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Sammanfattning 

Bakgrund: Idag (år 2009) är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 

När hjärtat drabbas upplever människor ett hot mot livet och mot allt som känns 

viktigt att kunna utföra i det dagliga livet. Sådana upplevelser är emotionellt 

laddade, vilket i sin tur påverkar både patienten och familjen. Syfte: Syftet var att 

beskriva emotionella upplevelser hos personer som har vårdats på sjukhus på 

grund av hjärtinfarkt. Metod: En allmän litteraturstudie har gjorts där 

vetenskapliga artiklar har granskats och aktuell forskning har sammanställts under 

fyra kategorier till ett nytt resultat. Resultat: Analysen resulterade i fyra 

kategorier: Reaktioner, förändringar i livet, bemötande och trygghet i eftervården, 

det sociala nätverkets betydelse, vilka presenteras i resultatet. Slutsats: 
Resultatet visade att de som insjuknat i hjärtinfarkt mår emotionellt dåligt efter 

utskrivning till hemmet. Det visade även att det finns brister i 

hjärtrehabiliteringsprogrammen och att personer som insjuknat i hjärtinfarkt 

upplever att den information de får om sin diagnos och om eftervården är 

bristfällig. Sjuksköterskans roll är att lindra lidande. Det är viktigt att vi som 

sjuksköterskor har ett holistiskt synsätt och uppmärksammar patientens hela 

situation och inte bara den medicinska diagnosen. 

 

 

Nyckelord: hjärtinfarkt, omvårdnad, emotionella upplevelser, 
fenomenologi, dagligt liv, livskvalité  
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Emotional experiences after myocardial infarction 
 
Author: Carolin Ekholm, Cecilia Persson 
Supervisor: Ann-Christine Janlöv 
Literature review 
Date: 090604 
Abstract 

Background: Today myocardial infarction is the most common cause of death in 

Sweden. When the heart is affected by a heart attack people experience a threat 

against life and against everything that feels important to be able to do in life. 

Such experience is emotionally charged, which in turn affects both the patient and 

his family for a long time. Aim: The aim of this study was to describe emotional 

experiences in persons who had been in hospital care because of a myocardial 

infarction. Method: A literature review has been made, where a scientific article 

on the subject has been analyzed and the result presented as four categories. 
Results: The four categories are: reactions, changes in life, treatment and safety 

in aftercare, the meaning of the social network, witch is presented in the result. 
Conclusion: The results show that the persons who had suffered a myocardial 

infarction felt emotionally ill after coming home from the hospital. There where 

also a lack of support in the heartrehabilitationprogrammes and the participants 

who had suffered an myocardial infarction felt that there was a need of 

information regarding their diagnoses and the after care. The nurse’s role is to 

mitigate suffering. It’s important that the nurse implies a holistic vision and 

observes the whole patients situation and not only the medical diagnose.  

 

 

 

Keywords: Myocardial infarction, nursing, emotional 
experiences, phenomenology, daily life, quality of life.  

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

BAKGRUND........................................................................................5 

SYFTE ..................................................................................................7 

Definitioner ....................................................................................................... 7 

METOD................................................................................................8 

Design....................................................................................................8 

Urval .................................................................................................................. 8 

Datasamling och Genomförande..................................................................... 8 

Etiskt övervägande ........................................................................................... 9 

Förförståelse...................................................................................................... 9 

Analys ................................................................................................................ 9 

RESULTAT .......................................................................................10 

Reaktioner ....................................................................................................... 10 

Förändringar i livet ........................................................................................ 11 

Bemötande och trygghet i eftervården ......................................................... 12 

Det sociala nätverkets betydelse.................................................................... 13 

DISKUSSION ....................................................................................14 

Metoddiskussion ............................................................................................. 14 

Resultatdiskussion .......................................................................................... 15 

Emotionella upplevelser .................................................................................. 16 

Hjärtrehabilitering........................................................................................... 17 

Information ...................................................................................................... 18 

Slutsatser .......................................................................................................... 19 

REFERENSER 
Bilaga 1 Sökschema för datorbaserad litteratursökning  

Bilaga 2 Artikelöversikt 

   



 

 5 

BAKGRUND 

Idag (år 2009) är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken i Sverige både hos män 

och kvinnor (1). Vårdtiden på sjukhus för hjärtpatienter blir allt kortare, den korta 

vårdtiden medför att patienten återvänder hem i ett skede där behovet av 

emotionellt stöd kan vara stort (2). När hjärtat drabbas av hjärtinfarkt upplever 

människor ett hot mot livet och mot allt som känns viktigt att kunna utföra i 

vardagen. Sådana upplevelser är emotionellt laddade, vilket i sin tur påverkar både 

patienten och dennes familj (3). Under sjukhusvistelsen är det vanligt att patienter 

erbjuds informationstillfällen och hjärtrehabilitering där sjukgymnast, dietist, 

kurator och läkare medverkar, både enskilt och i grupp (3). Fokus vid dessa möten 

ligger på livsstilsförändringar och inte på hur patienten mår emotionellt efter 

utskrivningen från sjukhuset till hemmet.  

 

Många hjärtinfarkter uppstår plötsligt och är en chockartad upplevelse för dem 

som drabbas. Nedstämdhet, depression och ångest är vanliga besvär efter en 

hjärtinfarkt (3). Flera av de personer som vårdas för hjärtinfarkt på sjukhus tycker 

det är skönt att bli utskrivna och få återgå till det normala livet igen, det vill säga 

det liv man har levt innan hjärtinfarkten. Väl hemma upptäcker de att tiden på 

sjukhuset skyddade dem både för fysiska och psykiska påfrestningar (4).  

 

En kanadensisk (5) studie visade ur ett patientperspektiv upplevelsen av att det 

finns en klyfta mellan vad de traditionella hjärtrehabiliteringsprogrammen 

erbjuder och patientens känslomässiga behov under återhämtningsprocessen efter 

sjukhusvistelse. Studier (6) visar även på att kvinnor upplever sämre psykisk hälsa 

än vad män gör. I Annelie Johanssons Sundlers avhandling (7) med titeln 

”Kvinnors osäkra resa mot hälsa efter en hjärtinfarkt”, framkommer det att 

kvinnor som insjuknat i hjärtinfarkt behövde vårdande stöd även efter sjukdomen. 

Kvinnorna behövde redskap för hur de skulle kunna hantera de känslor som 

sjukdomen bar med sig. Mötet de hade med sjukvården upplevde dessa kvinnor 

dominerades av hur en ny hjärtinfarkt skulle undvikas. Kvinnors hälsa kan inte 

uppnås genom motion och kontroll av bland annat kolesterolvärdet utan det är 

något mycket mer som behövs för att skapa ordning i det kaos och oreda 

sjukdomen bär med sig (7). I en artikel som beskriver mäns upplevelser efter en 
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hjärtinfarkt (8) berättade flera deltagare att de ville behålla känslan av säkerhet 

och undvek situationer som gjorde dem oroliga. De män som deltog i någon form 

av hjärtrehabiliteringsprogram upplevde kamratskap med personer i samma 

situation, samtidigt såg de svårigheterna med att tillgodose individuella behov i en 

hjärtrehabiliteringsgruppgrupp (8). 

 

I en annan studie där både män och kvinnor som insjuknat i hjärtinfarkt deltog, 

berättar deltagarna att de måste acceptera sin situation för att kunna återgå till 

vardagen (5). I samma studie förekom det deltagare som inte såg hjärtinfarkten 

som något de själva kunde ha påverkat. Detta kan knytas an till professorn i 

medicinsk sociologi Aaron Antonovskys teori känsla av sammanhang (KASAM) 

(9). Utifrån denna teori utvecklas ett mätinstrument för att mäta känslan av 

sammanhang. Antonovsky beskriver KASAM – begreppet som ett samspel mellan 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar att ju högre 

KASAM personen har desto större är möjlighen att han/hon håller sig frisk. Han 

menar även att genom att lära sig hantera påfrestningar och svårigheter i livet, kan 

personen se och skapa sammanhang i tillvaron (9).  

 

På hjärt- och lungräddnings Kongressen i Stockholm 2008 föreläste Magnus 

Bäckström om vikten av att hjärtenheterna på de olika sjukhusen ”fångar upp” 

människan som drabbats av hjärtinfarkt (10). Efter ett hjärtstopp insjuknade 

Magnus i svår ångest och panikattacker efter utskrivning från sjukhuset.  Han 

berättade att han som drabbad inte kunde veta att det fanns rehabiliteringshjälp att 

få, utan att det är sjukvårdssystemets ansvar att informera om vilken typ av hjälp 

det finns att tillgå även efter sjukhusvistelsen (10).  

 

Jacob Birkler (11) beskriver i sin bok Filosofi och omvårdnad, att ett liv utan 

sjukdomar är ett gott liv, men för att lära sig värdesätta livet kan det ibland vara 

nödvändigt att uppleva sjukdom. När en individs psykiska situation, sociala 

identitet, fysiska existens, de grundläggande tillfredsställelsemöjligheterna i 

tillvaron, och trygghet hotas, definieras detta som en traumatisk kris (12). 

Eftersom patientens upplevelse av tiden efter hjärtinfarkt efterfrågas utgår denna 

litteraturstudies teoretiska referens från Suzie Kims patientdomän (13). Fokus i 

patientdomänen är bland annat människans utveckling, beteende och reaktioner 
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vid sjukdom. Genom att vara medveten om dessa som sjuksköterska kan man 

även lindra lidande (13). När sjuksköterskan möter någon som drabbats av 

hjärtinfarkt är det viktigt att veta vem människan är som person och hur han/hon 

mår för att kunna anpassa omvårdnaden därefter. Det är alltid patientens 

upplevelse som ska vara utgångspunkten för sjuksköterskans agerande, därför 

måste omvårdnaden individualiseras. Kommunikation och samarbete med den 

som insjuknat är därmed centrala aspekter i omvårdnad (14). 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva emotionella upplevelser hos personer som har vårdats på 

sjukhus på grund av hjärtinfarkt.  

 

Definitioner 

Hjärtinfarkt innebär försämrat blodflöde till ett av hjärtats kranskärl vilket leder 

till syrebrist i den delen av hjärtat som skulle ta emot blodet. Detta leder till att det 

blir en obalans mellan hjärtmuskulaturens syrebehov och syretillgång. Detta kan 

leda till ischemi (syrebrist) i hjärtats muskelceller (3). Sätts inte någon form av 

medicinsk eller kirurgisk behandlig in så fort som möjligt, kan denna syrebrist 

leda till vävnadsdöd i hjärtmuskulaturen och i slutändan leder det till död för 

personen. Riskfaktorer för att drabbas av hjärtinfarkt är bland annat rökning, högt 

blodtryck, diabetes, negativa kolesterol -förändringar, fysisk inaktivitet, stress och 

övervikt. Även ärftlighet har en betydande inverkan (3). 

 

Nationalencyklopedin (15) beskriver ordet emotionell som något som har att göra 

med känslor; som visar starka och påträngande känslor. Upplevelser beskrivs som 

en erfarenhet, händelse, ett äventyr, som något man upplever, eller upplevt på ett 

känslomässigt sätt.  
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METOD 

Design 

En allmän litteraturstudie har gjorts som enligt Forsberg och Wengström (16) 

vilket innebar att vetenskapliga artiklar granskades och aktuell forskning som 

svarade mot valt syftet sammanställdes. En allmän litteraturstudie beskriver 

kunskapsläget inom ett visst kunskapsområde (16).  

 

Urval 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att dessa skulle fokusera på både män och 

kvinnors emotionella upplevelser av hjärtinfarkt efter utskrivning till hemmet, att 

artiklarna var publicerade mellan år 2000 – 2009 och att artiklarna skulle grundas 

på vetenskapliga studier och vara godkända av etisk kommitté. Med tanke på 

språkförståelse skulle artiklarna vara skrivna på svenska eller engelska. 

Exklusionskriterier för artiklarna var: Posttraumatisk stress detta är en diagnos för 

sig, upplevelser i det akuta skedet, upplevelser före hjärtinfarkten, samt artiklar 

som handlade om hjärt- och kärlsjukdomar i allmänhet och inte om hjärtinfarkt 

specifikt. 

 

Datasamling och Genomförande 

Sökningen inleddes med en pilotsökning för att få en uppfattning om hur mycket 

forskning som svarade till valt syfte. Datainsamling gjordes via sökningar i 

databaserna Cinahl, PubMed och Psykinfo. Cinahl är en databas som täcker alla 

aspekter av omvårdnad och vårdvetenskap, Psycinfo ger referenser inom 

ämnesområdet psykologi och valdes då vi efterfrågade emotionella upplevelser i 

vårt syfte. PubMed är den stora databasen inom medicin och omvårdnad och 

valdes för att säkerställa att vi inte missat relevant forskning inom valt område. 

Sökord som användes var: Myocardial infarction, nursing, emotional experience, 

phenomenology, daily life, quality of life. Booleska operatorer har varit ”and”. 

Manuella sökningar genomfördes i fulltextdatabasen Samsök, utfallet blev endast 

en artikel som användes i bakgrunden. Sökningarna i databaserna gav både 

kvantitativa och kvalitativa studier, manuella sökningar gav endast en kvalitativ 
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studie. Genom att läsa titel och abstract valdes arton artiklar ut vars resultat lästes 

igenom av båda författarna (17). Utav dessa artiklar valdes tio artiklar och en 

avhandling ut och lästes i sin helhet. 

 

Etiskt övervägande 

Artiklarna som inkluderades i studien var begrundade av en etisk kommitté. 

Kommitténs uppgift är bland annat att skydda personer som medverkar i 

studierna, genom att säkerställa att de vet att de har rätt att avbryta sin medverkan 

i studierna när som helst. Grundläggande etiska principer vägleder 

omvårdnadsforskningen i vad som gäller för professionen, det handlar om 

autonomiprincipen som innefattar grundsatser om integritet, sårbarhet, värdighet, 

rättviseprincipen och godhets - och icke – skada – principerna (18).  

 

Förförståelse 

Författarna hade inledningsvis en förförståelse om att personer som insjuknat med 

hjärtinfarkt mådde emotionellt dåligt. Den förförståelsen grundar sig på 

författarnas egna erfarenheter från tidigare arbete inom vården. I ett försök att 

frigöra oss från våra förutfattade meningar har vi genom att välja emotionella 

upplevelser i syftet öppnat sinnena för både negativa och positiva upplevelser. 

 

Analys 

Inspirerade av Friberg (17) lästes alla inkluderade artiklar igenom i sin helhet ett 

flertal gånger för att hitta gemensamma kategorier och teman. Likheter och 

skillnader i de analyserade artiklarnas resultat granskades, jämfördes och 

sammanställdes till koder (17) som sedan resulterade i fyra huvudkategorier. 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengströms kriterier för 

kvalitetsvärdering (16), vilket innebar att varje artikel värderades till en hög, låg 

eller medel kvalité, där nummer ett hade en hög kvalitet och nummer tre hade låg 

kvalitet (bilaga 2). Hög kvalitet innebar att studien hade ett stort patientmaterial 

med bra innehåll som beskrevs väl. Studien hade då även pågått under en längre 

uppföljningstid. Låg kvalitet på artikeln innebar att patientmaterialet var 

begränsat, otillräckligt beskrivet eller analyserat med tveksamma metoder. 
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Artiklar som inte uppfyller alla krav på hög kvalitetsbedömning utan saknar något 

av kriterierna skulle bedömas ha en kvalitet på medelnivå (16). I denna studie 

ingår endast artiklar som har hög eller medel nivå enligt kvalitetsvärderingsskalan.  

RESULTAT 

Emotionella upplevelser hos personer som vårdats på sjukhus på grund av 

hjärtinfarkt beskrivs utifrån fyra kategorier:    

  

• Reaktioner  

• Förändringar i livet  

• Bemötande och trygghet i eftervården 

• Det sociala nätverkets betydelse 

 

Reaktioner 

Denna kategori beskriver vilka emotionella reaktioner personer som insjuknat i 

hjärtinfarkt kunde uppleva efter utskrivning från sjukhuset. 

 

Studier (19, 20, 21, 22, 23) visade att andfåddhet, ångest, bröstsmärtor, 

nedstämdhet, störd sömn, yrsel, trötthet och oro var de reaktioner som upplevdes 

orsaka mest skada på den emotionella hälsan efter hjärtinfarkt i det dagliga livet, 

både bland kvinnor och män. Upp till ett år efter hjärtinfarkten upplevdes 

fortfarande flera av reaktionerna och känslorna ovan (19 , 21).  Känslan av att 

vakna med andnöd på natten gav en förkänsla av döden, det skapade rädsla och en 

känsla av att drunkna, denna reaktion upplevdes som mycket negativ, då detta 

resulterade i en störd nattsömn som i sin tur ledde till bräcklighet både fysiskt och 

psykiskt dagen efter (20). Rädslan för att dö fanns fortfarande kvar bland 

deltagarna 4-6 månader efter insjuknandet av hjärtinfarkten (19). Tröttheten 

upplevdes vara den mest besvärande reaktionen efter en hjärtinfarkt och var en 

chockartad upplevelse för personerna i studien (23). Tröttheten påverkade deras 

dagliga liv/aktiviteter och de kunde inte klara av dagen utan vila (20). En 

fysiologisk reaktion efter hjärtinfarkten som personerna i studien upplevde som 

obehaglig var bröstsmärtan de kände ibland (20). Kvinnor beskrev att ångest, oro 
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och ilska var emotionella känslor som utlöste bröstsmärta medan män upplevde att 

det var fysisk ansträngning som var det som bidrog till bröstsmärtan de kände 

efter hjärtinfarkten (22). En del kvinnor skuldbelade sig själva för att inte ha 

prioriterat sina egna behov innan hjärtinfarkten och var arga på sig själva för att 

inte längre kunna klara av de dagliga aktiviteterna (19). Kvinnor upplevde det 

även stressande att inte ha styrkan att kunna hantera vardagssysslorna som förut 

(24). 

 

En studie (20) visade att personer som har haft hjärtinfarkt ofta upplevde 

känslosamma reaktioner som irritation, ilska och nedstämdhet. Detta inskränkte på 

deras liv och påverkade både familjesituationen och de sociala kontakterna 

negativt. En man upplevde det som om han blivit handikappad och att det höll på 

att ”krossa” honom (20). Några av personerna som deltog i studien upplevde att 

de hade tappat livsgnistan, kände sig tomma och värdelösa (22). 

”…got worse and worse, so now I’m not up to anything… hit bottom.” (19, s 369). 

Studier (19, 21, 22) beskriver även kvinnor och mäns olika sätt att hantera och 

bearbeta de emotionella reaktionerna som uppkommer efter hjärtinfarkt. Kvinnor 

försökte lösa sina reaktioner själva genom att prata med familj och vänner. 

Männen sökte fakta om sjukdomen hjärtinfarkt och det framkom att det var viktigt 

för männen med en tydlig och rak kommunikation om sin diagnos för att kunna 

bemöta och hantera den (19, 21, 22).  

 

Förändringar i livet 

Denna kategori beskriver både negativa och positiva emotionella upplevelser av 

förändringar i livet hos personer som insjuknat i hjärtinfarkt.  

 

Råden om förändringar patienterna fick med sig från hjärt - 

rehabiliteringsprogrammen var att de skulle äta hälsosammare kost, att de skulle 

motionera mer, stressa mindre samt att sluta röka. ”I´ve smoked for over 50 

years…I enjoy it…that´s what´s the most difficult after the heart tattac, that I´m 

stopping smoking…anxious, restless”…(22. sid. 395) Dessa förändringar gjorde 

att patienterna upplevde stora krav på att lyckas med att ändra sin livsstil (22). 

Hade de fått rådet att göra en livsstilsförändring i taget hade det kanske minskat 
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stress och ångest och givit bättre resultat (25). Några hade redan förändrat sin 

livsstil men insjuknade ändå i hjärtinfarkt, vilket minskade deras motivation att 

fortsätta sitt hälsosamma liv, en del som hade slutat röka före hjärtinfarkten 

började igen. Biverkningarna av hjärtmedicinerna upplevdes som oroande och 

skapade känslor och tankar om vad det var de ”stoppade i sig”, och vilken effekt 

det hade på deras kropp (20). Kvinnor försökte motivera sig till att sluta röka, äta 

bättre och prioritera sig själva (22), de upplevde det svårt att göra 

livsstilsförändringar då de måste anpassa sig till familjen, de upplevde även att de 

hade fått för lite eller bristfällig information om hur de skulle göra sina 

förändringar från vården. De uppgav att de inte hade någon kunskap om hur de 

kunde förändra sitt liv. Den livsstilsförändring som var vanligast bland män var att 

sluta röka (22).  

 

Studier (19, 25) visade på att kvinnor och män upplevde att de fått en andra chans 

och värdesatte sitt liv mer efter hjärtinfarkten. ”I appreciate my health in a 

completely different way today because of going through this…” (19, s 370). En 

del kvinnor upplevde att de har fått ett bättre liv, de prioriterar sig själva och lever 

hälsosammare, ekonomin har blivit bättre då de slutat röka, de har frigjort sig 

själva från dagliga “måsten”. De flesta av männen upplevde att de hade fått en 

nystart i livet vilket beskrevs som hälsosammare och de tog tillvara på tiden 

genom att göra saker de missat tidigare i livet. Döden skrämde dem inte som förr 

och de lärde sig uttrycka känslor som de inte klarat av tidigare (19).  

 

Bemötande och trygghet i eftervården 

Denna kategori beskriver personers emotionella upplevelse av vården efter 

hjärtinfarkten.  

 

Kvinnor som deltog i hjärtrehabiliteringsprogrammen upplevde större trygghet 

och uppmuntran till att förändra livsstilen än de som inte deltog. Män hade behov 

av att diskutera sin prognos, de kände trygghet från kardiologen och hade önskat 

att få gå till henne/honom en till två gånger per år.”Very reassured when i leave, 

when i have seen a doctor anyway. Could almost do a little dance! (man, aged 

76)” (19 s. 371). 
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Flera studier (20, 21, 22, 24) visade tydliga önskemål om ytterligare information, 

råd och förbättrad service efter utskrivning från sjukhuset till hemmet 

efterfrågades. Det var viktigt för kvinnorna att få information både muntligt och 

skriftligt från vårdpersonalen då detta gav dem känsla av trygghet. Några försökte 

få den bristande informationen tillrättad hos sin läkare, ändå upplevde flertalet av 

deltagarna att de var otillfredsställda med informationen de hade fått. Känslan av 

att läkaren var stressad eller endast intresserad av att förnya eller skriva nya 

recept, gjorde att deltagarna i studien upplevde isolering, otrygghet för framtiden 

och förhöjd ångest (20). Deltagarna uttryckte att de ville ha mer information om 

symtom, känslor, hjärtstatus, behandling och hjärtrehabilitering (19).  

 

Kvinnor sökte även råd och stöd hos sjuksköterskor, psykologer, nära och kära, 

kolleger och andra med hjärtinfarkt (22). De upplevde att de hade en lättare och 

behagligare dialog med sjuksköterskan än med psykologen, det var lättare att få 

kontakt med sjuksköterskan då det var henne de träffade först efter utskrivningen 

från sjukhuset, oftast inom två veckor. ” She (nurse) was so good at 

explaining…he (physician) wanted me to ask – i didn´t know what…She told me 

things and then she asked me and then I asked her (questions)…very good” 

(woman, aged 67. )(22 s.397). Informationen de fick från psykolog och dietist 

kunde vara irrelevant eller för lite eller inte relaterad till patientens situation (22). 

Männen var väldigt nöjda med vårdpersonalen då de ingav trygghet. De flesta 

männen mottog information från vårdpersonalen och de mest uppskattade var 

sjuksköterskorna. ” NN (nurse in the heart clinic)…there´s where i´ve got support. 

Enormous. I have the bit of paper on the wall (nurse´s telephone number)”. (Man, 

aged 52). (22 s. 397).   

 

Det sociala nätverkets betydelse 

Denna kategori beskriver personers emotionella upplevelse av och det sociala 

nätverkets betydelse efter hjärtinfarkten.  

 

Det sociala nätverket hos personer som vårdats för hjärtinfarkt upplevdes både 

som ett stöd och ett hinder. De kunde uppleva stöd genom att nätverket gav dem 
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trygghet och hinder då nätverket kunde upplevas vara för överbeskyddande. ” At 

the moment my daughter isn´t here, but if she knew you were coming she´d have 

been here top keep an eye on me. It´s been very tramatic for them” (20 s 792). 

Familjemedlemmarnas rädsla för att personen skulle insjukna på nytt gjorde bland 

annat att de kunde hindra henne/honom från att deltaga i de fysiska aktiviteterna 

de önskade. Detta upplevdes som frustrerande både bland kvinnor och män och 

kunde leda till sämre familjerelationer. Även vänner och kolleger upplevdes som 

överbeskyddande, vilket framkallade en känsla av otrygghet för att gå tillbaka till 

arbetet. De kunde uppfatta att kolleger var rädda för att de skulle avlida på 

arbetsplatsen (20). Ensamhet och isolering var ett stort hinder hos ensamstående 

då de inte kunde träffa sina vänner eller ens gå ut och handla på grund av att de 

blev trötta så snabbt (20). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna inledde arbetet med en pilotsökning för att se utfallet i ämnet inom 

problemområdet som svarade mot valt syfte. Databaser som användes var Cinahl, 

PubMed och Psycinfo. Trots få databaser gav de ett bra och väsentligt utfall, 

vilket författarna ser som en styrka. Sökorden som användes var myocardial 

infarction, nursing, emotional experience, phenomenology, daily life, quality of 

life, sökorden valdes utifrån syftet och gav ett relevant utfall av vetenskapliga 

artiklar. Boolesk operator som användes var ”AND”, denna används för att 

begränsa sökningar och för att få ett smalare resultat. En svaghet i vår sökning var 

att vi även kunde valt att använda operatorn ”OR”, för att utvidga sökningen och 

få ett bredare resultat (16). Träffarnas titlar och abstract avgjorde valet för våra 

artiklar, vilket kan ha gjort att någon relevant information gått förlorad.  

 

Tids avgränsning som gjordes vid sökning av artiklar var adekvat då vi fick ett bra 

utfall och forskningen var aktuell. Arton artiklar valdes ut vars resultat lästes 

igenom av båda författarna. Efter granskning valdes åtta artiklar bort eftersom 

dessa inte svarade på vårt syfte. De handlade om upplevelser i det akuta skedet 

och upplevelser före hjärtinfarkten. En artikel handlade om posttraumatisk stress i 

samband med hjärtinfarkten. En annan artikel var statistiskt svårtolkad och valdes 
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bort för att undvika feltolkningar, vilket innebär att information i förhållande till 

vårt syfte kan ha gått förlorad. Resultatet i litteraturstudien omfattar sju 

vetenskapliga artiklar, varav fem studier var svenska, en irländsk och en engelsk.  

Då majoriteten av studierna var gjorda i Sverige ser vi att vårt resultat är direkt 

applicerbart inom svensk hjärtrehabilitering. Däremot kan resultatet vara svårt att 

överföra till andra kulturer då det kan vara skillnader på utbildning, religion och 

synen på samspelet mellan kropp och själ. Valda artiklar i resultatet beskriver i 

större utsträckning kvinnors emotionella upplevelser efter hjärtinfarkt än mäns. 

Inklusionskriterierna i detta arbete var att beskriva både män och kvinnors 

emotionella upplevelser efter hjärtinfarkt. Författarna uppfattar att mer forskning 

är gjord på kvinnor, vilket kan ha påverkat resultatet i denna litteraturstudiestudie.    

 

I denna litteraturstudie ingår endast artiklar som har hög eller medel nivå enligt 

Forsberg och Wengströms värderingsskala (16, bilaga 2). Detta anser författarna 

ger studien en hög tillförlitlighet. Merparten av de utvalda artiklarna är kvalitativa 

studier, styrkan med detta är att de speglar upplevelser genom intervjuer med 

personer som haft hjärtinfarkt (18). Detta stämmer överens med det som 

efterfrågades i syftet. 

 

Författarna hade inledningsvis en förförståelse om att personer som varit sjuka i 

hjärtinfarkt mådde emotionellt dåligt. Genom att välja emotionella upplevelser i 

syftet öppnar författarna sinnena för både negativa och positiva upplevelser. Trots 

detta kan vår förförståelse omedvetet ha påverkat resultatet i denna litteratur 

studie. Forsberg och Wengström (16) menar att forskaren inte är skild från de 

företeelser som studeras, utan författarnas uppfattningar kan påverka resultatet av 

undersökningen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva emotionella upplevelser hos personer som har vårdats på 

sjukhus på grund av hjärtinfarkt.  

 

Författarna fann tre framträdande fynd i resultatet som valts att diskuteras: 
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• Personer som insjuknat i hjärtinfarkt mår emotionellt dåligt efter 

utskrivning till hemmet. 

• Det fanns brister vad det gäller patienters individuella behov i 

hjärtrehabiliteringen. 

• Patienterna fick dålig information om vilken hjälp som fanns att tillgå då 

det gällde rehabilitering och uppföljning efter utskrivning till hemmet. 

 

Emotionella upplevelser 

Både män och kvinnor mår emotionellt dåligt efter en hjärtinfarkt (19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25). Ofta förekommer det olika strategier hos kvinnor och män för att 

kunna hantera dessa emotionella upplevelser som följer efter en hjärtinfarkt. I vår 

litteraturstudie studie framkom det att till skillnad från kvinnorna såg männen sig 

själva som delaktiga i det som hänt (19, 21, 22). De hade därför lättare för att 

möta sina emotionella känslor och göra dem hanterbara. Männen hade oftare en 

mer positiv grundsyn som gjorde att de lättare kunde ta sig ur de negativa 

känslorna som följde efter hjärtinfarkten (19, 21). Liknande visas även i en studie 

(8) som beskriver att flera män lärde sig att göra det bästa av varje dag, att de 

växte som personer och flera upplevde att de mådde bättre och fick ett 

värdefullare liv efter hjärtinfarkten. I ett tidigt skede av denna studie fann vi att 

det förekom skillnader mellan mäns och kvinnors copingstrategier för att hantera 

emotionella upplevelser. En engelsk studie (26) med syfte att beskriva skillnader i 

kvinnors och mäns copingstrategier vid stress stöder vårt fynd då den berättar att 

kvinnors copingstil var mer emotionsfokuserad och mindre problemfokuserad än 

männens. Utifrån resultatet framträder betydelsen att ha förmågan att hantera 

emotionella upplevelser genom att ha en god copingförmåga. Copingförmåga 

utgår från personer som upplevde en stark känsla av sammanhang i sina liv 

(KASAM), vilket uppstod ur förmågan att förstå sig själva, sin situation och sina 

känslor. Samtidigt kunde dessa personer lättare finna adekvata lösningar på sin 

stressituation eller livskris, vilket i sin tur ledde till att de upplevde sitt dagliga liv 

som meningsfullt trots svårigheterna (9).  
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Detta stämmer överens med Jacob Birklers filosofi (11) att ett liv utan sjukdomar 

är ett gott liv, men för att lära sig värdesätta livet kan det ibland vara nödvändigt 

att uppleva sjukdom.  

 

Kvinnor och män hade i grunden samma emotionella upplevelser efter 

hjärtinfarkten, men återhämtningen tycktes ta längre tid för kvinnor. Kvinnorna 

uppfattade ofta sig själva som oumbärliga för familjen och hade svårt att hantera 

insikten om att inte klara av vardagliga göromål som tidigare. Många kvinnor 

upplevde vardagen efter hjärtinfarkten som ett tomrum de inte kunde komma ur, 

de behövde proffsionell hjälp med att kunna återgå till en meningsfull vardag (19, 

24). Denna upptäckt kan stärkas med en studie (27) som gjordes på kvinnor där de 

beskriver längtan efter att vara oberoende. Kvinnorna upplevde att de inte kunde 

lita på sin egen kropp och på sin existens efter hjärtinfarkten.  

 

Resultatet i vår studie visar på att personer som insjuknat i hjärtinfarkt mår 

emotionellt dåligt efter utskrivning till hemmet. Författarna till denna 

litteraturstudie tror att personer som insjuknat i hjärtinfarkt har svårt att själva 

identifiera dessa känslor och förstår inte varför de mår emotionellt dåligt. 

Sjuksköterskans uppgift kan vara att identifiera patientens outtalade känslor och 

göra dem begripliga och hanterbara. Vidare bör sjuksköterskan se till att den 

information som ges uppfattas och förstås av patienten samt att tillgång till de 

rehabiliteringsåtgärder som finns att tillgå utifrån patientens individuella behov 

ges. Detta sammanhang stämmer väl överens med omvårdnadsteoretikern Suzie 

Kims patientdomän (13) där hon beskrivet vikten av att identifiera kännetecken 

hos människan när hon/han har behov av omvårdnad.  

 

Hjärtrehabilitering 

Hjärtrehabilitering är en process som börjar direkt efter ställd diagnos och 

fortsätter så länge patienten själv anser sig vara i behov av det. Målet för 

rehabilitering efter hjärtinfarkt är att patienten ska uppnå ”normal” status såväl 

fysiskt som psykiskt (2). I flera av de studier (19, 20, 21, 22, 24 ) som ingick i vår 

litteraturstudie uttryckte deltagarna att det fanns brister i hjärtrehabiliteringen. De 

mest framträdande bristerna var att om patienterna erbjöds någon form av 
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hjärtrehabilitering individanpassades den sällan och det erbjöds inte hjälp att 

hantera de emotionella upplevelserna. En studie gjord vid London National Health 

Service Trust Hospital (28) bekräftar att varje patients behov ska övervägas 

enskilt och bör därför skräddarsys i rehabiliteringen. I samma studie framkom det 

att det inte automatiskt fanns någon psykolog kopplad till hjärtrehabiliteringen, 

utan det var sjuksköterskornas ansvar att avgöra om patienten var i behov av 

emotionellt stöd. Flera av deltagarna i vår litteraturstudie mådde fortfarande 

emotionellt dåligt ett år efter hjärtinfarkten (19, 21). De intervjuade beskrev att de 

saknade support från vårdgivarna och det fick dem att känna sig övergivna och 

ensamma, vilket i sin tur ökade osäkerheten och ångesten. Om vårdteamet hade 

identifierat individens emotionella behov i ett tidigt skede hade onödigt lidande 

för patienten kunnat undvikas. Eftersom sjuksköterskans roll är att lindra lidande, 

bör patientens upplevelse och totala situation uppmärksammas (29). Detta 

beskrivs även i en svensk studie (27) där deltagarna uttryckte stort behov av stöd 

efter utskrivning till hemmet. 

 

ICN: s etiska kod för sjuksköterskor (30) innebär att sjuksköterskan ska sträva 

efter att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande.  

Sjuksköterskan har omsorg om hela personen som är sjuk och inte bara inriktad på 

dennes sjukdom. Människan är en helhet och hon är unik, omvårdnad bygger på 

denna människosyn. Omvårdnadsåtgärder innebär att sjuksköterskan i samverkan 

med patienten och dennes närstående formulerar mål för fysisk, social, psykisk 

och andlig hälsa (31). När sjuksköterskan vårdar patienten ska hon inte bara vara 

inriktad på dennes objektiva fysiska tillstånd, utan också på att förstå patienten 

som lidande objekt (11). I några studier som vi uppmärksammade valde flera av 

deltagarna att avbryta deltatagandet eller att inte alls deltaga på grund av att de 

mådde för dåligt. Det framgick inte varför de mådde dåligt, mådde de emotionellt 

dåligt på grund av att de inte uppmärksammades av sina respektive vårdteam?   

 

Information 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att deltagarna i studierna fick information 

och råd angående till exempel livsstilsförändringar, men informationen var 

standardiserad och inte individanpassad (20, 22). Litteratur beskriver (32) att det 
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är vanligt att hjärtinfarktsmottagningarna använder sig av standardiserade 

uppföljningsmodeller och standardiserade behandlingsprogram. Även om 

sjukhusen gav god och detaljerad information om både sjukdomen och 

rehabiliteringen kunde patienten uppleva den som otillräcklig, orsaken till detta 

kunde vara att patienten var blockerad av sin egen upplevelse och inte mottaglig 

för informationen som gavs (33). Utifrån egna erfarenheter på laboratoriet kom 

hjärtinfarktspatienterna för provtagning efter utskrivning med en hel del 

obesvarade frågor som många gånger var svåra för laboratoriepersonalen att 

besvara, tid fick bokas hos läkare. Läkaren uppfattades i sin tur av 

studiedeltagarna som stressad, och fortfarande saknade de information om sin 

diagnos, vilket skapade otrygghet för patienten (20). Detta belyser vikten av det 

emotionella stöd som bör ingå i hjärtrehabiliteringsprogrammen. Författarna 

uppfattade att flera av deltagarna i studierna ville vara delaktiga och påverka sin 

egen diagnos, därför är det viktigt att informera patienten om vilka 

rehbiliteringsmöjligheter som finns att tillgå efter utskrivning till hemmet.  

 

Slutsatser 

I vårt kommande arbete som sjuksköterskor inser vi genom denna litteraturstudie 

vikten av att ha ett holistiskt synsätt. En holistisk ansats i omvårdnaden är viktig 

för att förstå varje patient i hennes/hans sammanhang. Sjuksköterskans 

huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnad, och ska se till patienternas 

individuella behov, förstå att vi alla är olika och att vi reagerar olika vid hotande 

situationer.  

 

Då majoriteten av studierna är gjorda i Sverige ser vi att detta resultat är direkt 

applicerbart inom svensk hjärtrehabilitering. Vår nya kunskap säger att en 

fungerande hjärtrehbilitering kan motverka mycket lidande för personer som 

insjuknat i hjärtinfarkt. Därför ser vi att rehabiliteringen behöver utvecklas vad det 

gäller information om rehabiliteringen, det emotionella stödet och att 

rehabiliteringen bör individanpassas. Implikation för vidare forskning kan vara att 

undersöka om män som insjuknat i hjärtinfarkt har bättre copingstrategier och ett 

högre KASAM värde än kvinnor?  
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En annan implikation för forskning kan vara hur och när information ska ges till 

personer som insjuknat i hjärtinfart? 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

090126 
 

Cinahl Myocardial infarction and 
Nursing 

2000-2009 Abstract Abstract 114 Svarar ej på syftet 0 

090126 
 

Pub Med Myocardial infarction and 
Nursing 

2000-2009 Abstract 146 Svarar ej på syftet 0 
 

 
090203 

Cinahl Myocardial infarction and 
Nursing and experience 

2000-2009 All text 34 Svarar ej på syftet 0 

 
090210 

Pub Med Quality of life and cardiac 
arrest 

2000-2009 Abstract 528 Svarade ej på 
syftet 

0 
 

 
090210 

Cinahl Myocardial infarction and 
Emotional 

2000-2009 All text, All text 51 Svarade ej på 
syftet 

1  Striving for balance 
in daily life: 
experiences of  
Swedish women and 
men shortly after a 
myocardial infarction  

 
090210 

Cinahl Myocardial infarction and 
nursing and emotional 

2000-2009 All text, All text, 
All text 

61 Svarade ej på 
syftet, dubletter 

3 Managing 
consequences and 
finding hope-
experiences of 
Swedish women and 
men 4-6 months after 
myocardial infarction. 
 
Coping, social 
support and quality of 
life over time after 



 

 

myocardial infarction 
 
Health related quality 
of life after 
myocardial infarction: 
an interview study. 
 

 
 

       

 
090130 

Cinahl Myocardial infarction and 
quality of life and nursing 

2000-2009 All text, All text, 
All text 

117 Svarade ej på 
syftet, dubletter 

2 Lifestyle changes 
following acute 
myocardial infarction: 
patient’s perspectives. 
 
Perceived coping, 
social support, and 
quality of life 1 month 
after myocardial 
infarction: A 
comparison between 
Swedish women and 
men. 
 
 

090130 
 

Cinahl Myocardial infarction and 
daily life 

2000-2009 All text, All text 12 Svarade ej på 
syftet 

2 Stress in women’s 
daily life before and 
after myocardial 
infarction: a 
qualitative analysis. 
  
Readjustment 5 
months after a first 
time myocardial 
infarction: reorienting 



 

 

the active self 
 

090204 
 

Cinahl Myocardial infarction and 
experience and quality of 
life 

2000-2009 All text, All text, 
All text 

15 Svarade ej på 
syftet, dubletter 

0 

090427 
 

Psykinfo Myocardial infarction and 
phenomenology 

2000-2009 Abstract 11 Svarade ej på 
syftet 

1 A qualitative study 
of men’s experience 
of myocardial 
infarction 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Marja-Leena 
Kristofferzo
n, Rurik 
Löfmark, 
Marianne 
Carlsson 
2008 
 
 
 

Managing 
consequences 
and finding 
hope – 
experiences of 
Swedish 
women and 
men 4-6 
months after 
myocardial 
infarction 

Syftet var att 
beskriva 
kvinnor och 
mäns 
nuvarande liv 
4-6 månader 
efter 
hjärtinfarkten 

20 kvinnor och 20 män 
Som skulle ha varit 
inlagda på 
intensivvårdsavdelning 
på grund av en 
hjärtinfarkt för 1 månad 
sedan. 
Semi - strukturerade 
intervjuer med frågor 
om familjen, arbetet, 
rehabiliteringen, 
hälsoproblem, 
bekymmer och oro, och 
förväntningar på 
framtiden.  

Kvalitativ innehålls analys 
användes. 

Många av deltagarna hade inte 
nått ett stabilt hälsotillstånd efter 
4-6 månader även om symtom 
och känslomässig börda hade 
bleknat med tiden. De fick klara 
av hälsoproblem, 
livsstilsförändringar, 
känslomässiga reaktioner och 
förändringar i det sociala livet. 
Stödet de fick från sitt sociala 
nätverk uppmuntrade dem till att 
gå vidare. En del av deltagarna 
tyckte att de hade fått ett bättre 
liv efter hjärtinfarkten, de 
värderade livet på ett annat sätt 
nu. 

Hög kvalitet 

Annica 
Sjöström-
Strand, 
Bengt 
Fridlund 
2007 

Stress in 
women´s daily 
life before and 
after 
myocardial 
infraction: a 
qualitative 
analysis 

Syftet var att 
beskriva och 
belysa 
kvinnors 
upplevelse av 
stress fore och 
efter en 
hjärtinfarkt 

Första gången på 
sjukhus 20 st och andra 
gången 4-10 månader 
efter hjärtinfarkten 14 st 

Phenomenologisk analys Stressen uppkom antingen från 
dem själva eller från deras 
omedelbara omgivning. Perioden 
före hjärtinfarkten var stressig på 
grund av olika krav de måste 
klara av i sitt privatliv och i sitt 
professionella liv. De tappade 
kontrollen över sitt dagliga liv. 
Efter sjukhusvistelse både ville 
de och behövde de ha stöd, 
eftersom de var livrädda när de 

Medel kvalitet 



 

 

kom hem igen. De visste inte hur 
mycket de kunde göra och det 
visste inte deras släktingar 
heller, eftersom lite eller inget 
stöd erbjöds av professionen. 

Eva Brink, 
Björn W. 
Karlsson, 
Lillemor R.-
M. Hallberg 
2005 

Readjustment 
5 months after 
a first time 
myocardial 
infarction: 
reorienting the 
active self 

Syftet var att 
belysa själv 
reglerings 
processen hos 
kvinnor och 
män, 5 
månader efter 
deras första 
hjärtinfarkt 
 

11 kvinnor och 10 män 
Intervjuades 5 månader 
efter sin första 
hjärtinfarkt. 

Intervju studie, grounded theory 
Frågorna var fokuserade på 
tankar, känslor och beteende i 
relation till hälsa och 
återhämtning. Intervjuerna ägde 
rum i patienternas hem i de 
flesta fallen, men sex av 
deltagarna kom till sjukhuset för 
intervjun. Intervjuerna spelades 
in och översattes ord för ord. 

Den mest besvärande effekten 
efter en hjärtinfarkt var trötthet. 
Tröttheten beskrevs som ett 
allvarligt tillstånd av utmattning 
och totalt slut på energi. 
Tröttheten beskrevs som en 
chockartad och otrevlig 
upplevelse. 

Medel kvalitet 

Alun 
Ruebeck, 
Gill Furze, 
David. R 
Thompson 
England 
2001 

Health related 
quality of life 
after 
myocardial 
infarction: an 
interview 
study 

Undersöka/få 
insikt i 
konsekvensern
a av 
hjärtinfarkt av 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 

31 patienter valdes ut 
och intervjuades i sina 
hem efter hjärtinfarkten 

Semistrukturerade intervjuer 
Bestående av intervjuband och 
en överensstämmande utskrift 
och fält noteringar. Intervjuerna 
var både manifesta (deskriptiva 
frekvenser) och latenta (kodning 
av signifikant innehåll).  
 

Att ha drabbats av hjärtinfarkt 
innebär ett resultat av varierande 
hälsoproblem som påverkar 
livskvaliteten. Systematisk 
utvärdering av hälsostatus skulle 
utföras rutinmässigt. Detta borde 
utvecklas och utföras med hjälp 
av ett hälsokvalitets instrument 
på den här patientgruppen. 

Medel kvalitet 

Marja-leena 
Kristofferzo
n, Rurik 
Löfmark, 
Marianne 
Carlsson 
Gävle 
Sweden 
2004 

Coping, social 
support and 
quality of life 
over time after 
myocardial 
infarction 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
mäns och 
kvinnors 
skillnader i 
återfådd 
överlevnad, 
social support 
och 

74 kvinnor och 97 män 
Efter 12 månader fanns 
60 kvinnor och 88 män 
kvar.  
 

En longitudinell beskrivande: 
jämförande design användes till 
studien. Data samlades in med 
hjälp av Jalowiec coping skalan, 
ett social support frågeformulär. 
Data samlades in under tiden 
1999-2001.  

Resultaten kan användas för att 
informera vårdgivare om att 
optimistiskt, självtillit och 
konfronterande strategier var de 
mest frekvent använda av både 
män och kvinnor under de första 
året efter hjärtinfarkt och att 
konfronterande strategier har 
visat sig ha bra effekt även under 
ett längre perspektiv. Vårdgivare 

Hög kvalitet 



 

 

livskvalitet 1, 
4 och 12 
månader efter 
hjärtinfarkt 

bör tala om för kvinnor att söka 
hjälp och diskutera hälsoproblem 
med professionella och andra 
som kan vara relevanta för att få 
stöd. Vårdplanering borde 
inkludera familjemedlemmar 
och nära vänner så att de kan ge 
stöd och uppmuntran åt patienter 
för att hantera problem i det 
dagliga livet. 
 

Marja-Leena 
Kristofferzo
n, Rurik 
Löfmark, 
Marianne 
Carlsson 
Gävle 
Sweden 
2005 

Striving for 
balance in 
daily life: 
experiences of 
swedish 
women and 
men shortly 
after a 
myocardial 
infarction 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelsen av 
det dagliga 
livet hos 
kvinnor ocm 
män under de 
första fyra till 
sex månaderna 
efter en 
hjärtinfarkt. 
Fokus var på 
problem, hur 
man klarade av 
problem och 
vilket stöd 
man hade från 
sin närmaste 
omgivning 
(nätverk) 

20 kvinnor och 19 män 
Intervjuades från 
januari 2000-november 
2001. 
 

Semi strukturerade intervjuer 
användes. Data analyserades 
genom att använda qualitative 
innehålls analys. Studien är en 
del av en större longitudinal 
studie med syftet att belysa 
livssituationen hos kvinnor och 
män under det första året efter 
hjärtinfarkten, med fokus på 
problem, coping, socialt stöd, 
och livskvalitet. En deskriptiv 
och retroprospektiv design med 
en qvalitativ framtoning 
användes för den här studien.  

Tre teman genererades från 
analysen: “Threatening ordinary 
life”, “Struggeling for control” 
och “ The ambiguous network”. 
Psykiska symptom och 
känslomässig sorg var de mest 
vanligt beskrivna problemen 
under de första månaderna efter 
en hjärtinfarkt. Kvinnor och män 
strävar efter balans mellan 
problem och resurser i det 
dagliga livet efter en hjärtinfarkt. 
Hur väl de lyckas beror på deras 
nätverk och på hur observant 
nätverket är på deras uttalade 
och outtalade behov. 
 

Hög kvalitet 

Carol 
Condon, 
Geraldine 

Lifestyle 
changes 
following 

Syftet med 
studien var att 
belysa 

10 patienter, 
intervjuades 6 veckor 
efter utskrivning från 

Deskriptiv kvalitativ studie. 
Semistrukturerade djupintervjuer 
gjordes och analyserades med 

Många såg det som att de hade 
fått en andra chans, Många 
deltagare drog paralleller mellan 

Medel kvalitet 



 

 

Mc Carthy 
Irland 
2005 

acute 
myocardial 
infarction: 
patients 
perspectives 

patienters 
upplevelser av 
att göra 
livsstilsförändr
ingar efter en 
hjärtinfarkt 

sjukhus om deras 
upplevelser,  en kvinna 
och nio män 

hjälp av tematisk analys.  hjärtinfarkten och deras dåliga 
livsstil. Många hade funderat på 
att ändra  livsstil redan före 
hjärtinfarkten. Överlevnad var 
det centrala hos de som 
intervjuades och det var det som 
var det motiverande till att ändra 
livsstil. De önskade att de hade 
blivit rådda att ta en 
livsstilsförändring i taget, då 
hade de kanske lyckats bättre. 
De kände att de blev 
överbeskyddade av deras partner 
och familj. 

       
       
       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


