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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En hjärtinfarkt är en irreversibel ischemisk skada i hjärtmuskeln orsakad av en 

ocklusion. I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den största folksjukdomen och årligen drabbas 

cirka 26 400 människor, av de avlider ungefär 5 900. För att uppnå en god livskvalitet är 

aspekterna gemenskap, mening, trygg identitet och en känsla av glädje grundläggande.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter upplever sin livskvalitet efter en hjärtinfarkt. 

Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på 13 studier med deskriptiv kvalitativ ansats. 

Studierna identifierades med hjälp av databasen PubMed och dess kvalitet granskades genom 

SBU:s (2014) granskningsmall. 

Resultat: Resultatet sammanställdes utifrån sju kategorier och fem subkategorier vilka beskrev 

att: Patienterna drabbades primärt av chock och en nära-döden-upplevelse som resulterade i 

tacksamhet över att leva. Oro, rädsla, osäkerhet, ångest, depression, bröstsmärta, andfåddhet och 

fatigue var vanliga psykologiska och fysiologiska följder som kom att påverka patienterna i det 

dagliga livet. Relationen till familjemedlemmar blev negativt påverkad och de kände sig socialt 

begränsade. För att klara av den förändrade livssituationen var stöd och bearbetning nödvändigt. I 

efterförloppet ledde händelsen till nya prioriteringar och en förändrad syn på livet.  

Slutsats: Efter en hjärtinfarkt påverkas livskvaliteten negativt ur ett socialt, psykologiskt, 

emotionellt, fysiologiskt och existentiellt perspektiv. Då människan dagligen begränsas samt 

ställs inför utmaningar och påfrestningar krävs det en stor ansträngning för att klara av och 

hantera det dagliga livet. Denna information kan tillsammans med vidare forskning kring området 

användas som grund för utökade riktlinjer.  

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Livskvalitet, Upplevelse.  



 

 

ABSTRACT 

Background: A myocardial infarction is an occlusion-caused, irreversible ischemic injury in the 

heart muscle. In Sweden cardiovascular disease is the largest public health disease and 

approximately 26 400 people suffer from a myocardial infarction annually, of which about 5 900 

die. To achieve a good quality of life it’s fundamental to have community, meaning, a secure 

identity and a sense of joy. 

Aim: The aim was to describe how patients experience their quality of life after a myocardial 

infarction.  

Method: A general literature review of 13 studies with descriptive and qualitative approaches. 

The studies were identified using the PubMed database and their quality was assessed using the 

SBU (2014) review template. 

Results: The result was compiled on the basis of seven categories and five sub-categories which 

described that: Patients were primarily affected by shock and a near-death experience that 

resulted in a gratitude for being alive. Concerns, fears, insecurities, anxiety, depression, chest 

pain, shortness of breath and fatigue were common psychological and physiological 

consequences that affected the patients in their daily life. The relationship with family members 

was negatively affected and they felt socially restricted. In order to cope with the changed life 

situation, it was of the utmost importance to get support and to process the consequences of the 

disease. In the aftermath, the event led to new priorities and a changed view of life. 

Conclusion: A myocardial infarction affects the patient's quality of life in a negative way from a 

social, psychological, emotional, physiological and existential perspective. Mainly because they 

are limited and daily faced with challenges and stress, which means that a great deal of effort is 

required in order for them to be able to carry out and manage their daily life. This information 

can together with further research be used as a basis for extended guidelines. 

Keywords: Myocardial infarction, Quality of life, Experience.
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1. INLEDNING 

I den välbärgade delen av världen är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken och i Sverige 

är var tionde person drabbad (Erlinge, 2010) vilket gör den till den största folksjukdomen. De 

riktlinjer som finns kring hjärtinfarkt är mycket inriktade på förloppet under själva sjukdomen 

och inte mycket på efterförloppet och de psykologiska, emotionella och sociala följder som kan 

uppstå (Socialstyrelsen, 2018a). Livskvalitet påverkas av olika fysiologiska, psykologiska, 

emotionella, existentiella och sociala faktorer (Rustøen, 1992). 

2. BAKGRUND  

2.1 Livskvalitet 
 

Enligt Næss (i Rustøen, 1992) innefattar definitionen av livskvalitet fyra aspekter; att vara aktiv, 

känna gemenskap, ha en självkänsla och en grundkänsla av glädje. Samtliga måste uppnås för att 

människans livskvalitet ska bedömas som hög. Att vara aktiv innebär enligt Næss att ha livslust, 

dvs. hen visar engagemang kring något utöver sig själv och upplever detta som meningsfullt. Den 

andra aspekten är gemenskap, för det krävs det att personen har en djup relation till någon annan 

där vänskap och lojalitet är tydligt. Tredje aspekten kräver att individen har en god självkänsla, 

hen behöver lita på sin egen kapacitet och känna sig tillfredsställd av sin egen person. Det är 

också av betydelse att hen har en frånvaro av skam- och skuldkänslor. Den fjärde aspekten 

betyder att personen känner glädje samt är öppen och mottaglig som person, livet ska kännas 

givande och en grundstämning av trygghet, god hälsa samt balans ska infinnas. Hen ska även ha 

en frånvaro av bl.a. ångest, oro, nedstämdhet, smärta och besvär (i Rustøen, 1992).  

 

Grunden i Aggernæs definition av livskvalitet är tillfredsställelsen av de mänskliga behoven. 

Aggernæs påstår att behoven är fyra till antalet, de elementära biologiska behoven, behovet av 

djupa vänskapliga relationer, behovet av meningsfull sysselsättning samt behovet av ett 

upplevelserikt liv. I denna definition tolkas de elementära biologiska behoven vara fundamentala 

faktorer såsom frånvaro av sjukdom, fysisk aktivitet och sömn. Aggernæs poängterar att 

grundbehoven och tillfredsställelsen tillsammans skapar det som upplevs vara värdefullt (i 

Rustøen, 1992). Rustøen (1992) beskriver likheterna mellan Næss och Aggernæs definitioner av 

livskvalitet som gemenskap, mening, trygg identitet och en känsla av glädje för att uppnå god 

livskvalitet.  
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Det finns idag ett stort antal studier som har granskat hur olika sjukdomar påverkar livskvaliteten. 

För vissa blir livskvaliteten oförändrad efter att de fått diagnosen, troligtvis då de erhållit ett stort 

socialt stöd (Visger, Kuntz, Philips, Yildiz & Sood, 2018). Andras livskvalitet förbättras då de 

rapporterar ett minskat antal och mindre grad av symtom (Mulligan et al., 2012). Medan den hos 

vissa signifikant försämras (Alsén & Brink, 2012; Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 

2011; Clarke, Walker & Cuddy, 1996; Eriksson, Asplund, Hochwälder & Svedlund, 2013; 

Hashem et al., 2016; Morris, van Wijck, Joice & Donaghy, 2013; Slightam et al., 2018). Det som 

bidrar till en försämrad livskvalitet var sociala (Clarke et al., 1996; Hashem et al., 2016; Morris et 

al., 2013; Slightam et al., 2018), fysiska (Alsén & Brink, 2012; Eriksson et al., 2013; Hashem et 

al., 2016; Morris et al., 2013; Slightam et al., 2018) och psykiska faktorer (Alsén & Brink, 2012; 

Burström et al., 2011; Clarke et al., 1996; Hashem et al., 2016; Morris et al., 2013; Slightam et 

al., 2018). Denna forskning tyder därmed på att livskvaliteten både kan försämras, förbättras och 

förbli oförändrad vid och efter olika sjukdomstillstånd.  
 

2.2 Hjärtinfarkt 
 

En hjärtinfarkt är en typ av hjärt-kärlsjukdom (Jabbari, 2016) där en irreversibel ischemisk skada 

i hjärtmuskeln uppstår. Skadan uppstår då det bildas en trombos i ett eller flera av kranskärlen, 

vilket gör att blodcirkulationen till hjärtmuskeln minskar eller upphör och ischemi inträder. Det 

vanligaste symtomet är bröstsmärta. Det finns två typer av hjärtinfarkt, ST-höjningsinfarkt 

(STEMI) och icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI). Det som bl.a. skiljer dem åt är att NSTEMI 

inte är en fullvärdig ocklusion av kranskärlet vilket fallet ofta är vid en STEMI. Den viktigaste 

åtgärden vid en hjärtinfarkt är PCI (Perkutan Koronar Intervention) (Boateng & Sanborn, 2013). 

Vid ischemi (t.ex. hjärtinfarkt) och olika typer av arytmier kan en elektrisk instabilitet infinna sig 

i hjärtat. Denna elektriska instabilitet kan orsaka ventrikulära arytmier som följs av asystoli och 

hemodynamisk kollaps, det sker då ett så kallat hjärtstillestånd (Deo & Albert, 2012).  

 

Varje år drabbas nästan 10 000 personer av hjärtstillestånd med kranskärlssjukdom som 

huvudsaklig orsak (Erlinge, 2010). Cirka 26 400 personer drabbades av hjärtinfarkt 2017, men 

både mortaliteten och incidensen hade minskat avsevärt. Av de som drabbades av hjärtinfarkt 

avled 17 % samma dag som de insjuknade, 25 % inom 28 dagar och inom ett år hade 35 % av de 

som drabbats avlidit, oavsett dödsorsak. Totalt avled 5 900 personer på grund av hjärtinfarkt 

under 2017. Antalet insjuknade och avlidna ökar markant med stigande ålder. År 2017 var 4 % av 

de som drabbades av en hjärtinfarkt under 50 år och hjärtinfarkt var fyra gånger vanligare i 
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åldersgruppen 85 år och äldre än i åldersgruppen 65–69 år. Fler män insjuknar och dör i 

hjärtinfarkt än kvinnor (Socialstyrelsen, 2018b).  

 

I Socialstyrelsens “Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård” är riktlinjer kring hur vårdpersonal ska 

främja livskvalitet efter en hjärtinfarkt mycket begränsade. De nämner inga riktlinjer för hur detta 

kan hanteras eller främjas inom en sjuksköterskas arbetsområde utan hänvisar patienten direkt till 

psykolog eller kurator (Socialstyrelsen, 2018a).  

 

2.3 Sjuksköterskans etiska ansvar 
 

Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och utefter de 

fyra grundläggande vårdetiska principerna: “främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande” (International Council of Nurses [ICN], 1953, s. 3). Hen har ansvar för att 

framställa och sedan följa riktlinjer för god omvårdnad, ledning, utbildning och forskning. 

Sjuksköterskan ansvarar även för att ge lämplig, korrekt och tillräcklig information på ett 

kulturellt anpassat sätt. Hen har ett delat ansvar med samhället för att främja och införa insatser 

som tillgodoser alla människors sociala behov och hälsa. För en bra vård är det viktigt att hen 

lyssnar på patienten med ett etiskt förhållningssätt (ICN, 1953).  

 

2.4 Teoretiska referensramar 

2.4.1 Kristeorin 

Enligt Cullberg (2006) hamnar en människa i en psykologisk krisreaktion efter ett trauma när den 

uppkomna situationen leder till att tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till. 

Starka ångestkänslor och ett panikartat letande efter att finna en mening med livet är mycket 

vanliga reaktioner efter ett trauma. Situationen blir därmed mycket svår att psykiskt bemästra. 

Cullberg (2006) menar att krisreaktionens process består av fyra faser. Den första är chockfasen, 

då håller den drabbade det som hänt ifrån sig. En del får en mycket kraftig reaktion, blir 

panikslagna och aggressiva, och andra vill avskilja sig och blir likgiltiga. Chockfasen övergår till 

en reaktionsfas där starka känslomässiga reaktioner utspelar sig, såsom ilska, sorg eller rädsla. 

För många uppkommer en känsla av orättvisa. Chockfasen och reaktionsfasen utgör den akuta 

krisen och när den är över går människan in i bearbetningsfasen. I denna fas börjar den drabbade 

att fokusera på framtiden istället för att gräva ner sig i det förgångna. Nu blir personen mer 

optimistisk och socialt aktiv, tack vare det skapas en positiv cykel. Ett antal individer kan ha det 

svårt att påbörja bearbetningen eftersom de jämför livet efter traumat med hur det var förut. Till 
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sist kommer människan in i nyorienteringsfasen, vilket innebär att personen numera lever med 

det som hänt likt ett ärr på kroppen, dvs. hen försonas med det som har skett (Cullberg, 2006).  

2.4.2 “Uncertainty in Illness”-teorin 

Mishel formade teorin “Uncertainty in Illness Theory” med Lazarus och Folkmans Copingteori 

(1984) som grund och utvecklade den med fokus på osäkerhet som en stressor vid ohälsa. Mishel 

definierar osäkerhet som “en oförmåga att bestämma meningen med sjukdomsrelaterade 

händelser som uppstår när beslutsfattaren inte är kapabel att sätta ett absolut värde på objekt eller 

händelser, eller inte kan förutse sjukdomens utgångar” (i Bailey & Stewart, 2018, s 448). Teorin 

definierar socialt stöd som någon som hjälper individen tolka meningen med händelser och på så 

sätt påverkar osäkerheten. Mishel förklarar osäkerhet som att den ifrågasätter stabiliteten hos våra 

psykologiska, fysiologiska och sociala förutsättningar vilket skapar en obalans, och anpassningar 

måste göras för att det inte ska uppstå ett inre kaos. Om relationen accepteras kan osäkerheten 

göra att individen utvecklas i en positiv riktning men om osäkerheten istället värderas som 

negativ, kan individen utvecklas i en negativ riktning (i Bailey & Stewart, 2018). 

2.5 Problemformulering 

I Sverige är det 26 400 personer som årligen drabbas av hjärtinfarkt och flertalet är i behov av 

behandling. Hjärt- och kärlsjukdom beskrivs idag vara den största folksjukdomen och den 

vanligaste dödsorsaken. Trots detta finns det begränsat med riktlinjer för vårdpersonal kring hur 

de ska agera och arbeta för att främja patientens livskvalitet i efterförloppet av en hjärtinfarkt. En 

sammanställning av tidigare forskning ur ett omvårdnadsperspektiv skulle bidra med information 

om hur en hjärtinfarkt påverkar livskvaliteten hos den drabbade. Detta är viktigt för 

sjuksköterskan då hen kan möta dessa patienter i efterförloppet, bland annat på avdelningar, 

vårdcentraler och inom hemsjukvården. Kunskap om hur en hjärtinfarkt påverkar människans 

livskvalitet kan sedan ligga som grund för en god omvårdnad och nya riktlinjer. 

2.6 Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter upplever sin livskvalitet efter en hjärtinfarkt. 
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3. METOD 

3.1 Design 

En allmän litteraturöversikt av deskriptiva kvalitativa studier valdes för att få en bild över det 

valda forskningsområdet (Friberg, 2017).  

3.2 Sökstrategi 

3.2.1 Urval av databaser och sökord 

Databaserna som användes var PubMed samt PsycINFO (via EBSCOhost) och de sökord som 

användes togs fram via Karolinska institutets Svensk MeSH. PubMed och PsycINFO har fokus 

på bland annat omvårdnadsforskning. MeSH-termer är ämnesord vilka används för att söka 

utifrån ämnesordlistor och finna specifika typer av artiklar inom en databas (Forsberg & 

Wengström, 2015). Till sökningarna användes sökorden: Myocardial infarction(/psychology), 

quality of life, life change events och qualitative, se tabell 1.  

3.2.2 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier: originalartiklar med kvalitativ ansats, publicerade mellan 2000-2019 samt 

vara tillgängliga kostnadsfritt i fulltext på engelska eller svenska via lärosätets 

tidskriftsprenumeration. Studierna skulle vara etiskt godkända, studera personer som var 18 år 

eller äldre och som varit med om en hjärtinfarkt.  

Exklusionskriterier: studier som undersökte vuxna och barn samtidigt och studier som inte 

besvarade det valda syftet.  

3.2.3 Urval av studier 

Från den första sökningen i PubMed exkluderades två av studierna då de hade både en kvalitativ 

och kvantitativ ansats. En studie exkluderas eftersom den efter genomläsning inte stämde överens 

med denna studies syfte. Efter denna sökning var många utfall dubbletter, vilket var en av 

orsakerna till stora bortfall, t.ex. 20 till 1. Från den andra sökningen i PubMed exkluderades fem 

studier. En studie var på kinesiska trots engelska som avgränsning, två undersökte både patienter 

och deras närstående, en fanns inte tillgänglig i fulltext via lärosätets tidskriftsprenumeration och 

en passade inte för föreliggande studies syfte. Från den sista sökningen exkluderades tre studier, 

en bedömdes vara relevant utifrån abstract men fanns inte tillgänglig i fulltext via lärosätets 
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tidskriftsprenumeration och två passade inte för denna studies syfte. Studien som valdes utifrån 

ett lovande abstract från PsycINFO exkluderades då den inte var tillgänglig i fulltext via 

lärosätets tidskriftsprenumeration. Se tabell 1 för resultat av litteratursökning.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning i databaser 

Datum Databas Sökord Avgränsnin
gar 

Utfall Valda 
efter 
titel 

Valda 
efter 
abstract 

Slutgiltigt 
urval 

190909 PubMed Myocardial 

infarction, 
qualitative, 

quality of life 

Full text, 

humans, 
english, 

swedish, 

adult: 19 + 
years 

30 18 14 11 

190909 PsycINFO Myocardial 

infarction, 
qualitative, 

quality of life 

Advanced 

search 

20 1 1 0 

190909 PubMed Myocardial 
infarction, 

qualitative, 

psychological  

Full text, 
humans 

84 9 7 2 

190909 PubMed Myocardial 

Infarction/ 

psychology, 
Life Change 

Events  

Full text, 

humans, 

english, 
swedish, 

adult: 19 + 

years 

69 16 3 0 

 

3.3 Bearbetning och analys 

3.3.1 Kvalitetsanalys 

Vid kvalitetsbedömningen användes SBU:s granskningsmall “Mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser”. I mallen undersöktes bland annat 

huruvida studien utgick från en välformulerad frågeställning, om urvalet, datainsamlingen och 

dataanalysen var relevanta och konkret framställda samt om resultatet var logiskt, begripligt och 

tydligt beskrivet (SBU, 2014). Granskningsmallen hade ingen hänvisning till vad som krävdes för 

låg, god eller hög kvalitet vilket gjorde att författarna skapade en egen bedömning. Författarna 

bedömde att ovanstående punkter var de av störst vikt och att de skulle vara uppfyllda för att 
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studien skulle vara av god eller hög kvalitet. Om dessa punkter inte uppfylldes eller om studien 

fick för få poäng enligt följande poängsystem bedömdes dess kvalitet som låg. Mallen bestod av 

21 frågor med Ja, Nej, Oklart och Ej tillämpligt som svarsalternativ. Det bestämdes att varje 

svarsalternativ gav olika poäng och den totala poängen på studien bedömde sedan dess kvalitet. 

Ja-svar genererade 1 poäng och de övriga 0 poäng. Bedömningen gjordes att 0-7 poäng visade på 

låg kvalitet, 8-14 god kvalitet och 15-21 hög kvalitet. Studier av god och hög kvalitet fick ingå i 

studien. Ingen studie hade låg kvalitet, fem var av god kvalitet och åtta av hög kvalitet, se Bilaga 

1.  

3.3.2 Resultatanalys 

Studierna har lästs igenom upprepade gånger av båda författarna och deras nyckelfynd har 

identifierats enligt Fribergs metod (2017). Varje studies resultat har sedan sammanställts 

översiktligt i tabellform (se Bilaga 1). Kodning av nyckelord från respektive studies resultat 

genomfördes och sammanställdes för att slutligen kunna relatera deras skillnader och likheter till 

varandra under nya kategorier och subkategorier (Friberg, 2017).   

3.4 Forskningsetiska överväganden  

Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras i förhållande till urval och presentation av 

resultatet hos de studier som granskas. Det var viktigt att studier som valdes ut för denna studie 

hade blivit etiskt godkända av en etisk kommitté eller att artikelförfattarna noggrant hade gjort 

etiska överväganden. För att undvika eventuella värderingar har alla resultat presenterats 

objektivt (Forsberg & Wengström, 2015).  

4. RESULTAT 

Av de 13 inkluderade studierna var fyra från Sverige, två från vardera USA, Storbritannien och 

Kroatien samt en från Irland, Danmark respektive Tyskland. Studierna var publicerade under 

tidsperioden 2001 - 2017 och samtliga datainsamlingar genomfördes med hjälp av intervjuer, 

mellan sex veckor och 32 månader efter utskrivning. Vid resultatanalysen identifierades sju 

kategorier: Initialt en chockartad upplevelse, emotionella reaktioner, fysiologiska reaktioner, 

sociala begränsningar, bearbetning, socialt stöd och positiva utgångar. Två av kategorierna fick 

tre respektive två subkategorier: Rädsla och oro, osäkerhet, ångest och depression, smärta och 

andfåddhet samt fatigue.   
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Initialt en chockartad upplevelse 

Efter att ha fått diagnosen hamnade många av informanterna i chock (Allison & Campbell, 2007; 

Condon & McCarthy, 2005; Jensen & Petersson, 2003; Nicolai et al., 2017; Petriček, Buljan, 

Prljević, Owens & Vrcić-Keglević, 2015) då de aldrig trodde att just de skulle drabbas, det var 

orealistiskt och problematiskt (Allison & Campbell, 2007; Condon & McCarthy, 2005; Jensen & 

Petersson, 2003). Informanterna i studien av Condon och McCarthy (2005) såg dock händelsen 

som väntad på grund av deras dåliga levnadsvanor. Händelsen var omtumlande och de blev rädda 

om sina liv och sin framtid (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Mendes, Roux & Ridosh, 

2010; Petriček et al., 2015). På grund av chocken hade några svårt att acceptera händelsen och 

sjukdomen (Allison & Campbell, 2007; Jensen & Petersson, 2003). De flesta av informanterna 

upplevde en tacksamhet, lycka och lättnad över att ha överlevt (Condon & McCarthy, 2005; 

Nicolai et al., 2017; Petriček et al., 2015) samt en känsla av att ha fått en andra chans (Andersson, 

Borglin & Willman, 2013; Condon & McCarthy, 2005; Nicolai et al., 2017). Hjärtinfarkten sågs 

även som en varning om att de behövde göra livsstilsändringar för att inte insjukna igen i 

framtiden (Condon & McCarthy, 2005; Jensen & Petersson, 2003; Nicolai et al., 2017).  

Emotionella reaktioner 

Rädsla och oro 

Vanligast var rädsla för återinsjuknande i en ny hjärtinfarkt (Gwaltney et al., 2017; Hildingh, 

Fridlund & Lidell, 2006; Kristofferzon et al., 2007; Mendes et al., 2010; Roebuck, Furze & 

Thompson, 2001). Roebuck och medarbetare (2001) menar att det inte endast var informanterna 

själva som var rädda för att drabbas igen utan även närstående, vänner och kollegor hade nämnt 

det. Rädsla fanns även närvarande under natten i form av att inte vakna igen vilket påverkade 

sömnen avsevärt och många av informanterna uppgav sömnproblem (Gwaltney et al., 2017; 

Hildingh et al., 2006; Mendes et al., 2010; Roebuck et al., 2001). Oro fanns för hur närstående 

skulle klara sig om de drabbas igen (Gwaltney et al., 2017) och hur det skulle gå vid ett återfall 

när ingen finns närvarande (Hildingh et al., 2006). Även symtom och aktiviteter som gav upphov 

till symtom framkallade oro (Gwaltney et al., 2017; Hildingh et al., 2006; Petriček, Buljan, 

Prljević & Vrcić-Keglević, 2017; Roebuck et al., 2001). Andra orosmoment var hälsan och 

välbefinnandet (Kristofferzon et al., 2007; Roebuck et al., 2001), förkortad livslängd samt 

framtiden (Roebuck et al., 2001). Risk för komplikationer (Jensen & Petersson, 2003), 

återhämtningsprocessen (Mendes et al., 2010), att deras kropp kändes opålitlig (Allison & 
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Campbell, 2007; Andersson et al., 2013) samt förlust av kontroll (Mendes et al., 2010) och en 

förändrad identitet var alla orosmoment (Mendes et al., 2010; Petriček et al., 2017). I många fall 

minskade oron med tiden men den begränsade dem i återhämtningsprocessen (Kristofferzon et 

al., 2007).  

Osäkerhet 

Många informanter uppgav olika typer och grader av osäkerhet (Andersson et al., 2013; 

Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink, 2013; Kristofferzon et al., 2007; Mendes et al., 2010; 

Nicolai et al., 2017; Petriček et al., 2017; Roebuck et al., 2001). Exempelvis nämns det i form av 

förvirring (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2007) och kring fysiska 

begränsningar (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Nicolai et al., 2017). Flertalet kände osäkerhet 

kring vad deras sjukdom innebar (Fredriksson-Larsson et al., 2013), vilka livsstilsförändringar 

som behövde göras, hur och varför (Kristofferzon et al., 2007; Roebuck et al., 2001) samt kring 

medicinering (Roebuck et al., 2001). Informanterna i Mendes och medarbetares (2010) studie 

upplevde även minskat självförtroende efter hjärtinfarkten.  

Ångest och depression 

Enligt Petriček och medarbetare (2017) var ångesten som störst i början av efterförloppet och den 

kom att begränsa eller stoppa alla försök till anpassning till det dagliga livet. Många informanter 

påstod sig ha just ångest (Andersson et al., 2013; Petriček et al., 2017; Roebuck et al., 2001) och 

en känsla av hot (Andersson et al., 2013; Jensen & Petersson, 2003). Denna ångest kunde ligga 

till grund för bröstsmärtor (Gwaltney et al., 2017; Kristofferzon et al., 2007). Somliga uppgav att 

de hade eller hade haft skuldkänslor för att de själva hade orsakat hjärtinfarkten genom sina 

tidigare levnadsvanor (Jensen & Petersson, 2003; Mendes et al., 2010). Det var också vanligt 

med lidande (Andersson et al., 2013) och en känsla av värdelöshet (Allison & Campbell, 2007; 

Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2007). 

Flertalet av de drabbade var deprimerade (Gwaltney et al., 2017; Fredriksson-Larsson et al., 

2013; Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2007; Roebuck et al., 2001) och hade 

närmare till tårar (Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2007). Vissa ansåg att det 

dagliga livet hade blivit så jobbigt att ta sig igenom att de till och med haft tankar om att inte vilja 

leva längre (Gwaltney et al., 2017; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2007).  
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Fysiologiska reaktioner  

Smärta och andfåddhet 

Fysiologiska reaktioner som förekom var bröstsmärta och/eller andfåddhet (Gwaltney et al., 

2017; Kristofferzon et al., 2007; Roebuck et al., 2001). Bröstsmärtan orsakades oftast av fysisk 

ansträngning (Kristofferzon et al., 2007). Gwaltney et al. (2017) konstaterade att andfåddheten 

vanligast gav sig tillkänna vid fysisk ansträngning och dagliga sysslor men i vissa fall även i vila. 

Fysiska försämringar och samsjuklighet i en annan sjukdom minskade motivationen till att utföra 

livsstilsförändringar (Nicolai et al., 2017).  

Fatigue 

En annan komplikation som påverkade det dagliga livet avsevärt var fatigue (Andersson et al., 

2013; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Gwaltney et al., 2017; Kristofferzon et al., 2007; 

Roebuck et al., 2001). Detta beskriver Gwaltney och medarbetare (2017) genom att den låga 

fysiska och mentala energin gjorde att informanterna inte orkade utföra dagliga sysslor som de 

tidigare utfört med nöje. Den skapade även en osäkerhet kring framtiden, hur den kommer se ut 

och hur det kommer gå att återvända till det dagliga livet (Fredriksson-Larsson et al., 2013). En 

följd för många var försämrad mental styrka, vilket medförde koncentrations- (Gwaltney et al., 

2017; Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2007) och minnessvårigheter (Kristofferzon 

et al., 2007) samt svårigheter att göra flera saker samtidigt (Gwaltney et al., 2017). Fatigue gjorde 

att informanterna tappade kontrollen över sina tankar vilket gjorde dem mycket irriterade och 

frustrerade (Fredriksson-Larsson et al., 2013). I studien av Andersson och medarbetare (2013) 

påverkades även relationer till närstående av den minskade mentala och fysiska energin. 

Informanterna i studien av Gwaltney et al. (2017) kunde ha konstant fatigue eller utlöst av fysisk 

eller mental ansträngning medan de i studien av Fredriksson-Larsson och medarbetare (2013) 

kunde ha en fatigue som var oförutsägbar och svår att hantera. Många uppgav att de inte kunde 

klara av dagen utan att behöva vila (Roebuck et al., 2001). Somliga ansåg att deras fysiska 

kapacitet och uthållighet var försämrad och att de upplevde att de var fysiskt svaga (Gwaltney et 

al., 2017).  

Sociala begränsningar 

Hjärtinfarkt hade en negativ inverkan på relationer till arbetskollegor (Roebuck et al., 2001), 

familj och vänner (Allison & Campbell, 2007; Gwaltney e al., 2017; Kristofferzon et al., 2007; 
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Roebuck et al., 2001). Ofta var orsaken till ansträngda relationer att informanterna upplevde 

anhöriga som överbeskyddande (Condon & McCarthy, 2005; Jensen & Petersson, 2003; 

Kristofferzon et al., 2007; Petriček et al., 2017; Roebuck et al., 2001). Det gjorde att 

informanterna kände sig övervakade (Condon & McCarthy, 2005; Jensen & Petersson, 2003) och 

begränsade (Jensen & Petersson, 2003; Roebuck et al., 2001) vilket orsakade ilska, irritation och 

frustration (Jensen & Petersson, 2003). Informanterna ville ha kontroll över sitt eget liv och 

själva besluta vad de kunde göra eller inte (Condon & McCarthy, 2005; Petriček et al., 2017; 

Roebuck et al., 2001). Flertalet ville inte känna sig eller upplevas som en börda för andra 

(Kristofferzon et al., 2007; Petriček et al., 2017), de ville därför inte visa sig svaga och byggde 

upp en fasad att gömma sig bakom (Allison & Campbell, 2007). De hade svårt att be andra om 

hjälp även om de kände ett behov av det (Allison & Campbell, 2007; Hildingh et al., 2006). 

Informanterna nämnde även att de kände sig socialt begränsade (Fredriksson-Larsson et al., 2013; 

Gwaltney et al., 2017; Mendes et al., 2010; Roebuck et al., 2001). De orkade inte ta sig ur 

hemmet, dagliga ärenden uteblev och informanterna blev isolerade och ensamma (Allison & 

Campbell, 2007; Nicolai et al., 2017; Roebuck et al., 2001). Många hade ingen motivation att 

socialt interagera, vilket ledde till att de inte umgicks med vänner och familj (Fredriksson-

Larsson et al., 2013; Mendes et al., 2010).  

Bearbetning 

Efter hjärtinfarkten upptog informanterna en kamp, där de dagligen kämpade för att återigen 

finna en balans, ett fotfäste (Andersson et al., 2013; Mendes et al., 2010), och en ny normalitet i 

livet (Condon & McCarthy, 2005; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Mendes et al., 2010; Petriček 

et al., 2017). De uppnådde detta genom att bl.a. skapa en ny självmedvetenhet (Mendes et al., 

2010; Petriček et al., 2017), tro på sig själva, vara starka, beslutsamma och ha förmåga att lösa 

problem (Jensen & Petersson, 2003). Att hitta balansen igen handlade för många om att ha en 

positiv syn på det nya livet och att försöka leva i nuet (Andersson et al., 2013). Informanterna 

uttryckte att det var svårt att acceptera sjukdomen (Jensen & Petersson, 2003; Mendes et al., 

2010; Petričeket al., 2017) och hur den hade kommit att påverka deras kroppar (Petriček et al., 

2017; Mendes et al., 2010). De var därför tvungna att lära känna sin nya kropp och lära sig att 

leva med den, för detta krävdes daglig självreflektion. Flertalet informanter var också irriterade 

över sin situation och hur sjukdomen påverkade deras dagliga liv (Kristofferzon et al., 2007; 

Roebuck et al., 2001). Vissa människor uppgav dock att de aldrig har försonats med sjukdomen 

och låtit den bli en del av dem (Petriček et al., 2017). Allison och Campbell (2007) nämner att 

informanterna uttryckte ilska och besvikelse över deras tidigare värderingar i livet, oftast i 
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relation till jobbet, och de upplevde därför tiden innan hjärtinfarkten som bortkastad. För vissa 

fanns ett gott hopp om framtiden (Condon & McCarthy, 2005; Jensen & Petersson, 2003) och de 

ville lämna händelsen bakom sig (Condon & McCarthy, 2005). De flesta tyckte att de efter en 

bearbetningsprocess lyckats lära sig att leva med sjukdomen och att de återigen fått en stabilitet i 

livet (Petriček et al., 2017; Andersson et al., 2013).  

Socialt stöd 

Informanterna var beroende av hjälp och stöd från andra människor, speciellt i början av 

bearbetningen (Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2007). Stödet av andra var 

nödvändigt för att få ökad motivation till livsstilsförändringar och för att utföra dem vilket i 

slutändan ledde till förbättrad livskvalitet (Kristofferzon et al., 2007; Nicolai et al., 2017). 

Kristofferzon et al. (2007) rapporterade att det även var viktigt med hjälp gällande hushålls- och 

trädgårdsarbete i det dagliga livet. Andras närvaro gjorde att informanterna fick prata om sina 

känslor, att de kände sig trygga, bekväma och mindre ensamma samt fick bättre självförtroende 

(Allison & Campbell, 2007; Nicolai et al., 2017). Socialt stöd från närstående och andra hjälpte 

att återfå en normal vardag igen (Kristofferzon et al., 2007; Nicolai et al., 2017). Nicolai et al. 

(2017) påvisade vikten av gruppträffar som ett bra stöd, speciellt mot isolering. 

Positiva utgångar 

Trots att hjärtinfarkt är ett allvarligt tillstånd och kan leda till döden uppgav flertalet att de hade 

fått några positiva utgångar av händelsen (Andersson et al., 2013; Hildingh et al., 2006; Mendes 

et al., 2010; Petriček et al., 2015). De utvecklade nya prioriteringar (Allison & Campbell, 2007; 

Andersson et al., 2013; Hildingh et al., 2006; Nicolai et al., 2017; Mendes et al., 2010) och en ny 

syn på livet (Allison & Campbell, 2007; Andersson et al., 2013; Hildingh et al., 2006; Nicolai et 

al., 2017; Petriček et al., 2015). Exempelvis insåg de att inget ska tas för givet och att livet ska 

uppskattas (Andersson et al., 2013). En del tyckte att de hade blivit bättre människor på så sätt att 

de hade mer medlidande (Mendes et al., 2010), lärde sig att hantera hot mot identiteten (Jensen & 

Petersson, 2003) och motgångar bättre (Andersson et al., 2013; Mendes et al., 2010). De kände 

större tacksamhet (Mendes et al., 2010) och började leva mer i nuet. Majoriteten lärde sig även att 

försöka förbättra relationer (Andersson et al., 2013), prioritera sin tid (Andersson et al., 2013; 

Hildingh et al., 2006), säga nej och avbryta negativa relationer (Hildingh et al., 2006) samt att det 

är okej att visa sig svag (Allison & Campbell, 2007; Hildingh et al., 2006). De nya 

prioriteringarna och synen på sin egen hälsa och välbefinnande (Andersson et al., 2013; Hildingh 
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et al., 2006; Mendes et al., 2010) gjorde att de ofta genomförde de viktiga livsstilsförändringarna 

(Nicolai et al., 2017).  

5. DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplever sin livskvalitet efter en hjärtinfarkt. 

Resultatet visar att patienten primärt drabbades av chock och en nära-döden-upplevelse som 

resulterade i en tacksamhet över att leva. Oro och rädsla var vanligt förekommande och grundade 

sig huvudsakligen i risken för att drabbas igen. Det visade sig även att sjukdomen ledde till olika 

typer av osäkerhet, ångest och depression. Bröstsmärta, andfåddhet och fatigue var vanliga 

fysiologiska följder och de påverkade människans ork och energi i det dagliga livet. Relationen 

till familjemedlemmar blev påverkad, i synnerhet när närstående agerade överbeskyddande. 

Flertalet kände sig socialt begränsade och för att klara av den förändrade livssituationen var stöd 

från andra människor av största vikt. Att acceptera den nya normaliteten var för många en 

utmaning och händelsen gav i efterförloppet nya prioriteringar och en förändrad syn på livet.  

5.1 Resultatdiskussion 

Initialt en chockartad upplevelse 

Resultatet visade att diagnosen hjärtinfarkt primärt orsakade en chock hos den drabbade 

individen. Som följd reagerade de genom att hålla det som hänt ifrån sig och kunde inte acceptera 

att just de drabbats. Slutligen ledde upplevelsen av att ha varit nära döden till rädsla och en 

tacksamhet över att leva, vilket stämmer överens med vad personer med andra kritiska sjukdomar 

rapporterar (Hashem et al., 2016). Cullberg (2006) beskriver dessa reaktioner som en del av 

chockfasen, där vissa personer får en mycket stark reaktion på händelsen och den blir svår att 

psykiskt bemästra (Cullberg, 2006).  

Emotionella reaktioner  

Rädsla och oro 

Denna studies resultat påvisade en stor rädsla och oro för döden, framtiden och hur det skulle gå 

vid ett återfall. Dessutom förorsakade dessa besvärliga tankar sömnsvårigheter och svårigheter att 

återgå till det dagliga livet, vilket även tidigare studier påvisar (Burström et al., 2011; Hashem et 

al., 2016; Morris et al., 2013; Slightam et al., 2018). Dessa tankar och känslor kan tyckas 

befogade då 50 % av kvinnorna respektive männen får ett återfall inom 16 månader respektive 33 
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månader efter sin första hjärtinfarkt (Strömbäck, Vikman, Lundblad, Lundqvist & Engström, 

2017). Enligt Næss (i Rustøen, 1992) medför en oro och rädsla likt denna en sänkt livskvalitet.  

Osäkerhet 

Studiens resultat antydde osäkerhet kring vad sjukdomen innebar och hur det skulle gå att 

återvända till det dagliga livet samt vilka livsstilsförändringar som borde ha gjorts. Enligt Mishel 

(i Bailey & Stewart, 2018) grundar sig osäkerheten i att personen inte kan sätta ett värde på 

händelsen och är därmed inte kapabel att bestämma vad den har för mening. Vidare beskriver 

Mishel att tvetydighet, komplexitet, avsaknad av eller inkonsekvent information samt 

oförutsägbarhet leder till osäkerhet hos människan (i Bailey & Stewart, 2018) vilket kan tänkas 

vara en förklaring till osäkerheten som beskrivs i denna studie. Burström och medarbetare (2011) 

påstår i deras studie att osäkerheten kom att påverka livskvaliteten negativt.  

Ångest och depression 

Resultatet visade att ångest är mycket vanligt hos de som drabbats av en hjärtinfarkt och något 

som har en stor negativ inverkan på det dagliga livet. Dessutom uppgav en del att de kände 

skuldkänslor för hur de tidigare hade levt sina liv. För en god livskvalitet krävs enligt Næss (i 

Rustøen, 1992) en frånvaro av skam och skuldkänslor. Ångest och dess negativa inverkan har 

även nämnts i samma sammanhang i flertalet tidigare studier (Clarke et al., 1996; Hashem et al., 

2016; Morris et al., 2013). Enligt Burström och medarbetare (2011) beror ångesten oftast på 

ensamhet och beroendet av stöd från andra. De menar även att det är ett vanligt förekommande 

fenomen att skuldbelägga sig själv för sjukdomen.  

Tillika visade denna studies resultat att majoriteten av de som drabbats led av depression, detta 

till stor del på grund av att livet efter händelsen ansågs vara olidligt att handskas med. I enighet 

med tidigare studier blir personer som lever med en allvarlig sjukdom i många fall deprimerade 

(Alsén & Brink, 2012; Clarke et al., 1996; Hashem et al., 2016; Mulligan et al., 2012; Slightam et 

al., 2018). Depression och ångest bidrar enligt Næss (i Rustøen, 1992) till en sänkt livskvalitet. 

Flertalet studier beskriver att den huvudsakliga orsaken till detta är den psykiska påfrestningen 

som personerna lever med (Hashem et al., 2016; Mulligan et al., 2012; Slightam et al., 2018) och 

så var troligtvis även fallet för de i denna studies resultat.  
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Fysiologiska reaktioner 

Fysiologiska komplikationer hade en negativ inverkan på det dagliga livet. Till exempel led 

många av fatigue, vilket ledde till försämrad mental och fysisk styrka. Detta i enlighet med 

tidigare studier där fatigue och livskvalitet har ett starkt samband (Alsén & Brink, 2012; Eriksson 

et al., 2013; Hashem et al., 2016; Morris et al., 2013; Mulligan et al., 2012). Detta tyder på att 

fatigue och livskvalitet har ett samband, oavsett vilken sjukdom som är orsaken. Negativ fysisk 

påverkan leder enligt Næss och Aggernæs (i Rustøen, 1992) till en sänkt livskvalitet vilket 

bekräftar sambanden i tidigare och föreliggande studie.  

Sociala begränsningar 

Denna studies resultat visade att hjärtinfarkt hade en negativ inverkan på sociala relationer med 

social begränsning och isolering som följd. Dessutom kände sig många överbeskyddade trots att 

de egentligen ville vara självständiga. De ville inte upplevas som en börda och visade sig därför 

inte som svaga. Likartat har andra sjukdomar en negativ inverkan på relationer vilket i sin tur 

påverkar livskvaliteten (Clarke et al., 1996; Burström et al., 2011; Hashem et al., 2016; Morris et 

al., 2013; Slightam et al., 2018). Detta sätt att reagera kan kopplas till Cullbergs (2006) 

beskrivning om att personer undanhåller sina känslor efter en kris för att undvika en socialt 

jobbig situation. Att hålla inne dessa känslor kan till slut leda till att känslor som förtvivlan, vrede 

och meningslöshet utspelar sig (Cullberg, 2006).  

Bearbetning 

I resultatet framgick det att händelsen ledde till en daglig kamp om att finna balans i livet och en 

ny normalitet. Denna bearbetning bestod till stor del av att acceptera sjukdomen, den “nya 

kroppen” och den nya sociala rollen. Ifall detta inte gjordes hade den drabbade det svårt att gå 

vidare i sin bearbetning. Om individen inte är tillfredsställd som person eller om balans inte 

infinner sig sänks hens livskvalitet (Rustøen, 1992). Även Burström och medarbetare (2011) såg 

att de med allvarlig sjukdom lever med en daglig kamp om att återfå en balans och en ny 

normalitet. Enligt Cullberg (2006) är det denna kamp och acceptans som utgör den så kallade 

bearbetningsfasen, denna fas kan vara svår att påbörja, t.ex. på grund av besvikelse över hur livet 

kom att bli. När fasen kommer i rullning börjar personen fokusera på framtiden och blir mer 

optimistisk, vilket skapar en positiv cykel (i Bailey & Stewart, 2018; Cullberg, 2006). Om 

acceptans uteblir kan personen utvecklas i en negativ riktning där inkräktande tankar och ett 
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undvikande beteende uppstår (Bailey & Stewart, 2018). Hashem et al. (2016) instämmer att 

acceptans av sjukdomen är av stor vikt för att gå vidare.  

Socialt stöd 

Socialt stöd var viktigt för att den drabbade skulle klara av efterförloppet och alla dess steg. Det 

hjälpte dem att återgå till det dagliga livet genom att motverka isolering, som ett emotionellt stöd 

och genom att hjälpa dem med dagliga sysslor när energin inte räckte till. Enligt Cullberg (2006) 

styrs en persons krishantering till viss del av vilka sociala förutsättningar hen har, ju bättre 

förutsättningar, desto bättre hanteras krisen. Stödet kan hjälpa personen att tolka meningen med 

händelser och på så sätt klargöra osäkerheter (Bailey & Stewart, 2018). Gemenskap, goda 

relationer och en känsla av trygghet är enligt Næss och Aggernæs (i Rustøen, 1992) mycket 

viktiga faktorer för en god livskvalitet. Socialt stöd är alltså av stor vikt inte bara vid andra 

allvarliga sjukdomar (Burström et al., 2011; von Visger et al., 2018) utan även efter en 

hjärtinfarkt.  

Positiva utgångar 

Resultatet redogjorde positiva följer av en hjärtinfarkt, i form av ökad motivation, nya 

värderingar, perspektiv och prioriteringar samt lärdomar kring hur motgångar ska hanteras. Även 

efter en kritisk sjukdom kan ökad motivation och nya perspektiv erhållas, likaså kan ökad fysisk 

och mental styrka utvecklas (Hashem et al., 2016). Enligt Mishels teori är detta en av följderna av 

att acceptera sina osäkerheter, dvs. personen har fått en ny stabilitet i sina psykologiska, 

fysiologiska och sociala förutsättningar (i Bailey & Stewart, 2018). Cullberg (2006) förklarar i 

sin tur detta som en del av nyorienteringsfasen, då personen har accepterat det som har hänt, gått 

vidare och fått nya lärdomar av det. Enligt Næss och Aggernæs (i Rustøen, 1992) är en känsla av 

mening, livslust och öppenhet faktorer som främjar livskvaliteten. Dessa positiva följder kallas 

även för posttraumatisk växt [PTG]. Exempel på PTG är att personen kan utveckla starkare och 

bättre relationer, bli starkare och tryggare i sin existentiella syn och/eller utveckla klarare och 

bättre prioriteringar kring livet i allmänhet (Harbin, 2015).  

5.1.1 Individen, vården och samhället 

I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) stadgas i 1:a kapitlet § 5 att vårdskada är lidande och 

psykisk skada som hade kunnat undvikas genom adekvata åtgärder vid kontakt med hälso- och 

sjukvården. Det är även en av sjuksköterskans vårdetiska principer att lindra lidande (ICN, 1953). 
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För att undvika dessa vårdskador (lidande och psykisk skada) kan riktlinjer vara av stor vikt, men 

för detta behöver de riktlinjer som finns idag utvecklas. I dagsläget leder den försämrade 

livskvaliteten efter en hjärtinfarkt till onödigt användande av samhällets resurser. Det sker i form 

av längre tid för att återvända till arbete och mer sjukpenning (Dreyer & Dickson, 2018), större 

belastning på vården för att vårda “följderna” (t.ex. depression och ångest) samt ett mer omfattat 

lidande för patienten. Resultatet från denna studie belyser hur den drabbade kan påverkas i 

efterförloppet och inom vilka aspekter (fysiologisk, psykologisk, social osv.) eventuella åtgärder 

skulle behöva sättas in för att främja måendet. Utökade riktlinjer kring vilka åtgärder som ska 

sättas in av sjuksköterskan, och när, skulle kunna leda till minskat lidande hos patienterna samt 

minskad belastning på vården och samhället.  

5.1.2 Kliniska implikationer 

Denna studies resultat visar att livskvaliteten påverkas av en hjärtinfarkt ur många perspektiv. 

Sjuksköterskan kan använda denna information vid mötet med personer som har drabbats av en 

hjärtinfarkt som ett kunskapsunderlag för att informera den drabbade om vad efterförloppet kan 

innefatta. Detta för att hen ska vara psykiskt beredd och då kunna hantera följderna bättre och på 

så vis möjligtvis minska antalet komplikationer som uppkommer. Att få information och ha 

kunskap kring sin sjukdom tillför en egenkontroll och trygghet hos patienten vilket kan resultera i 

förbättrad hälsa och livskvalite (Klang Söderkvist, 2013). Sjuksköterskan kan även tala med 

närstående och patient om hur viktigt det sociala stödet är för den drabbade. Hen kan även 

informera om att patienterna ofta känner sig överbeskyddade av närstående och att det därför är 

mycket viktigt att de har en kontinuerlig dialog angående hur de båda parterna upplever 

situationen. Det är enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) kap 3 § 1 sjukvårdspersonalens ansvar att 

ge behövlig information och undervisning till patienter och närstående, denna studie kan 

användas i det syftet.  

5.2 Metoddiskussion  

Metoden som valdes för att besvara syftet var en litteraturöversikt med deskriptiv kvalitativ 

ansats, eftersom det är det bästa alternativet vid frågor rörande människors egna upplevelser, 

värderingar och känslor (Forsberg & Wengström, 2015).  

Litteratursökningen formades utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Det ingick endast 

originalartiklar i urvalet av studier vilket ökar studiens trovärdighet då dessa inte är omskrivna 

eller tolkade av någon annan. Studierna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och vara 
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tillgängliga i fulltext via lärosätets tidskriftsprenumeration vilket kan ha begränsat urvalet. 

Relevanta studier skrivna på andra språk och ej tillgängliga i fulltext kan ha exkluderats trots att 

titel och abstract stämde överens med denna studies syfte. Även på grund av begränsad tid och 

ekonomi exkluderades artiklar som inte fanns publicerade i fulltext via lärosätets 

tidskriftsprenumerationer. 

Inkluderade studier var publicerade från 2001 och framåt (en relativt lång tid) vilket minskar 

studiens trovärdighet då vården vid hjärtinfarkt har utvecklats och incidensen har minskat 

(Socialstyrelsen, 2018b). Däremot är det mindre troligt att individers reaktioner och livskvalitet 

efter en traumatisk händelse har förändrats under de senaste 20 åren. Studier från sju olika länder 

(Sverige, USA, Kroatien, Tyskland, Storbritannien, Irland och Danmark) inkluderades vilket ökar 

studiens överförbarhet samt ger en bra överblick över forskningsområdet. Eftersom denna studie 

har undersökt en relativt stor del av efterförloppet (6 veckor till 32 månader) och fångat in många 

aspekter under olika perioder ger det en större och bättre bild av hela efterförloppet.  

Majoriteten av studierna (10/13, se Bilaga 1) använde sig av semistrukturerade intervjuer vilket 

bidrar till en god tillförlitlighet i föreliggande studies resultat eftersom frågorna då är 

förutbestämda, ställs i en viss ordning och på samma sätt till alla deltagare (Forsberg & 

Wengström, 2015). Tillförlitligheten ökas även tack vare att flertalet forskare analyserade de 

transkriberade intervjuerna och för att båda författarna till föreliggande studie granskade 

studiernas resultat ingående, oberoende av varandra. Dessutom ökade tillförlitligheten på grund 

av att alla studier var godkända av en etisk kommitté samt innehöll etiska överväganden och 

resonemang. 

Vid kvalitetsgranskning av inkluderade studier användes SBU:s granskningsmall “Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” (SBU, 

2014). En svaghet är att granskningsmallen inte hade någon hänvisning till hur dess resultat 

skulle värderas därav skapade författarna gränserna och kriterierna som användes för 

kvalitetsbedömningen.  

Tillämpandet av Fribergs (2017) modell för resultatanalys gav ett giltigt tillvägagångssätt för att 

inkludera alla studiernas resultat samt dess likheter och skillnader. En av studiens största styrkor 

är att alla resultat presenterades objektivt för att undvika eventuella värderingar, vilket höjer 

studiens tillförlitlighet. Eftersom studierna bedömdes vara tillförlitliga och trovärdiga, kan 
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resultatet anses vara överförbart till den grupp som erhållit diagnosen hjärt-kärlsjukdom och/eller 

har genomgått andra typer av krisrelaterade diagnoser.  

5.3 Vidare forskning 

För att utöka dagens riktlinjer och förståelse kring livskvalitet efter en hjärtinfarkt vore det av 

intresse att undersöka huruvida specifika egenskaper eller personlighetsdrag hos den drabbade 

påverkar rehabiliterings- och bearbetningsprocessen samt om tidigare erfarenheter påverkar 

utgången. Det vore också intressant att undersöka vilken grad av socialt stöd som ger bäst effekt, 

vilka åtgärder som har störst effekt under specifika tidsperioder i efterförloppet samt hur 

livskvaliteten påverkas vid ett återfall.  

5.4 Slutsats 

Föreliggande studies resultat visar att livskvaliteten efter en hjärtinfarkt påverkas negativt ur ett 

socialt, psykologiskt, emotionellt, fysiologiskt och existentiellt perspektiv. Då människan 

dagligen begränsas samt ställs inför utmaningar och påfrestningar krävs det en stor ansträngning 

för att klara av och hantera det dagliga livet. Denna information kan tillsammans med vidare 

forskning kring området användas som grund för utökade riktlinjer.   
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BILAGA 1: Studieöversikt 

Författare, 
land, år 

Syfte Metod Undersökningsgru
pp 

Resultat Kvalitet 

Andersson, 
Borglin & 
Willman 

 
Sverige 
2013 

Att klargöra unga 
individers upplevelser 
under det första året 
efter en hjärtinfarkt. 
Med fokus på den 
dagliga kampen om 
att finna en balans 
och ett fotfäste i livet.  

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 
fenomenologisk 
och 
hermeneutisk 
design.  

17 informanter, 6 
kvinnor & 11 män. 
23–52 år. 

Livet sågs som en ständig kamp om att återfå balans. De såg 
överlevnaden som en andra chans, slutade ta saker för givet och fick 
en förändrad syn på meningen med livet. Många upplevde fatigue, 
rädsla, hot, ångest, lidande och oro. Vissa fann möjligheter att 
hantera nya motgångar, leva i nuet, spendera mer tid med familjen, 
bibehålla en positiv syn på framtiden, ändra sina värderingar samt 
förbättra sin fysiska hälsa och relationer. 

Hög  

Allison & 
Campbell 

 
Storbritannien 
2007 

Att undersöka 
upplevelsen av att ha 
drabbats av en 
hjärtinfarkt och vad 
det har haft för 
effekter på unga mäns 
liv.  

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie 
med explorativ 
design.  

7 informanter, 
31–58 år. 

De beskrev en förändrad uppfattning av andra och samhället. De 
kände sig förrådda av sina egna kroppar, rädda, ledsna, värdelösa och 
hjälplösa. De ville inte visa svaghet och upprätthöll därför en fasad 
istället för att be om hjälp. Humor användes som ett verktyg för att 
undvika att hantera förvirring och känslor samt som en sköld utåt. 

Hög  

Condon & 
McCarthy 

 
Irland 
2005 

Att undersöka ur ett 
patientperspektiv hur 
det var att genomgå 
livsstilsförändringar 
efter en hjärtinfarkt. 
Patienters tankar och 
känslor.  

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie 
med deskriptiv 
design.  

10 informanter, 
1 kvinna & 9 män. 
38–75 år. 

De kände tacksamhet över att få en andra chans och ville få tillbaka 
någon typ av normalitet, de var därmed angelägna om att lämna 
händelsen bakom sig. Men många upplevde en frustration då deras 
anhöriga var överbeskyddande. Vissa blev chockade när diagnosen 
ställdes medan andra såg det som väldigt väntat på grund av deras 
dåliga levnadsvanor.  

Hög 



 

 
 

Fredriksson-
Larsson, Alsen & 
Brink 

 
Sverige 
2013 

Att undersöka 
patienters upplevelser 
av fatigue och dess 
konsekvenser samt 
strategier för att 
hantera fatigue 2 
månader efter en 
hjärtinfarkt.  

Kvalitativ 
intervjustudie. 

18 informanter, 5 
kvinnor & 13 män. 
42–75 år. 

Deras sociala aktivitet minskade vilket skapade en stor frustration, 
osäkerhet, oro, sorg och irritation. De upplevde en osäkerhet kring 
sin fysiska kapacitet. Förlusten av energi blev förvirrande, många var 
deprimerade och några hade inte lust att leva längre. De tappade 
kontrollen över sina egna tankar. 

Hög 
 

Gwaltney, 
Reaney, Krohe, 
Martin, Falvey & 
Mollon 

 
USA 
2017 

Att omfattande 
utvärdera patienternas 
beskrivningar av 
huvudsymtom och 
funktionella 
begränsningar 
upplevda under det 
första året efter en 
hjärtinfarkt.  

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie. 

38 informanter, 14 
kvinnor & 24 män.  
Medelålder 66 år. 

Fatigue medförde koncentrationsproblem och svårt med 
multitasking. De tyckte att relationer, sociala aktiviteter, fysisk 
förmåga och förmåga att utföra sysslor hade försämrats. Många hade 
sömnsvårigheter, motivationsbrist, oro, andfåddhet, var deprimerade 
och kände rädsla. Vissa hade haft tankar om att inte vilja leva, men 
inte funderat på att ta sitt liv. 

God  

Hildingh, 
Fridlund & 
Lidell 

 
Sverige 
2006 

Att klargöra mönstret 
för återhämtning efter 
en hjärtinfarkt med 
avseende på 
patientens 
erfarenheter. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med deskriptiv 
design.  

36 informanter, 16 
kvinnor & 16 män.  
45–77 år.  

De kände rädsla och oro. Samt ansåg att erfarenheterna efter 
hjärtinfarkten gav dem nya värderingar, motivation till förändring 
och balans i livet. Fritid och självkänsla började prioriteras. Många 
fick lättare att säga nej och sätta gränser. Tack vare 
återhämtningsprocessen förändrades deras syn och fokus på saker i 
livet, vilket ledde till en förbättrad livskvalitet.  

Hög  

Jensen & 
Petersson 

 
Danmark 
2003 

Att undersöka 
patienters upplevelser 
av ohälsa efter en 
hjärtinfarkt med 
fokus på livssituation 
och 
rehabiliteringsprocess
en över tid.  

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie 
med 
longitudinell 
design.  

30 informanter i 
första intervjun, 25 i 
andra (3 dödsfall, 2 
avhopp). 
8 kvinnor & 22 
män. 
41–80 år. 

De hamnade i chock, kunde inte acceptera det och blev mer beroende 
av andra, men kände ofta irritation och ilska om de blev 
överbeskyddade. De uttryckte rädsla, hjälplöshet, svaghet, 
koncentrationssvårigheter, depression, skuld, närmare till tårar och 
ett ökat behov av vila. Dock upplevde vissa inte någon rädsla eller 
endast lite nervositet. Händelsen var en varning om förändring av 
levnadsvanor. Hoppet om framtiden förstärktes om de upplevde en 
god fysisk hälsa. 

Hög  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Kristofferzon, 
Löfmark & 
Carlsson 

 
Sverige 
2007 

Att undersöka 
upplevelser av det 
dagliga livet för 
kvinnor och män som 
drabbats av 
hjärtinfarkt. Med 
fokus på problem, 
hantering av problem 
och stöttning av det 
sociala nätverket. 

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie 
med deskriptiv 
och longitudinell 
design.  

39 informanter, 20 
kvinnor & 19 män.  
47–90 år. 

Anhörigas stöd och hjälp i vardagen var viktig. De påverkades av 
fatigue, andfåddhet, smärta, irritation, oro, depression, ilska, 
värdelöshet, skuldkänslor, koncentrations- och minnessvårigheter, 
förvirring, hade lätt till gråt och saknade livskänsla. Smärtan uppkom 
på grund av fysisk ansträngning eller ångest. Vissa hade ingen 
motivation till förändring av livsstil. 

Hög 

Mendes, Roux & 
Ridosh 

 
USA 
2010 

Att undersöka 
strategier som 
kvinnor använder sig 
av för att främja hälsa 
och återhämtning 
efter att ha vårdats för 
symtom på 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie.  

12 informanter, 
41–81 år. 

Patienterna kände rädsla, oro, dåligt självförtroende, fick försämrad 
sömn, undvek vissa gamla rutiner och ville inte återgå till tidigare 
livsstil. De försökte inta en ny roll och identitet, med tiden skedde en 
förändring och de kunde genom sin erfarenhet utveckla en inre 
styrka. Blev med det en bättre människa, då de bl.a. utvecklat ett 
större medlidande, prioriterade sin hälsa och fick ett förstärkt 
tankesätt. 

God  

Nicolai, Müller, 
Noest, Wilke, 
Schultz, 
Gleißner, Eich & 
Bieber 

 
Tyskland 
2017 

Att undersöka de 
viktigaste faktorerna 
till 
livsstilsförändringar 
framkallade av en 
hjärtinfarkt med 
fokus på patienternas 
subjektiva behov, 
attityder och 
upplevelser angående 
livsstilsförändringar, 
flera månader efter 
utskrivning.  

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie.  

21 informanter, 8 
kvinnor & 13 män. 
38–79 år.  

De hamnade i chock och var primärt tvungna att ta itu med känslor 
t.ex. sorg. Alla började känna osäkerhet kring mycket i livet. Stöd av 
anhöriga var viktigt för att göra livsstilsförändringar, återfå en 
normal vardag, motverka ensamhet och känna trygghet. Gruppträffar 
var bra mot isolering. En del såg hjärtinfarkten som en varning och 
en andra chans, därför motiverades de att göra livsstilsförändringar.  

God  



 

 
 

Petriček, Buljan, 
Prljević, Owens 
& Vrcić-
Keglević  

 
Kroatien  
2015 

Att undersöka 
patientens första 
upplevelser av att 
tackla den nyligen 
ställda hjärtinfarkts-
diagnosen. Med fokus 
på patientens tankar 
och känslor samt 
förväntningar på 
vårdpersonal. 

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie. 

30 informanter, 14 
kvinnor & 16 män. 
Medelålder 53,6 år. 

Hjärtinfarkten var omtumlande och en nära-döden-upplevelse. De 
var även lättade och lyckliga över att ha överlevt, händelsen gav dem 
ett nytt livsperspektiv. De funderade över hur sjukdomen skulle 
påverka dem och deras familjer då den kom som en chock, vilket 
gjorde att de blev rädda om sitt liv och sin framtid.  

Hög  

Petriček, Buljan, 
Prljević & Vrcić-
Keglević  

 
Kroatien 
2017 

Att identifiera 
patientens behov och 
förväntningar kring 
deras process och 
acceptans av en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie. 

30 informanter, 14 
kvinnor & 16 män. 
Medelålder 53,6. 

De kände oro och ångest innan de började acceptera sjukdomen 
vilket begränsade deras anpassning till det nya dagliga livet. 
Dessutom var de motståndsaktiga till att gå vidare då de inte ville 
vara andras börda. De var i behov av att acceptera sjukdomen, sin 
förändrade kropp samt förnya sin självmedvetenhet. Vissa upplevde 
sig även överbeskyddade. 

God  

Roebuck, Furze 
& Thompson 

 
Storbritannien 
2001 

Att utforska och få 
insikt i effekterna av 
en hjärtinfarkt utifrån 
perspektivet 
hälsorelaterad 
livskvalité. 

Kvalitativ semi-
strukturerad 
intervjustudie. 

31 informanter, en 
dog, 10 kvinnor & 
21 män. 
28–74 år.  

Deras livskvalitet blev negativt påverkad av bl.a. andfåddhet, smärta, 
fatigue, oro, ångest, rädsla, osäkerhet, irritation, depression, 
ensamhet, isolering och dålig sömn. Att återvända till arbetet, hälsa, 
välbefinnande, levnadslängd, mediciner och framtiden var 
orosmoment. Känslorna hade en negativ inverkan på relationen till 
partners, närstående och kollegor. De närstående ansågs 
överbeskyddande. 

God  

 


