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Sammanfattning: 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en vanlig sjukdom, som drabbar både män och kvinnor. 

Syretillförseln till hjärtat minskar, vilket försämrar hjärtats vitala funktion. Hjärtinfarkt kan 

påverka människans hälsa och livskvalitet ur olika aspekter. Det behövs mer kunskap om 

detta. 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av livet samt livskvalité efter en hjärtinfarkt. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie. Sökningar av artiklar gjordes i databasen Cinahl. 

Studiens resultat grundar sig på tio utvalda vetenskapliga artiklar, varav sju kvantitativa, två 

kvalitativa samt en mixed method. 

Resultat: I studiens resultat framkom att hjärtinfarktpatienters erfarenheter av sin livskvalitet 

kan delas upp i två huvudkategorier, nämligen negativ samt positiva erfarenheter av sin 

livskvalitet. Många patienter upplever en kraftig trötthet, psykiska besvär i form av oro/rädsla 

samt fysiska begränsningar. Vissa patienter kan känna tacksamhet för att de faktiskt 

fortfarande lever, samt att det framkommit hur viktigt det är med coping. De negativa 

erfarenheterna delades upp i underkategorier trötthet/sömnbrist, psykisk påverkan, social 

påverkan samt fysiska begränsningar. Motsvarande delades de positiva erfarenheterna upp i 

underkategorierna hopp/tacksamhet samt copingstrategier. 

Slutsats: Denna studie visade på hur patienters erfarenheter speglade deras livskvalitet efter 

drabbad hjärtinfarkt. Erfarenheterna kunde efter analys delas upp i två olika huvudkategorier, 

positivt samt negativt. I denna studie beskrivs hur patienternas vardag påverkas av diagnosen 

hjärtinfarkt och hur den influerar på dennes livskvalitet. Det mest påtagliga som uppkom från 

resultatet var de olika begränsningar som patienterna ansåg påverka deras livskvalité.  

Vårdpersonal kan med fördel ta del av denna studie för att i fortsatt omvårdnadsarbete kunna 

se patienten i centrum och identifiera dennes behov för att upprätthålla en bra livskvalitet.  

 

 

 

Nyckelord: Erfarenheter, hjärtinfarkt, livskvalitet. 



 

Abstract: 

 

Background: Myocardial infarction is a common disease, affecting both men and women. 

The oxygen supply to the heart is reduced, which impairs the vital function of the heart. The 

disease affects human health and quality of life from various aspects. 

 

Aim: The aim of the literature study was to describe patient’s experiences of their life and 

quality of life following a heart attack. 

Method: A descriptive study. Searches for articles were made in the Cinahl database. The 

results of this study are based on ten scientific articles; seven with quantitative approach, two 

with qualitative approach and one with mixed methods approach. 

Results: The results of the study revealed that myocardial infarction patients' experiences of 

their quality of life can be divided into two main categories, namely negative as well as 

positive effects. Many patients experience severe fatigue, psychological distress in the form of 

anxiety / fear and physical limitations. Some patients may feel grateful that they actually still 

are alive, and that it has emerged how important coping is. The negative experiences were 

divided into the following subcategories fatigue / sleep deprivation, psychological impact, 

social impact and physical limitations. Similarly, the positive experiences were divided into 

following subcategories hope / gratitude and coping strategies. 

 

Conclusions: This study showed how patients' experiences reflected their quality of life after 

a heart attack. After analysis, the experiences could be divided into two different main 

categories, positive and negative. This study describes how patients' everyday lives are 

affected by the diagnosis of myocardial infarction and how it affects their quality of life. The 

most obvious result of this study was the various limitations that patients considered to affect 

their everyday lives. 

Caregivers can benefit from this study in order to see the patient at the center in further 

nursing work and identify his / her needs to maintain a good quality of life. 
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1. Introduktion  
 
1.1 Definition av livskvalité 

Vad livskvalitet innebär kan vara komplext och svårt att beskriva, detta eftersom det är ett 

subjektivt uttryck där alla människor har sin egen uppfattning om vad det ordet betyder för 

just dem. Enligt Willman (2009) behöver inte goda levnadsvillkor styras av individens hälsa 

då de subjektiva och de objektiva synsätten särskiljs från varandra.  

World Health Organization (2019) definierar livskvalitet som en personlig uppfattning, detta 

relaterat till vart i livet personen i fråga befinner sig samt hur ens värderingar ser ut. 

Påverkande faktorer är individuella beroende på vad man har för mål i livet, vilka 

förväntningar man har samt vilka bekymmer personen anser sig ha. WHO (2019) skriver 

vidare att livskvalitet har ett brett spektrum där kombinationen av personens fysiska hälsa, 

psykiska mående samt sociala relationer har en hög påverkansgrad. 

 
1.2 Hjärtats anatomi och fysiologi  

Hjärtat ligger centralt i bröstet, skyddat under bröstbenet med omkringliggande muskulatur 

och revben. Hjärtat är uppbyggt av tvärstrimmig muskulatur men till skillnad från annan 

tvärstrimmig muskulatur kan den inte styras av viljan. Hjärtat har funktionen att fungera som 

en pump och genom ett elektriskt retledningssystem och hjärtmuskulaturen kan denna pump 

förse kroppen med blod. Hjärtmuskeln är ihålig och består av fyra hålrum, två kamrar och två 

förmak. Höger förmak tar emot syrefattigt blod från kroppen via övre och nedre hålven och 

pumpar sedan vidare blodet till höger kammare. Den högra kammaren pumpar blodet till 

lungorna där blodet sedan syresätts. Det syrerika blodet pumpas sedan in i vänster förmak, ner 

i vänster kammare som kontraheras vilket öppnar aortaklaffen och blodet pumpas ut genom 

den stora kroppspulsådern, aorta, för att förse kroppens alla strukturer med syre och näring. 

Efter detta relaxerar kamrarna och aortaklaffen stängs varpå blodet förs ut till kranskärlen där 

dess lokalisation mynnar ut från aortan ovanför klaffen och försörjer hjärtmuskeln med syre 

(Christensen 2009). 

 
1.3 Patofysiologi och etiologi vid hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt uppstår när blodtillförseln stoppas upp av en blodpropp i ett eller flera kranskärl. 

Därmed kan inte hjärtmuskeln förses med syre. Hjärtmuskeln drabbas således av syrebrist, 

ischemi. Hjärtmuskeln kan drabbas i hela sin tjocklek, ST höjningsinfarkt, även kallad 

STEMI. En mindre del av hjärtmuskelväggen kan också drabbas av syrebrist, icke ST 
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höjningsinfarkt, även kallas NSTEMI.  Mekanismen bakom proppen är ett skadat kärl som 

över tid har givit upphov till en patologisk process där förträngningar uppstått genom 

inlagringar av kolesterol, blodproppar och bindväv. Detta kallas även för åderförfettning eller 

ateroskleros (Held 2017). 

Hjärtinfarktens storlek beror på vart i kärlet proppen uppstår, vilket område i muskeln som 

kärlet försörjer med syre samt hur länge syrebristen pågått (Held 2017). 

Enligt Socialstyrelsen (2018) så är trenden tydlig i Sverige, antalet fall av hjärtinfarkt har 

minskat markant på årsbasis. År 2002 finns det 38,732 registrerade fall, jämfört med år 2016 

då siffran var nere på 25,983 fall. Män är överrepresenterade, likaså lågutbildade personer 

samt äldre då risken att drabbas ökar efter 50 års ålder. 

 
1.3.1 Riskfaktorer 

Arvsanlag och hög ålder är således betydande faktorer för att löpa större risk att drabbas av en 

hjärtinfarkt. Andra betydande riskfaktorer för hjärtinfarkt är fetma, förhöjda blodfetter, högt 

blodtryck, diabetes, rökning, dålig kosthållning samt stress (Hjärt Lungfonden 2019). I Hong, 

Chang-yan, Qiao-yans studie (2015) bekräftar de att ovan nämnda riskfaktorer är individuellt 

bidragande faktorer till att en person drabbas av sin första hjärtinfarkt hos medelålders samt 

tonåringar.   

Ärftliga anlag som rubbad hantering eller produktion av blodfetter och blodglukos i kroppen, 

fetma och högt blodtryck är riskfaktorer som i framtiden kan lägga grund för åderförkalkning. 

Individer med dessa problem bör därför lägga stor fokus på sina levnadsvanor som att äta rätt, 

motionera, ej röka och undvika stress (Hjärt Lungfonden 2019). 

Rökning ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar med 50%, därför är rökstopp den mest effektiva 

åtgärden till att inte utveckla hjärt-kärlsjukdomar, vilket i sin tur kan leda till hjärtinfarkt. 

Individer med obehandlat högt blodtryck löper större risk att få hjärtinfarkt genom 

förändringar i hjärtats funktionella strukturer. Förändringar som på sikt kan ge upphov till 

åderförkalkning och hjärtinfarkt (Hjärt Lungfonden 2019).   

Diabetes, av alla dess typer påverkar förloppet av åderförkalkning i blodkärlen, vilket i sin tur 

kan leda till hjärtinfarkt. Höga blodfetter är en riskfaktor som kan uppstå genom dålig 

kosthållning samt genom ärftliga faktorer. I sitt habitualtillstånd där kolesterolet är i normal 

nivå är det inte skadligt, tvärtom har kolesterolet i synnerhet en central roll i cellens struktur 

och hormonbildning. Föreligger det däremot högre halter av det skadliga kolesterolet low 

density lipoprotein (LDL) ökar detta risken för aterosklerosbildning, vilket i sin tur ökar 

risken att drabbas av hjärtinfarkt (Hjärt Lungfonden 2019).   
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Metaboliskt syndrom är ett samlingsnamn på flera tillstånd som bukfetma, diabetes, 

blodfettsrubbningar och högt blodtryck. Dessa tillstånd har ett samband och drabbar oftast en 

och samma individ (Hjärt Lungfonden 2019). 

 
1.3.2 Behandling 

Vid akut hjärtinfarkt är den prioriterade behandlingsåtgärden att få igång cirkulationen till det 

påverkade området i hjärtmuskeln så snart som möjligt. Detta är nödvändigt för att minimera 

utökning av det ischemiska området och risken för komplikationer. Behandlingsalternativen 

är ballongvidgning (PCI), Trombolysbehandling och CABG (Bypassoperation) (Hjärt 

Lungfonden 2019).    

PCI (Perkutan Koronar Intervention) utförs genom att införa en kateter upp till hjärtat genom 

antingen handleden eller ljumsken. Väl uppe i hjärtat lokaliseras proppen genom 

kontrastmedel och man vidgar det kärl som är påverkat med en uppblåst ballong. 

Cirkulationen kan nu flöda fritt och slutligen förs ett cylinderformat nät in i kärlet för att 

förhindra förträngningar i framtiden (Hjärt Lungfonden 2019).   

Trombolysbehandling sker vanligtvis i det prehospitala tillståndet, oftast i ambulansen. Denna 

behandlingsform skall dock ske under kontrollerade och beaktande former med risken för 

blödning som komplikation (Hjärt Lungfonden 2019).   

CABG är ett mer omfattande kirurgiskt ingrepp där ballongvidgning av ett eller flera skäl inte 

är lämpligt för individen. Ingreppet utförs i öppen kirurgi och innebär att man konstruerar en 

genväg förbi det ockloderade kranskärlet och låter blodet återigen försörja den delen ut av 

hjärtmuskeln. Genvägen skapas från ett transplanterat kärl från en annan del av kroppen, 

oftast från personens underben (Hjärt Lungfonden 2019). 

Före, under och efter behandlingsalternativen skall standardiserad och evidensbaserad 

omvårdnad äga rum där patientens integritet, autonomi och värde bevaras (Eikeland, 

Haugland & Stubberud 2011).  

 
1.3.3 Komplikationer efter en hjärtinfarkt 

Efter en hjärtinfarkt finns risken att ärrbildning har skapats utifrån påfrestningarna som 

hjärtmuskeln utsatts för, beroende på intensitet och utbredning. Hjärtats vävnad blir stel i 

samband med ärrbildningen och detta påverkar hjärtats sammandragningar, själva 

pumpförmågan. Hjärtsvikt, kardiomyopati är ett sjukdomstillstånd som uppstår parallellt till 

den nedsatta pumpförmågan. Andra centrala funktioner som påverkas efter en hjärtinfarkt är 

hjärtats retledningssystem där  
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rytmförändringar och arytmier är vanligt förekommande (Hjärt-Lungfonden 2019). 

I ett tidigt skede efter hjärtinfarkten är det enligt Eikeland, Haugland och Stubberud (2011) 

viktigt för patienten att få tidig och upprepad information och undervisning om exempelvis 

komplikationer. Detta för att patienten ska kunna identifiera dessa och söka vård. Att 

individualisera informationen är grundläggande. Patienters uttryck av sitt eget lidande sker 

genom olika medel och yttrar sig med olika mekanismer. Det är därför viktigt för 

sjuksköterskan och annan vårpersonal att uppfatta och respektera den enskildes unika behov 

av att hantera samt uttrycka sitt lidande (Wiklund 2009). 

 
1.4 Sjuksköterskans roll och ansvar 

I de etiska riktlinjerna står det att sjuksköterskans ska främja hälsa, förebygga sjukdom samt 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2008). 

Sjuksköterskan har således en mängd olika arbetsuppgifter. Några exempel är administrering 

av läkemedel, dokumentation samt att leda undersköterskorna i deras arbete, vilket i sin tur 

gör att sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden (Willman 2014). 

Willman (2014) skriver att en svårt sjuk patient är beroende av andra människor för att i vissa 

fall överleva, i andra fall få en så bra återhämtning som möjligt. Det kan finnas en del etiska 

dilemman i att vara beroende av andra personer, till exempel att patienten kan känna sig 

utlämnad eller en känsla att vårdarna har makten. Vid dessa etiska dilemman måste all 

sjukvårdspersonal runt patienten ta sitt ansvar, dock är sjuksköterskan de facto ansvarig för 

omvårdnaden och måste således även leda detta arbete. Det kan exempelvis handla om att 

bevara patientens integritet och värdighet, men även att få hen delaktig i sin egen vård. 

Delaktighet kan innebära att sjuksköterskan förklarar hur man planerar att gå vidare i 

behandlingen, men även att sköterskan genom patientundervisning förklarar varför man väljer 

en viss behandling vilket stärker patientens förståelse och således dennes autonomi. 

Ingen förutom patienten själv vet vad denne behöver för att känna välbefinnande och må bra. 

I denna situation är det sjuksköterskans uppgift att skapa tillit, att få patienten att känna sig 

sedd. Här sätts sjuksköterskans pedagogiska förmåga på prov, för att få patienten att tänka 

positiva tankar och känna hopp. Det har visat sig att om sjuksköterskan bidrar med en positiv 

och hälsofrämjande inställning, så ges patienten en större möjlighet att känna hopp och 

faktiskt tro på en positiv förändring (Willman 2014).  
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1.5 Anhörigas perspektiv 

Det är lätt hänt att de anhöriga hamnar i skymundan eftersom allt fokus naturligt läggs på den 

drabbade patienten. Enligt Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki och Paavilainen (2013) så 

saknas det vetenskaplig forskning och kunskap gällande copingstrategier för anhöriga till 

patienter drabbade av en hjärtinfarkt. Detta trots att det är allmänt känt att de anhöriga 

behöver psykologiskt, socialt och ekonomiskt stöd. 

Eriksson, Asplund och Svedlund (2010) skriver att den tidigare forskningen generellt sett har 

fokuserat på antingen patienten eller anhöriga. För att återhämta sig från en hjärtinfarkt är bra 

förutsättningar en vital del. De poängterar även att de närstående tenderar att visa på mer 

ångest, oro, depression och trötthet än vad patienten själv gör. 

Enligt Baird och Eliasziw (2011) har anhöriga till patienter med genomgången hjärtinfarkt en 

annan uppfattning av sjukdomens svårighetsgrad och insjuknande än vad patienterna själva 

har. Detta berodde ofta på vilken behandling patienten erhöll efter hjärtinfarkten. 

Enligt Heesook, Sue, Thomas och Friedmans (2013) studie kunde man se att äldre anhöriga 

hade en mer aktiv stöttnings strategi än vad de yngre anhöriga hade. Generellt kunde de också 

se att anhörigas copingstrategier avtog efter tid. 

Familj och närstående har ofta en stor roll i patientens tillfrisknande. Bara genom att finnas 

där skapar ofta en trygghet för patienten. Många av de närstående tar ett stort ansvar för 

omvårdnaden kring patienten, vilket bör ses som positivt även från vårdpersonalens synvinkel 

eftersom det lättar på deras arbetsbörda. Dock kan den belastningen till slut bli för stor vilket 

kan leda till att de själva drabbas av någon form av ohälsa (Benzein, Hagberg & Saveman 

2014).  

 
1.6 Teoretisk referensram  

Berbiglia och Banfield (2010) skriver att patientens egenvård är viktig för återhämtandet, men 

att också sjukvården har en viktig del i just det. De förklarar vidare att om patienten inte har 

den kunskap som krävs i det individuella fallet så är det sjukvårdspersonalens skyldighet att 

utbilda denne. Det bekräftar även Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014) när de skriver om 

Antonovsky´s KASAM, vilket går ut på att patienten bör ha en förståelse om vad som sker för 

att ha en möjlighet att hantera situationen.  

I Iran har en studie gjorts av Mohammadpour, Rahmati Sharghi, Khosravan, Alami och 

Akhond (2015) som menar på att Orem´s egenvårdsteori är lämplig att använda sig av vid 

återhämtandet efter just hjärtinfarkt. Fokuset inom Orem´s teori ligger på att få patienterna att 

klara av så mycket som möjligt av sin egenvård själva, eftersom det främjar återhämtandet. 
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Författarna i ovan nämnda studie menar på att när en tidigare frisk person drabbats av en 

sjukdom så upplever man en försämrad hälsa, och då kräver denne per automatik maximal 

omvårdnad. Orem´s teori syftar då till att en sjuksköterska identifierar egenvårds kunskaper, 

motivation samt vilka möjligheter som just den patienten har, och därefter beslutar 

sjuksköterskan vilka åtgärder som bör sättas in. De skriver också att det finns tidigare 

forskning som visar på att patientutbildning kan stärka patientens möjligheter till egenvård. 

Willman (2014) poängterar att alla vuxna har ett ansvar att utöva egenvård. Värt att notera är 

att det inte bara gäller sin egen, utan även om dess barn sjuk eller närstående som kanske 

blivit dement drabbas. 

 

 1.7 Problemformulering 
.   
Hjärtinfarkt är en vanlig sjukdom i Sverige. Sjukdomstillståndet är i sig påfrestande för 

individen som drabbas. Hjärtinfarkt kan också orsaka sekundära sjukdomar som för patienten 

kan orsaka ett lidande. Det i sin tur kan skapa långvariga sjukskrivningar, ohälsa samt 

lidande. 

Allt eftersom behandling och tillvägagångssätt utvecklas har dagens patienter inte samma 

erfarenheter som gårdagens patienter. Detta sammantaget skall föreliggande studie belysa 

vikten av sjuksköterskans insatthet i hur patienten upplever sin livskvalité efter en 

genomgången hjärtinfarkt, för att slutligen kunna genomföra en adekvat, individualiserad 

samt professionell vård som möjligt till patienten.  

 
1.8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av sitt liv och 

livskvalitet efter en hjärtinfarkt. 

 
1.9 Frågeställning 

Hur beskriver patienter som drabbas av en hjärtinfarkt sitt liv samt livskvalitet? 
 
 
  

2. Metod 
 
2.1 Design 
Denna studie är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 
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2.2 Sökstrategi 

För att hitta relevanta artiklar inom omvårdnadsforskning så anser Polit och Beck (2017) att 

databasen Cinahl är en av de mest användbara. I Cinahl använde vi oss av sökorden 

myocardial infarction, quality of life, experience, patient experience, coping, fatigue. Alla 

sökord användes i olika kombinationer med hjälp av den booleanska söktermen AND för att 

få ut så relevanta artiklar som möjligt.  

Begränsningar som användes under sökningarna i Cinahl var engelska, peer reviewed, linked 

full text samt att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2009–2019.  

 
 
Tabell 1. Databassökning. 

Databas 
Sökdatum: 
2019-09-17 

Begränsningar Sökord Utfall Urval 

Cinahl English, peer 
reviewed, linked full 
text, 2009-2019. 

Myocardial infarction (free 
text) AND quality of life 
(free text) AND experience 
(free text) 

42  4 

Cinahl English, peer 
reviewed, linked full 
text, 2009-2019. 

Myocardial infarction (free 
text) AND quality of life 
(free text) AND patient 
experience (free text) 

38  2 

Cinahl English, peer 
reviewed, linked full 
text, 2009-2019. 

Myocardial infarction (free 
text) AND quality of life 
(free text) AND coping (free 
text) 

14 3 

Cinahl English, peer 
reviewed, linked full 
text, 2009-2019. 

Myocardial infarction (free 
text) AND fatigue (free text) 102  1 

Total 

  

196 10 
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2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna för de valda artiklarna är att det ska svara på syfte samt frågeställning. 

Utvalda artiklar skall endast härstamma från empiriska studier. Artiklarna skall ha ett 

informativt innehåll om patienters erfarenheter efter en hjärtinfarkt. Studier äldre än 10 år 

exkluderades, för att utesluta äldre data. Kvantitativa, mixed methods och kvalitativa artiklar 

inkluderades medans review - artiklar exkluderades. Artiklar som tagit med personer som är 

yngre än 18 år exkluderas. Individer med bakomliggande sjukdomar som deltagit i studier 

exkluderades inte på grund av bristfällig kvantitet av artiklar.  

 
2.4 Urvalsprocess 

Första steget i urvalet var att båda författarna läste alla titlar på artiklarna från sökningen för 

att se om de möjligtvis kunde svara på syftet till denna litteraturstudie. Om så var fallet så 

granskades även artikelns abstract för att få en djupare bild om vad artikeln handlade om. De 

granskade abstracten som exkluderades svarade inte till syfte och frågeställning. Sedan 

diskuterade författarna sinsemellan om de artiklarna hade en tydlig koppling till denna 

litteraturstudies syfte och frågeställning. I de artiklar som ansågs kunna svara på syfte och 

frågeställning lästes resultatet, samt att de artiklar som inte svarade till inklusion och 

exklusionskriterierna togs bort. De artiklar som valdes ut skrevs ut och granskades kritiskt i 

sin helhet av båda författarna. En relevans - och kvalitetsgranskningsmall (se bilaga 3) 

användes för att kontrollera kvaliteten på artiklarna. 
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Figur 1. Urvalsprocessens flöde 
 
2.5 Dataanalys 

De utvalda artiklarna fördes in i en resultattabell som kortfattat beskriver resultatet, (bilaga 1 

och 2). Under analysen av artiklarna så riktade vi in oss på metoden samt resultatet. För att 

undvika missförstånd samt för att reda ut möjliga oklarheter så diskuterade sedan båda 

författarna vad som framkommit.  

Utifrån färgkodningen identifierades två huvudrubriker: negativa och positiva erfarenheter 

gällande livskvalitet. Under huvudrubrik Negativa erfarenheter gällande livskvalitet 

uppdagades fyra underrubriker: Trötthet/sömnbrist, psykisk påverkan, social påverkan och 

fysiska begränsningar. Medföljande underrubriker till huvudrubrik Positiva erfarenheter 

gällande livskvalitet var: Tacksamhet och Hopp samt Copingstrategier. 

Enligt Polit och Beck (2017) så ger färgkodning en tydlig översikt gällande likheter och 

skillnader. Strategin med färgkodning använde sig författarna av för att hitta tydliga och 

relevanta över och underrubriker, vilka således ska svara på denna litteraturstudies syfte och 

frågeställning. 
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2.6 Etiska överväganden 

I denna litteraturstudie har båda författarna granskat alla artiklar på ett objektivt sätt, och inte 

lagt någon värdering i det som står eftersom det skulle kunna påverka resultatet. Båda 

författarna intygar att varken falsifiering, fabricering eller plagiat förekommer i denna studie 

(Polit & Beck 2017). Det bör dock finnas en medvetenhet om att viss förvrängning kan 

finnas, relaterat till att vetenskapliga artiklar ofta är skrivna på engelska och att författarnas 

modersmål är svenska. 

  

3. Resultat 

Resultatet som presenteras i denna studie är samlad information från tio artiklar, två 

kvalitativa, sju kvantitativa och en mixed method. Studiens syfte och frågeställning skall 

besvaras samt ligga som grund i detta resultat. Den första huvudkategorin är Negativa 

erfarenheter med fyra underkategorier: Trötthet/Sömnbrist, Psykisk påverkan, Social 

påverkan och Fysiska begränsningar. Den andra huvudkategorin är Positiva erfarenheter med 

underkategorierna: Hopp/Tacksamhet samt Copingstrategier.  

 
3.1.Negativa erfarenheter gällande livet samt livskvalitet: 

3.1.1 Trötthet /Sömnbrist:  

Ett flertal studier intygar att personer som drabbats av en hjärtinfarkt anser sig vara tröttare än 

de upplevde att de var innan infarkten (Brändström, Brink, Grankvist, Alsén, Herlitz, Karlson, 

2009; Fredriksson-Larsson, Alsén, Karlson, Brink, 2015; Fredriksson-Larsson, Alsen, Brink, 

2013; Wachelder, Moulaert, van Heugten, Gorgels, Wade, Verbunt, 2016). 

Trötthet kan innefatta flera olika dimensioner. För att reda ut om det skiljer sig åt mellan 

begreppen generell trötthet, fysisk trötthet samt mental trötthet så har författarna till en studie 

gjord i Sverige brutit ner begreppet trötthet i dessa tre tidigare nämnda teman. Det som 

framkom var att personer som drabbats av en hjärtinfarkt generellt rapporterar att de är mer 

trötta än personer som inte drabbats av en infarkt. Det framkom även att dessa patienter 

upplever att de är mindre trötta två månader efter infarkten, dock är de efter ytterligare två 

månader tillbaka på samma nivåer som de upplevde strax efter infarkten. Resultaten gällande 

fysisk och mental trötthet är liknande, dock sticker den fysiska tröttheten ut och verkar vara 

den som är mest påtaglig (Fredriksson-Larsson et al. 2015). Trötthet kan påverka personer på 

olika sätt, vilket är beroende av graden av trötthet och hur varje person hanterar det. 
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Fredriksson-Larsson et al. (2013) poängterar att många ändå känner att de inte känner igen sig 

själva, att det är som att köra bil med handbromsen i vilket påverkar livskvaliteten negativt. 

Flera deltagare i studien menar på att de vill delta i aktiviteter, men att tröttheten bromsar 

dem. De uppger även att de krävs mycket mer planering, att tänka efter före om jag verkligen 

orkar det som är tänkt att göras. När personer upplever en ständig trötthet kan motivationen 

påverkas till det negativa, vilket riskerar att utvecklas till en ond cirkel som är svår att ta sig 

ur. 

 
3.1.2 Psykisk påverkan: 

I Petriček, Buljan, Prljević, Owens, och Vrcić-Keglević, (2014) studie identifierades tre 

mönster i vad patienterna upplevde i sitt första möte med diagnosen hjärtinfarkt. En av dessa 

mönster var ovisshet om själva händelsen och om framtiden. Patienterna i denna kategori 

hade antingen avsaknad av symtom på hjärtinfarkt eller upplevde symtom av lågintensiv 

karaktär vilket de inte associerade med hjärtinfarkt. Diagnosen blev därför mer baserad på 

diagnostiska procedurer. Den oförberedda diagnosen som patienterna erhöll medföljde 

självkritiska, existentiella samt prognostiska frågor.  

 

“Den hösten gick jag på en rutinkontroll...ergometri, EKG, och en läkare bara sa till mig 

’Nå, kära herre, du gick rakt igenom din hjärtattack’” (Petriček et al. 2014, s. 21)  

 

Patienternas känslomässiga respons på diagnosen pendlade mellan häpnad och chocktillstånd, 

fruktan för döden och ängslan inför framtiden ur olika aspekter.  

 

“Rädd, faktiskt ...de var mest rädsla för döden. För att min mamma och pappa gick samma 

väg” (Petriček et al. 2014, s. 21).  

 

Patienterna betonade vikten av att erhålla rationella förklaringar och stöttning ur ett 

emotionellt synsätt (Petriček et al. 2014). 

Gällande hur ofta personer med en tidigare hjärtinfarkt kontra personer utan infarkt allmänt 

upplever sin mentala hälsa så delar Mollon och Bhattacharjee, (2017) studie in det på 

månadsbasis. Där fick deltagarna i studien uppge om de ansåg sig ha försämrad psykisk hälsa 

1–15 dagar per månad eller fler än 15 dagar per månad. I kategorin 1–15 dagar skiljer sig 

resultatet inte nämnvärt åt, det är nästan identiskt mellan kontrollgruppen och de med tidigare 
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hjärtinfarkt. Kategorin fler än 15 dagar sticker dock ut, där fler personer med hjärtinfarkt 

upplever nedsatt mental hälsa varje månad. 

 
3.1.3 Social påverkan 

Tidigare studier antyder att det finns en risk att patienter som drabbats av en hjärtinfarkt 

isolerar sig. Det är relaterat till att relationer med vänner försvagas, samt förlorad anställning 

om personen inte längre kan utföra sitt arbete på grund av sjukdomen (Smith, Fortune, 

Phillips, Walters, Lee, Mann, Tylee & Barley, 2014). 

Relaterat till ålder så går det att urskilja att personer över 75 år anser sig ha en större negativ 

påverkan gällande den sociala dimensionen än vad yngre personer har (Fuochi & Foá, 2019; 

Løvlien, Mundal & Hall-Lord 2016).   

Många patienter önskar ett större stöd från vänner och närstående (Fuochi & Foá 2019; 

Petriček et al. 2014). I en studie av Fuochi och Foá (2019) visade det sig att 18 % av 

patienterna av undersökningsgruppen som var över 50 år inte fick tillräckligt med socialt stöd 

respektive 8% av undersökningsgruppen som var yngre än 50 år.  

Enligt Fredriksson-Larsson et al. (2015) har patienter som drabbats av en hjärtinfarkt större 

risk att isolera sig och tappa kontakten med vänner vilket slutligen leder till en sämre 

livskvalité.  

 
3.1.4 Fysiska begränsningar:  

Individer som drabbats av en hjärtinfarkt visar sig ha mer fysiska begränsningar än individer 

som inte drabbats av en hjärtinfarkt (Dodson, Arnold, Reid, Gill, Rich, Masoudi, Spertus, 

Krumholz & Alexander, 2012; Fredriksson-Larsson et al. 2015; Løvlien, Mundal & Hall-Lord 

2016; Smith et al. 2014).  

I Dodson et al. (2012) omfattande studie kunde man konstatera att över 40% av 

undersökningsgruppen upplevde sjunkande fysisk funktion ett år efter att patienterna drabbats 

av en hjärtinfarkt. 15,2% upplevde enbart sjunkande fysisk funktion. Faktorer som bidrog till 

att patienter upplevde förlorad självständighet var om de var kvinnor, inte hade en indo 

europeisk härkomst, hade nedsatt njurfunktion, var ogift och hade depressiva symtom. 

Bidragande faktorer till sjunkande fysisk funktion var om patienten inte fått hjärtrehabilitering 

eller om de inte hade angina som utgångsvärde. Detta grundat i att angina patienter redan 

hade en befintlig uppföljning av sjukdomen.  

32% av deltagarna i en studie uppger att efter de drabbats av en hjärtinfarkt dragit ned på 

deras fysiska aktivitet. Författarna till den studien påvisar att det gör stor skillnad gällande 
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upplevd livskvalitet om personen ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet minst trettio 

minuter per månad kontra om det är mer sällan (Løvlien, Mundal & Hall-Lord 2016).  

Det finns flera orsaker till att många av dessa personer inte rör på sig tillräckligt. Några av de 

anledningar som bör nämnas är att de känner sig begränsade. Att de helt enkelt inte vågar 

utföra vissa av de aktiviteter de gjort innan, just för att de är oroliga för att drabbas av en ny 

infarkt (Smith et al. 2014). 

Gällande vilka av de som drabbats av en hjärtinfarkt som rör sig mindre ser Løvlien, Mundal 

och Hall-Lord (2016) en koppling till ålder samt arbete. Personer som är 75 år eller äldre samt 

arbetslösa har en lägre nivå av fysisk aktivitet kontra yngre personer som arbetar. 

 
3.2 Positiva erfarenheter gällande livet och livskvalitet:    

3.2.1 Hopp/Tacksamhet:   

Patienter kan i direkt anslutande till sin ställda diagnos känna tacksamhet. En tacksamhet för 

att ha klarat sig, att vara vid liv (Petriček et al. 2014; Wachelder et al. 2016). 

I studien av Petriček et al. (2014) identifierades tre teman som beskrev patienters erfarenhet 

av att landa i sin diagnos, varpå ena temat var tacksamhet. Ur temat tacksamhet kunde man ta 

del av patienternas erfarenheter genom tre olika perspektiv: fysiska, kognitiva och 

emotionella. Erfarenheterna som beskrevs i de två sistnämnda perspektiven var att patienterna 

inte kunde processa något annat än lycka och lättnad över att de lever, allt annat var dränerat 

men det räckte för dem.   

 

“ ...Du vet, sen hade jag en känsla, jag var verkligen glad över att ha vaknat upp. Det enda 

jag hade i tanken var att... jag överlevde ...men huvudsakligen var jag lycklig och glad...efter 

den grejen, du vet”. (Petriček et al. 2014, s. 21)   

 

Samma patientgrupp yttrade sig om sin tillit till sjukvårdspersonalen. Patienterna upplevde att 

de kunde lämna över sig själva i personalens händer samt hade de förtroende i läkarens 

förmåga att leda dem i genom den riskfyllda process som låg framför dem.  

 

“Jag tänkte inte på något särskilt...jag gav mig helt enkelt till dem (vårdpersonalen)...jag lade 

mig själv i deras händer.” (Petriček et al. 2014, s. 21) 
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3.2.2 Copingstrategier: 

Studier har visat att människor som drabbas av en hjärtinfarkt använder sig av olika 

copingstrategier för att kunna hantera situationen de hamnat i (Fuochi, G., & Foá, C. 2019; 

Petriček et al. 2014). 

I Petriček et al. (2014) studie framfördes två teman ur studiens analys, varav ett tema 

handlade om patienternas erfarenheter om hur olika faktorer påverkat deras sätt att hantera 

med hjärtinfarkt diagnosen på ett framgångsrikt sätt.  

Det identifierades sex faktorer som underlättade deras hanteringsstrategier. Att vara på 

sjukhus är en av faktorerna. Sjukhusmiljön, avskärmning från hem och familj påskyndade 

patienternas förståelse i hur pass allvarlig sjukdomen var samt hur den kommer inverka på 

framtiden. En slutgiltig diagnos efter en lång diagnostisk process kunde få patienterna att 

känna att de kunde kämpa mot något konkret. En betydande faktor i hur patienten 

framgångsrikt möter sin diagnos var patientens personlighet, framför allt om personen var 

optimistiskt lagd.   

Enligt Fuochi och Foá (2019) använder sig kvinnliga patienter som drabbats av en hjärtinfarkt 

oftare av religiös och accepterande coping jämfört med kontrollgruppen som inte genomlidit 

en hjärtinfarkt. 18% inriktade sig på religiös respektive 13% accepterande coping. Dessutom 

uppfattades patienterna som drabbats av en hjärtinfarkt ha bättre förmåga att tro på sig själv. I 

studien kunde man urskilja fyra olika domäner inom livskvalitet som hade signifikanta och 

positiva korrelationer med varandra, nämligen fysisk, psykiskt, social och miljömässiga 

livskvalitet. Man såg också att problemorienterade copingstrategier och ett optimistiskt 

förhållningssätt hos patienterna kunde medföra positiv påverkan. 9 % av 

undersökningsgruppen hade problemorienterad coping och 16 % hade ett optimistiskt synsätt. 

Resultatet indikerar på att kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt förlitar sig mer på 

copingstrategier än kontrollgruppen, vilket också tyder på att copingstrategier är essentiellt för 

anpassningen av det liv som kommer efter diagnosen.  

 
 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter beskriver sin livskvalitet efter 

en hjärtinfarkt. De samlade resultaten från nämnda artiklar kunde delas in i två 
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huvudkategorier: Negativa erfarenheter delades in i fyra underkategorier: Trötthet, Psykisk 

påverkan, Social påverkan, Fysiska begränsningar. Positiva erfarenheter delades in i två 

underkategorier: Hopp och tacksamhet samt Coping. Resultatet visar på att de allra flesta 

patienter blir drabbade på ett eller flera sätt. Trötthet säger många är något som påverkar deras 

livskvalitet till det negativa, att de helt enkelt inte orkar göra sådant som de gjorde innan 

hjärtinfarkten. Psykisk påverkan i form av rädsla och oro för framtiden upplever många att de 

lever med dagligen. Det har visat sig att oron dessa patienter känner av leder till fysiska 

begränsningar, relaterat till att de inte vågar belasta kroppen av rädsla för att få ytterligare en 

hjärtinfarkt. Det anmärkningsvärda och något som bör påtalas är dock att patienter inte enbart 

upplever negativ påverkan på sin livskvalitet. En del patienter kan känna hopp och tacksamhet 

för att det faktiskt lever, vilket coping ligger mycket till grund för. Många av de som känner 

hopp för framtiden väljer att sätta sin tillit till vårdpersonalen, att faktiskt lita på vad läkaren 

säger. Det har visat sig att om patienten innehar en optimism och följer de råd som läkare 

samt annan vårdpersonal ger så leder det till en bättre livskvalitet. 

 
 
4.2 Resultatdiskussion 

Hälsa och livskvalitet hänger nödvändigtvis inte ihop. En person kan trots att denne på något 

vis är sjuk uppleva sig ha en god livskvalitet, relaterat till vad just den personen värdesätter. 

Författarna till denna studie vill dock poängtera att ju bättre hälsa du har, desto större 

möjligheter har du även till en god livskvalitet.  

Det samlade resultatet från Brändström et al. (2009); Fredriksson-Larsson et al (2015); 

Fredriksson-Larsson, Alsen, Brink, (2013); Wachelder et al. (2016) studier indikerar på att 

patienter som drabbats av en hjärtinfarkt har större risk att känna trötthet, i dess olika former. 

Författarna till föreliggande studie anser att trötthet hör ihop med vad patienterna erfar som 

negativt efter drabbad hjärtinfarkt. Känner man ingen lust att motionera, socialisera sig eller 

röra på sig under dagen kan detta leda till sömnlöshet under natten. Motivation skriver 

Gwaltney, Reaney, Krohe, Martin, Falvey, och Mollon (2017) kan vara en orsak till att 

hjärtinfarktspatienter känner att de inte orkar aktivera sig, vilket författarna till föreliggande 

studie tror kan leda till mer trötthet. Patientens mentala hälsa kan också ha en stor påverkan 

på hur patienten sover på natten, exempelvis rädsla och oro för att inte kunna vakna igen.  

Att leva i dagens samhälle kan vara stressigt och påfrestande, vilket i sin tur kan få förödande 

konsekvenser för hälsan i dess olika dimensioner. I en studie gjord av Forslund, Lundblad, 

Jansson, Zingmark och Söderberg (2013) skriver de att många personer arbetar alldeles för 
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hårt. De nämner vidare att vissa av dessa personer är väl medvetna om det och vilka 

konsekvenser det kan leda till, men att de inte är kapabla att göra något åt det förrän det är för 

sent. I ett exempel som studien tar upp så har en sjuksköterska haft ett samtal med en person 

som vid den tidpunkten nyligen drabbats av en hjärtinfarkt, där hon försöker förbereda 

patienten på att dennes liv inte kommer att vara detsamma nu efter infarkten som det var 

innan. Patienten tittade på sköterskan, log och sa: 

 

“Tack gode gud för det” (Forslund A-S et al. 2013, s 5) 

 

Det patienten syftade på var att hen innan infarkten arbetat alldeles för mycket. Patienten 

ansåg att 15 års arbete på en bensinstation med mycket negativ stress var anledningen till att 

hen drabbades av hjärtinfarkten (Forslund et al. 2013). 

Stress kan ha både en positiv samt negativ påverkan på en individ. Att vara utsatt för stress 

under en kort period anses inte vara negativt för hälsan. Tvärtom kan det göra så att 

prestationen höjs, immunförsvaret blir bättre, att man blir mindre känslig för smärta samt att 

minnet blir bättre. Dock ökar den långvariga stressen risken för hjärt-kärlsjukdomar. Den 

kopplingen är baserad på att kronisk stress kan leda till hypertoni, vilket i sin tur sliter på 

kärlväggarna. Vid långvarig stress utsöndrar kroppen det skadliga kolesterolet LDL vilket kan 

leda till ateroskleros, samt att det är vanligt att stress utvecklar diabetes, vilket är en riskfaktor 

för hjärt-kärlsjukdomar (Ringsberg 2014). 

Att drabbas av en hjärtinfarkt visade i föreliggande resultat ha signifikant negativ påverkan 

hos de drabbade patienter än de personer som inte drabbats av en hjärtinfarkt (Dodson et al. 

2012; Løvlien, Mundal & Hall-Lord 2016; Fredriksson-Larsson et al. 2015; Smith et al. 

2014). 

En sämre fysisk kapacitet utgjordes enligt Dodson et al. (2012) av två tillstånd, sjunkande 

fysisk kapacitet samt förlorad självständighet. Över 40 % av undersökningsgruppen erfara ett 

eller båda av dessa tillstånd efter drabbad hjärtinfarkt och där studiens analys identifierade 

flera olika faktorer till detta. Enligt författarna kan identifiering av dessa faktorer vara 

fundamentala i patientens återhämtande samt i återskapandet av sin livskvalitet.  

Vidare anser författarna att patienternas fysiska återhämtning kan återspegla individens rädsla 

och oro för en ny hjärtinfarkt. Att rädslan och oron tar över och påverkar patienten negativt 

kan sätta individen i en ond spiral där olika återhämtande faktorer går åt miste och slutligen 

sänker livskvaliteten. Fredriksson-Larsson et al. (2015); Smith et al. (2014) menar att 

patienter som drabbats av en hjärtinfarkt har tendenser att isolera sig på grund av rädsla. 
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Isoleringen bidrar till förlust av sociala kontakter, vilket slutligen immobiliserar patienten 

ännu mer och påverkar dennes mentala hälsa negativt. Att må fysiskt och psykiskt dåligt kan 

ta upp stor del av ens tid, en tid som efter en hjärtinfarkt är dyrbar. Enligt Mollon och 

Bhattacharjee (2017) har patienter som drabbats av en hjärtinfarkt en försämrad mental hälsa 

till större delen av månaden jämförelsevis med personer som inte drabbats av en hjärtinfarkt. 

Därför föreligger det enligt författarna ett betydande ansvar för vårdpersonalen att 

uppmärksamma försämrad mental hälsa hos patienten. I Petriček et al. (2014) studie visade 

resultatet att rationella förklaringar och stöttning ur ett emotionellt synsätt till patienterna hade 

en fundamental roll.   

Författarna till föreliggande studie anser att personer över lag bör röra på sig. Vidare anser 

vederbörande att vardaglig motion i all dess form är grundläggande för att uppnå livskvalitet 

hos hjärtinfarktspatienter. Vincent, Ariza-Solé, González-Juanatey, Uribarri, Ortiz, López de 

Sá, Sans-Roselló, Querol, Codina, Sousa-Casanovas och Martinez-Sellés (2018) skriver dock 

att patienterna bör iaktta försiktighet då motion på lång sikt är hälsofrämjande, men att det 

kan vara farligt om otränade hjärtinfarktspatienter pressar sig för hårt.  

Att drabbas av diagnosen hjärtinfarkt kan vända upp och ner på en persons liv, vilket i sig inte 

bara behöver upplevas som negativt. I Petriček et al. (2014) studie kunde man stödja att vissa 

patienter som drabbats av en hjärtinfarkt kände en tacksamhet och hoppfullhet efter 

diagnossättandet. Dessa patienter var tacksamma för att vara vid liv, och kunde känna tillit 

samt tacksamhet mot omgivningen. Som beskrivet av patienternas erfarenheter i studien var 

att de emotionella och det kognitiva kapaciteterna hos patienten endast givits plats åt att känna 

tacksamheten till livet. Enligt författarna kan denna optimism efter ett sådant besked grunda 

sig i att patienterna har ett sådant tankesätt i deras habitualtillstånd. En annan rimlig teori är 

att de helt enkelt är glada över att vara vid liv, att de fått en chans till.  

Enligt Petriček et al. (2014) skildras patienternas tillit till vårdpersonalen som en 

grundläggande faktor till att känna sig trygg inför kommande behandlingsprocess. 

Patienternas livskvalitet kan enligt författarna höjas avsevärt om det finns en tillit i relationen 

mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014) menar att Antonovskys beskrivning enligt det 

salutogena perspektivet gällande KASAM är ett sätt att se på situationen. Med begreppet 

KASAM menas att personen i fråga har en känsla av sammanhang, relaterat till att denne 

känner meningsfullhet, har en förståelse samt en möjlighet att kunna hantera det som sker. 

Antonovsky anser att om patienten har dessa tre faktorer så har denne också en större chans 

till att kunna hantera stressade situationer och därmed uppnå en bättre hälsa. 
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Föreliggandes studies resultat visar att patienter som drabbats av en hjärtinfarkt erfar tiden 

från diagnossättandet och framåt som en ambivalent tid där individualiteten, omgivning samt 

hanteringsstrategier har stor betydelse (Dodson et al. 2012; Fuochi & Foá 2019; Petriček et al. 

2014). Petriček et al. (2014) antyder att patienter som drabbats av en hjärtinfarkt använder sig 

av olika copingstrategier och att dessa påverkas av olika faktorer. Miljöinriktade faktorer som 

sjukhusmiljö och avskärmning från sitt hem kunde ge bättre förutsättningar för patienten att 

förstå hur allvarlig situationen var. För att kunna förstå allvaret i sjukdomen anser författarna 

att det kan vara nödvändigt för patienten att genomlida denna process för att på ett 

framgångsrikt sätt kunna hantera diagnosen och på sikt kunna göra något åt sin livssituation 

genom coping. Gällande coping och hur den drabbade personen hanterar sin sjukdom samt 

situation tycker författarna av denna studie att patienten själv har ett stort ansvar. Den som 

drabbats av en hjärtinfarkt kan få hjälp av vårdpersonal med läkemedel, råd och så vidare, 

men det är ändå upp till patienten själv att ta vara på dessa komponenter. Orem´s 

egenvårdsteori passar bra in i detta sammanhang, då den går ut på att patienten ska klara av så 

mycket som möjligt på egen hand. I en studie gjord i Iran av Mohammadpour, Rahmati 

Sharghi, Khosravan, Alami och Akhond (2015) så har kopplingen mellan just Orems 

egenvårdsteori och hjärtinfarkt studerats, samt hur återhämtandet från sjukdomen påverkas. 

Resultatet från den studien visar på att patienter av förklarliga skäl upplever en försämrad 

hälsa när de drabbats av en hjärtinfarkt, men de intressanta är att de då kräver maximal 

omvårdnad. Här instämmer författarna till denna litteraturstudie då de har uppfattningen om 

att vissa patienter upplever sig vara mer sjuka än vad de egentligen är. Orsaker till detta finns 

det säkerligen många av, men exempel kan vara bekvämlighet, trygghet men även att 

patienterna kanske hamnar i en form av chock och därmed blir lite handlingsförlamade. Här 

anser författarna att det är viktigt att vårdpersonalen undervisar patienten och ger denne 

kunskap gällande vad egenvård innebär. Förstår inte patienten varför hen till exempel ska 

mobiliseras och sköta sig själv så mycket som möjligt, så kommer denne i vissa fall inte heller 

sträva efter det. Där bör vårdpersonalen informera om att det snabbar på återhämtandet, vilket 

borde vara en motivation för patienten vilket även bekräftas av Berbiglia och Banfield (2010). 

Författarna till denna studie anser att man bör vara medveten om att alla patienter inte har 

samma behov av att förstå vad som faktiskt hänt, därför bör vårdpersonalen sätta patienten i 

centrum och se dennes behov. Vårdpersonalen bör på ett pedagogiskt sätt prata med patienten, 

svara på frågor, förklara vad som hänt samt hur återhämtningen bör ske. 

Författarna till föreliggande studie anser att om man drabbas av en hjärtinfarkt är det 

påfrestande för individen, det är dock många faktorer som spelar in i hur patientens 
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livskvalitet påverkas. En allvarlig infarkt kan i sig ge konsekvenser både psykiskt och fysiskt. 

Annat som kan spela roll är vilket stöd patienten får från vårdpersonal samt vänner och familj. 

Ytterligare faktorer som kan påverka är vad patienter som drabbats har för tidigare 

erfarenheter, samt hur denne väljer att hantera situationen. 

 
4.3 Metoddiskussion  

Författarna till denna litteraturstudie använde sig av en beskrivande design, vilket enligt Polit 

och Beck (2017) innebär att man analyserar redan befintlig forskning. Databasen som 

användes vid sökning av artiklar var Cinahl, som enligt Polit och Beck (2017) är en av de 

mest relevanta databasen gällande omvårdnad. Sökning av artiklar till denna studie har även 

gjorts i PubMed, där författarna ej funnit några artiklar utöver de som redan inkluderats från 

Cinahl. Det kan anses vara en styrka att författarna genomfört sökningar i olika databaser för 

att säkerställa att inga relevanta artiklar missats. 

Patienter med bakomliggande sjukdomar exkluderades inte på grund av bristfällig kvantitet av 

artiklar. Det kan enligt författarna bero på att många av de patienter som drabbats av en 

hjärtinfarkt är äldre, och ofta har en eller flera sjukdomar sedan tidigare. Där kan det 

möjligtvis finnas en svaghet i studien då resultatet delvis kan ha blivit påverkat. Dock har 

författarna till denna studie varit noga med att de artiklar som inkluderats i denna studie skulle 

fokusera på syftet, att patienter beskrev hur just hjärtinfarkten påverkat deras livskvalitet. 

Eftersom författarna till denna studie endast är kapabla att sammanställa artiklar på svenska 

samt engelska, så sattes en begränsning att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Det är 

enligt Polit och Beck (2017) viktigt att göra för att undvika missförstånd vid 

språkförbristningar. 

Författarna till denna litteraturstudie valde att inte begränsa sig i en viss ansats när de 

inkluderade artiklarna valts ut. I denna studie finns sju kvantitativa, 2 kvalitativa samt en 

artikel som använt sig av en mixed method. Att det är färre kvalitativa artiklar inkluderade i 

denna studie kan anses vara en begränsning, eftersom begreppet livskvalitet är subjektivt. Det 

hade möjligtvis blivit ett djupare resultat med vad patienterna har för erfarenheter gällande sin 

livskvalitet om det hade varit fler kvalitativa artiklar. Dock anser författarna till denna studie 

att de har fått ihop en tydlig sammanställning av artiklarnas resultat, som visar på både 

negativa samt positiva erfarenheter gällande livskvalitet efter en hjärtinfarkt. Författarna vill 

dock lyfta fram att det bör ses som en styrka att de valda artiklarnas kvalitet är god, vilket bör 

framhävas kontra vilken ansats de använt sig av.  
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För att säkerställa de utvalda artiklarnas kvalitet fördes de in i granskningsmallar (se bilaga 

3), vilket gav en tydlig överblick av artikelns innehåll. Polit och Beck (2017) anser att 

granskningsmallar är en väl fungerande strategi för att se om artikeln är relevant för studiens 

syfte. 

När författarna läst artiklar så har det skett på ett sakligt och objektivt sätt där inga egna 

åsikter lagts till, just för att förhindra att studiernas innehåll och resultat förändras. Vidare har 

det inte skett någon plagiering eller fabricering ut av det innehåll som studerats och angivits 

som resultat (Polit & Beck 2017).  

Författarna till föreliggande studie använde sig av färgkodning vilket upplevdes som ett 

tydligt och strukturellt sätt att skapa kategorier.  

 
4.4 Kliniska implikationer 

Genom att sjuksköterskor och annan vårdpersonal erhåller mer djupgående förståelse i hur 

patienter som drabbats av en hjärtinfarkt upplever tiden efter diagnosen, så kan 

förhoppningsvis föreliggande studie ha betydelse för den kliniska omvårdnaden. Studiens 

resultat visar på ett strukturerat sätt vad patienter upplevde som negativt och positivt. 

Vårdpersonal bör vara lyhörd samt tillgängliga efter att patienten fått beskedet om att denne 

drabbats av en hjärtinfarkt och om möjlighet ges, finnas tillgänglig för stöttning. Resultatet 

visar hur patienter på olika sätt hanterar diagnosen i ett tidigt skede och hur patienten förhåller 

sig till sjukdomen över lång tid. Det kan ha stor betydelse i relationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare att som vårdpersonal kunna förstå att patienter reagerar på olika sätt samt att 

copingprocessen för att kunna hantera sjukdomen ser olika ut för olika patienter. Genom 

denna studie får man ta del av patienters erfarenheter av sin livskvalitet efter genomgången 

hjärtinfarkt, vilket förhoppningsvis kan ge en djupare förståelse om individen bakom 

patienten och dess egna erfarenheter. Föreliggande studie kan också ge en vidare insikt i 

patientens kamp efter att ha fått diagnosen hjärtinfarkt.  

 
4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Fler kvalitativa studier bör göras inom området för att identifiera patienternas erfarenheter på 

att djupare plan och för att strategiskt kartlägga individens egentliga livskvalitet efter drabbad 

hjärtinfarkt. Med detta hoppas författarna till denna studie att vårdorganisationer kan finna 

både strategier och preventiva åtgärder.  

Vidare forskning bör fokusera på patienternas behov av åtgärder för att minska den negativa 

påverkan och öka den positiva påverkan som visats i föreliggande studie.  
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4.6 Slutsats 

Denna studie visade hur patienters erfarenheter speglade deras livskvalitet efter drabbad 

hjärtinfarkt. Erfarenheterna kunde efter analys delas upp i två olika huvudkategorier, negativa 

samt positiva erfarenheter gällande livskvalitet. I denna studie beskrivs hur patienternas 

vardag påverkas av diagnosen hjärtinfarkt och hur den influerar på dennes livskvalitet. Det 

mest påtagliga som uppkom från resultatet var de olika begränsningar som patienterna ansåg 

påverka deras vardag.  

Vårdpersonal kan med fördel ta del av denna studie för att i fortsatt omvårdnadsarbete kunna 

sätta patienten i centrum och identifiera dennes behov för att upprätthålla en god livskvalitet.  
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6. Bilagor 
 
Bilaga 1 

Författare 
Publikationsland 
Studieår 

Titel Design och 
eventuellt 
ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Brändström, Y.; Brink, 
E.; Grankvist, G.; Alsén, 
P.; Herlitz, J.; Karlson, B. 
Sverige. 
(2009).   

Physical activity six months 
after myocardial infarction 

Jämförande 
design med en 
kvantitativ 
ansats. 

89 personer, 65 år eller 
äldre, som drabbats av en 
akut hjärtinfarkt. 

Frågeformulär, samt att deltagarna 
fick bära med sig en pedometer 
under en vecka för att mäta antal 
steg med mera. 

Beskrivande statistisk 
analys. 
Chi-2. 

Dodson, J., 
Arnold, S., Reid, K., Gill, 
T., 
Rich, M., Masoudi, F., 
Spertus, J., Krumholz, H., 
Alexander, K.  
Amerika. 
(2012). 

Physical Function and 
Independence One Year 
Following Myocardial 
Infarction: Observations 
from the TRIUMPH Register 

Jämförande 
design med en 
kvantitativ 
ansats.   

2002 kvinnor och män som 
drabbats av hjärtinfarkt.  

Frågeformulär. Telefonkontakt Beskrivande statistisk 
analys. Beroende t-
test.   



 

 

Fredriksson-Larsson, U., 
Alsen, P., Brink, A. 
Sverige. (2013). 

I’ve lost the person I used to be: 
Experiences of the consequences 
of fatigue following myocardial 
infarction 

Beskrivande design 
med en kvalitativ 
ansats. 

18 deltagare, varav 5 stycken 
var kvinnor. 
Alla yngre än 75 år, samt skulle 
ha haft en hjärtinfarkt två 
månader innan. 

Intervjuer. Fenomenologisk 
analys med ett 
tolkande 
tillvägagångssätt. 

Fredriksson-Larsson, U., 
Alsén, P., Karlson, B., 
Brink, E. 
Sverige. (2015). 

Fatigue two months after 
myocardial infarction and it´s 
relationships with other 
concurrent symptoms, sleep 
quality and copingstrategies. 

Jämförande design 
med en kvantitativ 
ansats. 

142 personer svara på enkäten 
två månader efter att de drabbats 
av en hjärtinfarkt. 

Frågeformulär Beskrivande statistisk 
analys. 
Beroende t-test.  



 

 

Fuochi, G., och Foá, C. 
Italien 
(2019).  

Quality of life, coping strategies, 
social support and self-efficacy in 
women after acute myocardial 
infarction: a mixed methods 
approach. 

Beskrivande och 
jämförande design 
med både kvalitativ 
och kvantitativ 
ansats.  

250 kvinnor i den kvantitativa 
studien, varav 77 kvinnor som 
hade drabbats av hjärtinfarkt 
och 173 som inte hade det och 
var en kontrollgrupp. 
I den kvalitativa studien deltog 
57 kvinnor.  

Frågeformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Beskrivande statistisk 
analys. Beroende t-
test. 

Løvlien. M., Mundal, L., 
Hall-Lord, M-L. 
Norge.  
(2016).  

Health-related quality of life, 
sense of coherence and leisure-
timephysical activity in women 
after an acute myocardial 
infarction 

Jämförande design 
med en kvantitativ 
ansats. 

142 kvinnor som tidigare haft en 
hjärtinfarkt. 

Frågeformulär. Beskrivande statistisk 
analys 
.T test.  



 

 

Mollon, L., 
Bhattacharjee, S. 
USA.  
(2017). 

Health related quality of life 
among myocardial infarction 
survivors in the United States. 

Jämförande design 
med en kvantitativ 
ansats. 

16 729 personer som haft en 
hjärtinfarkt, samt en 
kontrollgrupp på 50 187 
personer som inte haft en 
hjärtinfarkt. 
Ålder: Minst 50 år. 

Telefonenkäter. Beskrivande statistisk 
analys. 
Chi-2 

Petriček, G., Buljan, J., 
Prljević, G., Owens, P., 
Vrcić-Keglević, M. 

Kroatien. (2014). 

Facing the diagnosis of 
myocardial infarction 

  

Beskrivande design 
med en kvalitativ 
ansats. 

32 patienter med en primär 
diagnos med hjärtinfarkt. 
45–65 år. 
De skall ha drabbats av en 
hjärtinfarkt i tidsspannet 2–5 år 
sedan. 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Smith, A., Fortune, Z., 
Phillips, R., Walters, P., 
Lee, G., Mann, A., 
Tylee, A. Barley, A. 
Storbritanien. (2014). 

UPBEATstudy patients’ 
perceptions of the effect of 
coronary heart disease on their 
lives. 
  

Beskrivande design 
med en kvalitativ 
ansats. 

548 personer som tidigare 
drabbats av en hjärtinfarkt. 

 Frågeformulär. 
Telefonkontakt. 

Beskrivande statistisk 
analys. 
Chi-2 



 

 

Wachelder, E., 
Moulaert, C., van 
Heugten, C., Gorgels, 
T., Wade, D., Verbunt, 
J. 
Nederländerna (2016). 

Dealing 
with 
a 
life 
changing 
event: 
The 
influence 
of 
spirituality 
and 
coping 
style 
on 
quality 
of 
life 
after 
survival 
of 
a 
cardiac 
arrest 
or 
myocardial 
infarction  

Jämförande design 
med en kvantitativ 
ansats. 

98 patienter med tidigare 
hjärtinfarkt + 72 patienter med 
med hjärtinfarkt som även varit 
drabbade av hjärtstopp. 

Frågeformulär 
hemskickat via post. 

Beskrivande statistisk 
analys. 
T-test och chi-2.  

 
7 kvant 2 kval och 1 mixed method.  
 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Författare Syfte Resultat 

Brändström, Y.; Brink, 
E.; Grankvist, G.; 
Alsén, P.; Herlitz, J.; 
Karlson, B. 

Syftet med studien var att bedöma patienternas fysiska förmåga 
sex månader efter en hjärtinfarkt, att jämföra deras egna 
uppskattning med de faktiska värdena man fick genom en 
pedometer samt att förstå sambandet mellan fysisk aktivitet, 
livskvalitet och medicinska faktorer.  

¼ av deltagarna upplevde att de ofta var trötta, samt var tungandade. 
Pedometern som deltagarna fick bära med sig visar på att äldre deltagare 
rör på sig mindre samt upplever oftare att de är trötta. Högt BMI och om 
patienten använder betablockerare var associerat med en mindre mängd 
fysisk aktivitet. Gällande fysisk aktivitet såg man ingen skillnad mellan 
kvinnor och män. 

Dodson, J., 
Arnold, S., Reid, K., 
Gill, T., 
Rich, M., Masoudi, F., 
Spertus, J.,  Krumholz, 
H., Alexander, K.  
 
  

Syftet med studien var att undersöka den fysiska funktionen och 
självständigheten, separat och tillsammans, hos patienter som 
drabbats av en hjärtinfarkt 1 år tidigare. Detta för att evaluera de 
potentiella riskerna inom de kliniska och sociodemografiska 
faktorer från de olika tillstånden för att slutligen identifiera 
patienters skörhet efter en hjärtinfarkt.   

Totalt 43 % av patienterna upplevde en sjunkande hälsostatus. 12,8 % 
upplevde en förlorad självständighet, 15,2 % upplevde en sjunkande fysisk 
funktion och 15 % upplevde båda tillstånden. 

Fredriksson-Larsson, 
U., Alsen, P., Brink, A.  

Studiens syfte vara att ta reda på vad patienter som drabbats av en 
hjärtinfarkt två månader tidigare har för erfarenheter samt om vad 
trötthet kan ge för konsekvenser. 

Resultatet indikerar på att patienterna på grund av trötthet inte känner att de 
har möjlighet att leva det liv de levde innan hjärtinfarkten. Vissa personer 
känner inte igen sig själva, där de står inför en personlig utmaning relaterat 
till osäkerhet, minskad motivation samt att de uttrycker en svårighet med 
tankar som far runt i huvudet om hur det ska bli i framtiden. 



 

 

Fredriksson-Larsson, 
U., Alsén, P., Karlson, 
B., Brink, E.  

Syftet med denna studie är att undersöka trötthet hos patienter 
som drabbats av en hjärtinfarkt två månader tidigare, samt att 
undersöka samband med andra symtom, sömnkvalitet och 
copingstrategier. 

Resultatet visar att tröttheten de första två månaderna efter hjärtinfarkten 
beror på förhållandet mellan andra symtom som andfåddhet, stress och 
påverkade copingstrategier som värdesättning samt brist på socialt nätverk. 
Jämfört med första veckan efter infarkten och efter två månader såg man 
dock en minskad trötthet. 

Fuochi, G., och Foá, C.   Syftet med studien var att få en djupare förståelse i hur 
copingstrategier, egenvård, socialt stöd och livskvalite formar 
kvinnors anpassning till hjärtinfarkt.   

 Resultatet indikerar signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och 
kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. De sistnämnda hade lägre självskattad 
hälsa, socialt stöd och sociala copingstrategier, dock bättre självförmåga, 
acceptans, undvikande och religiösa copingstrategier. Parvis korrelation 
visade att undvikande copingstrategi hade ett negativt samband med 
livskvalitet medans problemlösande copingstrategier, socialt stöd och 
egenvård var positivt.   

Løvlien. M., Mundal, 
L., Hall-Lord, M-L. 

Syftet med studien vara att ta reda på om det fanns något samband 
mellan patientens fritid, fysisk aktivitet och hälsorelaterad 
livskvalitet hos kvinnor efter att de drabbats av en hjärtinfarkt. 

Resultatet visar på att deltagare som inte ägnar sig åt någon fysisk aktivitet, 
upplever att de har en lägre livskvalitet än de personer som utför någon 
form av fysisk aktivitet på minst 30 minuter per månad.  



 

 

Mollon, L., 
Bhattacharjee 

Studiens syfte var att ta reda på om det finns skillnader i hur 
personer som haft en hjärtinfarkt upplever sin livskvalitet jämfört 
med personer som inte drabbats av någon hjärtinfarkt. 

I denna kvantitativa studie bestod undersökningsgruppen av 16 729 
personer som tidigare drabbats av en hjärtinfarkt, och 50187 personer som 
inte haft någon. 
Resultatet visar på att mer än dubbelt så många (2.7 gånger) överlevare 
uppger en allmänt sämre hälsa än den friska kontrollgruppen. 1.5 gånger så 
många överlevare anser sig vara begränsade i sina dagliga aktiviteter. 
Resultatet visade även på att överlevarna har en större risk till nedsatt fysisk 
samt mental hälsa, där en stor del jämfört med kontrollgruppen anser att 
dem känner sig påverkade under minst 15 dagar per månad. Gällande 
sömnkvalitet såg man ingen skillnad mellan de båda grupperna. 



 

 

Petriček, G., Buljan, J., 
Prljević, G., Owens, P., 
Vrcić-Keglević, M.  

Att ta reda på hur patienter till en början upplever sin livskvalitet 
efter en hjärtinfarkt.  

Svaren som deltagarna givit indikerar på att deras reaktion efter att de varit 
med om ett livshotande tillstånd är att ingenting kommer att vara sig likt. 
I studien kan man urskilja tre olika grupper, där första gruppen handlar om 
lättnad, att personen faktiskt överlevt. Dessa personer är helt tömda på 
känslor, vill inledningsvis mest vara ensamma för att njuta av att de 
överlevt. Det nämns också att de flesta litar helt och hållet på 
vårdpersonalen.  
Andra gruppen uttrycker att de haft en kraftig bröstsmärta, vilket leder att 
de befinner sig i chock. De emotionella reaktionerna är starka inte bara för 
att de själva varit utsatt utan de tänker även på deras familjer. De känner en 
rädsla för hur framtiden ska bli, både för de själva men också närstående. 
Tredje gruppen har haft en hjärtinfarkt utan symtom, den har alltså 
upptäckts genom till exempel EKG. Dessa personer uttrycker också starka 
emotionella reaktioner. De drabbade börjar tänka på hur och varför just de 
drabbats, prognos, om de måste ändra på sina levnadsvanor, en massa 
tankar som far runt om hur framtiden ska bli. Dessa patienter är tydliga med 
att uttrycka att de behöver psykiskt stöd och rationella förklaringar till vad 
de faktisk drabbats av. 



 

 

Smith, A., Fortune, Z., 
Phillips, R., Walters, P., 
Lee, G., Mann, A., 
Tylee, A. Barley, A. 

Syftet var att utforska hur patienter på en hälsocentral uppfattar 
hur en hjärtinfarkt har påverkat dem, samt att identifiera vad man 
kan göra för att anpassa sig till sin situation. 

Undersökningsgruppen bestod av 548 personer (394 män och 154 kvinnor). 
Resultatet visar på att 22% av deltagarna faktiskt känner att de har ett bättre 
liv efter hjärtinfarkten. De positiva svaren är relaterade till ändrade 
levnadsvanor vilket lett till ett hälsosammare liv, samt att dessa personer 
lärt sig att reducera stress (arbeta mindre samt att som person vara lugnare). 
De personer som känner att deras liv blivit sämre syftar då till att de känner 
sig begränsade i sitt liv, att de ibland måste undvika vissa aktiviteter. Att de 
lever med en ständig rädsla av att dö, eller att återigen drabbas av en 
hjärtinfarkt samt en oro för att mista arbetet och relationer. 

Wachelder, E., 
Moulaert, C., van 
Heugten, C., Gorgels, 
T., Wade, D., Verbunt, 
J. 

Syftet med studien var att hitta ett samband mellan det spirituella, 
copingstrategier och livskvalitet hos patienter som överlevt 
hjärtinfarkt och hjärtstopp.  

Man hittade inga skillnader mellan det spirituella och de andra variablerna 
med undantag att de som överlevt en hjärtinfarkt hade mer symtom på 
depression. I den totala analysen hittade man att sambandet med bra 
livskvalitet var mening och fred i livet, sociala kontakter och 
fritidsintressen samt låga nivåer av trötthet.  
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Artikelförfattare och publiceringsår 

  
 Ja Delvis Nej 

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*? 

 
 
 
 

  

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**? 

 
 
 
 

  



Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 
 

 

  
Ja, med motiveringen 

att… 
Delvis, med motiveringen 

att… 
Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 
formulerat? 

 
 
 
 
 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

 
 
 
 
 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 
 
 
 
 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande till 
studiens syfte? 

 
 
 
 
 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

 
 
 
 
 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 
forskningen genomförs beskrivet? 

 
 
 
 
 

   



Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 
 

 

7. Är metoden för datainsamling relevant? 

 
 
 
 
 

   

8. 
Är analysmetoden redovisad och tydligt 
beskriven? 

 
 
 
 
 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 
 
 
 
 

   

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till studiens syfte? 

 
 
 
 
 

   

Diskussion 

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? 
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  Ja, med motiveringen 
att… 

 

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 

3. 
Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

 
 
 
 
 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 
 
 
 
 

   

5. Är undersökningsgruppen representativ? 

 
 
 
 
 

   

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

 
 
 
 
 

   



Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats 

 

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 
förhållande till studiens syfte? 

 
 
 
 
 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

 
 
 
 
 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 
 
 
 
 

   

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

 
 
 
 
 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 
 
 
 
 

   

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 
 
 
 
 

   

Resultat 

13. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till studiens syfte? 
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Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha? 

 
 
 
 
 

   

15. 
Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och genomförandet av 
studien? 

 
 
 
 
 

   

 


