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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar, så som hjärtinfarkt, är en vanlig orsak till inläggning 

på svenska sjukhus. Symtom och upplevelser efter hjärtinfarkt är en viktig faktor som 

varje sjuksköterska behöver ha förståelse och kunskap om för att kunna möta varje 

person individuellt och ge en god omvårdnad. Sjuksköterskan måste se varje individ 

som unik. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av 

hur livet förändrats efter en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie med beskrivande 

design innehållande 11 kvalitativa artiklar som söktes fram i databaserna Pubmed, 

Cinahl & PsycINFO. Resultat: Människor som genomgått en hjärtinfarkt upplevde 

olika variationer av begränsningar i det vardagliga livet. De vanligaste begränsningarna 

i denna studie var trötthet och psykologiska förändringar. Några av deltagarna upplevde 

positiva förändringar där de blev motiverade till livsstilsförändringar och fick en andra 

chans i livet. Slutsats: Deltagarna upplevde förändringar som begränsade dem i deras 

liv. Främst negativa förändringar, dock förekom även positiva förändringar som känslan 

av att ha fått en andra chans i livet. Ökad förståelse hos sjuksköterskan kan underlätta 

arbetet med personers upplevelser samt hanteringen av dess mående efter en 

hjärtinfarkt.    

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, upplevelser, förändringar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Background: Cardiovascular diseases, such as myocardial infarction, is a common 

reason to inlay in Swedish hospitals. Symptoms and experiences after a myocardial 

infarction is an important factor that every nurse need to have understanding och 

knowledge about to be able meet each person individually and provide good nursing. 

The nurse needs to see every individual as unique. Purpose: The purpose of the 

literature study was to describe persons experiences of how life changed after a 

myocardial infarction. Method: A literature study with descriptive design containing 11 

qualitative articles that were searched in the databases Pubmed, Cinahl & PsycINFO. 

Results: People who has gone thru a myocardial infarction often experienced different 

variations of limitations in daily life. The most common limitations in this study where 

fatigue and psycohological changes. Some of the participants experienced a positive 

change where they became motivated for lifestyle changes and felt they got a second 

chance in life. Conclusion: Participants experience changes that limited them in their 

lives. Mainly negative changes, however, there are also positive changes such as the 

feeling of having been given a second chance in life. Increased understanding of the 

nurse can facilitate the work of peoples experiences and the management of their 

feelings after a myocardial infarction. 

 

Keywords: Myocardial infarction, experiences, changes 
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1. Introduktion 

Senaste statistiken är från år 2017 då 25 300 personer insjuknade i hjärtinfarkt 

(Socialstyrelsen 2019). Hjärt-kärlsjukdomar är idag ett av världens största 

folkhälsoproblem och var under år 2017 främsta orsaken till inläggning i Sverige 

(Socialstyrelsen 2018a). Insjuknandet var lägre bland kvinnor jämfört med män. 

Den senaste tolvårsperioden har kurvan för insjuknande gått nedåt 

(Folkhälsomyndigheten 2019a). År 2017 avled cirka 5900 personer på grund av 

hjärtinfarkt. Risken att drabbas stiger med åldern. Under år 2017 var det mindre än 

fyra procent av de drabbade som var under 50 år. En markant minskning av antalet 

avlidna har skett sen år 2002 (Socialstyrelsen 2018b).  

 

Ischemisk hjärtsjukdom innebär att blodtillförseln blir otillräcklig och medför 

syrebrist i hjärtmuskeln. Symtomen kan framträda som bröstsmärta som strålar ut 

mot vänster arm, upp i nacken, mot underkäken alternativt ut i ryggen. Hos kvinnor 

är dock illamående, ångest och kallsvettningar vanligare förekommande (Ericson & 

Ericson 2012). Løvlien, Johansson, Hole och Schei (2009) beskrev hur personer 

kunde känna av en hjärtinfarkt innan den brutit ut, så kallade för känningar. Det 

vanligaste beskrivna symtomet var trötthet. Genom att uppmärksamma tidiga tecken 

på hjärtinfarkt kan fler personer få rätt vård i rätt tid.  

 

Att drabbas av hjärtinfarkt kan orsakas av olika anledningar. Riskfaktorer för 

hjärtsjukdomar framställdes som högt alkoholintag, högt blodtryck, diabetes, 

rökning eller annan hjärtsjukdom hos någon i familjen (Bahall, Seemungal & Legall 

2018). Enligt en studie kallad INTERHEART undersöktes riskfaktorer för 

hjärtinfarkt i 52 olika länder. Riskfaktorerna mer specifikt för hjärtinfarkt var 

diabetes, högt blodtryck, rökning, höga blodfetter, stort bukomfång, för lite frukt 

och grönt, för lite motion, dåliga alkoholvanor samt tidigare ischemisk hjärtsjukdom 

(Yusuf et al. 2004). Sjukvården bör tidigt erbjuda hjälp till dessa personer för att 

kunna förebygga hjärtinfarkt (Bahall, Seemungal & Legall 2018). Enligt 

Socialstyrelsen (2019) drabbas fler personer med låg utbildningsnivå av hjärtinfarkt 

jämfört med dem med hög utbildningsnivå. 
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En annan kärlsjukdom är stroke. Stroke innebär att det blir en blödning i hjärnan, 

alternativt att det blir stopp i de kärl som förser hjärnan med syrerikt blod (Ericson 

& Ericson 2012). En studie utförd i Norge undersökte personers upplevelse av hur 

livet förändrades efter en mild stroke. I studien framkom att deltagarna upplevde en 

rad förändringar. Utöver förändringar som smärta, brist på energi samt nedsatt 

mental kapacitet i form av minnessvikt eller koncentrationssvårigheter beskrevs 

även sorg. Sorg över att livet inte blir som förr. Att livet inte matchar med 

personernas livsideal. Trots detta beskrevs även känslan av motivation till 

livsstilsförändringar (Taule & Råheim 2014).  

 

Inom omvårdnaden beskrivs begreppet miljö som ett centralt begrepp (Edvardsson 

& Wijk 2009). Miljö innebär omgivning eller omgivande förhållanden. Det används 

som begrepp vid samspelet mellan omgivningen och de människor, djur eller andra 

organismer som lever där (Nationalencyklopedin 2019a). Miljön är en annan faktor 

som påverkar risken för hjärtinfarkt. I en studie utförd i Stockholm presenterades att 

en stressfull miljö på arbetsplatsen ökade risken för hjärtinfarkt (László, Ahnve, 

Hallqvist, Ahlbom & Janszky 2010). Även Folkhälsomyndigheten (2019b) 

informerade om att stress har en negativ påverkan inte enbart på hjärta och kärl utan 

också på resten av kroppen. Vid långvarig stress kan kroppen ta skada. Detta ökar 

mottagligheten för sjukdomar. 

 

Ytterligare centrala begrepp som utgör värdegrunden för omvårdnad är människa 

och hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Människa definieras som en 

kulturskapande samt samhällsbyggande varelse med hög intelligens och talförmåga 

(Nationalencyklopedin 2019b). Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskrev i 

värdegrund för omvårdnad att människan framställs som en fri individ med 

förmågan att ta ansvar och göra val som en generell och en unik varelse. Då 

människan är unik ska hen bemötas efter ett personcentrerat förhållningssätt samt 

efter sina egna förutsättningar.  

 

WHO:s definition av hälsa innebär inte enbart frånvaro av sjukdom. Ett tillstånd av 

fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande är målet för varje människa 

(Folkhälsomyndigheten 2019c). Vald teoretisk referensram för denna 

litteratursammanställning var Copingteorin myntad av Lazarus och Folkman där 
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fokus var copingstrategier som underlättade hanteringen av olika utmaningar eller 

krav. Teorin kan delas upp i tre huvudstrategier för att vid stressande situationer 

hantera detta. Uppdelningen består av problemfokuserad coping, emotionsfokuserad 

coping samt meningsskapande coping. Problemfokuserad coping handlar om att 

aktivt försöka lösa ett upplevt problem alternativt att påverka och ändra en situation 

som upplevs stressframkallande. Den emotionsfokuserade copingen syftar till att 

ändra sin upplevelse av en specifik situation (Harris Kalfoss 2011). Enligt 

nationalencyklopedin kan begreppet upplevelse definieras som något personen varit 

med om (Nationalencyklopedin 2019c). En upplevelse kan uppfattas som både 

positiv eller negativ (Malmgren 2009). Vidare fokuserar meningsskapande coping 

på att i en stressframkallande situation försöka finna en positiv betydelse (Harris 

Kalfoss 2011). En studie utförd i Norge presenterade i sitt resultat att coping främjat 

deltagarnas egenvård (Nordfonn, Morken, Bru & Lunde Husebø 2019). Dorothea 

Orem som myntade egenvårdsteorin beskrev egenvård som en del av omvårdnaden 

(Raile Alligood 2014). 

 

I eftervården för dem som drabbades av hjärtinfarkt var sjuksköterskan en central 

person (Nortvedt & Grønseth 2011). Sjuksköterskan som mötte personen efter en 

hjärtinfarkt ställdes inför utmaningen att främja dennes egenvård. Detta för att 

hjälpa personen med dess egna rehabilitering samt behövliga livsstilsförändringar så 

som ändra matvanor, motionsvanor eller rutiner i arbetslivet (Eikeland, Haugland & 

Stubberud 2011). Den kontrollerade sjukhusmiljön skiljde sig från hemmet vilket 

ledde till att personen hade eget ansvar över medicinering och rehabilitering 

(Nordfonn et al. 2019). För att sjuksköterskan ska kunna anpassa omvårdnaden till 

den enskilde individen bör kunskap finnas om personens kulturella bakgrund, 

livssituation, utbildning, funktionsnivå, tidigare sjukdomserfarenhet samt eventuella 

livskriser. Reaktionen efter en hjärtinfarkt är individuell, sjuksköterskan bör därför 

ha vetskap om krishantering (Eikeland, Haugland & Stubberud 2011).  

 

En relation som medför något gott för patienten anses vara vårdande (Snellman 

2009). Enligt en studie utförd i Västernorrland i Sverige menade informatörerna 

bestående av sjuksköterskor att hälsofrämjande samt förebyggande av sjukdomar är 

nödvändigt kopplat till patientens hälsa. Att jobba med hälsofrämjande arbete 

innebär en direkt samverkan med patienten. Detta möjliggör en nära relation mellan 
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sjuksköterskan och patienten vilket underlättar hälsofrämjande arbete som kan leda 

till en hälsosammare livsstil. Sjuksköterskorna upplevde en stimulans av att använda 

sig själva som redskap vid de hälsofrämjande samtalen för att förebygga hjärt-kärl 

sjukdomar och däribland hjärtinfarkt (Lundberg, C-Jong, Kristiansen & Jong 2017). 

 

1.1 Problemformulering 

Hjärt-kärlsjukdomar är ett folkhälsoproblem i världen. Hjärtinfarkt är hos både män 

och kvinnor den vanligaste enskilda dödsorsaken. Det innebär att blodtillförseln blir 

otillräcklig vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Högt alkoholintag, högt 

blodtryck, diabetes samt rökning är exempel på riskfaktorer som kan leda till en 

hjärtinfarkt. Det finns även forskning som visat att stress på arbetsplatsen har en 

negativ effekt kopplat till hjärtinfarkt. Statistik från år 2017 visade att 25 300 

personer drabbades av hjärtinfarkt. Dock sjunker insjuknandet jämfört med tidigare 

år. Livet efter att ha överlevt en hjärtinfarkt kan skilja sig från det liv man levde 

innan. Detta innebär att patienterna som drabbas kan behöva använda sig av 

copingstrategier för att hantera den nya situationen. Det förekom få 

litteratursammanställningar av konsekvenserna efter en hjärtinfarkt. Majoriteten 

artiklar specificerade sig mot enskilda upplevelser. Få studier beskriver 

övergripande hur livet förändrades efter en hjärtinfarkt. Därför kan denna 

sammanställande litteraturstudie bidra med ökad kunskap hos sjuksköterskor och 

främja arbetet med personers hantering av upplevelser efter en hjärtinfarkt. 

 

1.2 Syfte 

Personers upplevelser av hur livet förändrats efter en hjärtinfarkt. 

 

1.3 Frågeställning  

Hur upplever personer att livet förändrats efter att ha genomgått en hjärtinfarkt? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 
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2.2 Sökstrategi 

I våra sökningar använde vi oss av databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Då 

utbudet av artiklar som var relevant till vårt syfte var begränsat valde vi att vidga vår 

sökning till flera databaser. Vår strategi var att hålla oss under 200 sökträffar per 

sökning. I möjligaste mån användes samma sökbegrepp samt söktermer i de olika 

databaserna för att undersöka eventuella skillnader i utbud av artiklar samt 

eventuella skillnader i sökresultatet. Dock omformulerades sökningarna om de inte 

genererade något användbart. Vissa begränsningar användes för att minimera 

sökträffar, lättare hitta artiklar som kunde öppnas med full text samt sålla bort äldre 

artiklar för att kunna ta del av nyare forskning. Begränsningar vi använde oss av i 

PubMed var ”Högskolan i Gävle”, max tio år gamla samt ”full text”. ”Full text” 

valdes på grund av svårigheter att minimera sökningarna utan att förlora för många 

sökträffar. I Cinahl användes 2009-2019 och ”Högskolan i Gävle”. I PsycINFO 

2009-2018. PsycINFO ändrade automatiskt årtal till 2018 då inga artiklar utifrån 

valda sökord publicerats år 2019. En manuell sökning genomfördes vilken 

genererade ytterligare två artiklar.    

 

I våra sökningar användes MeSH-termer, Major topic-termer samt fritext. MeSH-

termer kan användas för att på ett metodiskt sätt använda olika termer för att finna 

samma begrepp (Polit & Beck 2017). Då vi upplevde att sökorden ibland genererade 

samma artiklar frångick vi mesh-termer och major topics och sökte istället på en 

längre mening. Så som ”patients recovery after a "myocardial infarction"”, ”changes 

in life after a myocardial infarction”, ”patients experience after myocardial 

infarction” och ”experiences after myocardial infarction”. Sökorden valdes ut utifrån 

vad som var relevant kopplat till syftet. Vi använde: myocardial infarction (MeSH 

Major topic, MeSH & fritext), mi (fritext), patient (fritext), experiences (fritext), 

lifestyle (fritext), qualitative study (fritext), life change events (fritext) och recovery 

(fritext). Sökningarna gjordes som enstaka termer, flera enstaka termer med hjälp av 

booleanska söktermer så som AND samt hela meningar. Booleanska söktermer kan 

enligt Polit och Beck (2017) användas för att expandera alternativt begränsa en 

sökning. Se Tabell 1.  
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Tabell 1: Söktabell 

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

 

Antal möjliga 

artiklar  

(exklusive 

dubletter)  

Antal valda 

artiklar 

Cinahl 2009-2019 

190826 

Myocardial infarction 

(fritext) AND 

qualitative study 

(fritext) AND 

experience (fritext) 

82 6 4 

Cinahl 2009-2019  

190826 

myocardial infarction 

or mi (fritext) AND 

lifestyle (fritext)  

AND qualitative 

study (fritext) 

29 2 0 

 

Cinahl 

Högskolan i Gävle 

2009-2019  

190826 

changes in life after a 

myocardial infarction 

(fritext) 

122 4 2 

Pubmed Högskolan i Gävle 

10 år  

190826 

”Myocardial 

Infarction” [Mesh] 

AND patient 

experiences (fritext) 

73 3 1 

Pubmed Högskolan i Gävle 

10 år 

Full text 

190826 

"Myocardial 

Infarction"[MeSH 

Major Topic] AND 

qualitative study 

(fritext) 

140 1 1 

Pubmed Högskolan i Gävle 

10 år  

Full text  

190826 

"Myocardial 

Infarction"[Mesh] 

AND experiences 

(fritext) 

94 1 0 

Pubmed Högskolan i Gävle 

10 år   

190826 

("Myocardial 

Infarction"[Majr]) 

AND experience 

(fritext) AND 

qualitative study 

(fritext) 

38 1 0 

Pubmed Högskolan i Gävle 

10 år  

190826 

patients recovery 

after a "myocardial 

infarction" (fritext) 

AND qualitative 

study (fritext) 

12 1 0 

Pubmed Högskolan i Gävle 

10 år 

Full text 

190826 

patients experience 

after myocardial 

infarction (fritext) 

AND qualitative 

study (fritext) 

18 3 1 
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Pubmed Högskolan i Gävle 

10 år  

Full text 

190826 

experiences after 

myocardial infarction 

(fritext) AND 

qualitative study 

(fritext) 

24 1 0 

Pubmed Högskolan i Gävle 

10 år 

190826 

myocardial infarction 

(fritext) AND patient 

(fritext) AND 

qualitative study 

(fritext) 

213 1 0 

 

Pubmed 

Högskolan i Gävle  

10 år 

190826 

Experiences after 

myocardial infarction 

(fritext) 
83 1 0 

PsycINFO 2009-2018  

190826 

”myocardial 

infarction” AND life 

change events or 

experience (fritext) 

AND qualitative 

study (fritext) 

38 1 0 

PsycINFO 2009-2018  

190826 

Changes in life after a 

myocardial infarction 

(fritext) 

45 1 0 

 190829 Manuell sökning  2 2 

    Totalt: 29         Totalt: 11 
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2.3 Urvalskriterier 

Vi valde att använda oss av kvalitativa studier då vi ville undersöka patienters 

upplevelser efter att ha genomgått en hjärtinfarkt. Polit och Beck (2017) menar att 

karaktäristiskt för kvalitativa studier är att de tenderar att bli holistiskt. Att de 

kvalitativa studierna fokuserar till att skapa en bredare förståelse av helheten. Vårt 

val att enbart inkludera kvalitativa studier ledde till att många studier föll bort. Då vi 

ville undersöka den första tiden efter infarkten sållade vi bort artiklar som 

undersökte förändringar senare än fem år efter sjukdomsdebuten. Syftet med studie 

var att beskriva patienternas egna upplevelser efter att ha överlevt en hjärtinfarkt.  

 

I sökningarna inkluderades både män och kvinnor oavsett ålder som genomgått en 

hjärtinfarkt. Exkluderande faktorer var kvantitativa studier, studier som var äldre än 

10 år, saknade IMRAD , innehöll andra perspektiv än personens egna samt 

upplevelser innan och under pågående hjärtinfarkt. IMRAD-strukturen användes 

som en del i bedömningen av vetenskapligheten i studierna. IMRAD innebär att 

studien är uppbyggd med introduktion, metod, resultat samt diskussion. Vidare 

undersöktes om forskarna hade koppling till något universitet. I vår studie gjordes 

en manuell sökning som genererade två artiklar. Dessa var äldre än tio år vilket vi 

angett som exklusionskriterie. Vi valde dock att inkludera dessa studier då deras 

syfte var ytterst relevant kopplat till vårt. Polit och Beck (2017) menade att 

litteraturstudier främst bör bestå av primärkällor. Detta innebär att beskrivningen av 

studien är skriven av de forskare som genomfört den. Vi använde därför endast 

primärkällor som riktade sig mot vårt syfte. Artiklarna skulle även gå att öppna upp 

i full text.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

När vi sökte artiklar kontrollerades först hur många sökträffar vi fick. Utifrån det 

gick vi vidare för att finna titlar som talade för vårt syfte. Våra sökningar i de olika 

databaserna gav totalt 1011 stycken artiklar från sökningar via Pubmed, Cinahl och 

PsycINFO. Två artiklar inkluderades via manuell sökning. Av de 1011 artiklarna  

var 701 stycken dubbletter som exkluderades. Urvalsprocessen startade genom att vi 

övergripande läste igenom 310 titlar och abstracts. Enligt Polit och Beck (2017) 

måste forskare specificera kriterier för det som ska ingå eller uteslutas i studien. Då 

281 artiklar inte passade med våra inklusionskriterier eller var relevant i förhållande 
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till vårt syfte exkluderades de. Om artikeln bedömdes som vetenskaplig sparade vi 

den i ett pdf-format. Möjliga artiklar till vår studie blev totalt 29 stycken. Se Figur 

1. 

Av dessa 29 exkluderades sammanlagt 18 artiklar. Efter noggrannare granskning 

exkluderades 17 artiklar då vi ansåg dessa irrelevanta i förhållande till vårt syfte. 

Ytterligare en av de artiklar som framkom under de strukturerade sökningarna 

exkluderades då vi efter kvalitetsgranskning ansåg att artikeln inte var av god kvalité 

i förhållande till de andra artiklarna vi funnit. Detta eftersom metoden var dåligt 

beskriven, inklusions- och exklusionskriterier saknades och trovärdighetsaspekten 

kring studien var dåligt beskriven. Detta innebar att 11 artiklar återstod som grund 

till vårt resultat. Samtliga artiklar genomgick en relevans- och kvalitetsgranskning. 

Se Bilaga 1. Dessa granskningar visade att artiklarna undersökte det denna 

litteraturstudie var ämnad att svara på. Då fokus låg på personers upplevelser visade 

det sig att design och metodval var passande för denna litteraturstudie. 
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Figur 1: Flödesschema      
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2.5 Dataanalys  

Vid dataanalysen användes en innehållsanalys enligt Evans (2002). Artiklarna 

granskades vid flertalet tillfällen individuellt av båda författarna. Studien byggdes 

enbart på de granskade artiklarnas resultat. Enligt Ayevard (2014) är det just 

resultatdelen som ska sammanfattas och tolkas. För att minska risken för 

missuppfattningar och stärka objektiviteten diskuterades granskningen av artiklarna 

flertalet gånger. För varje artikel gjorde författarna individuellt en tankekarta. 

Artikelns titel placerades centrerat och utgjorde grunden för kartan. Tankekartan 

utvecklades genom begrepp som identifierades i artikelns presenterade resultat. 

Därefter jämfördes begreppen, bearbetades och slutligen bildades fyra teman. Att 

göra en litteraturstudie kan enligt Polit och Beck (2017) liknas med att göra en 

kvalitativ studie. I båda dessa handlar det om att identifiera viktiga teman utifrån 

insamlad data. 

 

2.6 Etiska överväganden 

För att skapa en objektiv litteraturstudie uteslöts inga artiklar på grund av personliga 

värderingar under urvalsprocessen. Materialet omformulerades för att inte plagiera 

de ursprungliga källorna. Det var dock av stor vikt att fakta inte förvrängdes i 

förhållande till ursprungskällan. I Polit och Beck (2017) skriver de om hur man på 

olika sätt kan påverka ett studieresultat och att det är av yttersta vikt att en studie ska 

vara etiskt korrekt.  

 

3. Resultat    

Resultatet delades upp i fyra teman efter de mest förekommande förändringarna vi 

fann under dataanalysen. Dessa var: 1. Psykologisk påverkan, 2. Trötthet, 3. Fysisk 

påverkan och 4. Sexuell påverkan. En strukturerad översikt presenteras i Bilaga 2: 

Artiklarnas författare, titel och metodinnehåll samt i Bilaga 3: Valda artiklars 

författare, syfte och resultat.  

 

3.1 Psykologisk påverkan  

I resultatet framkom att både kvinnor och män i varierade åldrar upplevde ångest 

som en följd av hjärtinfarkten. Ångest som dels grundades i rädsla för att drabbas av 

ytterligare en hjärtinfarkt (Junehag, Asplund & Svedlund 2013; Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson 2007). Detta stärktes av Kazimiera Andersson, Borglin & 
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Willman (2013) där författarna menade att deltagarna upplevde en konstant känsla 

av rädsla och ångest direkt efter hjärtinfarkten. Rädsla visades även ha påverkan på 

sömnen hos delar av deltagarna. De beskrev att de haft svårt att somna på grund av 

rädsla för att inte vakna upp morgonen efter. Hos 58% av deltagarna förekom 

upplevelser som depressiva symtom, känsla av hopplöshet samt nedstämdhet. En del 

av dessa nämnde även att de ibland hade suicidala tankar (Gwaltney et al. 2016). 

 

I en studie av Merritt, de Zoysa och Hutto (2017) framkom att unga män ofta kom 

på sig själva med att på grund av små symtom som lättare bröstsmärta, andnöd och 

förändrad pulsfrekvens, framkalla ångest. Detta på grund av rädsla för ännu en 

hjärtinfarkt eller för tidig död. Andra deltagare beskrev även känslor som irritation, 

ilska, att de haft lättare till tårar samt upplevda känslor av att de var värdelösa samt 

en börda (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007).  

 

En studie utförd i Turkiet menade att mannen var den som av normen tjänar 

pengarna till familjens ekonomi. En del av männen i studien upplevde en 

psykologisk stress att snabbt återgå till arbetet för att familjens ekonomi inte skulle 

påverkas negativt av deras hjärtinfarkt. Hälften av deltagarna i studien menade att de 

efter diagnosen ändrade uppfattning om deras jobb då de upplevde att jobbet var 

stressigt och påverkade deras hälsa negativt (Şahan, Demiral, Kılıç & Aslan 2016). 

Kazimiera Andersson, Borglin och Willman (2013) beskrev hur deltagarna även i 

deras studie upplevde en oro relaterat till att försätta familjen i ekonomisk kris på 

grund av sjukskrivning. Dock förekom denna oro hos både män och kvinnor. 

 

En del deltagare beskrev hjärtinfarkten som en ”turning point”. Att de efter 

hjärtinfarkten omvärderade värdet av familjen jämfört med materiella ting och 

arbete. Vissa menade att de inte engagerade sig i arbetet på samma sätt som innan 

infarkten. De kände tacksamhet för en andra chans i livet (Şahan et al. 2016). Andra 

menade att de vaknade till efter infarkten och därmed valde att lägga om kosten 

(Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013). I ytterligare en studie framkom 

att deltagarna efter hjärtinfarkten förstod vikten av motion. Att de börjat ta dagliga 

promenader för att förbättra deras hälsa (Junehag, Asplund & Svedlund 2013). 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008) redovisade fakta om hur kvinnor i 

studien började prioritera sig själva och minskade mängden ”måsten”. Det beskrevs 
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även i Junehag, Asplund och Svedlund (2014) hur deltagarna efter hjärtinfarkten 

blivit motiverade att ändra både små och stora livsstilsrelaterade faktorer.    

 

3.2 Trötthet 

En återkommande förändring var trötthet. Både mental samt fysisk (Fredriksson-

Larsson, Alsen & Brink 2013). Enligt Gwaltney et al. (2016) var tröttheten den mest 

påtalade förändringen. En del deltagare menade att den fysiska tröttheten fick dem 

att känna sig tjugo år äldre (Merritt, de Zoysa & Hutto 2017). Kazimiera Andersson, 

Borglin och Willman (2013) beskrev hur deltagare ansåg att den låga energin 

hindrade dem från att utföra aktiviteter de tidigare utförde i det dagliga livet. De 

menade även att detta påverkade det vardagliga livet samt familjen. Bristen på 

energi både mentalt och fysiskt resulterade i begränsningar. Så som hur de 

socialiserade med vänner och familj. Spontana utflykter minskade, aktiviteter 

deltagarna utförde med sina barn tvingades utföras i ett lugnare tempo än innan 

hjärtinfarkten (Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013).  

 

I en studie beskrev deltagarna olika sorters trötthet som uppkom efter 

sjukdomsdebuten. Förutom generell trötthet och sömnighet påtalades även brist på 

fysisk energi, mental energi samt brist på motivation att ta sig an även de minsta 

aktiviteter. Flera i studien menade att de upplevde tröttheten som konstant men att 

det kunde variera i intensitet under dagen (Gwaltney et al. 2016). 

 

Som tidigare nämnt förekom känslor som depression efter hjärtinfarkten hos en del 

deltagare (Gwaltney et al. 2016). Tröttheten var en faktor som beskrevs framkalla 

symtom som överensstämde med depression (Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink 

2013).   

 

3.3 Fysisk påverkan 

Fysisk påverkan efter hjärtinfarkten beskrevs som andnöd, muskelsvaghet samt 

bröstsmärta (Junehag, Asplund & Svedlund 2014). Bröstsmärtan presenterades även 

i ytterligare en studie där den beskrevs uppkomma av olika anledningar hos män 

jämfört med kvinnor. Män påtalade att smärtan uppkom vid fysisk ansträngning 

medan kvinnor menade att oro, ångest och ilska var faktorer som framkallade 

bröstsmärtan (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007). Ytterligare en studie 
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nämnde fysisk aktivitet samt ångest som utlösande faktorer till bröstsmärta. De 

presenterade dock inga skillnader mellan könen gällande vilken faktor som var den 

utlösande. Deltagare i denna studie menade även att bröstsmärtan kunde uppkomma 

utan anledning. De kunde sitta hemma i soffan och titta på tv när smärtan uppkom. 

Denna studie utfördes i USA och innehöll 38 deltagare. Av dessa 38 påtalade 58% 

av deltagarna att de även upplevde andnöd som en konsekvens av hjärtinfarkten. 

Detta uppkom både vid motion samt vid vardagliga aktiviteter (Gwaltney et al. 

2016). Under dataanalysen blev det tydligt att det även förekom deltagare med en 

annan uppfattning. En del beskrev hur den fysiska kapaciteten ökade jämfört med 

tiden innan hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008).  

 

Fysisk svaghet beskrevs som en påverkan efter hjärtinfarkt. Deltagare i studien 

rapporterade kroppslig trötthet och minskad fysisk aktivitet trots att det gått över ett 

år sedan hjärtinfarkten. Detta påverkade dem i dagliga livet. Svaghetskänsla i armar 

och ben tvingade dem att stanna under promenader för att hämta andan (Junehag, 

Asplund & Svedlund 2014).  

 

En studie av Merritt, de Zoysa och Hutto (2017) undersökte mäns upplevelser efter 

en hjärtinfarkt. Det framkom att den fysiska svagheten påverkade deltagarnas 

självkänsla. Upplevelser att svaghet hotade deras manlighet och den norm som finns 

kring att män ska vara starka gav dem själva uppfattningen av att hjärtinfarkten 

påverkade dess manlighet till det mindre. De upplevde känslor som att bli 

”överkörd” av vänner och familj när de ville utföra en mild fysiskt krävande 

aktivitet, exempelvis ommöblering. Detta ledde till frustration över hur påtagligt det 

blev att de var fysiskt sårbara efter hjärtinfarkten (Meritt, de Zoysa & Hutto 2017). 

 

En annan fysisk påverkan efter en hjärtinfarkt var den kognitiva påverkan. En del 

menade att det var kroniska förändringar i form av minnessvikt och svårigheter med 

koncentrationen. Andra påtalade tillfällig påverkan som kunde hålla i sig i timmar 

eller dagar. Detta framträdde som förvirrat sinnestillstånd (Kristofferzon, Löfmark 

& Carlsson 2007).   

 

Tidigare nämndes att en grupp deltagare bestående av män på grund av trötthet 

kände sig äldre (Merritt, de Zoysa & Hutto 2017). I en annan studie framkom att 



 

15 

 

specifikt kvinnor såg sin nya hälsosituation som en uppenbar del i åldrandet 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). 

 

3.4 Sexuell påverkan  

Trötthet samt ångest påverkade en del av deltagarna kopplat till deras sexlust vilket 

lett till minskad sexuell aktivitet. De behövde aktivt jobba på att upprätthålla den 

sexuella hälsan. Hjärtinfarkten påverkade sexlivet och därmed de sexuella 

relationerna. Det framkom i studien att många uppskattade närheten mer än själva 

sexet. Vissa kvinnor slutade helt med sexuella aktiviteter på grund av deras mentala 

problematik och bristen på energi (H. Søderberg, P. Johansen, Herning & K. Berg 

2013). Flera personer i en studie från Spanien menade att de efter en första 

hjärtinfarkt upplevde större påverkan på sexlivet efter insjuknandet där både 

frekvens och lusten till sex minskade. Ofta berodde detta på rädsla för ytterligare en 

hjärtinfarkt relaterat till rekommendationer från sjukvården. Rekommendationer 

som att första tiden avstå från sexuella aktiviteter på grund av förhöjd puls (López-

Medin, Gil-Garcí, Sánchez-Criad & L. Pancorbo-Hidalgo 2016). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka personers upplevelser av hur 

livet förändrats efter en hjärtinfarkt. I vårt resultat framkom det att personer främst 

upplevde psykologiska förändringar, fysiska förändringar, sexuella förändringar 

samt en nytillkommen trötthet. Dessa förändringar ansågs främst begränsa 

deltagarna, i vissa fall kunde förändringarna dock bidra till känslor som att få en 

andra chans. En motivation till livsstilsförändring. Ångest, oro och rädsla som 

uppkom efter hjärtinfarkten var gemensamt och återkommande. En del deltagare 

upplevde att förändringarna inkräktade på självkänslan och självständigheten. 

Trötthet var det symtom som beskrevs som mest påtagligt då det begränsade 

deltagarna i dess vardagliga liv.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Copingstrategier vid förändring i livet 

Resultatet påvisade främst negativa förändringar efter en hjärtinfarkt, enstaka 

positiva förändringar nämndes (Sahan et al. 2016; Kazimiera Andersson, Borglin & 
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Willman 2013; Junehag, Asplund & Svedlund 2013; Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson 2008; Junehag, Asplund & Svedlund 2014). För att hantera dessa 

förändringar kan copingstrategier användas (Folkman 1997). En studie av Fuochi 

och Foá (2018) presenterade att de kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt och 

använde coping för att hantera situationen visades må bättre än dem som undvek de 

copingstrategier studien ämnade undersöka. Studien visade att kvinnorna som 

använde coping hade högre livskvalitet samt mindre risk för psykisk ohälsa. 

Copingstrategier som visades ha effekt var religiös coping samt problemfokuserad 

coping. Tilltro till sin egen förmåga och socialt stöd var viktigt i deras anpassning 

till livet efter hjärtinfarkten (Fuochi & Foá 2018). Det förekom även studier som 

påvisade att coping användes av anhöriga till dem som drabbades av hjärtinfarkt. 

Användningen av coping var som högst precis efter hjärtinfarkten och minskade 

sedan med åren (Son, A. Thomas & Friedmann 2013). Folkman (1997) skrev om 

hur anhöriga med hjälp av coping kunnat hantera stressfulla situationer, bemöta de 

drabbade på ett bra sätt samt se positivt på livet trots sjukdom. Det är rimligt att anta 

att både den drabbade samt dennes anhöriga tidigt bör fångas upp efter en 

hjärtinfarkt då användningen av coping kan ses som ett behov av stöd. Att 

användningen av coping minskat med åren kan tyda på att de anhöriga anpassat sig 

till den nya vardagen.  

 

      4.2.2 Fysiska förändringar och symtom 

I resultatet beskrevs fysiska förändringar som bland annat andnöd, muskelsvaghet 

och bröstsmärta (Junehag, Asplund & Svedlund 2014). Detta är symtom som stärks 

av tidigare forskning från år 2005 (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2005). 

Symtom som beskrevs för 15 år sedan beskrevs även idag vilket gör det rimligt att 

anta att förändringarna efter en hjärtinfarkt är liknande idag som för 15 år sedan. 

Utöver den individuella rehabiliteringen som personerna erbjuds kan antas att en 

generell plan bör finnas. Detta eftersom forskningen tydligt påvisade vanligt 

förekommande symtom. Den bröstsmärta som fanns beskriven av deltagarna 

uppkom av en rad olika anledningar. En studie presenterade dessutom skillnader 

mellan könen. Männen i studien upplevde att smärtan uppkom vid fysisk 

ansträngning medan kvinnorna upplevde att ångest och oro var orsaken 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2007). Junehag, Asplund och Svedlund (2014) 

samt Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) presenterade en tydlig skillnad 
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trots att studierna hade liknande syften. Vi menar att antalet deltagare möjligen 

påverkade generaliserbarheten. Då enbart kvalitativa artiklar inkluderades kan det 

anses vara tveksamt om resultaten är överförbara till gruppen i stort.   

 

4.2.3 Tankar och känslor efter allvarlig sjukdom 

I flera av de artiklar vi använde i resultatet framkom att deltagarna upplevde 

variationer av depression eller rädsla. Dessa känslor berodde ofta på oro att drabbas 

av en ny hjärtinfarkt (Junehag, Asplund & Svedlund 2013; Kazimiera Andersson, 

Borglin & Willman 2013). Deltagarna upplevde även ångest om vad som skulle 

hända med familjen om en till hjärtinfarkt skulle inträffa (Kazimiera Andersson, 

Borglin & Willman 2013). Ovannämnda studier överensstämde med en studie gjord 

på strokepatienter där deltagarna drabbades av nedstämdhet och depressiva symtom 

vilket ledde till isolering. Författarna menade att ett flertal deltagare beskrev 

otillräcklighet och känslan att inte vilja vara till besvär som orsaken till dessa 

känslor (R. Pappadis et al.2019). Detta kan anses stärka att copingstrategier behöver 

tillämpas efter en hjärt-kärlincident. Coping hjälper människor att hantera svåra 

situationer (Folkman 1997).  

 

Vi anser utifrån det presenterade resultatet att det främst beskrevs negativa 

konsekvenser av hjärtinfarkt. I denna litteraturstudie presenterades även motsatsen. 

Vissa av deltagarna i studierna uttryckte upplevelser av att ha fått en andra chans. 

Det ledde till olika livsstilsförändringar som ansågs vara positiva (Sahan et al. 2016; 

Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 2013; Junehag, Asplund & Svedlund 

2013; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008; Junehag, Asplund & Svedlund 

2014). Detta kan även ses i en studie gjord på personer som genomgått en mild 

stroke då de trots sina begränsningar blev motiverade till livsstilsförändringar. De 

kämpade för att kroppsligt komma tillbaka till det normala (Taule & Råheim 2014). 

Det kan därför antas utifrån denna litteraturstudie att sjukdom inte alltid enbart 

behöver leda till negativa känslor, det kan även leda till något positivt. 

 

4.2.4 Trötthet och dess påverkan 

I resultatet presenterades att deltagarna upplevde olika varianter av trötthet. Den 

uppfattades vara både mental och fysisk (Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink 

2013). I en studie uttalade sig deltagarna om en begränsad vardag relaterat till 
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tröttheten som uppkommit efter hjärtinfarkten. Denna trötthet tillsammans med 

minskad fysisk kapacitet orsakade att deltagarna blev begränsade i deras vardagliga 

liv. Vidare beskrevs hur allvarlig sjukdom drabbar fler än bara den som blivit sjuk. 

Författarna menade att familjelivet förändrades negativt då aktiviteter och 

vardagliga sysslor måste anpassas efter den drabbades dagsform (Kazimiera 

Andersson, Borglin & Willman 2013). Detta stämde in med ett flertal studier om 

hjärtsvikt där deltagarna upplevde social isolering på grund av deras sjukdom. 

Deltagarna beskrev hur de inte kunnat följa med på resor och tillställningar samt att 

de haft svårt med aktiviteter inomhus och utomhus på grund av andfåddhet och 

trötthet (Paturzo et al. 2016; Chuen Wei Seah, Kiat Tan, Chew Huang Gan & Wang 

2016; Walthall, Jenkinson & Boulton 2016). Det kan diskuteras om kriterierna 

uppfylls enligt definitionen av hälsa framtagen WHO. Enligt definitionen innebär 

hälsa fysisk-, psykisk- och socialt välmående (Folkhälsomyndigheten 2019c). Vi 

anser att isolering i hemmet på grund av sjukdom kan påverka det psykiska 

välmåendet och därmed riskera hälsan.    

 

4.3 Metoddiskussion 

Utifrån våra inklusions- samt exklusionskriterier har utbudet av artiklar varit 

begränsat. Främst har valet att utesluta kvantitativa studier gjort att mycket fallit 

bort. Att inkludera även dessa hade kunnat förändra resultatet. En stor andel av 

sökresultatet utgjordes av dubbletter. Många av sökträffarna handlade om annat än 

det vi sökt så som exempelvis symtom av hjärtinfarkt. För att undvika studier som 

inte var relevanta kopplat till syftet hade den booleanska söktermen NOT kunnat 

användas. Då vi hade svårt att hitta tillräckligt med kvalitativa artiklar med relevant 

syfte valde vi att inkludera två artiklar via manuell sökning. Dessa artiklar var äldre 

än vad vi angett i våra inklusionskriterier. Enligt Polit och Beck (2017) bör 

originalartiklarna som används i resultatet inte vara mer än 15 år gamla. Utifrån 

detta valde vi att inkludera artiklarna då vi bedömde de som användbara enligt den 

relevans och kvalitetsgranskning vi gjort. Som tidigare nämndes i metodavsnittet 

ledde granskningsmallarna till att en av artiklarna exkluderades på grund av 

bristande kvalitet. Det framkom även utifrån granskningen att de artiklar som 

användes i resultatet svarade på det denna litteratursammanställning ämnade 

undersöka. Den granskningen som utförts av samtliga artiklar anses stärka arbetets 

trovärdighet.   
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I studien inkluderades enbart kvalitativa artiklar, detta för att få en mer målande bild 

av deltagarnas känslor och upplevelser. Kvalitativa studier innebär generellt en 

mindre population, alltså färre deltagare. Detta kan haft negativ påverkan på 

resultatets generaliserbarhet. Något som kvantitativa artiklar hade kunnat påverka då 

de generellt har fler deltagare. I litteraturstudien förekom fler män än kvinnor, även 

detta påverkar generaliserbarheten. Eftersom forskarna själva utfört intervjuerna i 

många av studierna går det inte att helt fastställa objektivitet. Detta eftersom 

forskarna omedvetet under intervjun kunnat påverka intervjun åt ett eller annat håll 

(Polit & Beck 2017). Att kombinera resultatet med kvantitativa studier där forskarna 

inte är involverade på samma sätt hade eventuellt ökat objektiviteten.  

 

Under dataanalysen användes innehållsanalysen enligt Evans (2002). Tankekartor 

utformades vid bearbetningen av varje artikel. Denna litteratursammanställnings 

trovärdighet ansågs stärkas då vi under dataanalysen jämförde våra individuella 

uppfattningar om studiernas resultat. Om enbart en person utförde denna 

sammanställning hade eventuella misstolkningar som gjordes av studiernas resultat 

kunnat missas. De artiklar som inkluderades var enbart på engelska. Ingen av 

författarna har engelska som modersmål vilket krävde ökad noggrannhet vid 

översättningen för att undvika missförstånd.    

 

Funderingar har uppkommit ifall resultatet kunnat påverkas om studien riktats mot 

en specifik population. Exempelvis enbart män, kvinnor eller yngre personer. Under 

sökningen av relevanta artiklar förekom fler studier som riktats enbart mot män 

jämfört med kvinnor. Utifrån våra sökresultat hade det varit svårt att göra en 

litteraturstudie med vårt syfte baserat enbart på kvinnor då underlaget hade varit för 

tunt.  

 

4.4 Kliniska implikationer 

Symtomen efter en hjärtinfarkt beskrivs samma idag som för 15 år sedan. Med 

forskningen som grund och stöd i diverse former finns möjlighet för bättre 

rehabilitering. Forskningen kan användas som grund för att få ökad kunskap om 

personers individuella upplevelser efter en hjärtinfarkt. Lundberg et al. (2017) 

presenterade resultat där det framkom att sjuksköterskor kände en tillfredställelse i 

att kunna använda sig själv som verktyg vid hälsofrämjande samtal. Att motivera 
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och inspirera till livsstilsförändringar så som ökad motion och ändrade kostvanor är 

exempel på hur sjuksköterskan kan använda sig själv som ett verktyg. Genom att 

öka kunskapen om personers begränsningar, tankar och känslor kan sjuksköterskan 

få en ökad förståelse och på så vis bidra till en förbättrad omvårdnad efter en 

hjärtinfarkt. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Då hjärtkärl-sjukdomar, så som hjärtinfarkt, är en återkommande diagnos inom 

sjukvården finns möjligheten att vi som sjuksköterskor kommer möta dessa 

patienter oavsett arbetsplats. Det vore därför intressant att forska vidare på patienters 

upplevelse efter en hjärtinfarkt. Forskning på området finns, men är begränsat. 

Främst gällande artiklar med kvalitativ ansats. Utifrån syftet att undersöka hur 

personer upplever att livet förändrats efter en hjärtinfarkt menar vi att den 

kvalitativa ansatsen med intervjuer är den mest lämpade designen. Detta då det ger 

mer utrymme att beskriva sina upplevelser och öppnar upp möjligheten för 

deltagarna att ge en mer målande bild. Forskning kan ge förbättringsmöjligheter i 

eftervården för patienter. Mer forskning om personers upplevelser skulle även kunna 

ge kunskap om hanteringsstrategier som i slutändan kan förbättra livskvalitén för 

den som överlevt en hjärtinfarkt. Vi menar därför att fler studier bör göras utifrån 

kvalitativ design.  

 

4.6 Slutsats 

I vårt resultat framkom att personer främst upplevde psykologiska förändringar, 

fysiska förändringar samt sexuella förändringar. Detta är samma symtom som 

beskrevs för 15 år sedan. Förändringarna ansågs främst begränsa deltagarna, i vissa 

fall kunde förändringarna dock bidra till känslor som att få en andra chans i livet. 

Vid bearbetningen av de psykologiska förändringarna har coping visats hjälpa 

människor. Ökad kunskap hos sjuksköterskor om personers tankar, känslor samt 

upplevda begränsningar kan bidra till att personerna kan få hjälp att hantera sina 

upplevelser. Både vid preventivt arbete men även för att underlätta arbetet med 

personers hantering av dess upplevelser och måendet efter en hjärtinfarkt.  
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Kvalitativ 

ansats 

Män och 

kvinnor i 

åldrarna 40-

81 år som 

diagnostiserat

s med akut 

hjärtinfarkt 

eller angina 

pectoris. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Medellängden 

för intervjuerna 

var ca 56min 

och hölls 

hemma hos 

deltagarna. 

Observerande 

anteckningar 

togs under 

intervjuerna 

som 

komplement för 

att tolka 

informationen.  

Tematisk 

innehållsanalys 

Lena 

Junehag, 

Kenneth 

Asplund & 

Marianne 

Svedlund 

(2013) 

Sverige  

A qualitative 

study: 

perceptions 

of the 

psychosocial 

consequense

s and access 

to support 

after an 

acute 

myocardial 

infarction 

Deskriptiv 

design, 

Kvalitativ 

ansats  

Män och 

kvinnor som 

upplevt sin 

första 

hjärtinfarkt 

mellan 

åldrarna 46-

73 år.  

En av forskarna 

utförde 

intervjuerna 

som varade ca 

20 till 56 

minuter. 

Intervjuguide 

användes och 

öppna frågor 

ställdes.  

Tematisk 

innehållsanalys 



 

 

Lena 

Junehag, 

Kenneth 

Asplund & 

Marianne 

Svedlund 

(2014) 

Sverige  

Perceptions 

of illness, 

lifestyle and 

support after 

an acute 

myocardial 

infarction 

 

Deskriptiv 

design, 

Kvalitativ 

ansats 

Män och 

kvinnor i 

åldern 46-73 

år som 

diagnostiserat

s med en 

första 

hjärtinfarkt. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

gjorda av den 

första 

författaren. 

Deltagaren 

valde plats för 

intervjun vilket 

blev deltagarnas 

hem, 

universitetet, 

via telefon eller 

annan plats. 

Intervjuerna tog 

20-56 min. 

Tematisk 

innehållsanalys 

Lene H 

Søderberg, 

Pernille P 

Johansen, 

Margrethe 

Herning & 

Selina K 

Berg  

(2013) 

Danmark 

 

Women’s 

experiences 

of sexual 

health after 

first-time 

myocardial 

infarction 

 

Fenomeno

logisk-

hermaneut

isk design, 

Kvalitativ 

ansats  

Kvinnor 49-

64 år som 

diagnostiserat

s med sin 

första 

hjärtinfarkt.  

Intervjustudie 

där en semi-

strukturerad 

intervjuguide 

utvecklades och 

användes. 

Intervjuerna 

utfördes på 

sjukhuset eller i 

deltagarnas hem 

med två 

sjuksköterske-

forskare 

medverkande. 

Intervjuerna tog 

30-45 min. 

Tematisk 

innehållsanalys 

Marja-Leena 

Kristofferzo

n, Rurik 

Lofmark & 

Marianne 

Carlsson 

(2007) 

Sverige 

Striving for 

balance in 

daily life: 

experiences 

of Swedish 

women and 

men shortly 

after a 

myocardial 

infarctio 

 

Deskriptiv 

design, 

Kvalitativ 

ansats  

Män och 

kvinnor i 

åldrarna 47-

90 som 

diagnostiserat

s med 

hjärtinfarkt. 

Intervjustudie 

där semi-

strukturerad 

intervjuguide 

användes. 

Intervjuerna 

utfördes i 

deltagarnas 

hem, 

öppenvårdsklini

ker eller på 

intervjuarens 

arbetsplats. 

Intervjuerna tog 

30-90 min. 

Tematisk 

innehållsanalys  

Marja-Leena 

Kristofferzo

n, Rurik 

Lofmark & 

Managing 

consequence

s and finding 

hope – 

Deskriptiv 

design, 

Kvalitativ 

ansats 

Män och 

kvinnor i 

åldrarna 47-

90 som 

Intervjustudie 

med semi-

strukturerad 

intervjuguide 

Tematisk 

innehållsanalys 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne 

Carlsson 

(2008) 

Sverige 

experiences 

of Swedish 

women and 

men 4–6 

months after 

myocardial 

infarction 

 

diagnostiserat

s med 

hjärtinfarkt. 

användes. 

Intervjuerna 

utfördes i 

deltagarnas 

hem, 

öppenvårdsklini

ker eller på 

intervjuarens 

arbetsplats. 

Intervjuerna tog 

30-90 min. 

Ulla 

Fredriksson-

Larsson, Pia 

Alsen & Eva 

Brink 

(2013) 

Sverige 

I've lost the 

person I 

used to be—

Experiences 

of the 

consequence

s of fatigue 

following 

myocardial 

infarction 

Konstrukti

v grundad 

teori, 

Kvalitativ 

ansats 

Kvinnor och 

män i åldrarna 

42-75 som 

blivit 

diagnostiserad

e med en 

hjärtinfarkt 

Intervjustudie. 

Intervjuerna 

utfördes på 

sjukhuset, 

hemma hos 

deltagarna, på 

deltagarens 

arbete och ett 

eget rum på en 

restaurang. 

Intervjutid 

45min-2 

timmar. 

Tematisk 

innehållsanalys 



 

 

Bilaga 3 

Tabell 4: Valda artiklars innehåll 

Författare Syfte Resultat  

Ceyda Şahan, Yücel Demiral, 

Bülent Kılıç & Özgür Asla 

 

 

Syftet med den kvalitativa 

studien är att undersöka 

förändringar i anställning och 

arbetsvilkor hos patienter efter 

hjärtinfarkt samt faktorer som 

påverkar så som 

socioekonomiska, personliga 

och miljömässiga. 

Många av deltagarna 

fortsatte jobba på samma 

jobb men med färre 

arbetstimmar. En del av 

deltagarna ville byta till ett 

enklare jobb om det fanns 

möjlighet.  

Chad Gwaltney, Matthew 

Reaney, Meaghan Krohe, Mona 

M. Martin, Heather Falvey & 

Patrick Mollon 

 

 

Denna kvalitativa 

intervjustudien var designad 

att upplysa symtom och 

funktionella begränsningar 

upplevda av patienter året 

efter en hjärtinfarkt. 

Nästan hälften av alla 

symtom var relaterade till 

trötthet. Patienterna 

rapporterade att de upplevde 

allmän trötthet, förlust av 

fysisk/mental energi och 

motivation. Deltagarna 

upplevde även bröstsmärtor, 

obehag, oro/depression samt 

negativ inverkan på sociala 

aktiviteter och relationer. 

Christopher J. Merritt, Nicole de 

Zoysa & Jane M. Hutton 

Att undersöka upplevelsen av 

hjärtinfarkt hos vuxna under 

45år. 

Den här studien fokuserar 

främst på tre teman där det 

beskrevs att de förlorade 

manligheten t.ex. genom 

minskad styrka och att de 

hamnade i 

beroendeställning, känslan 

av förkortad framtid och 

omprioritering i livet samt 

beskrivning av förlust av 

nöje på grund av 

livsstilsrelaterade 

förändringar. 

Ewa Kazimiera Andersson, 

Gunilla Borglin, & Ania Willman 

 

 

Syftet med denna studie var 

att belysa betydelsen av 

upplevelsen hos yngre 

personer under deras första år 

efter en hjärtinfarkt. 

Det centrala i studien var 

den dagliga kampen att 

åtgärda balans i livet. Brist 

på energi och dess inverkan 

på livet kombinerat med 

orimliga krav från 

arbetsgivare och 

sjukvårdspersonal 

påverkade deltagarens 

upplevelse.  

Isabel M. López-Medina, 

Eugenia Gil-García, Vicente 

Sánchez-Criado & Pedro L. 

Pancorbo-Hidalgo 

Syftet med artikeln är att 

beskriva patienters upplevelse 

av sexuell aktivitet efter att 

genomlidit en hjärtinfarkt. 

Patienter visade minskad 

sexlust på grund av rädsla 

för sambandet mellan 

sexuell aktivitet och 



 

 

 

 

sjukvårdspersonalens 

rekommendationer. 

Rekommendationerna var 

att undvika sexualitet och 

vara försiktig till en början.  

Lena Junehag, Kenneth Asplund 

& Marianne Svedlund 

 

 

Syftet med studien var att 

beskriva individers 

upplevelser av psykosociala 

konsekvenser efter en 

hjärtinfarkt och deras tillgång 

till stöd ett år efter händelsen. 

Under återhämtningen 

upplevde patienterna olika 

psykologiska konsekvenser 

t.ex. ångest och rädsla för 

att bli drabbad av 

hjärtinfarkt igen. 

Lena Junehag, Kenneth Asplund 

& Marianne Svedlund 

 

 

Syftet var att beskriva 

individuella upplevelser av 

deltagarnas livsstil och stöd ett 

år efter hjärtinfarkten, med 

eller utan mentorstöd. 

Resultatet visar att både 

positiva samt negativa 

upplevelser efter 

hjärtinfarkten 

uppmärksammades. 

Deltagarna upplevde 

förändringar i sin fysiska 

kapacitet, mentala hälsa 

samt det plötsliga behovet 

av livsstilsförändring. 

Lene H Søderberg, Pernille P 

Johansen, Margrethe Herning & 

Selina K Berg  

 

 

Att undersöka kvinnors 

upplevelser av sexuella 

problem efter en hjärtinfarkt.  

De övergripande resultatet 

gällande kvinnors sexuella 

hälsa var oro gällande att 

komma igång igen efter 

hjärtinfarkten. Diagnosen 

har påverkat den sexuella 

hälsan samt möjligen 

relationen till kvinnornas 

partners. Vissa av 

deltagarna behövde stöd för 

att våga ha sex igen.  

Marja-Leena Kristofferzon, Rurik 

Lofmark & Marianne Carlsson 

 

 

Syftet är att beskriva 

upplevelser av det dagliga 

livet hos män och kvinnor 

under de första 4-6 månaderna 

efter en hjärtinfarkt. Fokus 

ligger på problem, 

problemhantering och stöd 

från deras nätverk. 

Fysiska symtom och 

känslomässiga besvär var de 

vanligaste problemen under 

de första månaderna efter en 

hjärtinfarkt. Deltagarna 

hanterade problemen genom 

att förhandla med sig själva, 

förlita sig på sina egna 

förmågor, ändra attityder/ 

beteenden samt fatta sina 

egna beslut och handlingar. 

Nätverken var generellt 

stödjande men deltagarna 

upplevde ibland 

kommunikationssvårigheter 

inom nätverket.  

Marja-Leena Kristofferzon, Rurik 

Lofmark & Marianne Carlsson 

 

Syftet är att beskriva 

upplevelser av nuvarande 

vardagsliv hos svenska män 

Resultatet avslöjar att 

många av patienterna inte 

etablerat ett stabilt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 och kvinnor 4-6 månader efter 

hjärtinfarkten och deras 

förväntningar av framtiden.  

hälsotillstånd trots att 

symtom samt känslomässiga 

besvär minskat med tiden. 

De va tvungna att hantera 

hälsoproblem, 

livsstilsförändringar samt 

förändringar i det sociala 

livet. Stöd från deras sociala 

relationer uppmuntrade till 

att fortsätta kämpa. 

Resultatet visar även på 

positiva konsekvenser 

gällande vad patienterna 

gått igenom. Nya 

värderingar i livet samt 

hopp gällande framtiden. De 

flesta deltagarna började 

återfå en balans i vardagen 

men vissa kämpade 

fortfarande hårt för detta. 

Ulla Fredriksson-Larsson, Pia 

Alsen & Eva Brink 

 

 

 

Syftet med studien är att 

undersöka personers 

upplevelser av 

konsekvenserna av trötthet 

samt strategier för att hantera 

trötthet 2 månader efter 

hjärtinfarkt. 

Huvudkategorin innebär en 

minskad förmåga att hantera 

det dagliga livet på grund av 

upplevelser av trötthet. 

Känslan av att ha ”förlorat 

den person jag en gång var” 

kännetecknas av en 

personlig utmaning, 

osäkerhet, minskad 

motivation och svårigheter 

med att kontrollera sina 

egna tankar. Deltagarna 

menar att tröttheten har 

förändrat dom som 

personer. 


