hjärtinfarkt och att drabbas 
ytterligare (Kazimiera Andersson, Borglin & Willman, 2013; Sjöström-Strand, 
Ivarsson & Sjöberg, 2011). Känslor av rädsla över att inte överleva en ny hjärtinfarkt 
upplevdes. Patienter som levde själva var även rädda för att dö ensamma (Iles-Smith 
et al., 2017; Sjöström-Strand et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012). Rädslan 
begränsade och hindrade patienterna från att delta i aktiviteter i det dagliga livet som 
till exempel att åka på semester eller att göra saker patienterna tyckte om. Eftersom de 
var medvetna om sin hjärtsjukdom var de rädda att det kunde hända något när som 
helst, därför valde de att alltid försöka befinna sig på platser med mycket folk omkring 
sig (Kazimiera Andersson et al., 2013; Stevens & Thomas, 2012). Patienternas 
berättelser beskriver till viss del känslor av hot, lidande och ångest. De kämpade för att 
upprätthålla en positiv syn på framtiden och prioritera det viktiga i livet (Kazimiera 
Andersson et al., 2013). 

Osäkerhet 
Patienterna upplevde osäkerhet efter sin hjärtinfarkt, över huruvida det var normalt 
eller inte att känna olika symptom. Stereotypiska symptom och sådana symptom som 
kan läsas till via media eller via information från närstående var något som patienterna 

Emotioner Begränsad vardag   Vägen tillbaka   

• Rädsla   
• Osäkerhet   

• Fatigue  
• Förändrade relationer  
• Arbetslivet påverkas  

• Varierat stöd  
• Är livet värt att leva?  
• Livet i nytt 

perspektiv  
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ofta förlitade sig på (Iles-Smith et al., 2017). Snabb behandling, tidig utskrivning och 
brist på information om sjukdomen skapade osäkerhet hos patienterna angående vad 
som hade hänt. Patienterna upplevde att de inte kunde lita på vare sig kropp eller sinne 
längre, och kände därför rädsla över att återgå till sitt dagliga liv (Fredriksson-Larsson, 
Alsén & Brink, 2013; Iles-Smith et al., 2017; Kazimiera Andersson et al., 2013). Känslan 
av trygghet ersattes av konstant osäkerhet och ångest (Merritt, Zoysa & Hutton, 2017; 
Sjöström-Strand et al., 2010; Stevens & Thomas, 2012). När symptom som generella 
kroppssmärtor upplevdes uppstod osäkerhet som fick patienterna att undra ifall det 
kan vara hjärtat. Tankar uppstod även angående fysisk aktivitet, då patienterna var 
rädda att ta i för mycket. De hade fått information till sig om att göra 
livsstilsförändringar som att börja träna, men var osäkra på hur de skulle börja och hur 
mycket som var för mycket (Stevens & Thomas, 2012). Patienterna var även osäkra och 
kände rädsla över hur länge de hade kvar att leva (Merritt et al., 2017).  

På grund av brist på information om hjärtinfarkt kände sig patienterna osäkra. Det 
medverkade till känslor av att de blev dåligt behandlade och inte togs på allvar 
(Sjöström - Strand et al., 2011). De upplevde att de inte fick svar på sina frågor och att 
deras frågor blev ignorerade. Patienterna ville att information angående samlag efter 
hjärtinfarkt borde ges även till partnern. De upplevde att det var svårt att prata med 
sin partner om sex och problem som kan uppstå med detta efter att ha haft hjärtinfarkt. 
Patienterna kände sig även besvikna på läkarna eftersom de använde mycket 
medicinska termer som gjorde det svårare att förstå (Sjöström - Strand et al., 2011). De 
menade att hälso- och sjukvårdpersonalen, inklusive sjuksköterskor och läkare, inte 
bekräftade varken deras tillstånd eller upplevelse vilket medförde känslor av osäkerhet 
(Fredriksson – Larsson et al., 2013). 

 

Begränsad vardag 

I kategorin Begränsad vardag ingår tre underkategorier; Fatigue, Förändrade 
relationer och Arbetslivet påverkas. 
 

Fatigue 
Symptom relaterade till fatigue var mer framträdande än andra symptom hos 
patienterna. Detta ledde till känslor och upplevelser av generell trötthet, en 
övergripande känsla av utmattning och sömnighet. Patienterna upplevde även förlust 
av energi, psykisk svaghet och förlust av uthållighet (Kazimiera Andersson et al., 2013; 
Sjöström-Strand et al., 2011). Förlust av psykisk energi syftar bland annat till 
koncentrationssvårigheter, och svårigheter att göra flera saker samtidigt. Upplevelsen 
av trötthet reducerades för patienterna efter vila, medan andra upplevde känslan som 
konstant (Söderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013). Patienterna upplevde att 
fatigue kunde leda till ofrivilliga tankar som ockuperade ens sinne och gav känslor av 
obehag. Detta ledde även till frustation över att inte kunna hantera dessa tankar 
(Fredriksson –Larsson et al., 2013; Gwaltney et al., 2016). Visshet ersattes med 
frågetecken, där frågor som “varför är jag så trött?” och “hur länge kommer detta 
fortsätta?” framträdde. Dessa frågor utlöste känslor av sorg, irritation och brist på 
energi som patienterna tolkade som symptom på depression (Fredriksson-Larsson et 
al., 2013).  
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Förändrade relationer 
Patienterna beskrev att efter de hade återvänt hem för att återhämta sig från 
hjärtinfarkten följde en svår period. Roller i förhållande till barn och familj 
förändrades på så sätt att de alltid ville visa att de mådde bra och var lyckliga för att 
familjen inte skulle bli upprörd. Patienterna ville inte att familjemedlemmarna skulle 
förstå hur rädda de egentligen var och de ville inte att familjen skulle oroa sig för dem 
(Kazimiera Andersson et al., 2013; Sjöström - Strand, et al., 2011; Stevens & Thomas, 
2012). Patienterna upplevde att hjärtinfarkten på olika sätt hindrade deras liv och de 
kände behov av att fortsätta visa rollen som en stark vårdare för familjen. Det som 
skrämde patienterna mest var rädslan över ifall det skulle hända något och att de i så 
fall inte skulle kunna ta hand om barnen och familjen. Efter hjärtinfarkten ville 
patienterna leva längre för att få tid med sin familj, de visste hur ömtåligt livet var och 
ville ta vara på varje sekund (Fålun, Fridlund, Schaufel, Schei & Nårekvål, 2015; 
Kazimiera Andersson et al., 2013; Merritt et al., 2017; Sjöström - Strand, et al., 2011; 
Stevens & Thomas, 2012). Hjärtinfarkten gav patienterna signal om att det var dags att 
omvärdera sina prioriteringar i livet och detta hjälpte patienterna att rikta sitt främsta 
fokus mot familjen. Även de patienter som ännu inte hade en, fick tankar om att det 
var dags att bilda familj då de upplevde en nyvunnen medvetenhet om sin dödlighet 
(Merritt et al., 2017). 
 
Patienterna upplevde att deras relationer blev till det bättre efter att ha drabbats av 
hjärtinfarkt. Deras upplevelse var att de fick mer vänlighet och omsorg från de runt 
omkring sig (Smith, Banwell & Rakhit, 2016). Samtidigt ledde upplevelsen av brist på 
mental energi till uppenbara begränsningar för patienterna, som till exempel att umgås 
med familj och vänner. Patienterna upplevde att deras mentala trötthet ledde till att de 
inte längre klarade av att hantera konflikter med barnen och familjen.  
 
Patienterna uttryckte även känslor av rädsla och ångest för fysisk ansträngning och att 
inte kunna ha samlag. De upplevde oro över oförmåga att prestera sexuellt och att 
återuppnå ett normalt sexliv, vilket kunde leda till känslor av att vara värdelös 
(Kazimiera Andersson et al., 2013; Söderberg et al., 2013). Patienterna upplevde även 
smärtor i bröstet och andningssvårigheter under samlag. Att leva med hjärt- och 
kärlsjukdom ledde till negativ inverkan på den sexuella hälsan. Brist på sexuell lust 
kunde påverka välmåendet och relationen till partnern. Detta kunde missförstås av 
partnern och senare leda till konflikter i sexlivet. Dessa krav medförde att det tog 
längre tid att återhämta och rehabilitera sig (Kazimiera Andersson et al., 2013; 
Söderberg et al., 2013). Patienterna upplevde att hjärtinfarkten påverkade deras sätt 
att hantera sociala aktiviteter, främst i förhållandet med sin partner. Ibland fanns 
varken förmåga eller ork till att engagera sig och de önskade till och med att de inte 
hade överlevt hjärtinfarkten för att de ansåg att det var ett bättre alternativ till att 
behöva hantera allt (Gwaltney et al., 2016; Söderberg et al., 2013).   
 
Patienterna beskrev även känslor av misslyckande då deras kroppar blev beroende av 
läkemedel som de kommer vara tvungna att ta resten av sitt liv (Sjöström - Strand et 
al., 2011). Patienter beskrev upplevelsen av livet som ett fängelse där de inte var fria att 
gå ut i världen och göra de saker de gjorde innan hjärtinfarkten. Att till exempel inte 
kunna sitta i baren och dricka alkohol, påverkade patienterna, detta var även något 
som i sin tur ledde till begränsningar i umgängeskretsen (Merritt et al., 2017).   
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Arbetslivet påverkas 
Hjärtinfarkten påverkade livsstilen och förmågan att ha ett rutinmässigt liv. Bland 
annat kände sig patienterna tvingade att sluta arbeta eller att gå ner i arbetstid (Merritt 
et al., 2017; Sjöström-Strand et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012). Något som var 
viktigt för patienterna var deras ekonomi. De ville stanna hemma längre efter 
hjärtinfarkten och arbeta deltid eftersom de upplevde trötthet och svaghet. Dock kände 
de sig tvungna att återvända tillbaka till jobbet på heltid på grund av deras ekonomiska 
status. Patienterna utryckte känslor av oro och ilska över att deras ekonomi gjorde att 
de inte kunde stanna hemma för att fortsätta återhämtningsprocessen (Sjöström - 
Strand et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012). Patienterna upplevde både psykiska och 
fysiska problem över att återvända till jobbet innan de kände sig redo. Sömnen 
försämrades hos patienterna, vilket ledde till ökad trötthet och andra negativa effekter 
i vardagen, som sedan även påverkade patienternas arbete (Kazimiera Andersson et 
al., 2013; Merritt et al., 2017). Samtidigt upplevde patienterna att det kändes viktigt att 
återvända till jobbet för att distrahera sina tankar, träffa kollegor och börja ett normalt 
liv igen, dock upplevdes rädsla för att inte kunna utföra sina arbetsuppgifter lika 
effektivt som de kunde innan hjärtinfarkten (Kazimiera Andersson et al., 2013; 
Wieslander et al., 2016). 
 

Vägen tillbaka 

I kategorin Vägen tillbaka ingår tre underkategorier; Varierat stöd, Är livet värt att 
leva? och Livet i nytt perspektiv 
 

Varierat stöd 
Patienterna beskrev att de inte hade fått information som var till hjälp när det gällde 
att återvända till dagliga aktiviteter. De fick inte tillräckligt med kunskap och de hade 
fortfarande obesvarade frågor som: “Hur är min upplevelse av trötthet förknippad med 
hjärtinfarkt?” och “vilken nivå av fysisk aktivitet rekommenderas?”. Patienterna kände 
att deras beteende gentemot andra försämrades och detta kunde leda till isolering och 
därmed inaktivitet som i sig gav negativ påverkan på hälsan. Motivationen för att till 
exempel vilja åka ut och cykla fanns, men när de såg cykeln framför sig visste de inte 
ifall de skulle klara av den kommande ansträngningen. Eftersom det inte fanns någon 
hjälp tillgänglig försökte patienterna själva reda ut frågetecknen och hitta nya 
lösningar (Fredriksson–Larsson et al., 2013). 
 
Dock var patienterna medvetna om sin hälsa och det som prioriterades högst hos dessa 
var att komma igång med rehabilitering. Att få förstå och komma till rätta med 
situationen började så tidigt som under sjukhusvistelsen (Fålun et al., 2015). Det 
upplevdes viktigt med stöd från vårdpersonalen för att förändra sin livsstil (Sjöström-
Strand et al., 2011). Under återhämtningsfasen var patienterna påverkade av känslor 
som ångest, depression och stress. För att patienterna skulle kunna börja med 
rehabilitering var det viktigt för dem att få bättre förståelse för det som hade hänt 
(Stevens & Thomas, 2012).    
 
Under tidig rehabilitering efter hjärtinfarkten beskrevs känslor av konstant trötthet. 
Denna kunde uppträda i samband med vissa aktiviteter som till exempel datorarbete 
eller tidningsläsande (Fredriksson–Larsson et al., 2013). Patienterna tolkade 
tröttheten som symptom på depression och trodde att det var därför de inte hade 
energi till att göra någonting (Gwaltney et al., 2016). I början av rehabiliteringen 
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påmindes de ofta om ofrivilliga tankar och obehagliga reflektioner över livet. Tankar 
om att livet hade passerat förbi och som att allt var över. Känslor av obehag och 
problem med att inte kunna hantera dessa framträdde. Det var även vanligt att de 
upplevde känslor av oro och sorg under natten. Eftersom upplevelsen av trötthet gjorde 
det svårt att utföra och upprätthålla dagliga uppgifter, bestämde sig patienterna för att 
börja träna för att motverka tröttheten. Nya rutiner fastställdes och varje morgon 
planerades noggrant för att säkerställa att det fanns tillräckligt med energi för hela 
dagen (Fredriksson–Larsson et al., 2013). Patienterna beskrev även att de fick bättre 
stöd från familj och vänner efter hjärtinfarkten. De uppskattade och var tacksamma 
över det stöd de fick från sina nära och kära. Det stöd de fick från familj och vänner 
hjälpte patienterna att möta och hantera den nya livssituationen (Smith et al., 2016).   
 
Något som var viktigt för patienterna var att hålla sig upptagen så mycket som möjligt 
under dagarna för att slippa de jobbiga tankarna. De ville sluta tänka på hjärtinfarkten 
och istället fortsätta leva och vara aktiva. Patienterna ansåg att det var viktigt att 
komma igång och att inte vara rädd för komplikationer. Patienterna deltog i olika 
stödgrupper som till exempel “hjärtskola” där de talade om fysisk träning och 
förmågan att hantera problem som trötthet. Detta fick patienterna att lättare komma 
igång och upprätthålla dagliga uppgifter. Patienterna deltog även i mindfulness-kurser 
där de bland annat fick lära sig att fokusera på det som är viktigt i livet. Genom detta 
fick patienterna också lära sig att inte ha så höga krav på sig själva och att acceptera 
livet som det är (Fredriksson–Larsson et al., 2013). 
 

Livet i nytt perspektiv 
Efter hjärtinfarkten prioriterade patienterna att engagera sig i nya intressen. De ansåg 
att detta var viktigt och avgörande för deras återhämtningsprocess. Aktiviteter som 
sjunga i kör, dansa, läsa böcker, lösa korsord, handarbete samt olika typer av måttlig 
fysisk träning gav patienterna distraktion från jobbiga tankar och nöje i det dagliga 
livet. Deras engagemang i nya intressen var en indikation på att prioritera livet 
annorlunda efter hjärtinfarkten. Patienternas inre styrka ökade och de upplevde att 
varje dag kan vara deras sista och därför är det aldrig för sent att njuta av livet. 
Patienterna upplevde glädje efter hjärtinfarkten eftersom de fick möjlighet till att lära 
känna nya vänner (Fålun et al., 2015; Wieslander, Mårtensson, Fridlund & Swedberg, 
2016). 
 
Att växla till en ny positiv syn på livet var viktigt för patienterna. Det som hjälpte dem 
att hantera vardagen var att ständigt reflektera över existentiella frågor och förstå 
vikten av att uppskatta det nya livet. Detta medförde att patienterna upplevde att de 
fick möjlighet till att vara tacksamma och fick en andra chans till livet efter att ha 
drabbats av hjärtinfarkt (Fålun et al., 2015; Kazimiera Andersson et al., 2013; 
Sjöström-Strand et al., 2011; Smith et al., 2016). Genom att se livet ur ett nytt 
perspektiv kunde patienterna lättare uppskatta och värdesätta de bra stunderna i 
vardagen. Återhämtningsprocessen patienterna gick igenom handlade inte bara om 
sjukdomen utan även om deras syn på livet ur ett existentiellt perspektiv, samt om en 
transition till ett nytt, annorlunda liv än tidigare (Kazimiera Andersson et al., 2013; 
Wieslander et al., 2016). Det var viktigt för patienterna att ha en positiv attityd till livet 
och att göra det bästa av situationer de ställdes inför. Att fokusera på livets möjligheter 
istället för hinder och att vara fast besluten att alltid se framåt var viktigt för 
patienterna (Wieslander et al., 2016). 
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Är livet värt att leva? 
Patienterna insåg efter hjärtinfarkten att livet hade förändrats drastiskt och att deras 
situation aldrig kommer att bli den samma igen. Hjärtinfarkten sågs av patienterna 
som en påminnelse om den väldigt tunna linje som finns mellan liv och död. De hade 
svårt att komma till rätta med vad de hade varit med om och undrade varför just de 
hade drabbats trots sin unga ålder. Detta fick patienterna att känna ilska, inte bara över 
vad som hade hänt utan ilska över att de förlorat sitt gamla liv (Kazimiera Andersson 
et al., 2013; Sjöström-Strand et al., 2011; Smith et al., 2016; Stevens & Thomas, 2012). 
En anledning till att patienterna ville fortsätta kämpa efter hjärtinfarkten var för att 
börja ta hand om sig själva och sitt liv. De kände att livet var värt att leva eftersom de 
redan lyckats överleva hjärtinfarkten. De menade även att det som hände, det har hänt 
och det viktigaste är att acceptera livet och gå vidare trots svåra motgångar (Smith et 
al., 2016). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelse av psykisk 
hälsa efter hjärtinfarkt, vilket kan ge blivande sjuksköterskor bredare förståelse inom 
ämnet, för att bättre kunna främja hälsa hos patienter som har drabbats av hjärtinfarkt. 
Patienter kan även ha nytta av denna litteraturöversikt då den kan hjälpa dem att 
känna igen de symptom och känslor som kan uppkomma efter hjärtinfarkt.   
 
Artiklarna analyserades utifrån ett induktivt förhållningssätt för att få djupare 
förståelse för individens upplevelse och sedan kunna koppla detta till vald teoretisk 
förankring, personcentrerad vård. Enligt Henricson (2017) är fördelen med att 
använda ett induktivt förhållningssätt att alla upplevelser kan tas med, till skillnad från 
en deduktiv ansats där endast de upplevelser som var relevanta för teorin hade valts 
ut. Ett induktivt förhållningssätt ansågs vara det bästa sättet att besvara 
litteraturöversiktens frågeställning.    
 
Till resultatet gjordes sökningarna efter vetenskapliga artiklar i två olika databaser, 
CINAHL och PsycINFO. Sökord, booleska termer och trunkering användes för att få 
fler men mer specificerade resultat. Ett krav var att artiklarna skulle vara “Peer-
reviewed” och skrivna på engelska. Detta stärker trovärdigheten på 
litteraturöversikten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt Henricson & Billhult (2017) 
bör resultatartiklar granskas för att öka trovärdighet och säkerställa god kvalité. 
Resultatartiklarna granskades var för sig och jämfördes sedan utifrån kvalitetsnivå, 
också för att öka trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 2017). Efter granskning med 
hjälp utav granskningsprotokollet “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 
med kvalitativ metod” (Bilaga 1) kunde det konstateras att samtliga resultatartiklar 
tillhörde kategorin “hög kvalitet” och alla togs därför vidare för att användas i 
resultatet.  Det säkerställdes även att samtliga resultatartiklar var etiskt godkända och 
att de olika etiska övervägandena har setts till och utgåtts ifrån.  
 
Till resultatet valdes artiklar som innehåller intervjuer med både män och kvinnor, 
utan hänsyn till faktorer som etnicitet, sociala relationer, ekonomi och utbildning då 
variationsrikt resultat föredrogs. Detta kan ha gett resultatet en mer omfattande bild 
av patienternas upplevelse av den psykiska hälsan efter hjärtinfarkt. Fyra artiklar 



13 
 

innehöll intervjuer med både män och kvinnor, fem artiklar med bara kvinnor och två 
artiklar med bara män. Detta innebär resultat bestående mestadels av kvinnors 
upplevelser vilket skulle kunna innebära en svaghet för resultatet och påverka 
överförbarheten då de flesta perspektiven är kvinnliga och männens perspektiv på så 
sätt kan överskuggas av kvinnornas (Mårtensson & Fridlund, 2017). I 
litteraturöversikten inkluderades endast män och kvinnor över 18 år. Detta skulle 
kunna innebära en svaghet för resultatets pålitlighet då de patienterna som är under 
18 år valdes bort och därmed även deras upplevelser. Dock ses inte detta som någon 
större svaghet eftersom Socialstyrelsen (2018b) visar att mindre än fyra procent av de 
som drabbades av hjärtinfarkt 2017 var yngre än 50 år.   
 
I litteraturöversikten togs ingen specifik hänsyn till vilket land studien kom ifrån, och 
inga länder eller världsdelar exkluderades avsiktligt, dock blev variationen ändå 
ganska avgränsad då samtliga artiklar förutom en, kom från länder i Europa. 
Resultatet innehöll fyra artiklar från Sverige, tre artiklar från Storbritannien, en artikel 
från Norge, Schweiz respektive Danmark samt en artikel från USA. Inkluderas endast 
artiklar från en viss världsdel eller ett visst land kan överförbarheten påverkas negativt 
vilket kan vara en svaghet för resultatet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  Att alla studier 
förutom en kom ifrån Europa sågs positivt på, då detta ansågs mest relevant. Om 
resultatet ska kunna läsas, diskuteras och tillämpas i arbetet i Sverige kan det vara en 
styrka att större delen av resultatet kommer ifrån Europa. Resultat kan då lättare 
överföras till hälso- och sjukvården i Sverige.  
 
En viss förförståelse fanns med under arbetet med litteraturöversikten. Ett speciellt 
intresse för hjärt- och kärlsjukdomar fanns med innan arbetet påbörjades, eftersom 
båda har jobbat som undersköterskor på äldreboende och vårdat patienter som har 
drabbats av hjärtinfarkt. Dock försöktes denna förförståelse i största mån att bortses 
ifrån för att resultatets trovärdighet inte skulle påverkas (Forsberg & Wengström, 
2016). Med hjälp av handledning och opponering i grupp tillsammans med lärare och 
andra studenter har dataanalys och resultat lästs och diskuterats vilket även ökat 
bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det finns ett etiskt övervägande 
genom hela litteraturöversikten och ett krav var att artiklarna till resultatdelen skulle 
vara etiskt godkända (Kjellström,2017). 
 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i litteraturöversikten visar att patienters upplevelse av psykisk hälsa 
påverkas både positivt och negativt efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Patienterna 
upplevde en förlust av självständighet efter hjärtinfarkten. De främsta huvudfynden i 
studierna visade sig bestå utav begreppen “fatigue”, “osäkerhet” och “rädsla”.  
 
Resultatet visar att patienterna upplevde extrem trötthet vilket orsakade begränsning 
och krävde förändring i vardagen. Tröttheten efter hjärtinfarkten kan bero på att 
trötthet är vanligt förekommande efter hjärtinfarkt. Förändringarna ledde till 
oförmåga att klara vardagliga aktiviteter, lägre socialt välbefinnande och sämre psykisk 
hälsa. Att återvända till arbetet var svårt då patienterna kände att deras energi inte 
räckte till, ändå kände de sig tvungna att återgå tidigare än de önskat. Den ekonomiska 
statusen bidrog till att patienterna påverkades negativt eftersom de var oroliga över att 
inte kunna betala hyran och försörja familjen. Samtidigt gjorde tröttheten det svårt att 
återgå till arbetet. Patienterna upplevde sitt tillstånd som en bidragande faktor till 
negativ inverkan på familj och relationer. Anledningen till tröttheten var inte självklar 
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för patienterna. Förekomsten av trötthet efter hjärtinfarkt resulterade i att 
patienternas hälsa och livskvalitet försämrades. Detta stärks med en tidigare studie 
som visade att patienters upplevelse av fatigue låg på lägst nivå två månader efter 
hjärtinfarkten. Därmed borde hälso-sjukvårdspersonal under denna tid av 
rehabiliteringen vara extra uppmärksamma och observanta efter symptom och tecken 
på fatigue, för att kunna förhindra att högre nivåer av fatigue uppnås (Fredriksson-
Larsson, Alsén, Karlson & Brink, 2015). Med ett fungerande partnerskap baserad på 
en personcentrerad vård där patientens problem och frågor uppmärksammas kan 
sjuksköterskan i större utsträckning upptäcka och hjälpa patienten med symptom som 
extrem trötthet och allt det som påverkas runt omkring (Ekman et al., 2011).  
 
Enligt Ekman et al. (2011) är patienter med långtidssjukdomar idag beroende av hälso-
och sjukvården. Patienterna är i sådana situationer maktlös, då de behöver någon slags 
hjälp. Personcentrerad vård har visat sig stärka relationer och tillit i vårdmötet samt 
gjort patienten mer aktiv och delaktig i sin vård, vilket förbättrar hälsan. 
Personcentrerad vård belyser även vikten av att se personen bakom sjukdomen. 
Genom god kommunikation och information kan sjuksköterskan få bättre förståelse 
för patientens vilja, känslor och behov. På så sätt fångar sjuksköterskan upp patientens 
lidande och uppfattning för sin sjukdom och hur denna påverkar dem i livet, för att 
sedan ha möjlighet till att ge rätt vård i rätt tid (Ekman et al., 2011). 
 
Tankar och osäkerhet över hur framtiden kommer att se ut var också vanligt 
förekommande hos de flesta patienterna. Goddard, Hill & Morton (2015) beskriver att 
patienter som insjuknar i hjärtinfarkt kan uppleva oro, ångest, depression samt 
osäkerhet om hur deras framtida hälsa kommer att se ut. Även nedstämdhet är en 
vanlig reaktion efter hjärtinfarkt. Fortsätter denna att utvecklas kan den drabbade 
känna ointresse eller svårighet att känna glädje.  
Här bör sjuksköterskan komma in med information för att stötta patienten med 
kunskap baserad på vetenskaplig grund. Får patienten rätt information kan det hjälpa 
att lugna och försäkra patienten om att tankar och osäkerhet över framtiden inte är 
ovanligt förekommande utan att det är fullt normala upplevelser. Som sjuksköterska 
är det dock viktigt att tänka på att även om symptom är vanligt förekommande, är varje 
patient unik och därmed även dess upplevelse. Att bemöta patienten och dess 
närstående med en öppenhet och förståelse för att allas upplevelser är unika kan hjälpa 
sjuksköterskan att utveckla ett bättre partnerskap i den personcentrerade 
omvårdnaden (Ekman et al., 2011).  
 
Patienterna kunde tolka känslor av sorg, irritation och brist på energi som tecken på 
depression. Känslan av att de drabbats av depression kunde förhindra möjligheten till 
återhämtning efter genomgången hjärtinfarkt. Det försämrade även patienternas 
motivation till att komma igång med rehabilitering. Haws, Ramjeet & Gray (2011) visar 
i en tidigare studie att sjuksköterskor har bristande kunskap om hur vanligt det är att 
drabbas av depression efter hjärtinfarkt. Därmed kan depression vara 
underdiagnostiserad inom primärvården. Sjuksköterskor behöver mer utbildning om 
depression efter hjärtinfarkt för att kunna uppmärksamma tillståndet och erbjuda 
adekvat vård. En annan studie visade även att depressionssymptom var en oberoende 
faktor till komplikationer och förlängda vårdtider (AbuRuz, Alaloul & Al-Dweik, 2018).   
 
För att kunna ge god personcentrerad vård behövs djupare förståelse för de upplevelser 
och tolkningar av sin problematik patienter kan genomgå efter en hjärtinfarkt. 
Speciellt viktigt är det att bekräfta och försöka förstå deras psykiska upplevelse då 
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denna kan vara svårare för hälso- och sjukvårdspersonal att uppmärksamma. Från 
sjuksköterskans sida krävs respekt, acceptans och förståelse. Denna förståelse kan 
sedan ligga till grund för de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan planerar att utföra 
(Ekman et al., 2011). Patienter som genomgått hjärtinfarkt behöver få information om 
vad som kommer att hända och om hur de ska gå till väga och vilka de kan kontakta 
ifall det uppstår problem eller frågor. Att ge det stöd patienten behöver kan skapa 
trygghet och säkerhet hos patienten (Wallström & Ekman, 2018). 
 
Resultatet visade även att patienter som drabbats av hjärtinfarkt upplevde känslor av 
rädsla och oro efter utskrivning. Patienterna visste inte vilken typ av fysisk aktivitet de 
kunde utföra och hur mycket de kunde anstränga sig efter de hade kommit hem. Detta 
styrks med ytterligare en studie som beskriver att patienter som genomgått 
hjärtinfarkt, upplevde rädsla över att få ännu en hjärtinfarkt (White, Bissell & 
Anderson, 2011). Patienterna var medvetna om att livsstilsförändringar var viktiga för 
att förebygga en sekundär hjärtinfarkt. Anledningen till att patienterna hade svårt att 
ändra sina kostvanor var att de inte visste hur de skulle ändra dem. De ansåg att de 
inte hade fått tillräckligt med information, de var medvetna om att de borde minska 
ner sitt fettintag men de visste sällan vad som var acceptabelt att äta. Patienter som 
inte får tillräckligt med information angående livsstilsförändringar riskerar att inte 
ändra kostvanor och bli mer fysiskt aktiv. De har då större risk att drabbas av 
ytterligare hjärtinfarkt.  Ekman et al. (2011) belyser att ett av problemen i vården idag 
är att för lite hänsyn tas till patientens känslor samt att bedöma och använda sig utav 
patientens behov och resurser. För att vårdandet ska bli mer personcentrerat behöver 
sjuksköterskan tillsammans med övrig hälso- och sjukvårdspersonal dela erfarenheter 
och kunskap mellan varandra. Att förklara och rapportera tydligt och även lyssna är ett 
sätt att skapa en gemensam förståelse för sjukdomen. En bra personcentrerad vård 
börjar med att diskutera, planera och behandla tillsammans, i partnerskap med 
patienten. Det är viktigt att informera om behandlingsalternativ som passar till varje 
patients egen livsstil. Genom att inkludera anhöriga kan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen lättare uppnå gemensamt överenskomna mål. 
 

Slutsatser 

Perioden efter hjärtinfarkten var svår att ta sig igenom och patienterna mådde dåligt 
under en längre tid. De upplevde känslor som var svåra att leva med och förstå sig på. 
Det var svårt att i början återgå till, vad de upplevde som, normal vardag och 
patienterna kände att de hade behövt mer professionellt stöd under första tiden efter 
utskrivningen. Att få träffa någon i form av hjärtskola eller via kurser i mindfulness 
hjälpte patienterna samtidigt som andra sökte stöd och tröst hos familj och vänner.  
På sjukhus krävs det bättre metoder för att behandla och lindra patientens symptom 
under och efter hjärtinfarkten. Sjuksköterskan behöver tillsammans med övrig hälso- 
och sjukvårdpersonal jobba personcentrerat för att på bästa mest effektiva sätt minska 
patientens lidande och korta ner vårdtiden för patienten. Patienter behöver få fler 
tillfällen och bättre möjligheter till att kunna bearbeta tankar och upplevelser som 
uppkommit och eventuellt kvarblivit i samband med hjärtinfarkten. Med riktig 
uppföljning kan patienter få stöd och hjälp till att känna sig trygga och säkra i sig själva 
igen och se nya möjligheter i livet.  
 
Resultatet visar på de mest förekommande psykiska symptom som uppstår efter 
hjärtinfarkt. Att se på dessa utifrån ett personcentrerat förhållningssätt förväntas ge 
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sjuksköterskor bättre möjligheter i framtiden att kunna ge rätt och adekvat vård. 
Studien förväntas även ge sjuksköterskor djupare inblick i patientens upplevelse av 
situationen, samt bättre förståelse för vad som krävs och förväntas av hälso- och 
sjukvårdspersonalen vid vårdandet av patienter som drabbats av hjärtinfarkt. 
Resultatet visar tydligt vikten av att ha närstående vid sin sida som stöd efter en 
hjärtinfarkt. Patienterna upplevde stor tröst i att ha stöd från sin familj och sina 
vänner. Fortsatt forskning bör därför förslagsvis undersöka vidare vikten av 
närståendes stöd för patienter som genomgått hjärtinfarkt. Att studera den rollen 
närstående har i patientens rehabilitering och återhämtning kan underlätta och ge 
ökad förståelse för de upplevelser och förändringar patienten genomgår. Ett sätt att 
studera detta ämne bör vara genom kvalitativa studier, möjligtvis i form utav 
intervjustudier då det borde ge en tydlig bild utav den betydelse närstående har för 
patienter som genomgått en hjärtinfarkt. Resultatet visar även den brist på kunskap 
som finns inom hälso- och sjukvården. När sjuksköterskans kunskap och förmåga att 
utbilda patienten är bristande riskerar detta att drabba patientens hälsa och 
välbefinnande. Att fortsätta forska, med hjälp av kvantitativa studier, ifall mer 
information och förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården bidrar till att minska 
patientens lidande är därför av intresse. 
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Larsson, Alsén & 
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Studies on Health 
and Well-being. 

 

  
  

I’ve lost the 
person I used to 
be – 
Experiences of 
the 
consequences 
of fatigue 
following 
myocardial 
infarction. 

The aim of this 
study is therefore 
to explore persons’ 
experiences of 
consequences of 
fatigue and their 
strategies for 
dealing with it 2 
months after MI. 

Analys av intervjuer har 
gjorts med en grundad 
teori.    

Intervjuerna bestod av 
18 deltagare <75år (13 
män, fem kvinnor), 
strategiskt utvalda 
bland 165 patienter 
som behandlats för 
hjärtinfarkt två 
månader tidigare.  

Deltagarna i studien upplevde att de förlorat den de 
brukade vara på grund av den oförklarliga tröttheten. 
Fyra huvudkategorier beskrev hur fatigue påverkade 
personerna, “ofrivilliga tankar”, “självklarheter 
ersätts med frågetecken”, “att köra med 
handbromsen på” och “att bara vara är tillräckligt”.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Hög 

Fålun, Fridlund, 
Schaufel, Schei & 
Norekvål.  
(2015).   
Norge.  
European Journal 
of Cardiovascular 
Nursing  

Patients’ goals, 
resources, and 
barriers to 
future change: 
A qualitative 
study of patient 
reflections 
at hospital 
discharge after 
myocardial 
infarction.  

The aim of this 
study was to 
identify at the 
time of hospital 
discharge the 
goals, resources, 
and barriers to 
future change in 
MI patients. 

Kvalitativ intervjustudie. 20 hjärtinfarkts-
patienter (varav åtta 
kvinnor) intervjuades. 

Analys av intervjuerna visade att erfarenheterna från 
patienter med hjärtinfarkt var komplexa och olika vid 
tidpunkten för utskrivning. Patienterna lyfte fram 
tidigare händelser, deras nuvarande situation och 
framtida oro eller förväntningar.   
  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Hög 
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Gwaltney, Reaney, 
Krohe, Martin, 
Falvey & Mollon. 
(2016).  
Schweiz. 
The Patient - 
Patient-Centered 
Outcomes 
Research. 

Symptoms and 
functional 
limitations in 
the first year 
following a 
myocardial 
infarction: A 
qualitative 
study.  

This qualitative 
interview study 
was designed to 
highlight the 
symptoms and 
functional 
limitations 
experienced by 
patients in the 
year following a 
myocardial 
infarction (MI). 

Kvalitativ intervjustudie. Totalt 38 män och 
kvinnor har 
intervjuats.   

Nästan hälften av alla upplevda symtom var 
relaterade till fatigue, och inom denna kategori 
rapporterades det generell trötthet, förlust av fysisk 
samt psykisk energi och/eller motivation. Utöver 
fysiska symtom som bröstsmärtor, sömnproblem, och 
andnöd fanns även psykiska symtom som oro, 
depression samt negativ påverkan på relationer och 
sociala umgängen. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Hög 

Iles-Smith, 
Deaton, Campbell, 
Mercer & 
McGowan. 
(2017).  
Storbritannien.  
Journal of Clinical 
Nursing. 
  
  

The experiences 
of myocardial 
infarction 
patients 
readmitted 
within six 
months of 
primary 
percutaneous 
coronary 
intervention.  

To explore the 
experiences of 
patients 
readmitted due to 
potential 
ischaemic heart 
disease symptoms 
within six months 
of primary 
percutaneous 
coronary 
intervention.  
 
 
 
  

Kvalitativ intervjustudie. 25 män och kvinnor 
deltog i studien. 

Rädsla av att dö eller att drabbas av en ytterligare 
hjärtinfarkt fick patienterna att söka sig till vården 
när de upplevde symptom. Patienterna upplevde 
ångest och saknade kunskap angående symptom som 
kunde framträda efter hjärtinfarkt.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Hög 
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Kazimiera   
Andersson, 
Borglin & 
Willman.  
(2013).  
Sverige.   
Qualitative Health 
Research. 

The experience 
of younger 
adults following 
myocardial 
infarction.   

The aim of this 
study was to 
elucidate the 
meaning of the 
experience of 
younger people 
(<55 years) during 
their first year 
following a 
myocardial 
infarction. 

Fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 

Sex kvinnor och 11 
män som var i åldern 
23 till 53 år deltog i 
studien.   

Resultatet visade ett övergripande lidande av 
hjärtinfarkt som en traumatisk upplevelse, 
tillsammans med onormal trötthet och konstant 
närvaro av känslor som rädsla och ångest.   

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Hög 

Merritt, Zoysa & 
Hutton. 
(2017). 
Storbritannien. 
British Journal of 
Health 
Psychology. 

A qualitative 
study of 
younger men’s 
experience of 
heart attack 
(myocardial 
infarction).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This study aimed 
to understand how 
a sample of men 
under 45 adjusted 
to and made sense 
of MI. 

Kvalitativ intervjustudie. Tio män under 45 år 
som hade drabbats av 
hjärtinfarkt under de 
senaste tre till sex 
månaderna   
intervjuades. 

Tre huvudteman framkom i resultatet; “Jag är mindre 
man” som beskrev erfarenheter av att förlora sin 
fysiska styrka. “En förkortad framtid” beskrev hur 
männen upplevde hjärtinfarkten som en 
väckarklocka, som fick dem att fundera över sina 
prioriteringar i livet. “Livet förlorar sin färg” beskrev 
förlusten av nöje från livsstilsrelaterade förändringar. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Hög 
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Sjöström-Strand, 
Ivarsson & 
Sjöberg.  
(2011).   
Sverige.   
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. 

Women’s 
experience of a 
myocardial 
infarction: 5 
years later.  

To explore and 
describe how 
women conceived 
their health and 
daily life 5 years 
after an MI. 

Fenomenografisk metod.  12 kvinnor 
inkluderades med 
olika erfarenheter av 
lidande efter 
hjärtinfarkt.   

Två huvudkategorier framkom i analysen: 
”Konsekvenser av hjärtinfarkt” och ”anpassning till 
en ny livssituation”. Kvinnorna beskrev att även fem 
år efter hjärtinfarkten upplevde de begränsningar i 
det dagliga livet. De upplevde fysiska hinder, fatigue, 
och andra hälsorelaterade plågor. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Hög 

Smith, Banwell & 
Rakhit.  
(2017).  
Storbritannien.  
Journal of Health 
Psychology. 
 

I was in control 
of it from the 
start: A 
qualitative 
study of men’s 
experiences of 
positive 
adjustment 
following a 
heart attack. 

The aim of this 
research was to 
gain greater 
insight into the 
experiences of a 
group of 
participants who 
identified that 
they had positively 
adjusted after 
having a heart 
attack. 

Kvalitativ intervjustudie. Totalt tio män som 
ingick i ett 
hjärtrehabiliterings-
program intervjuades.   

Studien visar på chocken och lidandet som uppstår 
hos patienter vid en hjärtinfarkt, men också hur de 
valt att sätta fokus på att gå vidare. Patienterna 
upplevde att deras återhämtning gick snabbare än 
förväntat. Hjärtinfarkten påminde deltagarna om 
deras dödlighet, och hjälpte dem på så sätt att rikta 
sitt fokus mot det som betydde mest för dem. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Hög 
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Stevens & 
Thomas. 
(2012).  
USA.   
Health Care for 
Women 
International. 

Recovery of 
midlife women 
from 
myocardial 
infarction. 

We conducted this 
qualitative study 
to elicit the 
experiences of 
midlife women 
who survived 
myocardial 
infarctions (MIs) 
and returned 
home to recover. 

Fenomenologisk metod.  Forskarna intervjuade 
åtta kvinnor i åldrarna 
45 till 65 år.   

Resultatet visade att kvinnor behöver bättre 
information om deras situation före utskrivning. 
Kvinnorna upplevde att det var jobbigt att komma 
hem efter en hjärtinfarkt och de kände att de hade 
behövt en stödgrupp.   

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Hög 

Söderberg, 
Johansen, 
Herning & Berg. 
(2013).  
Danmark.  
Journal of Clinical 
Nursing. 
  
  
  
  
  

Women’s 
experiences of 
sexual health 
after first-time 
myocardial 
infarction.  

To investigate 
women’s 
experience of 
sexual problems 
after a myocardial 
infarction. 

Kvalitativ intervjustudie. 11 patienter 
inkluderades i studien. 

Resultatet visade övergripande ett oroligt 
återupptagande av sexuell aktivitet där deltagarnas 
relation med partnern påverkades. Patienterna 
behövde antingen professionell eller social hjälp för 
att kunna återuppta sexuell aktivitet.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Hög 
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Land, Tidskrift 
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Wieslander, 
Mårtensson, 
Fridlund & 
Svedberg. (2016).  
Sverige.   
International 
Journal of 
Qualitative 
Studies on Health 
and Well-being 

Women's 
experiences of 
how their 
recovery 
process is 
promoted after 
a first 
myocardial 
infarction: 
Implications for 
cardiac 
rehabilitation 
care.  

To explore how 
women’s recovery 
processes are 
promoted after a 
first MI. 

Innehållsanalys.    Intervjuerna 
genomfördes mellan 
10 sjukhus (fyra 
universitet, tre län och 
tre distriktssjukhus) 
geografiskt fördelade i 
södra och mellersta 
Sverige. 26 kvinnor i 
åldrarna 45–74 år 
intervjuades.  

Resultatet inkluderar den övergripande kategorin 
''Att närma sig ett nytt perspektiv på livet'' och tre 
relaterade kategorier ''Engagera sig i aktiviteter'', 
''Uppskatta socialt liv'' och ''Mobilisera egna resurser'' 
som beskriver kvinnors återhämtningsprocess efter 
en första hjärtinfarkt.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Hög 

 


