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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: När hjärtat utsätts för en psykisk eller fysisk påfrestning kan det leda till att det 

blir skadat och inte fungerar som det ska. Hjärtinfarkt och Takotsubo kardiomyopati (TK) är 

sjukdomar som liknar varandra i symtomen, dock har de olika patofysiologiska egenskaper. 

Vid sjukdomsförloppet är bemötandet från vårdpersonalen viktig och nödvändiga livsstils-

ändringar behöver göras.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser och bemötande från vården vid Tak-

otsubo kardiomyopati respektive hjärtinfarkt.  

 

Metod: Litteraturstudie baserat på 10 originalartiklar med kvalitativ metod.  

 

Resultat: Resultatet visade att ovissheter kring sjukdomen och sjukdomsförloppet gav käns-

lor som rädsla och ångest. Vid insjuknande upplevde patienterna diffusa symtom som gjorde 

att de inte sökte vård. Kvarvarande symtom var besvärande för båda patientgrupperna och re-

sulterade bland annat i att de isolerade sig och blev asociala. Känslor som rädsla över att ald-

rig bli frisk igen och ständigt behöva bli påminda om sjukdomen var närvarande. Det förtro-

ende som TK patienterna hade för personalen var starkt kopplat till hur de upplevde persona-

lens kunskap kring sjukdomen och för hjärtinfarkts patienterna hur personalen uppmärksam-

made patienternas individuella tillstånd.  

 

Slutsats: Emotionella förändringar och nya livsstilsbegränsningar är en utmaning för patien-

ter som drabbats av TK respektive hjärtinfarkt. Personcentrerat bemötande från vårdpersona-

len har en positiv inverkan på patientens sjukdomsförlopp och återhämtning. Vidare kvalita-

tiv forskning inom området bör genomföras för att få djupare förståelse för hur patienter kan 

påverkas och hur vårdpersonal bemöter detta på bästa sätt. 

 

Nyckelord: Takotsubo kardiomyopati, hjärtinfarkt, upplevelser, bemötande. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: When exposed to psychological or physical stress it can cause damage to the 

heart. Myocardial infarction (MI) and Takotsubo cardiomyopathy (TC) are diseases that be-

haves similar with different pathophysiological characteristics. In the course of the disease, 

it's important that medical personnel use person-centered care and lifestyle changes are neces-

sary.  

 

Aim: The aim of this study was to describe patients experience and personal treatment from 

healthcare on Takotsubo cardiomyopathy and Myocardial infarction. 

 

Method: A descriptive literature study based on 10 original studies with qualitative content. 

 

Result: The result shows that uncertainties about the disease and the course of the disease 

gave emotions of fear and anxiety. The patients experienced symptoms as diffuse and made 

them uncertain to seek medical attention. Both MI and TC patients experiences remaining 

symptoms as oppressive and resulted in, among other things, isolation and becoming antiso-

cial. The fear of never becoming healthy again and to be reminded of the disease was always 

there. The medical personnels gained the TC patients trust with their knowledge of the dise-

ase. The medical personnels acknowledgement of the MI patients made them feel safe and 

built trust. 

 

Conclusion: Emotional changes and new lifestyle limitations was a challenge for TC and 

MI patients. Person-centered care from the medical personnel had a positive impact on the 

course of the disease and recovery for the patient. Further qualitative research on the area 

should be done to get a deeper knowledge on the impact on patients and how medical person-

nel adapts to it.   

 

Keywords: Takotsubo cardiomyopathy, myocardial infarction, experiences, personal treat-

ment.   
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INTRODUKTION 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar utgör 31 % (ungefär 17,9 miljoner) av dödsfallen världen över per 

år, vilket gör det till världens dödligaste folksjukdom. 85 % av dödsfallen utgörs av hjärtin-

farkt och stroke (World Health Organization, 2017). Takotsubo kardiomyopati utgör ca 5-10 

% av alla hjärtinfarkter (Vasko, 2013). 

Takotsubo kardiomyopati 

Takotsubo kardiomyopati (TK), även kallat “stressrelaterad kardiomyopati” eller “brustet 

hjärta syndrom”, har en mortalitet på 2-5 % (Farris, Kanyama & McEnroe-Petitte, 2014), det 

upptäcktes i Japan 1990 och rapporterades första gången i USA 1998 (Sharkey, Lesser & Ma-

ron, 2011). Syndromet går under termen myocardial infarction with normal coronary arteries 

(MINCA) vilket är en form av infarkt utan blodproppar eller kranskärlsförändringaringar 

(Vasko, 2013). TK drabbar främst postmenopausala kvinnor i samband med psykisk eller fy-

sisk stressreaktion (Persson & Stagmo, 2017) som kan bero på minskad östrogenproduktion 

(Said et al., 2016).  

 

TK föregås ofta med ett kraftigt stresspåslag där olika stresshormoner utsöndras och leder till 

en överaktivitet i sympatiska nerver (Vasko, 2013). Överaktiviteten bidrar till att små blod-

kärl kontraheras och blodförsörjningen stryps vilket ger en katakolaminergisk toxicitet i hjär-

tats apikala delar (Erlinge, 2010). TK kan även förekomma efter ett glädjebesked eller efter 

en lycklig händelse och kallas då för “happy-heart-syndrome” (Jiang & Zhou, 2019).  

Symtom vid Takotsubo Kardiomyopati  

Symtomen uppkommer oftast ett par timmar efter en stark psykisk stress (Said et al., 2016) 

och liknar en hjärtinfarkt. Den apikala påfrestningen på vänsterkammaren kan ge symtom lik-

nande en akut infarkt (Andersson, 2010) med eventuella bröstsmärtor, andnöd, yrsel och 

ibland synkope (Medina de Chazal, Del Buono, Keyser-Marcus, Ma, Moeller, Berrocal, & 

Abbate, 2018) och/eller plötslig död (Andersson, 2010).  
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Behandling vid Takotsubo Kardiomyopati  

Ingen specifik behandling finns för syndromet (Vasko, 2013), prognosen är oftast god förut-

satt att patienten överlever den akuta fasen (Farris et al., 2014). Antikoagulantia bör sättas in 

tills det att hjärtinfarkt uteslutits (Farris et al., 2014). I de flesta fall sker en spontan normali-

sering av vänsterkammarens form och funktion inom 1-2 månader (Persson & Stagmo, 2017) 

och kan behandlas med sedvanlig hjärtsviktsbehandling bland annat; diuretika, betareceptor-

blockerare och angiotensin converting enzyme-hämmare (Vasko, 2013). På EKG syns för-

ändringar med anterior ST-höjning (Persson & Stagmo, 2017) och i några fall förhöjt tro-

poninvärde, skillnaden mot en vanlig infarkt är att det inte syns några kranskärlsförändringar 

vid röntgen (Vasko, 2013). Vid ultraljud ses den karaktäristiska bilden av en dilation av apex 

i vänsterkammaren (Persson & Stagmo, 2017). Bilden kan liknas vid ett japanskt lerkärl som 

används som bläckfiskfälla (Erlinge, 2010), den har en liknande form som vänsterkammaren, 

med en bred bas och smal hals (Vasko, 2013), därav namnet Takotsubo (Said et al., 2016). 

Hjärtinfarkt  

Hjärtinfarkt orsakas vanligen av att blodcirkulationen upphör till hjärtmuskeln av exempelvis 

en trombos i ett tillförande kärl, det bildas en irreversibel hjärtmuskelcellskada på grund av 

syrebrist (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011; Vasko, 2013) och anses vara dominerande 

bland män (Eikeland et al., 2011; Folkhälsomyndigheten, 2019). Vid hjärtinfarkt används be-

greppen ST-höjningsinfarkt (STEMI) eller icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI), definitionerna 

utgår från EKG-förändringarna i kombination med biokemiska markörer (Vasko, 2013). 

STEMI är ett livshotande tillstånd med ischemi på grund av en trombos som fullständigt 

blockerar ett kärl. Vid NSTEMI blockerar inte trombosen hela kärlet och den ischemiska ska-

dan kan variera (Eikeland et al., 2011). Riskfaktorerna att drabbas av STEMI innefattar bland 

annat rökning, fysisk aktivitet, hypertoni, diabetes och stress, ålder, ärftlighet och kön (Eike-

land et al., 2011). 

 

En hjärtinfarkt uppstår av att ett aterosklerotiskt plack brister eller en ytlig skada på kärlväg-

gen uppstår. Det leder till att plackets fettkärna och trombogena beståndsdelar kommer i kon-

takt med blodbanan och trombinproduktionen, fibrinavlagring och trombocytaggregation sät-

ter igång vilket leder till bildandet av tromboser. Hjärtmarkören troponin är ett ämne som 

läcker ut i skadade eller döda hjärtmuskelceller och nivån anger vilken diagnos patienten har, 

NSTEMI och STEMI visas vid höga troponinnivåer (Eikeland et al., 2011).  
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Symtom vid hjärtinfarkt  

Ungefär 20% - 33% patienter upplever inte bröstsmärtor vid en hjärtinfarkt, vilket fördröjer 

sökandet av vård och risken för mortalitet ökar (Canto et al., 2000; Dorsch et al., 2001; 

Horne, James, Petrie, Weinman & Vincent, 2000). Både män och kvinnor upplever i större 

utsträckning symtom som bröstsmärtor, svettningar, smärta i vänster arm och dyspné. Kvin-

nor rapporteras även uppleva symtomen; illamående, hjärtklappning, svimning, halsont och 

ryggsmärta, i högre utsträckning än män (Løvlien, Schei & Hole, 2009).  

  

Behandling vid hjärtinfarkt  

Patienterna ska behandlas intensivt och under uppmärksamhet, EKG- övervakning och smärt-

behandling bör påbörjas prehospitalt. Diagnostik och prognosbedömning bör ske snabbt och 

effektivt. Vid STEMI ges reperfusionsbehandling med antingen trombolys eller Percutan Co-

ronar Intervention (PCI). Vid NSTEMI kombineras tromboshämmande och antiischemisk be-

handling (Vasko, 2013). PCI som medicinsk behandling är väl etablerat för att minska död-

ligheten vid en hjärtinfarkt, effekten av behandlingen är beroende på hur snabbt administrat-

ion efter symtomdebut sker (Eikeland et al., 2013; Løvlien et al., 2009). Att se varje patient 

individuellt är viktigt för återhämtningen samt att vården formas efter patienternas individu-

ella behov och prognos (Strömbäck, Wälivaara, Vikman, Lundblad & Engström, 2020).  

Tidigare forskning  

Vid insjuknandet i en hjärtinfarkt upplevde en del kvinnor utmattning, illamående eller 

smärta på andra ställen än i bröstet. Kvinnor som drabbades upplevde symtomen diffusa vil-

ket gjorde att det tog tid för dem att söka vård (Albarran, Clarke & Crawford, 2007; Canto et 

al., 2000; Dorsch et al., 2001; Horne et al., 2000). En del patienter beskrev att det var viktigt 

för återhämtningen att bygga upp självförtroendet, det gjorde det lättare att utvecklas och de 

tog mer vara på dagarna. En del patienter kände sig frustrerade av att ha drabbats av en hjärt-

infarkt och de fysiska begränsningarna det medför i början av återhämtningen. Andra upp-

levde att livsstilsförändringarna skapade ett bättre mående än innan insjuknande (Hutton & 

Perkins, 2007; White, Hunter & Holttum, 2007).  

 

Eftersom TK är en relativt nyupptäckt sjukdom finns det inte mycket tidigare forskning. Det 

har dock visats i tidigare studier att trötthet, sömnsvårigheter, andningssvårigheter vid an-

strängning och minskad energi var vanliga kvarvarande symtom efter utskrivning (Wall-

ström, Ulin, Omerovic & Ekman, 2016a). Patienter som utvecklar TK har större benägenhet 
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att vara deprimerade innan insjuknandet (Compare et al., 2018). Enligt Wallström, Ekman, 

Omerovic, Ulin och Gyllensten (2019) fanns inget tydligt samband mellan ekonomiska fak-

torer, riskfaktorer eller tidigare sjukdomar och vårdtid, dock visades det att längre vårdtider 

och vårdkontakt bidrar till högre samhällskostnad.  

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan ska alltid eftersträva att arbeta personcentrerat. Begreppen; berättelse, part-

nerskapet och dokumentation är grunden i personcentrerad vård. Partnerskap handlar om att 

ge patienter utrymme att vara med i teamet och ha rättigheter och ansvar för den egna vården 

(Vårdförbundet, i.d.). Genom att utveckla och använda personcentrerad vård med fokus på 

partnerskap för att utforma rehabilitering efter en hjärtinfarkt utefter patienternas unika egen-

skaper och diagnoser kan en förändring lättare ske och återhämtningen kan upplevas lättare 

(Fors et al., 2015; Fors, Gyllensten, Swedberg & Ekman, 2016). Det har även visats att då pa-

tienter med akut kranskärlssjukdom får personcentrerad vård, ökar chanserna för förbättring 

med 2,7 gånger (Fors et al., 2015).  

 

Genom att skapa god kontakt med patienterna utvecklas ett förtroende mellan patient och 

vårdpersonal, patienterna upplever sig sedda och att de får den vård de önskar. Det är sjuk-

sköterskans roll att möta patienters individuella behov, resurser, värderingar och förvänt-

ningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt International council of nursing (Inter-

national council of nurses [ICN], 2012) är sjuksköterskans roll att ta ansvar för människor i 

behov av vård och ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Vid information till patienter att upp-

rätthålla en hälsosam livsstil och att söka hjälp vid stressfulla situationer kan hjälpa till att 

förhindra att TK och hjärtinfarkt utlöses (Farris et al., 2014).  

Teoretisk referensram 

Callista Roy beskriver i sin omvårdnadsteori hur en människas copingprocess kan påverka 

hälsan (I Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2015) och har sin grund i fyra olika steg för anpass-

ning; psykologisk, självinstinkt, rollfunktion och ömsesidighet (I Erol Ursavaş, Karayurt & 

Işeri, 2014). Teorin bygger på hur en människa utvecklas vid en förändring och hur ett sti-

muli kan sätta igång en copingprocess. Ett stimuli uppkommer vid påverkan av miljön och 

omvärlden som exempelvis vid en traumatisk händelse. Stimulit sätter igång olika fysiolo-

giska och kognitiva processer för att kunna hantera och anpassa sig efter den rådande situat-
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ionen (I Arman et al., 2015). Roy lägger stor vikt på relationer och ömsesidighet, varje män-

niskas copingförmåga stärks vid stöttande och meningsfulla relationer (I Erol Ursavaş et al., 

2014) och hur det kan påverka en människas hälsa och potentialer (I Arman et al., 2015). 

Problemformulering 

Hjärt- och kärlsjukdomar är som tidigare nämnt världens dödligaste folksjukdom. Takotsubo 

kardiomyopati utgör cirka 5-10% av alla hjärtinfarkter och utveckling av syndromet tyder oft-

ast på att patienten varit med om starka psykologiska och/eller fysiologiska stressreaktioner. 

Båda patientgrupperna upplever symtomen olika vilket kan påverka den uppfattade allvarlig-

heten i sjukdomen och fördröjer vårdsökandet som kan leda till förlängda vårdtider. Ökad 

kunskap gör att vårdpersonal, patienter och anhöriga kan förbättra vården kring hjärtsjukdo-

men. Genom en sammanställning av aktuell forskning kan kunskapen om TK och hjärtinfarkt 

utvecklas och tillämpas på en personcentrerad nivå. 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser och bemötande från vården vid Takotsubo kar-

diomyopati respektive hjärtinfarkt.  

Frågeställningar 

 Hur upplever patienter insjuknandet av Takotsubo kardiomyopati respektive hjärtin-

farkt?  

 Hur upplever patienter tiden efter utskrivning efter att ha drabbats av Takotsubo kar-

diomyopati respektive hjärtinfarkt?  

 Hur upplever patienter som insjuknat i Takotsubo kardiomyopati respektive hjärtin-

farkt bemötandet från vården?  

 

METOD  

Design 

Deskriptiv design med litteraturstudie som metod (Polit & Beck, 2018). 
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Sökstrategi 

Urval av databaser 

Den primära sökningen skedde med universitetsinlogg via PubMed och CINAHL (Cumula-

tive index to nursing and allied health literature) som enligt Polit & Beck (2018) är relevanta 

databaser för sjuksköterskestudenter då de innehåller artiklar från många omvårdnads- och 

hälsotidskrifter. 

Specificering av sökord 

I CINAHL användes “basic search” där sökorden skrevs in i fritext i kombination med boo-

leska termer. I PubMed användes ett kontrollerat vokabulär, Medical Subject Headings 

(MeSH), vid sökningen. Orden definierades i MeSH databasen och det mest lämpliga valdes 

ut som sökord till PubMed (Polit & Beck, 2018). Sökorden identifierades utifrån denna litte-

raturstudiens syfte; “takotsubo cardiomyopathy”, “broken heart syndrome”, “myocardial in-

farction”, “psychological adaptation”, “patient care” och “experience”. För att bredda sök-

ningen användes sökorden “coping behaviours” och “coping skills”. Sökorden kombinerades 

med booleska termerna “OR” och/eller “AND” för att ytterligare bredda sökningen (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

I både PubMed och CINAHL inkluderades artiklar som berörde både kvinnor och män som 

insjuknat i TK eller hjärtinfarkt, även vid insjuknande till följd av annan sjukdom. Original-

studier och artiklar med kvalitativ ansats inkluderades vid sökningen. De filter som användes 

i PubMed var 10 år, människor, available abstract, full text. I CINAHL användes begräns-

ningarna; linked full text, abstract available, published 2010-2020 och peer reviewed. Artiklar 

på andra språk än engelska och svenska, artiklar av låg kvalitet efter kvalitetsgranskning samt 

reviewartiklar exkluderades. 

Sökresultat  

För att utse artiklar som svarade mot syftet lästes först titlar för att utforska relevans, endast 

de artiklar med relevant titel öppnades för att läsa abstrakt. I abstraktet framkom artikelns 

syfte, metod och huvudresultat, utifrån informationen valdes artikeln till antingen att exklude-
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ras eller läsas vidare i full text. I fulltext låg fokus på metoden och resultatet för att se rele-

vans till denna studiens valda ansats och syfte. De artiklar som ansågs relevanta valdes till 

kvalitetsgranskning, totalt 20, se tabell 1.  

 

Referenslistor granskades för att komplettera sökningen av litteratur vilket rekommenderades 

av Eriksson Barajas et al. (2013). Referenslistor valdes ut från redan exkluderade artiklar med 

adekvat information för att hitta fler artiklar till denna studie. Totalt granskades 14 artiklar, 

varav en artikel valdes ut för vidare granskning, se tabell 2. 

 

 

 

Tabell 1. Resultat av sökning. 

Databas Sökord, kom-

bination av 

sökord  

Antal träf-

far  

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal ut-

valda artik-

lar till kvali-

tetsgransk-

ning 

Antal artik-

lar utvalda 

efter kvali-

tetsgransk-

ning  

PubMed #1 

(cardiomyopathy, 

takotsubo[MeSH 

Terms] AND ex-

perience)  

41 20 11 5 3 

PubMed #2 

(cardiomyopathy, 

takotsubo[MeSH 

Terms]) AND 

coping behav-

iors[MeSH 

Terms])  

3 31 2 1 1 

PubMed #3 

(cardiomyopathy, 

takotsubo[MeSH 

Terms]) AND pa-

tient care[MeSH 

Terms] 

86 202 2 0 0 

PubMed #4 

(myocardial in-

farction[MeSH 

Terms]) AND ad-

aptation, physio-

logical[MeSH 

Terms]  

79 23 12 4 2 
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Databas Sökord, kom-

bination av 

sökord  

Antal träf-

far  

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal ut-

valda artik-

lar till kvali-

tetsgransk-

ning 

Antal artik-

lar utvalda 

efter kvali-

tetsgransk-

ning  

CINAHL  #5 

takotsubo cardio-

myopathy OR 

broken heart syn-

drome AND (cop-

ing skills) 

209 453 4 3 0 

CINAHL  #6 

patient care AND 

(takotsubo cardio-

myopathy OR 

broken heart syn-

drome) 

18 13 4 2 0 

CINAHL  #7 experience 

AND qualitative 

AND myocardial 

infarction 

28 9 6 5 3 

 

1, 2 En av artiklarna var dubblett från tidigare sökning och valdes därför bort att läsas i fulltext. 

3 Tre av artiklarna var dubbletter från tidigare sökning och valdes därför bort att läsas i fulltext. 

 

Tabell 2. Resultat av sekundärsökning. 

Huvudartikel Artikel vald efter genomgång av referenslistor. 

Takotsubo syndrome: voices to be heard (Curragh, Rein & 

Green, 2019). 

 

 

The Gap In Meeting The Educational And Support Needs 

Of Women With Takotsubo Syndrome Compared To 

Women With An Acute Coronary Syndrome (Schubert, 

Kucia & Hoffmeyer, 2018). 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna användes “mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser” (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], 2014), se bilaga 1. SBU:s kvalitetsgranskningsmall innehöll frågor 

som vid kvalitetsgranskning av utvalda artiklar (SBU, 2014) var relevanta för denna studie. 

Vid granskning av originalartiklarna med stöd av granskningsmallen kunde kvalitén bedömas 
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och relevans utforskas. I SBU:s granskningsmall fanns fem områden med frågor som behand-

lade syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Svarsalternativen i granskningsmallen 

samtliga frågor var; “ja”, “nej”, “oklart” och “ej tillämpligt”. Svarsalternativet “ej tillämpligt” 

användes på de frågor med bristande relevans och svarsalternativet “oklart” vid tillfällen där 

uppgifterna inte framgick i texten. Utifrån kvalitetsanalysen bedömdes mängden “ja” som do-

kumenterats i mallen, varje “ja” omvandlades till ett poäng med maxpoäng 21. Den samman-

ställda poängen från varje artikel omvandlades till procent, för att artikeln skulle inkluderas, 

krävdes minst 65% vid kvalitetsgranskningen. Artiklarna grupperades sedan i kvalitetsnivåer; 

låg 55-65 %, medelhög 65-79 % och hög 80-100%, bilaga 2. Artiklar med låg kvalitetsnivå 

exkluderades, vilket gjorde att 10 artiklar inkluderades. 

Resultatanalys 

Utvalda artiklar med medelhög till hög kvalitetsnivå efter kvalitetsgranskning och uppfyllda 

inklusionskriterier presenterades kortfattat i bilaga 2 och redovisningen av resultatet utforma-

des utifrån vilka artiklar som svarade på litteraturstudiens frågeställningar. Tabellen skapade 

en överskådlig blick över de utvalda artiklarnas resultat. De presenterade artiklarnas resultat 

granskades och undersöktes för att svara på frågeställningar samt undersöka likheter och olik-

heter, som sedan sorterades i kategorier.  

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie grundades på tidigare genomförda vetenskapliga studier inom området av upp-

levelser vid TK och hjärtinfarkt. Urval och analys gjordes objektivt i enlighet med Forsbergs 

och Wengström (2015). Vid kvalitetsgranskning av artiklarna bedömdes huruvida de följde 

etiska principer. Enligt Polit & Beck (2018) bör en studie ha granskats och godkänts av en 

etisk kommitté för att genomföras, vilket de inkluderade artiklarna gjorde. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet bestod av tio artiklar med kvalitativ ansats som följde etiska riktlinjer. Nio artiklar 

använde olika intervjuformer och en (Schubert, Kucia, Hoffmeyer, & Ruskin, 2018) använde 

ett strukturerat frågeformulär utformat för kvalitativ och kvantitativ forskning. Fyra av artik-

larna var utförda i Sverige (Junehag, Asplund & Svedlund, 2013; Strömbäck, Engström & 

Wällivaara, 2018; Wallström, Ulin, Määttä, Omerovic & Ekman, 2015; Wallström, Ulin, 
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Omerovic & Ekman, 2016b), två var utförda i Norge (Fålun, Fridlund, Schaufel, Schei & 

Norekvål, 2015; Kvalsund Bårdsgjerde, Kvangarsnes, Landstad, Nylenna, & Hole, 2018) och 

en var utförd i både Sverige och Norge (Dahlviken, Fridlund & Mathisen, 2015). De tre reste-

rande var utförda i Australien (Schubert et al., 2018), Nya Zeeland (Zarifeh, Mulder, Kerr, 

Chan & Bridgman, 2012) och Kroatien (Petriček, Buljan, Prljević & Vrcić-Keglević, 2017). 

 

Frågeställningarna besvarades i turordning och presenterades i resultatet. Vilka artiklar som 

svarade på frågeställningarna kan ses i tabell 3. Frågeställningarna delades upp i kategorier 

utformade efter upplevelserna från patienterna, se tabell 4. 

 

Tabell 3. Översikt vilka artiklar som svarar på frågeställningarna 

Referenser som besvarar 

respektive frågeställning  

Insjuknande av TK re-

spektive hjärtinfarkt 

Tiden efter utskrivning Bemötandet från vår-

den 

Dahlviken et al., 2015 X X X 

Fålun et al., 2015 X X  

Junehag et al., 2013  X  

Kvalsund Bårdsgjerde et al., 

2018 

X  X 

Petriček et al., 2017   X X 

Schubert et al., 2018   X 

Strömbäck et al., 2018  X X 

Wallström et al., 2015 X X  

Wallström et al., 2016b X X X 

Zarifeh et al., 2012 X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Petri%C4%8Dek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28253827
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Buljan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28253827
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Prljevi%C4%87%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28253827
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Vrci%C4%87-Keglevi%C4%87%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28253827
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Petri%C4%8Dek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28253827
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Tabell 4. Kategorier för TK och hjärtinfarkt 

Frågeställning Kategorier  

Patienters upplevelser av in-

sjuknande  
 Psykiska upplevelser 

 Fysiska upplevelser    

Patienters upplevelser tiden ef-

ter utskrivning  
 Psykiska upplevelser 

 Fysiska upplevelser 

 Upplevelse att behöva stöd  

 Upplevelser av livsstilsförändringar  

 Känslan av att inte ha kontroll  

Patienters upplevelser av be-

mötande från vården  
 Upplevelser av bristande information från vårdpersonalen 

 Känsla av förtroende för vårdpersonalen   

 

Patienters upplevelser av insjuknande 

Psykiska upplevelser 

Takotsubo Kardiomyopati 

Vid insjuknandet upplevde patienterna att de förlorade kontrollen (Wallström et al, 2015; 

Zarifeh et al., 2012) och symtomen gjorde att de kände rädsla och ångest (Dahlviken et al., 

2015; Wallström et al., 2016b). Till en början ignorerade patienterna symtomen och hoppades 

på att de skulle gå över, de upplevdes inte som allvarliga och patienterna ville därför inte be-

lasta vården (Dahlviken et al., 2015; Wallström et al., 2016b). När patienterna tillslut sökte 

vård upplevde de både känslor av rädsla och lugn (Dahlviken et al., 2015).  

 

Väl vid diagnostisering ansåg patienterna att de symtom de upplevt inte stämde med allvar-

lighetsgraden av sjukdomen (Dahlviken et al., 2015; Wallström et al., 2016b) vilket resulte-

rade i känslor av chock, förvåning eller förnekelse. Patienterna upplevde tillslut dock en lätt-

nad att få diagnosen (Dahlviken et al., 2015). 

Hjärtinfarkt 

Insjuknandet blev ett uppvaknande och patienterna förstod hur skört livet och kroppen var 

(Fålun et al., 2015; Zarifeh et al., 2012). De äldre patienterna beskrev en oro över att inte 

kunna åka hem från sjukhuset utan bli tvungna att leva resten av livet på ett boende (Fålun et 

al., 2015).  
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Fysiska upplevelser 

Takotsubo Kardiomyopati 

Vid insjuknandet upplevde patienterna bland annat smärta, andningspåverkan, minskad uthål-

lighet och matthet i kroppen. Smärtan kunde variera mellan deltagarna, speciellt i den akuta 

fasen (Wallström et al., 2016b) och karaktäriserades ofta som strålande, tung, stickande eller 

oklar (Dahlviken et al., 2015). 

Hjärtinfarkt 

Patienterna upplevde att symtomen kom som en chock och att de försökte förstå och få grepp 

om situationen. Patienterna beskrev att symtomen kom utan förvarning och att symtomen 

upplevdes diffusa (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018). 

 

Patienters upplevelser tiden efter utskrivning 

Psykiska upplevelser 

Takotsubo Kardiomyopati 

Majoriteten av patienterna upplevde att symtom de kände innan och under insjuknandet var 

kvar efter utskrivningen vilket upplevdes som besvärliga och oroande, det fick patienterna att 

undra om de någonsin skulle bli friska igen (Wallström et al., 2016b; Zarifeh et al., 2012). 

Det fanns en skillnad mellan att leva med symtomen innan insjuknandet och efter, de ville 

inte leva resten av sina liv påminda om sjukdomen och längtade efter att bli friska, de hade 

ständigt en inre rädsla närvarande (Wallström et al., 2015; Wallström et al., 2016b).  

Hjärtinfarkt 

Patienterna upplevde det svårt att adaptera den nya livsstilen och acceptera det som hänt. De 

upplevde starka känslor och ångest i början av återhämtningen, främst vid fysisk och daglig 

aktivitet då det kunde resultera i bröstsmärtor och andra känslor relaterade till hjärtinfarkten 

(Junehag et., 2013; Petriček et al., 2017). Patienterna var oroliga att drabbas av en ny hjärtin-

farkt (Junehag et al., 2013; Strömbäck et al., 2018), starten av processen till acceptans upp-

levdes genom att övervinna ångesten. Patienterna beskrev vikten att inte förlora identiteten 

och bygga upp självförtroendet för att skapa balans i livet mellan sjukdomen och intressen 

(Petriček et al., 2017). En del patienter beskrev att de kände sig ständigt påminda av att vara 
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sjuka och upplevdes sjukare då de var tvungna till att ta mediciner dagligen (Petriček et al., 

2017).  

 

Fysiska upplevelser 

Takotsubo Kardiomyopati 

Matthet och obehag hade störst påverkan på patienternas liv och begränsade dem i vardagen, 

de blev inaktiva och asociala. Patienterna berättade om att de blev långsamma i sinnet, 

glömde bort att göra saker samt att de behövde skriva komma-ihåg-listor vilket de tidigare 

inte behövt (Wallström et al., 2016b). 

Hjärtinfarkt 

Tidigt under återhämtningen upplevde patienterna fysiska restriktioner på grund av minskad 

fysisk kapacitet. Hos några deltagare fanns känslan kvar ett år efter utskrivningen, andra var 

helt återställda (Junehag et al., 2013), för att kunna etablera en ny vardag behövde patienterna 

inse att deras kroppar fortfarande var fungerade, dock på ett annat sätt än förut (Petriček et 

al., 2017). 

 

Upplevelse att behöva stöd  

Takotsubo Kardiomyopati 

Patienterna byggde i början en stark fasad och delade inte med sig av problem med andra ef-

tersom de kände ett större behov att skydda närstående och inte störa dem med sina problem 

(Dahlviken et al., 2015; Wallström et al., 2015). Tillslut insåg de att för att klara av tiden efter 

utskrivning behövdes hjälp och stöd från omgivningen, något de tidigare inte gjort. De insåg 

att de tidigare hade tagit på sig alldeles för mycket ansvar som de inte kunde hantera eftersom 

de inte litade på att andra kunde göra samma jobb, vid utskrivning hade de dock kommit fram 

till att de behövde ändra på det och ta hjälp från andra (Wallström et al., 2015).  

 

Eftersom patienterna upplevde att deras driv till att fråga folk om hjälp hade försvunnit samti-

digt som de inte ville vara en börda för andra och klaga över sitt tillstånd, de önskade att 

andra kunde notera deras behov. En känsla av maktlöshet och otillräcklighet var ständigt när-

varande. Det var skönt för patienterna att ha fullt upp och distrahera sig från sjukdomen, att 

bli tillfrågad om hjälp resulterade i att de kände sig behövda. Dock kunde det lätt bli för 
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mycket och patienterna tappade kontrollen vilket gjorde att de kände sig som en börda för 

andra (Wallström et al., 2015). 

Hjärtinfarkt 

Patienterna beskrev vikten av att ha socialt stöd från anhöriga och vårdpersonal (Fålun et al., 

2015; Petriček et al., 2017). Stödet från familj och anhöriga kunde dock ibland upplevas ne-

gativt då det kunde bli beskyddande. Patienterna upplevde att de ibland kände sig som en 

börda för anhöriga och att sjukdomen tog kontroll över livet (Petriček et al., 2017). Patien-

terna var oroliga att deras sjukdom kunde påverka vardagslivet och anhöriga negativt (Fålun 

et al., 2015). 

 

Upplevelser av livsstilsförändringar 

Takotsubo Kardiomyopati 

Patienterna kände oro, makt- och hopplöshet efter utskrivning då de inte visste hur de skulle 

bete sig för att kunna ändra situationen (Wallström et al., 2015). De uttryckte hopp och för-

väntningar över att bli friska (Dahlviken et al., 2015) och försökte se det positiva i situationen 

(Wallström et al., 2015). Patienterna insåg att de behövde genomgå livsstilsförändringar som 

sluta röka och bli mer fysiskt aktiva för att kunna bli friska och behövde ha en pragmatisk at-

tityd (Dahlviken et al., 2015). För att anpassa sig till livsstilsförändringarna behövde patien-

terna planera sin dag, vila och ta fler pauser. De patienter som fortfarande arbetade fick kom-

pensation genom ökad sjukskrivning, deltidsarbete och minskad arbetsbelastning för att 

kunna anpassa sig till den nya livsstilen (Dahlviken et al., 2015).  

Hjärtinfarkt 

Patienterna beskriver känslan att uppfatta livet som något värdefullt och ömtåligt (Fålun et 

al., 2015) och att hjärtinfarkten var en ögonöppnare. Patienterna beskrev även att de hade 

större glädje över småsaker och upplevde en positiv inställning till livet (Junehag et al., 

2013). Att ändra uppfattningen om livet och hitta en ny väg där anhöriga involveras mer var 

ett nytt mål (Fålun et al., 2015). En del patienter beskrev en ny stress att behöva ändra livsstil 

och börja med fysisk aktivitet för återhämtning (Junehag et al., 2013). För att lättare kunna 

uppnå livsstilsförändringar satte patienterna upp delmål (Fålun et al., 2015; Junehag et al., 

2013), rutiner och planering av vardagen (Junehag et al., 2013). En del av patienterna beskrev 

att de ville ändra sin livsstil medan andra patienter upplevde att de inte behövde eller ville 
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göra några större förändringar (Fålun et al., 2015, Junehag et al., 2013; Strömbäck et al., 

2018). Patienterna beskrev hur fysisk aktivitet påverkade dem och hur nya träningsrutiner 

byggdes fram (Junehag et al., 2013), några patienter uttryckte att de skulle fortsätta med fy-

sisk aktivitet för att fördröja ett eventuellt återfall av hjärtinfarkt (Fålun et al., 2015). 

 

Patienterna beskrev ibland hjärtinfarkten som något positivt, de tog vara på dagarna bättre, 

jobbade och stressade mindre, de upplevde att hjärtinfarkten ändrade deras attityd till livet 

(Fålun el al., 2015). Genom planering upplevdes stressen mindre och möjligheter att ta vara 

på varje dag hjälpte både det fysiska och psykiska välmåendet (Fålun et al., 2015; Junehag et 

al., 2013; Strömbäck et al., 2018). Patienterna beskrev att de upplevde fysiska begränsningar 

speciellt vid fysisk aktivitet och att deras kroppar inte orkade lika mycket som innan insjuk-

nandet (Junehag et al., 2013). De beskrev att de upplevde en förbättring av den fysiska hälsan 

ett år efter insjuknande, speciellt de patienter som slutat röka (Junehag et al., 2013) och hur 

viktigt det är att upprätthålla fysisk aktivitet (Strömbäck et al., 2018).  

 

Känslan av att inte ha kontroll  

Takotsubo Kardiomyopati 

Patienterna beskrev att de inte förstod sjukdomens allvarlighetsgrad förrän de kom hem och 

behövde leva med biverkningar från sjukdomen. Det upplevde det svårt att upprätthålla det 

dagliga livet (Dahlviken et al., 2015) eftersom patienterna upplevde hopplöshet och brist på 

kontroll (Wallström et al., 2015; Zarifeh et al., 2012). Biverkningarna påverkade det sociala, 

fysiska och mentala livet, de dagliga sysslorna kunde inte utföras på samma sätt som förr och 

koncentrationsförmågan blev sämre (Dahlviken et al., 2015). Patienterna begränsade sig för 

att undvika stressiga situationer som kunde äventyra deras hälsa. De kände en rädsla och ång-

est inför stressiga situationer och försökte i största mån undvika konflikter, andras problem 

och att pusha sig själva för mycket. Patienterna upplevde att de också ville ha en uppföljning 

och ville lära sig om andras erfarenheter av att insjukna i TK (Dahlviken et al., 2015). 

Hjärtinfarkt 

En del patienter upplevde att hjärtinfarkten inte var en del av deras verklighet, den glömdes 

bort eller uppfattades som en inbillning, det blev ett sätt för att hantera situationen. Delta-

garna beskrev att de försökte återgå till det “normala” och ge återhämtningen tid, vilket upp-
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levdes som en utmaning (Fålun et al., 2015; Junehag et al., 2013; Petriček et al., 2017). Pati-

enterna berättade vikten av att varje dag ta tid för självreflektion, sjukdomen och den nya var-

dagen. En del patienter upplevde det svårt att ta den tid som återhämtningen behövde 

(Petriček et al., 2017), andra uttryckte att de började leva ett lugnare liv (Junehag et al., 

2013). Genom att ta en dag i taget och ha en pragmatisk attityd upplevdes det lättare att ac-

ceptera och hantera situationen och sjukdomen (Fålun et al., 2015), den blev accepterad när 

den ansågs som en del av vardagslivet (Petriček et al., 2017). 

 

Patienternas upplevelser av bemötandet från vården 

Upplevelse av bristande information från vårdpersonalen  

Takotsubo Kardiomyopati 

Bristen av information kring TK resulterade bland annat i en stark känsla av oro hos patien-

terna (Dahlviken et al., 2015; Wallström et al., 2016b), de var oroliga att symtomen de upp-

levde skulle vara permanenta och vårdpersonalen hade ingen information att luta sig mot. 

Ingen visste riktigt vad som skulle hända, personalen kunde inte säga vilka symtom patien-

terna kunde förväntas eller vilka som var normala (Wallström et al., 2016b) vilket resulterade 

i ett minskat förtroende (Dahlviken et al., 2015). Patienterna upplevde även en bristande in-

formation angående fortsatt medicinering och vad som skulle kunna hända vid ett eventuellt 

återfall (Schubert et al., 2018).  

Hjärtinfarkt 

Vid den akuta fasen upplevde flertalet patienter brist av information från vårdpersonal och att 

de kände sig utlämnade (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018). Vissa patienter uttryckte att de 

fick information både muntligt och skriftligt, andra kände att de ville ha mer konkret inform-

ation angående hur medicineringen fungerar, livsstilsförändringar och möjliga komplikat-

ioner (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018; Petriček et al., 2017; Strömbäck et al., 2018). In-

formation angående medicinering var ett återkommande problem specifikt vid nedtrappning 

och användning, patienterna upplevde att de hade velat ha skräddarsydd information angå-

ende deras specifika fall (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018). När patienterna upplevde att de 

fått en tydligare bild av kroppens kapacitet kunde kontrollen återtas från sjukdomen och ge en 

positiv påverkan vid återhämtning (Petriček et al., 2017).  

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Petri%C4%8Dek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28253827
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Känsla av förtroende för vårdpersonalen   

Takotsubo Kardiomyopati 

Vid ankomst till sjukhuset kände patienterna ett lugn då de var trygga med vårdpersonalen. 

De beskrev personalen som uppmärksamma, brydda, pålitliga, effektiva och trygga, patien-

terna uppskattade när de fick muntlig information kombinerat med skriftlig och visuell. De 

uppskattade också att anhöriga fick samma information. De gånger patienterna kände sig 

osäkra med vården var när de skulle flyttas mellan olika sjukhus (Dahlviken et al., 2015) och 

när personalen inte kunde svara på patienternas frågor (Wallström et al., 2016b).  

Hjärtinfarkt 

Under behandlingsfasen ansåg patienterna att de fick adekvat information och upplevde för-

troende och trygghet för vårdpersonalen och behandlingen. Patienterna beskrev vårdpersona-

len som professionella, lugna med kontroll över situationen (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 

2018). Genom att gå med i ett rehabiliteringsprogram efter hjärtinfarkten upplevde patien-

terna att det bidrog till information angående sjukdomen, medicinering och livsstilsföränd-

ringar (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018; Schubert et al., 2018), en del patienter påpekade 

att information om igenkännande av symtom vid återfall saknades (Strömbäck et al., 2018). 

Rehabiliteringsprogrammet upplevdes som något positivt (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018) 

och patienterna fick hjälp med att hantera stress, ångest och depression vilket hjälpte med 

återhämtningen (Schubert et al., 2018). Uppföljning och stöd från vårdpersonalen upplevdes 

givande och motiverande till förändringen av livsstilen (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018; 

Petriček et al., 2017).   

 

DISKUSSION 

 

Syftet med litteraturstudien var att ta reda på olika upplevelser hos patienter som drabbats av 

TK respektive hjärtinfarkt. Resultatet visade att ovissheter kring sjukdomen och sjukdomsför-

loppet gav känslor som rädsla och ångest. Vid insjuknande upplevde patienterna diffusa sym-

tom som gjorde att de inte sökte vård. Kvarvarande symtom var besvärande för båda patient-

grupperna och resulterade bland annat i att de isolerade sig och blev asociala. Känslor som 

rädsla över att aldrig bli frisk igen och ständigt behöva bli påminda om sjukdomen var närva-

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Petri%C4%8Dek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28253827
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rande, speciellt hos hjärtinfarktspatienterna. Det förtroende som TK patienterna hade för per-

sonalen var starkt kopplat till hur de upplevde personalens kunskap kring sjukdomen och för 

hjärtinfarkts patienterna hur personalen uppmärksammade patienternas individuella tillstånd.  

 

Resultatdiskussion  

Patienters upplevelser av insjuknande  

Insjuknandet påverkade båda patientgrupperna fysiskt och psykiskt (Dahlviken et al., 2015; 

Fålun et al., 2015; Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018; Wallström et al, 2015; Wallström et al., 

2016b; Zarifeh et al., 2012). Resultatet i litteraturstudien bekräftade tidigare forskning avse-

ende att båda patientgrupperna inte upplevde bröstsmärta som symtom vid insjuknande och 

därför fördröjde att söka vård vilket kunde leda till en ökad mortalitet (Canto et al., 2000; 

Chazal et al., 2018; Dahlviken et al., 2015; Dorsch et al., 2001, Horne et al., 2000; Kvalsund 

Bårdsgjerde et al., 2018; Wallström et al., 2016b). Ytterligare aspekter till att inte söka vård 

framkom, bland annat rädsla att belasta vården, brist av tid och möjligheter till att söka vård 

samt att patienterna inte uppfattade allvarlighetsgraden i symtomen (Dahlviken et al., 2015; 

Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018; Wallström et al., 2016b). Patienternas fördröjning till vår-

den kan leda till längre vårdtider och påverka vårdens belastning, kostnader (Wallström et al., 

2019) samt patientens mentala hälsa (Fålun et al., 2015). 

 

För att få patienter att se på symtomen allvarligare och söka hjälp i tid anser författarna att 

vårdpersonalens förståelse om hur patienter i en traumatisk händelse hanterar ett insjuknande 

och utefter det kunna sprida kunskap. I Arman med medarbetare (2015) beskrivs Roys om-

vårdnadsteori som menar att beroende på hur en människa förhåller sig till en förändring på-

verkas välmående och hälsa, vid ett insjuknande påbörjas ett stimuli som därefter sätter igång 

en copingprocess. Genom att tillämpa Roys omvårdnadsteori anser författarna att en större 

förståelse kan ges till vårdpersonal om hur patienten hanterar och kan uppleva ett insjuknande 

som sedan kan tillämpas till patientundervisning. Förståelsen kan också ge patienterna en 

trygghet av stöttande och meningsfulla relationer (I Arman et al., 2015; I Erol Ursavaş et al., 

2014). Eikeland med medarbetare (2013) samt Løvlien med medarbetare (2009) menar att be-

roende på hur snabbt en behandling administreras, desto mer effektiv blev behandlingen, vil-

ket ansågs stärka vikten av undervisning att ta symtom på allvar och söka vård.  
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Patienters upplevelser tiden efter utskrivning 

Många patienter upplevde kvarvarande symtom som matthet och obehag efter utskrivning 

(Wallström et al., 2016b), annan forskning kompletterade de kvarvarande symtomen och be-

skrev att patienter även kände trötthet, sömnsvårigheter, andningssvårigheter och minskad 

energi som kvarvarande symtom. Symtomen gav patienterna sämre livskvalite och de blev 

inaktiva och asociala (Wallström et al., 2016a). Annan forskning beskrev att beroende på hur 

symtomen yttrades påverkade det i vilken grad patienterna upplevde och hanterade situat-

ionen, återhämtningen och livsstilsförändringarna (Compare et al., 2018; Hutton & Perkins, 

2007; White et al., 2007; Wallström et al., 2016a). Genom att ge adekvat information och er-

bjuda uppföljningstillfällen för patienterna anser författarna att livskvaliteten hos patienterna 

skulle förbättras efter utskrivning.  

 

Att bygga upp självförtroendet var för många patienter viktigt för återhämtningen (Hutton & 

Perkins, 2007; White et al., 2007). Detta kunde uppnås genom att vårdpersonal och patient 

tillsammans lade upp en plan för återhämtningen och tiden efter utskrivningen (Fors et al., 

2016; Vårdförbundet, i.d.). 

 

Roy menar på att hur en människa hanterar en stressfull situation påverkar utkomsten av den 

(I Arman et al., 2015). Patienterna förstod att de behövde hantera stressen av en livsstilsför-

ändring vid utskrivning (Dahlviken et al., 2015; Junehag et al., 2013). Att genomgå livsstils-

förändringar och ta sjukdomen på allvar minskar risken för ytterligare återinsjuknande. Pati-

enter som drabbats av en andra hjärtinfarkt beskrev att de blev mer medvetna om vikten av 

livsstilsförändringar efter de drabbats igen och ångrade att de inte tog det på större allvar efter 

första gången (Strömbäck et al., 2018). Författarna anser att genom god patientundervisning 

och information inför utskrivning kan sjuksköterskan motivera patienterna till att ändra 

livsstilsvanor och börja leva ett mer hälsosamt liv och minska risken att patienterna drabbas 

igen av TK eller hjärtinfarkt. Båda patientgrupperna var oroliga för att drabbas av ett återin-

sjuknande (Junehag et al., 2013; Strömbäck et al., 2018; Wallström et al., 2015; Wallström et 

al., 2016b). Sjuksköterskan kan på ett personcentrerat sätt hjälpa patienten till att undvika ett 

återinsjuknande genom att möta patienternas individuella behov (Svensk sjuksköterskeföre-

ning, 2017) och minska vårdkostnaderna och lidandet för patienterna (Wallström et al., 

2019). 



 

20 
 

Patienters upplevelse av bemötande från vården  

Kvalsund Bårdsgjerde (2018) med medarbetare samt Petriček med medarbetare (2017) be-

skrev att stöttning, information och samspel mellan hjärtinfarktspatienter och vårdpersonal 

hjälpte patienten att finna sina potentialer för tillfrisknande vilket även Roys omvårdnadsteori 

beskriver. Av stöttning från vårdpersonal inför utskrivning kunde hjärtinfarkts patienternas 

mentala aktivitet utvecklas och rädslan för biverkningar minska (Arman et al., 2015; Fålun et 

al., 2015).  

 

Enligt Kvalsund Bårdsgjerde med medarbetare (2018) ansåg några patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt att de kände sig utlämnade i den akuta fasen, vilket resulterade i oro. Det kan 

möjligen bero på att behandlingen är etablerad och vårdpersonalen kunde tidigt uppmärk-

samma hjärtinfarkten. Diagnostiken och prognosbedömningen skedde snabbt (Vasko, 2013) 

vilket kunde göra att hjärtinfarktspatienten som individ glömdes bort. Enligt kompetensbe-

skrivningen för sjuksköterskor bör patienten uppmärksammas (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) i den akuta fasen och undvika oro. Patienter som drabbades av TK beskrev istället att 

oron kom från den bristande kunskapen kring sjukdomen (Dahlviken et al., 2015) och att för-

klaringar på symtomens normalitet inte kunde ges (Wallström et al., 2015). 

 

Dahlviken med medarbetare (2015) samt Kvalsund Bårdsgjerde med medarbetare (2018) be-

skrev att båda patientgrupperna uppskattade vårdpersonalens bemötande och hjärtinfarkts pa-

tientgruppen upplevde trygghet i deras kunskap. En del i sjuksköterskans roll innebär att möta 

patienters individuella behov, värderingar och förväntningar, vilket sätter patientens välmå-

ende i fokus (ICN, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Med stöttning av Roys om-

vårdnadsteori kan sjuksköterskan hjälpa patienten att utvecklas (I Arman et al., 2015). Ge-

nom att relationer byggdes mellan patienter och vårdpersonal kunde patientens copingför-

måga stärkas och påverka hälsan (Erol Ursavaş et al., 2014; Arman et al., 2015). Ett återin-

sjuknande bidrar till längre vårdtider och vårdkontakter som i sin tur ökade samhällskostna-

den. Att arbeta personcentrerat och använda sig av Roys omvårdnadsteori för att få patien-

terna att acceptera en ny livsstil kunde ett återinsjuknande undvikas (Fors et al., 2015) och 

även samhällskostnaderna minska (Wallström et al., 2019). 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt valdes som metod för att skapa en översikt av det aktuella problemet. Syftet 

var att beskriva patientupplevelser, därav valdes studier med kvalitativ metod som underlag.  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Petri%C4%8Dek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28253827
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CINAHL och PubMed användes som databaser vid sökningen. Endast en sökning i databa-

serna gjordes på hjärtinfarkt vilket kan ses som en svaghet, dock ansågs dataunderlaget från 

denna sökning tillräcklig. Vid sökningen av artiklar för TK ansåg författarna att sökningarna i 

databaserna inte var tillräckligt givande, för att stärka sökningen tillämpades en sekundärsök-

ning. Det första urvalet gick ut på att artiklarnas titlar lästes, vilket kan ses som både en 

styrka och svaghet, då många artiklar kunde inkluderas i sökning samtidigt som relevanta ar-

tiklar förbisetts om titeln inte speglade innehållet. 

 

Artiklarnas inklusionskriterier fastställdes innan påbörjad databassökning, detta för att endast 

relevanta artiklar skulle inkluderas. Artiklarna skulle vara peer reviewed för att bedömas som 

vetenskapliga enligt Henricson (2017). Författarna valde att använda artiklar som var publice-

rade mellan 2010-2020, det smala tidsspannet kunde ses som en svaghet då väsentlig forsk-

ning kunde missas. Författarna upplevde att tidsspannet inte var nödvändigt för resultatets re-

levans utan använde det för att begränsa material. Artiklarna skulle vara författade och publi-

cerade på engelska eller svenska vilket kunde ses som både en svaghet och en stryka, risken 

för feltolkningar minskade samtidigt som risken för att väsentliga artiklar möjligen har fallit 

bort. 

 

Artiklarna granskades enskilt med stöd SBU:s (2014) granskningsmall, se bilaga 1, utformad 

för kvalitativa studier för att bedöma artikelns kvalitet. Granskningsmallen hade inget befint-

ligt poängsystem för bedömning av artiklarnas kvalitetsnivå. Författarna utformade därav ett 

eget poängsystem, vilket kan påverka artiklarnas faktiska kvalitetsnivå. Artiklar med medel-

hög och hög kvalitet inkluderades, för att öka tillförlitligheten på litteraturstudien uteslöts 11 

artiklar på grund av otillräcklig kvalitet. Vid kvalitetsgranskningen bedömdes även om artik-

larna som inkluderades följde de etiska principerna. Under resultatanalysen kunde möjliga 

tolkningsfel uppstått vid översättning från engelska till svenska vilket kunde påverka tillför-

litligheten. Resultatet försökte göras objektivt, dock kunde det inte garanteras då författarnas 

omedvetna tolkningar kan skett och påverkat resultatets tillförlitlighet. 

Klinisk relevans och behov av fortsatt forskning 

Litteraturstudien har klinisk relevans då hjärtinfarkter är vanligt förekommande och TK utgör 

en del av dessa fall. En sjuksköterska kommer troligen möta någon gång i det yrkessamma 

livet någon av dessa patientgrupper och därav är information angående upplevelser kring 
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sjukdomarna påverkar dem och deras återhämtning för att kunna ge god omvårdnad. Det 

fanns betydligt mer forskning kring hjärtinfarkt jämfört med TK och därför anser författarna 

att fler kvalitativa studier kring patienters upplevelser vid TK bör göras. 

Slutsats  

Emotionella förändringar och nya livsstilsbegränsningar är en utmaning för patienter som 

drabbats av TK respektive hjärtinfarkt. Personcentrerat bemötande från vårdpersonalen har en 

positiv inverkan på patientens sjukdomsförlopp och återhämtning. Vidare kvalitativ forskning 

inom området bör genomföras för att få djupare förståelse för hur patienter kan påverkas och 

hur vårdpersonal bemöter detta på bästa sätt. 
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BILAGA 2. Artikelmatris 

Förfat-
tare, land, 
år 

Titel Syfte Design/ Metod Deltagare Resultat 
1. Patienternas upplevelse av insjuknandet. 

2. Patienternas upplevelser av tiden efter utskrivning. 

3. Patienternas upplevelser av bemötandet från vården. 

Kvalitet 

Dahlviken, 
et al.,  
 
Sverige & 
Norge, 
 
2015. 
 
 

Women's expe-
riences of Ta-
kotsubo Cardi-
omyopathy in a 
short-term per-
spective - a 
qualitative con-
tent analysis. 

Syftet är att besk-
riva kvinnors 
upplevelser av 
Takotsubo kar-
diomyopati från 
ett kortsiktigt per-
spektiv.  

Deskriptiv, explora-
tiv kvalitativ design. 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Kvalitativ innehålls-
analys.   
 

14 kvinnor, 
56-76 år.  

1 Symtomen som patienterna upplevde vid insjuknandet resulterade i 
rädsla och ångest.  
 
Vanligaste symtom var smärta i bröstet, ryggen och halsen och karaktä-
riserades som strålande, tung, stickande eller oklar. 
 
2. Efter tillfrisknande framkom nya begränsningar i vardagen som an-
sågs vara en stor omställning för de drabbade.  
 
3. Kvinnorna kände ovisshet angående tillståndet och symtomen dock 
kände de en trygghet hos vårdpersonalen efter diagnostisering.  

Hög 

Fålun, et al.,  
 
Norge, 
 
2015. 
 
 

Patients’ goals, 
resources, and 
barriers to fu-
ture change: A 
qualitative 
study of patient 
reflections at 
hospital dis-
charge after 
myocardial in-
farction. 

Syftet var att 
identifiera vid ut-
skrivning från 
sjukhuset efter 
hjärtinfarktpati-
enternas mål, re-
surser och hinder 
för framtida 
livsstilsföränd-
ringar. 

Deskriptiv, explora-
tiv kvalitativ design. 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Kvalitativ innehålls-
analys. 
 

20 deltagare, 
12 män och 
åtta kvinnor. 

1.Att drabbas av en hjärtinfarkt var för många en väckarklocka om hur 
skör kroppen är.  
 
2. Vid utskrivning fokuserade patienterna på de kortsiktiga målen och 
började långsamt bygga upp sina mål steg för steg. Medverkan i ett re-
habiliteringsprogram ansågs vara en nödvändig förutsättning för att 
hantera riskfaktorer att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt.  
 
För att implementera en ny och hållbar livsstil var stöd och hjälp från 
familjemedlemmar med praktiska ting nödvändigt.  

Medel-
hög 
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Förfat-
tare, land, 
år 

Titel Syfte Design/ Metod Deltagare Resultat 
1. Patienternas upplevelse av insjuknandet. 

2. Patienternas upplevelser av tiden efter utskrivning. 

3. Patienternas upplevelser av bemötandet från vården. 

Kvalitet 

Junehag, et 
al.,  
 
Sverige, 
 
2013. 
 
 

Perceptions of 
illness, lifestyle 
and support af-
ter an acute 
myocardial in-
farction 

Att beskriva indi-
viduella uppfatt-
ningar av livsstil 
och stöd, ett år ef-
ter hjärtinfarkt, 
med eller utan 
vägledning. 

Deskriptiv kvalitativ 
design.  
 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Innehållsanalys.  
 

20 deltagare, 
16 män och 
fyra kvinnor 
46-73 år.  

2. Uppfattningen om hur hjärtinfarkten påverkade kroppen var den-
samma för alla patienter.   
 
Patienterna upplevde restriktioner tidigt under återhämtningen på grund 
av minskad fysisk kapacitet. Ett år efter hjärtinfarkten berättar några 
fortfarande om minskad fysisk kapacitet medan andra kände sig helt 
återställda. Många var oroliga över att få en till hjärtinfarkt.  

Medel-
hög 

Kvalsund 
Bårds-
gjerde, et 
al.,  
 
Norge, 
 
2018. 
 
 

Patients' narra-
tives of their 
patient partici-
pation in the 
myocardial in-
farction path-
way 

Att utforska pati-
entdelaktighet un-
der förloppet av 
en hjärtinfarkt. 
 
 
 

Kvalitativ design.  
 
Ostrukturerade inter-
vjuer.  
 
Latent innehållsana-
lys. 

10 deltagare, 
två kvinnor 
och åtta män, 
37-79 år.  

1. I den akuta fasen försökte patienterna förstå situationen. 
 
3. Några patienter önskade tydligare instruktioner om hur de kan ändra 
sina levnadsvanor direkt efter utskrivning, andra var nöjda med den 
givna informationen. Många patienter uttryckte oro inför utskrivning, 
speciellt hemresan från sjukhuset.  
 
Många patienter ansåg att de fick bristfällig muntlig information. I be-
handlingsfasen berättade patienterna att de litade på vårdpersonalen och 
var säkra på den behandling som gavs. 

Hög 
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Förfat-
tare, land, 
år 

Titel Syfte Design/ Metod Deltagare Resultat 
1. Patienternas upplevelse av insjuknandet. 

2. Patienternas upplevelser av tiden efter utskrivning. 

3. Patienternas upplevelser av bemötandet från vården. 

Kvalitet 

Petriček, et 
al.,  
 
Kroatien, 
 
2017. 
 
 

Perceived 
needs for at-
taining a 'new 
normality' after 
surviving myo-
cardial infarc-
tion: A qualita-
tive study of 
patients' expe-
rience.  

Syftet var att 
svara på forsk-
ningsfrågan: vilka 
behov och upple-
velser har patien-
ter vid processen 
mot acceptans 
och adaption.   

Kvalitativ design. 
 
Semistrukturerade, 
individuella inter-
vjuer. 
 
Innehållsanalys. 

30 deltagare, 
16 män och 
14 kvinnor, 
47-60 år. 

2. För att kunna etablera en ny vardag behövde patienterna förstå att 
deras kroppar fortfarande fungerade, bara annorlunda. Patienterna ut-
tryckte vikten av att inte förlora sin identitet. Att återgå till arbetet och 
fortfarande känna sig behövd från anhöriga var viktigt för att kunna ac-
ceptera en ny normalitet. 
 
Stress och ångest över att möjligen insjukna igen var en av de mest ne-
gativa känslorna, speciellt den första tiden. Ångesten hindrade och 
blockerade deras första försök till anpassning efter insjuknandet.  
 
3. Information hjälpte att stabilisera och hade positiv effekt på anpass-
ning och coping vid hjärtinfarkt.  

Hög 

Schubert, et 
al.,   
 
Australien,  
 
2018.   
 
 

The Gap in 
Meeting the 
Educational 
and Support 
Needs of 
Women With 
Takotsubo 
Syndrome 
Compared To 
Women With 
An Acute Cor-
onary Syn-
drome 

Studera skillna-
den i utbildnings 
support och med-
verkande i 
hjärtrehabilitering 
i öppenvård vid 
TK och akut hjär-
tinfarkt.  

Kvalitativ och kvan-
titativ design.  
 
Strukturerade fråge-
formulär formade 
för kvalitativ och 
kvantitativ forsk-
ning.  

23 kvinnor 
diagnostise-
rade med TK 
och 23 kvin-
nor diagnos-
tiserade med 
akut hjärtin-
farkt, 18 - 85 
år.  

3. Patienterna upplevde vid utskrivningen bristande information om 
tillståndet, vidare medicinering och hjälp med rehabilitering för att un-
derlätta tillfrisknandet.   

Medel-
hög 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Petri%C4%8Dek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28253827
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Förfat-
tare, land, 
år 

Titel Syfte Design/ Metod Deltagare Resultat 
1. Patienternas upplevelse av insjuknandet. 

2. Patienternas upplevelser av tiden efter utskrivning. 

3. Patienternas upplevelser av bemötandet från vården. 

Kvalitet 

Strömbäck, 
et al.,  
 
Sverige, 
 
2018. 
 

Realising the 
seriousness – 
The experience 
of suffering a 
second myo-
cardial infarc-
tion: A qualita-
tive study. 

Att beskriva pati-
enters erfaren-
heter att drabbas 
av en andra hjärt-
infarkt. 

Deskriptiv, kvalita-
tiv design.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Latent innehållsana-
lys. 

Åtta delta-
gare, sex 
män och två 
kvinnor, 49-
79 år. 

2. Patienterna tog inte livsstilsförändringarna seriöst efter första hjärtin-
farkten då de inte förstod allvarlighetsgraden. De beskrev svårigheterna 
till att förändra sina livsstilsvanor och att följa nya medicinska rekom-
mendationer. 
 
3. Patienterna upplevde bristande information angående vikten av 
livsstilsförändringar och hur det kan komma att påverka dem. 

Hög 

Wallström, 
et al.,  
 
Sverige, 
 
2015. 
 
 

Impact of long-
term stress in 
Takotsubo syn-
drome: Experi-
ence of patients  

Att utforska och 
tolka patienternas 
skildringar av 
upplevelser vid 
långtidsstress in-
nan insjuknande 
av TK. 

Explorativ kvalitativ 
design. 
 
Narrativa intervjuer.  
 
Hermeneutisk - fe-
nomenologisk ana-
lysmetod.  

19 deltagare, 
39-84 år. 

1. Att känna stress vid insjuknandet kunde ge en känsla av otillräcklig-
het och oförmåga att ändra situationen.  
 
2. Känsla av hopplöshet och brist på kontroll slet på patienternas resur-
ser. De kände ett behov att skydda, hjälpa och oroa sig för andra. Istäl-
let för att tynga ner andra, höll de problemen för sig själva.  
 
Patienterna förminskade ofta allvarligheten i sina problem och hade en 
inre osäkerhet eller rädsla närvarande. 

Hög 

Wallström, 
et al.,  
 
Sverige, 
 
2016b. 
 
 

Symptoms in 
patients with 
takotsubo syn-
drome: a quali-
tative interview 
study. 

Syftet var att stu-
dera meningen av 
upplevda symtom 
i samband med 
TK. 

Explorativ kvalitativ 
design  
 
Narrativa intervjuer.  
 
Hermeneutisk - fe-
nomenologisk ana-
lysmetod. 
 

25 deltagare, 
23 kvinnor 
och två män, 
39 - 84 år.  

1. På grund av bristande kunskap om den tidiga symtombilden ignore-
rades symtomen och vård söktes inte. I samband med symtomen upp-
kom oro och existentiella frågor. 
 
2. Efter utskrivning beskrev några patienter att de var rädda för perma-
nenta skador i och med den bristande kunskapen kring sjukdomen. 
 
3. Patienterna ansåg att de inte hade kunskap från vården att luta sig 
mot, vilket resulterade i oro och rädsla av permanenta symtom. De an-
såg att personalen inte kunde förklara för patienten vilka symtom som 
var normala eller vilka som kunde förväntas. 

Hög 
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Förfat-
tare, land, 
år 

Titel Syfte Design/ Metod Deltagare Resultat 
1. Patienternas upplevelse av insjuknandet. 

2. Patienternas upplevelser av tiden efter utskrivning. 

3. Patienternas upplevelser av bemötandet från vården. 

Kvalitet 

Zarifeh, et 
al.,   
 
Nya Zee-
land,  
 
2012. 
 

Psychology of 
earthquake - in-
duced stress 
cardiomyopa-
thy, myocardial 
infarction and 
non-cardiac 
chest pain 

Jämföra psykolo-
giska faktorer hos 
patienter som in-
kommer till sjuk-
hus med jordbäv-
nings inducerad 
stress kardiomyo-
pati, hjärtinfarkt 
och icke kardiell 
bröstsmärta. 

Kvalitativ design. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Icke- parametrisk 
statistik analys. 

17 kvinnor, 
sex med TK, 
fem med 
hjärtinfarkt 
och sex med 
icke kardiell 
bröstsmärta, 
53-82 år.    

1 Patienterna beskrev upplevelsen av att förlora kontrollen, några upp-
levde att det kändes som att de skulle dö. 
 
2. Några patienter kände efter utskrivning att de tappade kontrollen. 

Hög 

 
 
 
 


