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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste sjukdomarna som leder till plötslig död 

runt om i världen. I Sverige insjuknar varje år 25300 av hjärtinfarkt. Stress, ångest, 

depression och en ohälsosam livsstil är några riskfaktorer som ökar risken för att 

drabbas av en hjärtinfarkt. Efter en hjärtinfarkt så krävs det livsstilsförändringar för att 

uppnå god hälsa, exempelvis fysisk aktivering, hälsosamma kostvanor och rökstopp. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer upplever sin vardag och 

livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Metod, detta examensarbete är en 

litteraturstudie som utgår ifrån 12 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Artiklarna som valdes ut överensstämmer med studien syfte. Databasen MedLine via 

PubMed användes för att leta upp artiklarna. Huvudresultatet i studien visar att många 

personer upplever problem i vardagen efter en hjärtinfarkt och har svårigheter att 

anpassa sig till de livsstilsförändringar som är nödvändiga efter en hjärtinfarkt. 

Resultatet visar att personens psykiska, emotionella, fysiska hälsa kan påverkas till det 

sämre efter en hjärtinfarkt. Detta kan leda till problem i det vardagliga livet, 

förhållanden och samlivet. Slutsatsen, hjärtinfarkt kan leda till en emotionell, 

existentiell och fysisk dagligt kamp. Sjuksköterskan ska kunna ge stöd, information och 

rehabilitering till vederbörande så att de kan återgå till ett mer hälsosamt vardagligt liv. 

Personer kan behöva få hjälp med olika copingstrategier av sjuksköterskan för att kunna 

hantera den nya livssituationen bättre. Personers erfarenheter och upplevelser av det 

dagliga livet kan ge sjuksköterskan värdefull kunskap, vilket kan förbättra den framtida 

vården för vederbörande.  

Nyckelord 

Erfarenheter, Hjärtinfarkt, livsstilsförändringar, personer 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Myocardial infarction is one of the most common diseases that lead to 

sudden death around the world. In Sweden, 25300 people is affected by MI each year. 

Stress, anxiety, depression and an unhealthy lifestyle are just some risk factors that 

increase the risk of MI. After a MI, lifestyle changes are required to achieve good 

health, such as physical activation, healthy diets and smoking cessation. Aim, the 

purpose of this literature study was to describe how people experience their everyday 

life and lifestyle changes after a MI. Method, this thesis is a descriptive study that is 

based on 12 articles with both qualitative and quantitative approach. The articles 

selected correspond to the purpose of the study. The PubMed database via MedLine was 

used to find the articles. Main results, the study shows that many patients experience 

problems in everyday life after a MI and have difficulty adjusting to the lifestyle 

changes that are necessary after a MI .The result shows that people's mental, emotional, 

physical health and social life are negatively affected after a MI. This can lead to 

problems in everyday life, like relationships and intimacy. In conclusion, MI can lead 

to an emotional, existential and physical daily struggle. The nurse should be able to 

provide support, information and rehabilitation to the person concerned so that they can 

return to a more healthy everyday life. People may also need help with different coping 

strategies by the nurse to better handle the new life situation. People’s experiences of 

the daily life can provide the nurse with valuable knowledge, which can improve the 

future care for the person concerned. 
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1. Introduktion 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste sjukdomarna som leder till plötslig död runt om i 

världen (Yusuf et al. 2004). I Sverige är hjärtinfarkt vanligare bland män, 60% av alla 

hjärtinfarkter drabbar män. År 2017 drabbades 25300 personer av hjärtinfarkt i Sverige 

och 24% dog inom 28 dagar efter hjärtinfarkten (Socialstyrelsen 2018). Genom tiderna 

har människans medellivslängd ökat, vilket resulterar i att en större andel riskerar att 

drabbas av hjärtinfarkt på grund av att hög ålder är en riskfaktor för hjärtinfarkt. Detta 

leder till fler sjukhusinläggningar och längre vårdtider för personer med hjärtinfarkt, och 

därmed är det extra viktigt att vårdpersonal besitter god kunskap om sjukdomen (Dale, 

Söderhamn & Söderhamn 2012). Tidpunkten från att en person drabbas av hjärtinfarkt 

till vederbörande får vård spelar stor roll för personens överlevnad och eventuella 

efterföljande komplikationer. Utan adekvat behandling riskerar personen att få allvarliga 

skador på hjärtat. Det tar endast 30 – 60 minuter från det att kärlet täpps igen tills det 

uppstår en permanent skada (Ericson & Ericson 2015). Efter en hjärtinfarkt är det 

viktigt med livsstilsförändringar för att förhindra återfall, det kan exempelvis vara 

fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor. Efter bara 16 veckor av nya 

livsstilsförändringar reducerades risken drastiskt för personer som har anlag för 

hjärtinfarkt att drabbas av ett insjuknande (Ericson & Ericson 2015; Maldonado- Martín 

& Jayo-Montoya JA et al 2018).  

1.1 Hur uppstår en hjärtinfarkt samt allmänna symtom 

Hjärtat är en muskel som ser till att blod pumpas ut i kroppen och försörjs via 

kranskärlen som transporterar syrerikt blod. Vid hjärtinfarkt täpps kranskärlen igen och 

hjärtat förlorar då sin blodtillförsel vilket leder till att cirkulationen i området stryps och 

det uppstår syrebrist och muskelvävnad dör (Ericson & Ericson 2015). Exempel på 

sjukdomar som kan leda till hjärtinfarkt är diabetes, lungsjukdomar, 

ämnesomsättningssjukdomar och inflammatoriska reumatiska sjukdomar (Eikleland, 

Haugland & Stubberud 2011; Yusuf et al. 2004; Joyce et al. 2017). Personer som 

drabbats av en hjärtinfarkt kan utöver de vanliga symtomen som ihållande bröstsmärta 

och utstrålande smärta i delar av kroppen uppleva illamående, kallsvettning, problem 

med andningen samt svår ångest om smärtan är intensiv (Strömberg 2014). 

Bröstsmärtan är oftast individuell och behandlingen måste därför anpassas efter 

individen. En viktig markör för hjärtinfarkt är att smärtan oftast varar längre än 15 

minuter. Personen bör uppsöka sjukhusvård omedelbart för att förhindra allvarliga 
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komplikationer (Ericson & Ericson 2015). Symtomen mellan män och kvinnor är 

relativt lika men det finns vissa skillnader. Män upplever oftast intensiv bröstsmärta och 

kallsvettningar medan kvinnor känner smärta i tänder/käke, onormal trötthet och 

obehagskänsla i olika delar av kroppen (Strömberg 2014). 

1.2 Riskfaktorer 

Riskfaktorer delas oftast in i två grupper. Opåverkbara faktorer som ålder, ärftlighet, 

menopaus och kön samt påverkbara faktorer som rökning, diabetes, fysisk inaktivitet, 

psykosociala faktorer och övervikt (Ericson & Ericson 2015). Då övervikt/fetma och 

rökning är faktorer som speciellt kan leda till ökad risk i insjuknade av hjärtinfarkt är 

det extra viktigt med livsstilsförändringar (Hjärt-lungfonden 2019). Det vardagliga livet 

kan likväl vara en stor riskfaktor till att en hjärtinfarkt uppstår. Stress i längre perioder i 

livet på grund av exempelvis arbete, ekonomiska problem och familjesituationen leder 

alla till ökad risk för en hjärtinfarkt. Även livshändelser, upplevd förlust av kontroll, 

brist på socialt nätverk och stöd, oro, ångest och depression hör alla ihop med ökad risk 

för att drabbas av en hjärtinfarkt (Strömberg 2014).  

1.3 Sjuksköterskans roll i arbetet med personer som drabbats av en 
hjärtinfarkt 

Dahlberg & Segesten (2010) lägger fokus på hälsa och hur sjuksköterskan ska använda 

begreppet hälsa för att främja individens välmående. Sjuksköterskan arbetsuppgift är att 

leda omvårdnadsarbetet utifrån ett etiskt förhållningssätt vilket innebär att respektera 

mänskliga rättigheter och att förstå betydelsen av faktorer som ålder, kön, 

socioekonomisk och kulturell bakgrund för att kunna ge jämlik vård (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Sjuksköterskan behöver ge stöd och handledning till varje 

enskild person hur vederbörande ska hantera sin sjukdom i det dagliga livet. En vardag 

består av både fysiska och psykiska aspekter vilka vid hjärtinfarkt kan bli påverkade på 

olika sätt. En vardag som förr var problemfri, kan nu leda till stora förändringar i det 

vardagliga livet (Thylén & Brännström 2015; Ericson & Ericson 2015).  

1.4 Teoretisk referensram 

KASAM är en strategi som innebär känsla av sammanhang för den enskilde individen. 

KASAM mäts genom begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Med hjälp av 

denna teori så kan personer ta sig an utmaningar i det dagliga livet, som i sin tur kan 

leda till en bättre hälsa och lättare tillämpning av livsstilsförändringar (Antonovsky 

2005). Begriplighet är själva kärnan i KASAM. Det innebär hur individen upplever och 
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förstår den inre och yttre stimulansen i vardagen. Att besitta en hög begriplighet innebär 

en lättare hanterbarhet och en större förståelse för nya förändringar i livet, exempelvis 

livet efter hjärtinfarkt. Hanterbarhet är en faktor som beskriver hur vi människor 

hanterar det vi utsätts för i livet, både positiva och negativa ting. Det innebär också 

vilka resurser en människa använder sig av för att hantera olika situationer. Med god 

hanterbarhet kan en person hantera den nya livssituationen på ett bra sätt. 

Meningsfullhet handlar om att människan ska känna en mening med livet och att kunna 

hantera utmaningar på ett engagerat känslomässigt sätt. Personer som har en hög nivå 

av meningsfullhet kan lättare hitta meningen med livet efter en påverkbar händelse, 

exempelvis hjärtinfarkt (Antonovsky 2005). 

1.5 Problemformulering 

Hjärtinfarkt är ett globalt folkhälsoproblem. Det är den vanligaste sjukdomen som leder 

till plötslig död runt om i världen. Livsstilsförändringar är ett måste för att minska 

risken för ett återinsjuknande i hjärtinfarkt samt att kunna leva ett nytt, mer hälsosamt 

liv. Hjärtinfarkt är ett väldokumenterat sjukdomstillstånd. Det finns olika orsaker till 

dess uppkomst. Hjärtinfarkt är oftast ett resultat utav flera riskfaktorer, som exempelvis 

en ohälsosam livsstil och stress. Det är viktigt att få en förståelse för personers 

livsstilserfarenheter, upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt och hur det påverkat dessa. 

Sjuksköterskan kan då ge en bättre omvårdnad, och i senare skede kunna hjälpa 

vederbörande på ett effektivt sätt. Hjärtinfarkt kan leda till ett stort lidande för personen 

och anhöriga. Personer kan känna att de inte längre har kontroll över sin livssituation. 

Att möta personer som har drabbats av en hjärtinfarkt och ta lärdom av deras 

livsstilsförändringar och upplevelser i vardagen anser författarna av denna studie som 

mycket relevant för en god omvårdnad. 

1.6 Syfte 

Att beskriva personers upplevelser av vardagen och livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt.  

1.7 Frågeställningar 

Hur beskriver personer sina upplevelser av vardagen och livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt? 
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2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

2.2 Sökstrategi 

Datainsamling har skett via sökning av vetenskapliga artiklar i databasen MedLine via 

PubMed. Vissa begränsningar har gjorts i sökningarna. För att få en mer bred sökning 

så använde författarna booleska operatorn AND (Polit & Beck 2017). Sökningarna 

gjordes i fulltext format, artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara publicerade 

mellan år 2009–2019 samt vara tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotekshemsida. 

Detta för att artiklarna skulle hålla en så hög vetenskaplig standard som möjligt. För att 

få relevant resultatdata användes dessa sökord med MeSH- termen; “Myocardial 

infarction, rehabilitation, life change events, quality of life samt self-care. MeSH- 

termen användes för att icke relevanta artiklar inte ska inkluderas i arbetet och för att 

kunna koppla ihop olika artiklar med varandra, det fungerar som en medicinsk 

ordbok (Polit & Beck 2017). Sökorden som användes för sökningar i fritext var: post 

myocardial infarction, experience, life change event, patient, myocardial infarction, 

samt lifestyle. Utöver detta så inkluderades en artikel via en manuell sökning ur ett 

annat examensarbete. Utfallet av sökningarna framgår i tabell 1.  
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Tabell 1-Utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar, 

exklusive 

dubbletter 

MedLine via 

Pubmed 

Högskolan i 

Gävle, engelska, 

full text, 10 years 

2019-10-20 

Myocardial Infarction 

[Mesh] AND  

Self Care[Mesh]  

  34 1 

MedLine via 

Pubmed 

Högskolan i 

Gävle, engelska, 

full text, 10 years 

2019-10-20 

Life Change Event 

[Mesh] AND 

Myocardial Infarction 

[Mesh]  

  27 3 

MedLine via 

Pubmed 

Högskolan i 

Gävle, engelska, 

full text, 10 years 

2019-10-20 

Myocardial Infarction 

[Mesh]) AND Quality 

of Life [Mesh] 

 289 4 

MedLine via 

Pubmed 

Högskolan i 

Gävle, engelska, 

full text, 10 years 

2019-10-20 

Myocardial Infarction 

[Mesh] AND Quality 

of Life [Mesh] AND 

Rehabilitation [Mesh] 

  46 1 

MedLine via 

Pubmed 

Högskolan i 

Gävle, engelska, 

full text, 10 years 

2019-10-20 

Fritext sökning: patient 

AND experience AND 

myocardial infarction 

AND lifestyle  

  30      1  

MedLine via 

Pubmed 

Högskolan i 

Gävle, 

engelska,  full 

text, 10 years 

2019-10-20 

Fritext sökning: post 

myocardial 

infarction AND 

experience  AND life 

change event  

   4 1 

Manuell 

sökning via 

högskolan i 

Gävle 

Portalen Diva 

Engelska , 10 

years 

2019-10-20 

Relevans för 

inklusionskriterier, syfte 

och frågeställning 

 
1 

    
Totalt: 12 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna: Inklusionskriterier var att artiklarna ska svara på studiens syfte 

och frågeställning. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien. 

Artiklarna som författarna valde, inkluderade alla åldrar och både multisjuka och 

tidigare hjärt-kärlfriska. Artiklarna handlade om personers upplevelse av vardagen efter 

en hjärtinfarkt och vilka livsstilsförändringar som personer tvingades att göra. Hur 

personer upplever livsstilsförändringar och det vardagliga livet efter en hjärtinfarkt 
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beror helt på den enskilda individen därför lades inget fokus på religion eller kultur när 

artiklarna valdes ut.  

Exklusionskriterier: Artiklar med vårdpersonals eller närståendes perspektiv 

exkluderades. De valda artiklarna ska inte heller handla om insjuknande i en 

hjärtinfarkt. Litteraturstudier har exkluderats och även artiklar som inte hade IMRAD, 

de vill säga introduktion-,metod-, resultat- och diskussionsavsnitt. Artiklar som har 

IMRAD är uppbyggda på ett vetenskapligt sätt. 

2.4 Urvalsprocess  

Antalet träffar efter sökning på utsedd databas med valda sökord blev 430 stycken. 

Först läste författarna rubrikerna och kunde då sortera bort 343 artiklar då de inte 

matchade syftet och kvar blev 87 artiklar. Av dessa 87 artiklar exkluderas 53 stycken då 

det var litteraturstudier vilket inte var relevant för arbetet, detta ledde till 34 resterande 

artiklar. Av dessa 34 artiklar lästes abstract och resultat noga igenom. Författarna kunde 

då sortera ned ytterligare 14 artiklar då de fokuserade på fel målgrupp, exempelvis 

sjuksköterskans upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med hjärtinfarkt 

istället för patientens. De återstående 20 artiklarna granskades med relevans- och 

kvalitetsgranskningsmallar (tabell 4, 5 & 6). Kvalitétsgranksningsmallen förtydligar på 

vilket sätt artiklarna valdes ut samt hur metod och resultat bearbetades av författarna. 

Relevansgranskningmallen användes som en säkerställande att artiklarna är relevanta 

gentemot studiens syfte. Efter detta exkluderades 8 artiklar då det inte matchade syfte 

och frågeställningen i studien. Slutligen var det 12 artiklar kvar som matchade syfte, 

vilket sedan användes i litteraturstudien. En av dessa 12 artiklar som valdes ut hämtades 

en artikel genom manuell sökning från en referenslista ur ett publicerat examensarbete. 

Urvalsprocessen redovisas i figur 1.  
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Figur 1. flödesschema över urvalsprocessen 

2.5 Dataanalys 

Författarna läste artiklarna var för sig för att sedan kunna diskutera resultatet. Artiklarna 

lästes elektroniskt samt utskrivet som fysiskt material. Det som svarat på studiens syfte 

markerades med röd markör i resultatdelen. Artiklarnas resultatdel översattes till 

svenska för att författarna lättare skulle hitta det viktiga i artiklarna, därefter bearbetades 

artiklarna systematiskt (Kristensson 2014). För att få en tydlig översikt av artiklarna 

fylldes den metodologiska tabellen (tabell 2) i med artiklarnas författare, år, land, titel, 

design/ ansats, datainsamlingsmetod och dataanalys. I resultattabellen (tabell 3) skrevs 

artiklarnas författare, syfte och resultat in för att kunna koppla ihop studiernas resultat 

med varandra och kunna skriva en sammanställd text (Friberg 2012). Enligt Polit och 

Beck (2017) ska data analyseras flera gånger så att forskaren får en helhetsbild av det 

aktuella ämnet och kan på så sätt påvisa dess trovärdighet. I en dataanalys så ska 

artiklarna noggrant organiseras samt struktureras, detta för att författarna ska hitta 

innebörden hos de utvalda artiklarna på ett strukturerat sätt (Polit & Beck 2017). 

Likheter och skillnader togs ut ur artiklarna som sedan omstruktureras till fem teman i 

resultatet. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I studien har en sammanställning av tidigare utforskade områden gjorts med fokus på 

både kvalitativa och kvantitativa studier. Författarna har inte plagierat, förfalskat eller 

fabricerat materialet (Polit & Beck 2017). Plagiat innebär att författarna inte tagit data 

från andra redan publicerade arbeten utan att ange källa. Förfalskning betyder att data 

har på ett avsiktligt sätt återgetts felaktigt så det passar in på studiens syfte. Författarna 

har heller inte fabricerat materialet i studien vilket innebär att data har förvrängts så att 

information passar in på studien syfte. Författarna har inte lagt in sina egna värderingar 

och varit objektiva med fokus på redligheten. Referenshanteringen av litteraturstudien 

har utförts enligt de gällande föreskrifterna (Polit & Beck 2017). 

3. Resultat 

Författarna har sammanställt 6 kvalitativa och 5 kvantitativa artiklar samt 1 artikel med 

mixad metod till ett resultat i studien som beskriver hur personer upplever vardagen och 

livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Resultatet sammanfattas under följande 

rubriker: *Hur personer upplever vardagen efter en hjärtinfarkt, *Fysiska aspekter av 

det dagliga livet efter en hjärtinfarkt, *Det psykiska måendet efter en hjärtinfarkt, 
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*Upplevelser av livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt, *Strategier för att hantera den 

nya livssituationen. Samt en schematisk figur (figur 2). Följande länder var med i 

studien: Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Portugal, Turkiet, Litauen, Danmark, 

Nederländerna och Polen.  

 

 

 

 

Figur 2. Teman i resultatet 

3.1 Hur personer upplever vardagen efter en hjärtinfarkt 

Män och kvinnor upplever deras nya livssituation och vardag på olika sätt efter en 

hjärtinfarkt (Włodarczyk 2015; Simonÿ, Dreyer, Pedersen & Birkelund 2015; Merritt, 

Zoysa & Hutton 2017; Junehag, Asplund, Svedlund 2014). Män beskriver att 

hjärtinfarkten fick dem att känna sig mindre maskulina medan kvinnor tyckte att deras 

egen subjektiva uppfattning av hälsa i mening av det psykiska och fysiska tillståndet 

blev påverkat. Vissa berättade även att det uppstod restriktioner i deras liv efter 

hjärtinfarkten som berodde på rädslan av att återinsjukna i hjärtinfarkt. Utöver rädslan 

så fick hjärtinfarkten personer att känna sig trötta, svaga och utmattade i flera veckor 
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eller månader efter hjärtinfarkten vilket även det påverkade deras vardag. Personer 

upplevde att deras kroppar inte var desamma efter hjärtinfarkten, de kände sig 

obekväma i sina egna kroppar på grund av brist på energi och den långa 

återhämtningsprocessen (Włodarczyk 2015; Steven & Thomas 2012; Merritt, Zoysa & 

Hutton 2017). 

3.2 Fysisk aspekter av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt 

Män upplevde att deras egen fysiska förmåga blev sämre, att de blev tröttare och orkade 

mindre i vardagen, de upplevde även en minskad livsglädje och lust (Merritt, Zoysa & 

Hutton 2017). Kvinnor upplevde att kroppssmärtor var mer påtaglig och påverkade den 

psykiska hälsa negativt. Vissa menade att deras liv blev så begränsat på grund av det 

sämre fysiska måendet att de inte kunde uträtta de lättare sysslor i vardagslivet, 

exempelvis att ta på sig kläder eller utföra enklare hushållssysslor. Män och kvinnor 

visste att livsstilsförändringar som att börja träna var viktigt för att uppnå en god fysisk 

hälsa men hur de skulle gå tillväga var ett problem. Vissa män och kvinnor beskrev 

även att det uppstod maktfördelningar i deras förhållande gentemot respektive partner. 

Detta upplevdes som att dem ena partnern, den friska, blev auktoritär (Włodarczyk 

2015; Stevens & Thomas 2012; Merritt, Zoysa & Hutton 2017). Det fysiska måendet 

efter en hjärtinfarkt kunde leda till hinder i samlivet för vissa personer, exempelvis 

erektionsproblem, smärta under sex, minskad sexlust samt att motivationen kunde 

svikta (Oskay, Can & Camci 2014). Förutom de fysiska hindren upplevde vissa 

personer en oro för att återuppta sitt samliv, de trodde att den fysiska ansträngningen 

skulle kunna leda till en ny hjärtinfarkt. Män och kvinnor upplevde samlivet 

annorlunda. Männen beskrev ett självdestruktivt beteende och tankar som att inte kunna 

prestera som förr. Kvinnor upplevde att den fysiska biten var mer påtaglig, exempelvis 

att de kände mindre lust än förr. Att försöka återgå till sitt ursprungliga samliv ansåg 

personer vara en viktig aspekt för ett gott mående (Thylén & Brännström 2015; Oskay, 

Can & Camci 2014). 

3.3 Det psykiska måendet efter en hjärtinfarkt 

Den första perioden efter en hjärtinfarkt beskriver många som den mest påfrestande. Det 

gäller utöver tillämpning av nya livsstilsvanor att kunna återhämta sig från en 

livshotande händelse vilket har satt livet i obalans (Andersson, Borglin & William 2013; 

Serpytis et al 2018; Stevens and Thomas 2012). Det kan uppstå en emotionell, 

existentiell och fysisk daglig kamp efter en traumatiserande händelse som en 
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hjärtinfarkt. Detta kan resultera i brist på energi och ett sämre psykiskt mående, i värsta 

fall depression. Det kunde även påverka vardagen, det sociala livet, exempelvis jobbet, 

familjen och ekonomin. Personer som hamnade i dessa situationer tyckte att det då var 

extra viktigt med stöd från nära familjemedlemmar och sjukvården för att kunna ta sig 

ur detta (Andersson, Borglin & Willman 2013). En studie skriven av Serpytis et al. 

(2018) så framkommer det att kvinnor upplever mer psykisk ohälsa efter en hjärtinfarkt 

än män, framförallt depression och ångest. Många kvinnor beskrev även en känsla av 

ångest, rädsla och återkommande tankar om döden. Detta var ett problem som många 

menade tog lång tid att komma ur. Förutom ångest tyckte kvinnorna att de blev 

utlämnande av vården, de beskrev och menade att det berodde på att den postoperativa 

vården uteslöts (Stevens & Thomas 2012). 

3.4 Upplevelser av livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt 

För att uppnå en god hälsa så anser de personer som drabbats av en hjärtinfarkt att nya 

personliga förändringar måste ske i deras liv, exempelvis att ohälsosamma vanor byts ut 

mot mer hälsofrämjande. Fysiska, psykiska och emotionella faktorer spelar in på hur väl 

personen genomför dessa livsstilsförändringar. En plötslig ändring i dessa faktorer 

menar personer är något som måste bearbetas under en längre tid, oftast i flera månader 

(Nicolai et al 2018; Nunes, Rego & Nunes 2016; Wachelder et al 2016; Junehag, 

Asplund, Svedlund 2014; Serpytis et al 2018; Andersson, Borglin & Willman 2013; 

Oskay, Can & Camci 2014; Thylén & Brännström 2015; Stevens & Thomas 2012). 

Vissa personer som drabbats av hjärtinfarkt menar att deras liv organiserades för flera 

decennier sedan, och att ”bara” ändra de ohälsosamma vanorna, exempelvis att sluta 

röka och ändra sina kostvanor var besvärligt. Vissa menade dessutom att det var 

vårdens fel att deras personliga mål inte uppnåddes, de fick aldrig den professionella 

och informativa hjälp de behövde från början (Nunes, Rego & Nunes 2016). Personer 

som har genomgått en hjärtinfarkt upplever att familjen och vänner är ett viktigt 

moraliskt stöd för att främja deras hälsa. De berättade att efter sjukhusvistelsen så 

ändrade hela familjen sina livsstilsvanor, vilket innebar rökstopp, ändrade kost- samt 

motionsvanor, detta resulterade i en betydligt lättare återhämtning menade personerna 

(Nicolai et al 2018). 

3.5 Strategier för att hantera den nya livssituationen 

Personer som har upplevt en hjärtinfarkt beskriver att de får kognitiva samt emotionella 

problem. För att kunna hantera och anpassa sig till dessa problem så använder sig 
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många av copingstrategier för att hantera sin nya livssituation och för att göra 

nödvändiga livsstilsförändringar. Personer beskrev att sambandet mellan det spirituella 

och fysiska är ett vanligt tillvägagångssätt för att få en förståelse för sin kropp, lära 

känna den på ett nytt sätt, för att därav kunna återhämta sig och anpassa sig efter den 

nya livssituationen. Att skapa en mening med livet efter hjärtinfarkten, socialisera sig 

och ägna sig åt olika fritidsaktiviteter sågs som bra copingstrategier för att förbättra 

livskvaliteten, men även att ha en bra sömn var viktigt för att uppleva vardagen efter 

hjärtinfarkten som lättare (Wachelder et al 2016). Ett flertal personer beskrev att efter de 

använt sig av olika copingstrategier samt livsstilsförändringar så blev deras liv bättre, i 

vissa fall kände de sig även friskare än innan hjärtinfarkten. De orkade mer i vardagen, 

på jobbet, umgås med vänner och deras familjerelationer blev bättre. Personerna 

beskrev att vägen dit var mödosamt, men med rätt vilja så fortsatte dem vägen till god 

hälsa (Nunes, Rego & Nunes 2016). Förutom att anpassa egna copingstrategier så 

menade vissa personer att vården var till stor hjälp för att kunna bearbeta deras nya 

livssituation. Personer berättar att de fick olika strategier och råd angående medicin och 

sin livsstil men också stöd i hur de ska hantera sin nya vardag efter hjärtinfarkten. Trots 

dessa råd ansåg personer att deras specifika program kunde varit längre och utformade 

på ett mera utförligt sätt med en bättre uppföljning (Simonÿ, Dreyer, Pedersen & 

Birkelund 2015). 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i studien visar att många personer som haft en hjärtinfarkt upplever problem i 

det dagliga livet och även svårigheter att anpassa sig till de livsstilsförändringar som är 

nödvändiga att göra efter en hjärtinfarkt. Personer beskriver att inte bara de blev 

påverkade av hjärtinfarkten, utan även deras närstående, detta på en psykosocial nivå. 

Det som är ett framträdande tema i artiklarna är den psykiska och fysiska ohälsa som 

ofta uppstår efter en hjärtinfarkt och hur den upplevs påverka den enskilda individen på 

olika sätt. Dessa faktorer kan leda till problem som exempelvis mindre fysisk aktivitet, 

påverkat samliv, trötthet och försämrad självkänsla, men med olika copingstrategier kan 

dessa bearbetas genom exempelvis fritidsaktiviteter, socialisering, och tillämpning av 

spirituella faktorer.  
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4.2 Hur personer upplever vardagen samt ändring av livsstilsförändringar 
med hjälp av egna strategier 

Män och kvinnor upplever att deras nya vardag och livssituation blev påverkat efter en 

hjärtinfarkt (Włodarczyk 2015; Simonÿ, Dreyer, Pedersen & Birkelund 2015; Merritt, 

Zoysa & Hutton 2017; Junehag, Asplund, Svedlund 2014). Män kände sig exempelvis 

mindre maskulina, medan kvinnor berättade att deras egen subjektiva uppfattning av 

hälsa blev påverkat. Vederbörande menade att det uppstod restriktioner i deras liv, 

restriktioner som styrdes av rädsla. Utöver rädslan så uppstod det trötthet, svaghet och 

en känsla av utmattning efter hjärtinfarkten (Włodarczyk 2015; Steven & Thomas 2012; 

Merritt, Zoysa & Hutton 2017). Men för att uppnå en god hälsa igen så ansåg personer 

att nya personliga förändringar måste ske i deras liv, exempelvis att ohälsosamma vanor 

byttes ut mot hälsofrämjande. En plötslig ändring i det vardagliga livet var något som 

måste bearbetas och kunde ta olika lång tid (Nicolai et al 2018; Nunes, Rego & Nunes 

2016; Wachelder et al 2016; Junehag, Asplund, Svedlund 2014; Serpytis et al 2018; 

Andersson, Borglin & Willman 2013; Oskay, Can & Camci 2014; Thylén & 

Brännström 2015; Stevens & Thomas 2012). Utöver den vård som exempelvis 

sjuksköterskan gav så använder sig personer av olika strategier för att hantera den nya 

vardagen och livssituationen, såsom fysisk och spirituellt tillvägagångsätt. Men även att 

socialisera sig och ägna sig åt olika fritidsaktiviteter sågs som bra strategier, 

sjuksköterskan kan då hjälpa vederbörande med deras strategier i form av information, 

träningsprogram och kostråd. Dessa faktorer kan då ge personen en egen uppfattning 

om deras livssituation, samt att de känner sig mer delaktiga i deras egen vård vilket 

ansågs positivt. Att känna sig delaktig i sin vård ökar personens KASAM, vilket 

innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, detta leder till en mer effektiv 

rehabilitering (Antonovksy 2005; Wachelder et al 2016; Nunes, Rego & Nunes 2016; 

Simonÿ, Dreyer, Pedersen & Birkelund 2015).  

4.3 Upplevelser av det psykiska måendet efter en hjärtinfarkt 

I studien så framkommer det att det psykiska måendet blir påverkat hos personer efter 

en hjärtinfarkt. Utöver den psykiska belastning som att ändra sina livsstilsvanor till 

hälsosamma, så gäller det att återhämta sig från en livshotande händelse (Andersson, 

Borglin & William 2013; Serpytis et al 2018; Stevens and Thomas 2012). Dessa 

faktorer kan tillsammans utgöra en emotionell, existentiell och fysisk daglig kamp. När 

lasten blir för stor hos personer så kan det påverka deras vardag i form av brist på 

energi. Energin, som förr var problemfri, påverkar numera jobbet, familjerelationer och 
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det sociala livet. En längre tid utan behandling av den psykiska hälsan så kunde det leda 

till depression, vilket sänker livskvalitén och livsglädjen. Det finns även studier som 

visar att kvinnor lider mer av den psykiska ohälsa som hjärtinfarkt framkallar än män. 

Personer som har dessa bekymmer önskar att vården kunde vara till större 

hjälp Vårdpersonal ska finnas nära och tillgänglig för personer med psykisk ohälsa för 

att förhindra svåra komplikationer. (Maldonado- Martín & Jayo-Montoya JA et al. 

2018; socialstyrelsen 2018; Stevens & Thomas 2012; Serpytis et al. 2018) Att kunna 

förhindra psykisk ohälsa redan i vårdstadiet är viktigt, sjuksköterskan kan exempelvis 

använda sig av metoder som stärker personens KASAM. Men hjälp av KASAM så kan 

vederbörande förstå och hantera deras nya vardag bättre (Antonovsky 2005). Förutom 

vården så menar personer att deras anhöriga bidrar till ett bättre mående. Sjuksköterskan 

ska då kunna se vikten i att de också blir involverade i vården, kunna förmedla 

information om livet efter hjärtinfarkt, vilka åtgärder som är nödvändiga att utföra 

(Willman 2014; Socialstyrelsen 2018).   

4.4 Hur den fysiska hälsan påverkas efter en hjärtinfarkt 

Män och kvinnors fysiska hälsa påverkas efter en hjärtinfarkt. Vederbörande upplever 

symtom som trötthet, orkeslöshet eller kroppssmärtor. Detta ledde till att det vardagliga 

livet blev påverkat. Saker som förr var problemfritt blev istället ett bekymmer, 

exempelvis så tyckte personer att utföra vardagliga sysslor och att ta på sig kläder blev 

en ansträngning (Włodarczyk 2015; Stevens & Thomas 2012; Merritt, Zoysa & Hutton 

2017). Vissa kunde även uppleva maktfördelningar i deras förhållande gentemot sin 

friska partner, det blev en obalans. Detta kunde påverka deras fysiska och psykiska 

mående negativt vilket kunde leda till exempelvis ett påverkat samliv (Oskay, Can & 

Camci 2014). Detta kunde bero på att det fanns en rädsla av att drabbas av ett återfall 

vid fysisk ansträngning. Att kunna återgå ett normalt samliv och inte känna ångest eller 

rädsla var något som personer tyckte vara en viktig aspekt för ett gott mående 

(Søderberg et al. 2013). För att kunna hantera dessa utmaningar i det vardagliga livet så 

utformas individuellt träningsscheman och hälsoprogram, vilket gav ett positivt resultat 

gentemot rehabiliteringen (Stevens & Thomas 2012; Junehag, Asplund & Svedlund 

2014; William 2014; Nunes, Rego & Nunes 2016; Serpytis et al. 2018; Søderberg et al. 

2013; Alsén & Brink 2013; Socialstyrelsen 2018). En viktig del i sjuksköterskans jobb 

är att kunna erbjuda postoperativa råd och stöd till de personer som har genomgått 

sjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt. Med dessa råd och stöd, så får vederbörande en 

bättre förståelse av sin nya livssituation, deras KASAM ökar, vilket leder till en bättre 
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hälsa i det långa loppet (Maldonado- Martín & Jayo-Montoya JA et al. 2018; 

Antonovsky 2005). 

4.5 Metoddiskussionen 

Författarna valde att inkludera 12 vetenskapliga artiklar, som både är kvalitativa och 

kvantitativa, detta ansågs som ett lämpligt antal då fler hade blivit för många att 

bearbeta och färre hade inte gett ett lika noggrant resultat. De utvalda artiklarna 

reflekterar patientens upplevelser av vardagen och livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt, detta sammanställdes sedan till en litteraturstudie av författarna. Det kan 

ses som en styrka eftersom man använder sig av redan granskat material och där all 

information redan finns utan att behöva utföra exempelvis intervjuer. 

Att författarna använde sig av KASAM som teoretisk referensram ser författarna som en 

styrka då personer som drabbas av en hjärtinfarkt kan ta sig an dagliga utmaningar i 

livet genom att tillämpa deras egen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet 

(Antonovsky 2005). I sökningen användes termen MeSH och fritext. Att ha med båda 

sökalternativen sågs som en styrka för att uppnå ett så relevant urval av artiklar . Att 

använda termen MeSH kan ses som en styrka då det leder till att man får en mer 

noggrann sökning som möjligt och kunna föra samman relevanta nyckelord i artiklarna 

(Polit & Beck 2017) . Författarna sökte valda ord i databasen PubMed och inkluderade 

följande begränsningar; full text, 10 år, högskolan i Gävle, engelska. Att ha en 5 års 

begränsning hade kunnat vara en styrka då man fått med nyare forskning om 

hjärtinfarkt, men detta spelar mindre roll när författarna vill belysa patienters 

upplevelser av vardagen och livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt, därför valdes 

begränsningen 10 år. En svaghet kan vara att artiklarna var skrivna på engelska och inte 

på författarnas modersmål, detta kan ha lett till att relevant information missades på 

grund av feltolkningar. I studien nyttjades enbart en databas. Flera olika databaser kan 

dock ses som en fördel då de genererar flera artiklar av relevant syfte. Att ha med alla 

olika åldrar i studien kan ses som en styrka då det ger ett bredare perspektiv av hur 

personer i alla åldrar upplever vardagen och livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt.  Att utesluta artiklar som inte hade IMRAD ser författarna som en styrka 

och svaghet (Polit & Beck 2017). Styrkan grundar sig i att IMRAD ger en informativ 

bakgrund om artikeln. Svagheten kan vara att relevanta artiklarna har uteslutits som inte 

hade IMRAD, då dem kan ha svarat på syftet. Att författarna läste artiklarna var för sig 

för att sedan gemensamt markera de som svarar på studiens syfte med rött i artiklarnas 

resultatdel, detta ses som en styrka då innehållet blev granskat flera gånger för att inte 
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missa relevant information i artiklarnas resultatdel. Översättning av artiklarnas 

resultatdel till svenska kan ses som en svaghet i studien då det kan leda till misstolkning 

av text (Polit & Beck 2017). Att använda sig av den metodologiska tabellen (tabell 2) 

och resultattabellen (tabell 3) ser författarna som en styrka för att kunna skriva en 

sammanställd text och koppla ihop studiernas resultat med varandra för att sedan kunna 

forma de olika teman och underteman som framkommer i resultatdelen ( Friberg 2012; 

Polit & Beck 2017). Artiklarna som var kvantitativa, fokuserade på den större gruppen, 

där deltagarna får svara på enkäter och frågeformulär. Kvantitativa studier får inte ett 

lika noggrant resultat i jämförelse med kvalitativa studier vilket kan ses som en svaghet. 

Att ta med kvalitativ forskning i studien ses som en styrka då det går mera in på djupet 

vad gäller beskrivande av personers erfarenheter, detta gör att författarna lättare kan 

förstå artiklarnas innehåll och sammanhang (Polit & Beck 2017). Att ha med både 

kvantitativa och kvalitativa studier ser dock författarna som någonting positivt då 

studiens frågeställning och syfte får svar från både kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv och det leder till ett bredare resultat om hur patienter upplever 

livsstilsförändringar och upplevelser i vardagen efter en hjärtinfarkt. Artiklarna i studien 

är från olika länder vilket författarna ser som en styrka, då det visar hur personer 

upplever sin vardag efter hjärtinfarkten och hur vården ser ut i andra delar av världen. 

Vissa artiklar har inte gått att öppna i PubMed, eftersom författarna bara använt sig av 

en databas så har man inte letat fram dem på något annat sätt vilket kan ses som en 

svaghet i studien. Författarna har läst rubriker och abstrakt i artiklar och med hjälp av 

den informationen valt ut vilka som verkar relevant utifrån syftet. Detta kan vara en 

svaghet i studien då artiklar som har ett bra innehåll inte kommit med i studien på grund 

av att rubriken och abstrakt inte matchar syftet i studien. Att granska artiklarna i en 

relevans- och kvalitetsgranskningsmall ses som en styrka i studien då man kunnat 

urskilja vilka artiklar som är relevant att ha med i studien (tabell 4, 5 & 6). 

4.6 Kliniska implikationer 

Som sjuksköterska är det värdefullt att besitta kunskap om hur patienter kan uppleva 

livsstilsförändringar efter att de har genomgått en hjärtinfarkt och hur det påverkar det 

dagliga livet. Personer som drabbats av en hjärtinfarkt får ofta både fysiska och 

psykiska hinder i sin vardag. När en person drabbats av en hjärtinfarkt så är det viktigt 

att sjuksköterskor är uppmärksamma angående stöd och information, för att personen så 

snabbt som möjligt kan återgå till sitt vardagliga liv. Denna studie fokuserar på 

patientens erfarenheter av livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt och på så sätt kan 
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sjuksköterskor få ökad kunskap inom detta område. Med denna kunskap kan 

sjuksköterskor anpassa vården till den enskilde individen och efter dennes behov. Att 

träffa andra i en stödgrupp kan också vara viktigt för att få höra hur hjärtinfarkten 

påverkad personers liv och vilka livsstilsförändringar de anser att de gjort. Även stöd 

för de anhöriga kan vara av stor betydelse för att de ska veta hur man ska stötta den 

drabbade och hantera dennes mående. Att som sjuksköterska kunna få ta del av den 

information av personers livserfarenheter gör att omvårdnad kan bli bättre. Det ger en 

bild av vad som funkar och inte har gått så bra, på detta sätt kan vårdpersonal tillämpa 

den värdefulla delen i yrket, både i förhindrande syfte och postoperativt. 

4.7 Förslag på fortsatt forskning 

Majoriteten av alla patienter som genomgått en hjärtinfarkt upplever en försämrad 

psykisk och fysisk hälsa som påverkar deras livskvalité negativt. Därför anser 

författarna att den fortsatta forskningen bör fokusera på den informativa, postoperativa 

vården efter hjärtinfarkten men även hur vårdpersonal väljer att följa upp patienten för 

att förbättra dennes hälsa och livskvalité. Författarna anser att forskningen i 

fortsättningen bör fokusera mer på kvalitativa studier då det speglar patienternas 

upplevelser på ett bättre sätt än kvantitativa studier. Det behövs längre 

rehabiliteringsprogram och bättre uppföljningar för att se hur den enskilde individen 

mår efter en hjärtinfarkt, detta för att kunna hjälpa personer att hantera de problem som 

uppstår i det vardagliga livet.  

4.8 Slutsats 

Den första tiden efter en hjärtinfarkt upplever personer som den mest påfrestande. 

Resultatet visar att fysiska, psykiska och emotionella faktorer spelar in hur personer 

hanterar hjärtinfarkten och genomför sina livsstilsförändringar. Personer bör få mera 

information om vilka konsekvenser en hjärtinfarkt kan ha och hur man ska handskas 

med dessa problem med hjälp av sina egna metoder för att leva ett så bra liv som 

möjligt. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan leda till sämre psykiskt och fysiskt mående 

och därför är det viktigt att få stöd av någon som står en nära för att kunna hantera 

hjärtinfarkten. Vardagen blir påverkad, Att få stöd av sjuksköterskan i form av olika 

copingstrategier kan hjälpa personer på rätt väg efter en hjärtinfarkt. Kvinnor och 

män upplevde hjärtinfarkten på olika sätt och det var därför viktigt för sjuksköterskan 

att sätta sig in den enskilde patientens behov. Det behövs längre rehabiliteringsprogram 
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och bättre uppföljningar för att se hur personen mår efter en hjärtinfarkt både på lång- 

och kort sikt. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabell 2. Metodologisk översikt 

Författare/publikationsår/ 

studieland 

titel eventuell 

ansats/ Design 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Andersson, E. K., Borglin, G. 

& Willman, A. (2013). 

 

Sverige 

The Experience 

of Younger 

Adults 

Following 

Myocardial 

Infarction   

Kvalitativ 

ansats. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

design  

17 deltaganden. Som var 

55 år eller yngre 

Intervjuer Tematiserad 

strukturerad 

analys. 

 Junehag, L., Asplund, K. & 

Svedlund, M.  

(2014). 

 

Sverige 

Perceptions of 

illness, lifestyle 

and support 

after an acute 

myocardial 

infarction.  

Kvalitativ 

ansats, 

beskrivande 

design 

20 deltagande, 14 män, 

6 kvinnor.  

Deltagarna var mellan 

46 och 73 år gamla. 

Semistrukturerade intervjuer 

som spelades in. 

innehållsanalys, 

Merritt, CJ., Zoysa, N., 

Hutton, JM & de Zoysa, N 

(2017) United Kingdom 

A qualitative 

study of 

younger men’s 

experience of 

heart attack 

(myocardial 

infarction)  

Kvalitativ 

ansats, 

beskrivande 

design 

Tio män under 45 år 

som hade upplevt MI de 

senaste 3–6 månaderna.  

semistrukturerade 

djupintervjuer 

analyseras med 

hjälp av tolkande 

fenomenologisk 

analys.  

Nicolai, J., Müller, N., Noest, 

S., Wilke, S., Schultz, J-H., 

Gleißner, CA., Eich, W & 

To change or 

not to change - 

That is the 

kvalitativ ansats, 

beskrivande 

design 

21 stycken kvinnor och 

män som just hade 

upplevt en hjärtinfarkt i 

Semistrukturerade metoder 

som spelas in 

Data analyserades 

genom kvalitativ  

innehållsanalys 
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Bieber, C  

(2018) 

 

Tyskland 

question: A 

qualitative 

study of 

lifestyle 

changes 

following acute 

myocardial 

infarction.  

åldrarna 43–79. 

Nunes, S., Rego, G. & Nunes, 

R. (2016). 

Portugal 

Difficulties of 

Portuguese 

Patients 

Following 

Acute 

Myocardial 

Infarction: 

Predictors of 

Readmissions 

and Unchanged 

Lifestyles  

Mixad 

kvantitativ/ 

kvalitativ 

metod.  

design: 

Tvärsnittsstudie 

106 deltaganden, alla 

med samma medicinska 

bakgrund, MI. Åldern på 

deltagarna i studien var 

mellan 35–64 år. 

I den första undersökning 

gick man igenom 

patientjournaler och gjorde 

intervjuer. Detta följdes upp 

sex månader senare genom 

strukturerade intervjuer via 

telefoni. 

Innehållsanalys  

Oskay, U., Can G. & Camci 

G. 

(2014) 

 

Turkiet  

Effect of 

myocardial 

infarction on 

female sexual 

function in 

women. 

 

 

Kvantitativ 

ansats, design: 

tvärsnittsstudie  

50 st Kvinnor med MI, 

från universitetet av 

Kocaeli.  

intervjuform av 20 frågor som 

ifrågasatte personliga 

egenskaper av forskare. 

Female Sexual Function 

Index (FSFI) som utvärderade 

sexuell dysfunktion användes  

Statistisk 

dataanalys 

användes i studien 
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Serpytis, P., Navickas, 

P.  ,Lukaviciute, L., 

Navickas, A., Aranauskas, R., 

Serpytis, R., Deksnyte, 

A.,Glaveckaite, S., 

Petrulioniene, Z. & 

Samalavicius, R (2018) 

 

Litauen  

Gender-Based 

Differences in 

Anxiety and 

Depression 

Following 

Acute 

Myocardial 

Infarction 

 

 

 

 

  

Kvantitativ 

ansats. 

160 stycken matchade 

inklusionskriterierna: 

ålder över 18 år, ingen 

skillnad på kön. En 

diagnos av akut MI 

baserad på två av de tre 

standardkriterierna: 

typisk bröstsmärta, 

EKG-presentation, 

förhöjda 

hjärtbiomarkörer; 

Tid efter MI mindre än 

31 dagar; 

Kunskap om det 

litauiska språket 

Hospital Anxiety and 

Depression Scale [HADS] 

statistisk 

dataanalys 

användes 

 

Simonÿ, CP., Dreyer, P., 

Pedersen, BD. & Birkelund, 

R. (2015)  

 

Danmark.  

 

Empowered to 

gain a new 

foothold in 

life—A study 

of the meaning 

of participating 

in cardiac 

rehabilitation to 

patients 

 

Kvalitativ 

ansats, en 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

design 

 

11 deltaganden som alla 

har samma medicinsk 

bakgrund och 

sjukhusvistelse.  

Deltagarna var i åldrarna 

59–87 år.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Strukturerade 

analyser  
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afflicted by a 

minor heart 

attack 

Stevens, S. and Thomas, S. P. 

(2012) 

 

USA 

Recovery of 

Midlife Women 

From 

Myocardial 

Infarction  

Kvalitativ 

ansats, 

hermeneutisk 

design 

8 kvinnor, alla med 

samma medicinska 

bakgrund och i åldrarna 

45–65 år. 

Studie grundad av flertal 

intervjuer. Som sedan 

diskuteras av författarna 

Fenomenologisk 

analys 

Thylén, I. & Brännström, M. 

(2015). 

Sverige 

 

Intimate 

relationships 

and sexual 

function in 

partnered 

patients in the 

year before and 

one year after a 

myocardial 

infarction: A 

longitudinal 

study. 

 

Kvantitativ 

ansats, en 

beskrivande 

design  

92 män och 36 

kvinnor,  62 år eller 

yngre. Självrapporterade 

data samlades in ett år 

före, och ett år efter 

hjärtinfarkten.  

Den svenska versionen av 

Watts sexuella frågeformulär 

(WSFQ) användes för att 

utvärdera den sexuella lusten. 

Instrumentet är indelat i 

sexuell lust och sexuella 

förväntningar' med 

könsneutrala frågor och 

sexuell känslighet och sexuell 

förmåga med könsspecifika 

frågor.  

Data analyserades 

genom 

beskrivande 

statistik med 

medel och 

standardavvikelser 

och procentsatser.  

Wachelder, EM., Moulaert, 

VRMP., van Heugten, C., 

Gorgels, T., Wade, DT & 

Verbunt, JA. 

(2016) 

Nederländerna 

Dealing with a 

life changing 

event: The 

influence of 

spirituality and 

coping style on 

Kvantitativ 

ansats, Kohort 

design 

170 deltaganden, där 

alla delar samma 

medicinsk bakgrund och 

haft en hjärtinfarkt  

Medicinska journaler, 

intervjuform, enkäter.  

Statistiska 

dataanalyser   
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quality of life 

after survival of 

a cardiac arrest 

or myocardial 

infarction  

Włodarczyk, D.  

(2016) 

Polen 

Gender and 

quality of life 

and coping 

over one year 

after 

myocardial 

infarction: do 

men really have 

the upper hand? 

Kvantitativ 

ansats, mixad 

design 

222 deltaganden, män 

och kvinnor med alla 

samma medicinsk 

bakgrund och haft en 

hjärtinfarkt. I åldern 25–

65 år 

Studiens baseras på 

frågeformulär: i början och 

efter 

rehabiliteringsprogrammet 

och ett år efter hjärtinfarkten 

Statistiska analyser 

användes i studien 

 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Resultatöversikt 

författare Syfte resultat 

Andersson, E. K., Borglin, G. & 

Willman, A. (2013). 

Belysa unga vuxna människors erfarenhet 

under deras första år efter att det drabbats 

av en hjärtinfarkt. 

Hur unga personer hanterar sitt liv, av erfarenheter ett år efter 

sin första MI. Hur det existentiella, fysiska, psykiska och 

emotionella påverkar vardagen, och kunna balansera det på rätt 

sätt. Samt hur det informativa bemötandet med vårdpersonal 

gick till. 

Junehag, L., Asplund, K., & Att beskriva enskilda uppfattningar om Tre teman: -Att vara i en drabbad kropp: att ha kroppsliga 
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Svedlund, M livsstil och stöd ett år efter hjärtinfarkt 

med eller utan mentor.  

gränser; att lita på hjärtat. -Att kunna behålla eller ändra livsstil: 

att kämpa för normalisering. -Att kunna hantera händelsen: att 

ha insikt om vad man ska göra, för att skapa ett nytt liv. Efteråt, 

hur dessa metoder anpassade sig efter hjärtinfarkten hos varje 

deltagande. 

Merritt, CJ., Zoysa, N., Hutton, JM 

& de Zoysa, N (2017) 

Denna studie syftade till att förstå hur ett 

urval av män under 45 anpassade sig till 

och försökte hitta meningen med livet 

efter en hjärtinfarkt.  

Hjärtinfarkten fick männen att känna sig mindre "maskulina". 

Deras vardag blev begränsat pga nedsatt fysisk styrka. De kände 

sig beroende i vardagen. Männen är i åldrarna 30–45. Hotet mot 

deltagarnas maskulinitet förvärrades av chocken från 

hjärtinfarkten.  

Hjärtinfarkten ledde till att männen upplevde att de blev 

beroende av andra i det dagliga livet, likväl ekonomiskt 

beroende.  

Nicolai, J., Müller, N., Noest, S., 

Wilke, S., Schultz, J-H., Gleißner, 

CA., Eich, W & Bieber, C (2018) 

I denna studie undersöktes viktiga faktorer 

relaterade till livsstilsförändringar efter en 

akut hjärtinfarkt.  

Hur livsstilsförändringar efter MI påverkas av individuella 

(fysiska och psykologiska) och sociala faktorer. Dessa faktorer 

påverkade deltaganden specifikt och individuellt, samt hur de 

hanterade vardagen efter MI för ett välfungerande liv.   

Nunes, S., Rego, G. & Nunes, R. 

(2016). 

denna studie syftade till att analysera 

uppfattningar och svårigheter hos 

patienter med avseende på sjukdomen / 

återhämtningsprocessen efter en 

hjärtinfarkt. 

Deltaganden beskrev deras liv efter MI, hur nya 

livsstilsförändringar anpassades och hur detta ledde till bättre 

hälsa och ett mer fungerande liv. Detta följdes upp efter en viss 

tid, för att se hur tillämpningen gick samt vilka problem de hade 

fått. Många beskrev ett tufft liv och svårigheter att anpassa sig. 

Oskay, U., Can G. & Camci G. 

(2014).  

Hur kvinnors sexliv blir påverkat efter 

MI.  

Hur kvinnors sexliv blir påverkat efter MI. Psykiska faktorer 

nämns, samt hur rehabilitering går till på bäst sätt. Det jämförs 

även med mäns påverkan. Vikten i att rätt information ges till 

patienter efter MI angående samlevnad.  
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Serpytis, P., Navickas, 

P.  ,Lukaviciute, L., Navickas, A., 

Aranauskas, R., Serpytis, R., 

Deksnyte, A.,Glaveckaite, S., 

Petrulioniene, Z. & Samalavicius, R 

(2018) 

Utvärdera depression och ångestnivåer 

hos patienter som drabbades av 

hjärtinfarkt [MI] under den första 

månaden.  

Undersökningen visade att 71,4 % av kvinnorna respektive 60, 4 

% av männen hade någon form av psykiska besvär efter att 

blivit diagnostiserade med hjärtinfarkt. Studien förklarade varför 

detta hände och hur de olika könen hanteras det nya livet, samt 

vilken typ av coping som användes för att få hjälp. 

Simonÿ, CP., Dreyer, P., Pedersen, 

BD. & Birkelund, R.  

(2015) 

Undersöka vad det betyder för patienter 

som drabbats av en mindre hjärtinfarkt 

samt deltaganden i hjärtrehabilitering.  

Resultatet visar vilken vägledning patienter fick efter MI av 

vårdpersonal. Samt hur de anpassade den information till det 

vardagliga livet. Det visade att personer kunde anpassa sitt nya 

liv bättre, fysiska aktivering etc efter gott bemötande.  

Stevens, S. and Thomas, S. P.  

(2012) 

Hur kvinnor hanterar sitt nya liv hemma 

efter vården av hjärtinfarkt. 

Kvinnor kände en uppgivenheten samt diverse känslor av 

ångest, rädsla efter sjukhusvistelsen, ibland flera år efteråt, då 

dem saknade direkta riktlinjer efter deras sjukhusvistelse. Dessa 

känslor påverkar den nya livssituationen hos deltaganden, vilket 

skapade en fördröjd tid åt god hälsa.  

Thylén, I. & Brännström, M. (2015). 

 

Är att utforska och jämföra patienters 

sexuella funktion samt grad av 

tillfredsställelse före MI jämfört med ett år 

efter händelsen.  

Personer beskrev hur deras samliv såg ut efter MI. Detta 

jämfördes även med livet innan. Män och kvinnor upplevde 

situationen olika. De bägge könen visade intresse för att kunna 

återgå till normala, men vägen dit var tuff då rädsla för att 

drabbas av ett återfall hindrade dem.   

Wachelder, EM., Moulaert, VRMP., 

van Heugten, C., Gorgels, T., Wade, 

DT & Verbunt, JA. 

(2016)  

Syftet med studien var att undersöka hur 

spirituellt välbefinnande och hantering är 

relaterat till livskvalitet två år efter ett 

hjärtstopp.  

Välmående hos patienter med MI. blir påverkat, ålder är en 

indikator hur påverkad man blir. Äldre kvinnor har oftast lättare 

att hantera sin nya vardag efter sjukdomen. Tillståndet som MI. 

bringar visar att många får en spirituell upplevelse och vänder 

sig däråt som en slags copingstrategi. Syrebrist kan oftast ge 

problematik i hjärnan, vilket leder till hjärntrötthet.  
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Włodarczyk, D.  

(2016)  

Studerar hur män och kvinnor hanterar en 

hjärtinfarkt efter ett år med fokus på 

livskvalitet. 

Män hade under den första period av rehabilitering och 

hantering av sin nya livssituation lättare att hantera den psykiska 

biten, vilket innefattar depression än kvinnor. Kvinnor mådde 

sämre under den tiden. I slutperiod var det mer jämlikt. Kvinnor 

och män använde sig av olika copingstrategier. Kvinnor vände 

sig mer åt religiösa ting, och män försökte bearbeta deras 

situation själva, vilket gav sämre resultat. Både könen visade 

stort intresse av livsstilsförändringar.  

 

 

 

 

Bilaga 3. Tabell 4. Relevansgranskningsmall 

Artikelförfattare och publiceringsår 

    

  

Ja Delvis Nej 
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1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

    

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

  

  

  

  

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

    



 

10 

 

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella studien**?   

  

  

  

    

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie. 

Bilaga 4. Tabell 5.  Kvalitetsgranskningsmall för artikel med kvalitativ ansats 

    Ja, med 

motiveringen att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 
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1. Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

  

  

  

  

  

      

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?   
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3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?   

  

  

  

  

      

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till 

studiens syfte? 

  

  

  

  

  

      

5. Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 
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6. Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

  

  

  

  

  

      

7. Är metoden för datainsamling relevant?   

  

  

  

  

      

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt 

beskriven? 
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9. Görs relevanta etiska reflektioner?   

  

  

  

  

      

Resultat 

10. Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

  

  

  

  

  

      

Diskussion 
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11. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

  

  

  

  

  

      

12. Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 
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13. Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

  

  

  

  

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5. Tabell 6. Kvalitetsgranskningsmall för artikel med kvantitativ ansats 
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    Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat?       

2. Är eventuella frågeställningar tydligt beskrivna?       

Metod 
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3. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?       

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?       

5. Är undersökningsgruppen representativ?       
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6. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier 

beskrivna? 

      

7. Är undersökningsmetoden relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

      

8. Är validiteten diskuterad?       
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9. Är reliabiliteten diskuterad?       

10. Är det beskrivet hur den statistiska analysen är utförd?       

11. Är bortfallet beskrivet?       
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12. Görs relevanta etiska reflektioner?       

Resultat 

13. Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

      

  

  

Diskussion 
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14. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat 

kan ha? 

      

15. Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och 

genomförandet av studien? 
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