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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att beskriva patienters psykiska hälsa efter en hjärtinfarkt. 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökorden myocardial infarction, mental health, 

experience, psychological health och quality of life kombinerades för att hitta artiklar. Arton 

artiklar inkluderades i studien och hittades i databaserna PubMed och Cinahl och genom 

andra artiklars referenslista. Undersökningarna i artiklarna var genomförda med intervjuer, 

enkäter och observationer. Resultatet visade att män upplevde en bättre hälsorelaterad 

livskvalitet än kvinnor samt att kvinnors psykiska hälsa påverkades mer efter en hjärtinfarkt. 

Kvinnorna ansåg det var svårare att göra livsstilsförändringar än männen, de förmodade att 

deras förändringar kunde ha negativ inverkan på familjen. Undersökningarna i artiklarna 

visade att det är vanligt med depressioner efter hjärtinfarkt och att många upplever det som 

arbetsamt att göra livsstilsförändringar. Patienterna ansåg att det är viktigt att ha nära 

relationer med deras anhöriga för att få det stöd de behöver under tillfrisknandet. 
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Abstract 
The aim of this study was to describe patient’s mental health status after a myocardial 

infarction. The study was preformed as a literature study. The words myocardial infarction, 

mental health, experience, psychological health and quality of life were used in combinations 

to find the articles. Eighteen articles included in the study which were found in the databases 

Cinahl and PubMed and from other article references. The interventions in the articles were 

made by interviews, questionnaires and observations. The results showed that men experience 

better health related quality of life than women and that women’s mental health was more 

affected after a myocardial infarction. The women thought it was harder to change their life 

style than men, because the women believed that it would have a bad influence on the family. 

The interventions in the articles showed that it is usual with depressions after a myocardial 

infarction and that many experience it hard perform life style changes. The patients think it is 

important with close relations to their relatives to get the support they need under the 

recovery period. 
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1. Introduktion 
1.1 Litteraturgenomgång 

I Sverige drabbas 25 000- 30 000 människor av hjärtinfarkt varje år.  

Medelåldern för kvinnor som vårdas för en hjärtinfarkt är 77 år och hos män är medelåldern 

71 år (1). 

Hjärtinfarkt är en permanent hjärtmuskelskada som beror på syrebrist. Syrebristen orsakas av 

att en trombos täpper till kärlet vilket gör att blodcirkulationen till den drabbade delen i 

hjärtmuskeln upphävs (2). 

 

De största riskfaktorerna för att drabbas av en hjärtinfarkt är rökning, passiv rökning, stress, 

höga blodfetter, hypertoni, diabetes, övervikt och fysisk inaktivitet. De vanligaste symtomen 

är kraftig smärta innanför bröstbenet. Smärtan kan stråla ut i armarna, vanligast ut i vänster 

arm, den kan även stråla upp mot halsen, käken och/eller ryggen. För att smärtan ska räknas 

som hjärtinfarkt ska den hålla i sig minst 15 minuter. Kvinnor har inte alltid lika tydliga 

symtom som männen. Kvinnors symtom beskrivs oftast som trötthet, andfåddhet, illamående, 

svimningar och sjukdomskänsla (1). 

Daglig konsumtion av frukt, grönsaker samt fysisk träning och måttlig konsumtion av alkohol 

ett par gånger i veckan har en skyddande verkan mot hjärtinfarkt (3). 

De som har drabbats av flera hjärtinfarkter blir mer motiverade att göra förändringar i sin 

livsstil än de som drabbats första gången, eftersom de då fått mer insikt om sin sjukdom (4).  

Yngre patienter har mer benägenhet att drabbas av negativa effekter efter hjärtinfarkten än 

äldre (5). 

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom (6).  

Adrian m.fl.  (7) skriver att psykisk hälsa möjliggör det för oss att njuta av livet och att 

använda oss av coping strategier så som minimization och fatalism när det är motgångar, t.ex. 

psykiskt handikapp, smärta, begär, stress, besvikelse, vemod. Psykisk hälsa är en positiv 

aspekt av välbefinnande och en underliggande tro på vår egen och andras värdighet.  
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Arvidsson m.fl. (8) skriver att livskvalitet är ett viktigt begrepp när det gäller hälsa, vår 

livskvalitet påverkas av våra relationer och vår delaktighet i samhället. Att ha fungerande 

relationer och god livskvalitet är betydelsefullt och enligt författarna avgörande för god hälsa.  

 

Psykisk hälsa har studerats i relation till olika sjukdomar. När det handlar om njursjuka 

framkommer det att de som hade haft behandling i över fyra år upplevde mycket lägre 

livskvalitet, lägre socialt välbefinnande och sämre psykisk hälsa än de med kortare 

behandlingstid. De som hade fått behandling i mindre än fyra år led av oro och sömnlöshet, 

mer än vad de andra gjorde (9). 

I tidigare studier gjorda före 1998 framkommer det att patienter som insjuknar i en 

hjärtinfarkt upplever en krisreaktion då den upplevs som ett hot mot liv och hälsa. Patienterna 

försöker i en andra fas ta sig ur sjukdomen genom att använda sig av olika 

försvarsmekanismer såsom olika coping strategier. Nedstämdhet, oro och ängslan är normala 

reaktioner efter en hjärtinfarkt, men krisreaktionen kan bli bestående speciellt om patienten 

och familjen inte får det stöd och den hjälp de behöver (10). 

Patienter under 51 år ansåg att hjärtinfarkten medförde en negativ psykisk och fysisk inverkan 

på livet. Många patienter upplevde oro för att återinsjukna i en ny hjärtinfarkt, denna oro var 

högst bland de yngre patienterna (11). 

Även i en annan studie visar det sig att ängslan, oro och depression är vanliga symtom efter 

en hjärtinfarkt. Den påvisade även att om patienten haft emotionella bekymmer två månader 

efter hjärtinfarkten kunde de även lida av detta ett år efter infarkten (12). 

 

1.2 Problemområde 

Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar har ökat allt mer genom att människor blir allt äldre 

och lever med högre levnadsstandard, vilket leder till ökat behov av sjukvårdresurser. 

Det är viktigt att sjuksköterskan ger patienterna stöd efter en hjärtinfarkt då det är mycket som 

påverkar patienten, både fysiskt och psykiskt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters psykiska hälsa efter en första 

hjärtinfarkt. 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur upplever patienter sin psykiska hälsa efter sin första hjärtinfarkt? 
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2. Metod 
2.1 Design 

Studien är genomförd som en beskrivande litteraturstudie.  
 

2.2. Databaser och sökord 

Författarna har sökt artiklar i databaserna PubMed och Cinahl och använt meshtermerna 

myocardial infarction, mental health, quality of life som sökord och kombinerat dessa med 

varandra. Vi har även använt oss av andra sökord såsom heart attack, psychological health, 

experience och first time. För att komma fram till meshtermerna sökte vi på svensk MeSH 

och skrev då in hjärtinfarkt, psykisk hälsa och livskvalitet. 

 

2.3 Utfall av sökningen 

Utfall av databassökningen pressenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1. databas, sökord, träffar och valda artiklar. 
Databas 
1998-2008 

Sökord Träffar Valda artiklar 

 
PubMed 
 
 

 
Myocardial infarction and 
mental health and 
experiences 

 
 

18 

 
 

2 

PubMed 
 

 
Myocardial infarction and 
experience and quality of 
life 

 
63 

 
4 

PubMed 
 

 
Myocardial infarction and 
experience and 
psychological health 

 
 

57 

 
1 

 
PubMed 
 
 

 
Mental health after 
myocardial infarction 
 

 
 

103 

 
 

2 

 
PubMed 
 
 

 
Mental health and first 
time myocardial infarction 

 
 

14 

 
 

2 

 
Cinahl 
 

 
Mental health and heart 
attack 
 

 
15 

 
1 

 
Manuell sökning i valda 
källors referenser 

 

 
Relevans för 
syfte/frågeställning 

  
6 

Totalt                     270 18 
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2.4 Kriterier för urval av källor 

Inga artiklar publicerade tidigare än 1998 inkluderades i studien. 

Endast artiklar publicerade på engelska används.   

    

Första urvalet av artiklar gjordes genom att författarna läste titlarna på alla träffar, därefter 

läste författarna abstracten för att se vilka artiklar som var relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställning. Därefter gjordes ett slutligt urval då författarna läste hela artiklarna och valde 

ut de som var relevanta för uppsatsen.  

 

2.5 Data analys 
Författarna läste de valda artiklarna ett flertal gånger med fokus på frågeställning och resultat. 

Vid granskningen kontrollerades först design, urval och metod.  

Artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån om reliabilitet och validitets testade instrument användes 

i de kvantitativa artiklarna. De kvalitativa artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån om författarna 

utgått från credibility, transferability, dependability, confirmability (13). Informationen visas i 

tabell 2. Efter att ha läst artiklarna såg författarna att det fanns 4 återkommande områden i 

artiklarna, dessa var livskvalitet, depressioner, coping och relationer, därför valdes dessa till 

att vara rubriker i resultatet. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Ingen ansökan hos forskningsetisk kommitté gjordes då denna studie är baserad på tidigare 

genomförda och publicerade studier. Därmed utsattes inga personer för fysisk eller psykisk 

påfrestning. Det etiska övervägandet för denna studie gäller urval och resultatpresentation. 

Urvalen för studien har gjorts systematiskt. 
 
3. Resultat 
Resultatet kommer att presenters i två tabeller och därefter i löpande text med underrubriker. 

De artiklar som är underlag för studiens resultat presenteras i tabell 2. I tabell 3 redovisas 

studiernas syfte och en sammanställning av resultaten. 
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3.1 Tabell 2, författare, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys och kvalitetsbedömning. 

Författare 
+ publ.år 

Titel Design Undersöknings- grupp Data-insamlings- 
metod 

Dataanalysmetod Kvalitetsbedömning 

Condon. C. 
McCarthy. G. 
Irland 
 2005 

Lifestyle changes 
following acute 
myocardial infarction: 
Patients perspectives 

Beskrivande, 
kvalitativ design 
 

Tio deltagare som var över 
18 år.  
 

Intervju Tematisk analys. Credibility, 
confirmability och 
dependability 

Norekvål. T. 
Wahl. A.  
Fridlund B. 
Norderhaug J. 
Wenzel-Larsen T. 
Hanestad B. 
Norge 
2007 
 

Quality of life in 
female myocardial 
infarction survivors: a 
comparative study 
with a randomly 
selected general 
female population 
cohort. 
 

Jämförande studie.  
Kvantitativ. 

145 kvinnor deltog. 
Kvinnorna var mellan 62-80.  

Frågeformulär T-test 
Mann-Whitney test 
Chi-square test 

Validitet 

Eng. M.  
Ho. M 
Rumsfeld. J. 
Spertus. J. 
Peterson. P. 
Jones. P.  
Amerika 
2007 
 

The influence of age 
on health status 
outcome after acute 
myocardial infarction  
 
 
 
 
 

Jämförande studie. 
Kvantitativ. 
 
 
 
 
 
 

2498 deltog.  
 
 
 

Intervju  
 
 
 
 
 
 

Chi-square test, t-test 
 
 
 
 
 

Saknas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chung. C.  
Berger. Z.  
Jones. R.  
Rudd. H. 
England 
2006 
 
 

Posttraumatic stress 
disorder and general 
health problems 
following myocardial 
infarction (post- MI 
PTSD) among older 
patients: the role of 
personality 
 
 
 
 

Deskriptiv statistisk 
design. Kvantitativ. 
 
 
 
 
 
 

96 personer deltog, 78 män 
och 18 kvinnor. 
 
 
 
 
 

Intervju 
 
 
 
 
 
 

Chi-square test och       
 t-test 
 
 
 
 
 
 

Reliabilitet och validitet 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Författare 
+ publ.år 

Titel Design Undersöknings- grupp Data-insamlings- 
metod 

Dataanalysmetod Kvalitetsbedömning 

Day A,  
Hicks N, 
Mayou R.A, 
Neil A, 
Thompson D.R,  
Volmink J. 
Amerika  
2000 
 

Depression and 
anxiety as predictors 
of outcome after 
myocardial infarction. 
 

Epidemiological.  
Kvantitativ. 

347 patienter deltog.  Frågeformulär T-test och  
X2 test 

Saknas 

Galbraith PD, 
Ghali WA, 
Graham MM, 
Jensen LA, 
Knudtson ML, 
Norris CM 
Kanada 
2004 

Women with coronary 
artery disease report 
worse health-related 
quality of life 
outcomes compared to 
men. 
 

Jämförande studie. 
Kvantitativ 

4344 personer deltog, ingen 
under 18 år deltog. 
 
 
 
 
 

Frågeformulär 
 
 
 
 
 

Chi-square test och  
T-test. 
 
 
 
 
 

Saknas 
 
 
 
 

Boyle D, 
Coyne KS, 
Draoui YC,  
Greenhouse SW, 
Lundergan CF, 
Ross AM, 
Amerika 
2000 

Relationship of Infarct 
Artery Patency and 
Left Ventricular 
Ejection Fraction to 
Health-Related 
Quality of Life After 
Myocardial Infarction  
 

Deskriptiv statistisk 
design  Kvantitativ. 

2431 personer deltog i 
studien. När uppföljningen 
gjordes efter två år deltog 
endast 1848 personer.  

Frågeformulär 
den vid 
uppföljningen 
Intervjuer. 

T-test 
 

Validitet och reliabilitet 
finns 

Bush DE, 
Fauerbach JA, 
Fogel J, 
McCann UD, 
Thombs BD, 
Ziegelstein RC. 
Amerika 
2005 
 

Depression following 
acute myocardial 
infarction: a 
prospective 
relationship with 
ongoing health and 
function. 

Kvantitativ. 285 personer deltog. Intervju T-test och 
Chi-square test.  

Saknas 
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Författare 
+ publ.år 

Titel Design Undersöknings- grupp Data-insamlings- 
metod 

Dataanalysmetod Kvalitetsbedömning 

Brink. E. 
Karlsson. B. 
Hallberg. L. 
Sverige 
2006 
 

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

Beskrivande. 
Kvalitativ. 

21 personer, 11 kvinnor och 
10 män  

Intervju. Grounded theory 
 

Validitet 

Brink. E. 
Granqvist.G 
Karlson. B. 
Hallberg. L 
Sverige  
2005 

Health- related quality 
of life in women and 
men one year 
 after acute mycardial 
infaction. 

Longitudinal studie. 
Kvantitativ 

98 personer, 33 kvinnor och 
65 män. 

Frågeformulär 
The short form 36 
(SF-36) 
The hospital 
depression scale 
(HAD), Mental 
component score 
(MCS) 

T-test  
 

Saknas 

Mallik. S. 
Spertus. J. 
Weintraub. W. 
Agarwal. P. 
Santra. M. 
Vaccarino. V. 
Amerika  
2006 
 

Depressiv symtom 
after acute myocardial 
infarction evidence 
for highest rates in 
younger women 
 
 

Jämförande design 
Kvantitativ. 
 
 
 
 
 

2498 personer deltog.  
 
 
 
 

Intervju 
 
 
 
 
 

T-test 
 
 
 
 
 

Validitet 
 
 
 
 
 

Fremont. A. 
Cleary P. 
Hargraves. L. 
Rowe R. 
Jacobson. N. 
Ayanian J 
Amerika 
2001 
 
 
 

Patient- centred 
processes of care and 
long-term outcomes 
of myocardial 
infarction 
 

Observativ  kohort 
studie. 
Kvantitativ. 

2272 patienter som drabbats 
av akut myocardial infarkt. 

Observation  T-test, Wilcoxon rank 
sum test, x2, Fisher 
exact test.  

Validitet 
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Författare 
+ publ.år 

Titel Design Undersöknings- grupp Data-insamlings- 
metod 

Dataanalysmetod Kvalitetsbedömning 

Frasure-Smith,N, 
Lespérance,F, 
Gravel,G,Masson,
A, Juneau,M, 
Talajic,M & 
Bourassa,M.  
Amerika 
2000 
 

Social support, 
depression, and 
mortality during the 
first year after 
myocardial infarction. 
 

Prospective  design. 
Kvantitativ. 
 

887 personer i ålder 24- 88 
år. 279 kvinnor och 608 män. 

Strukturerade 
intervjuer. 

 Deskriptiv statistik, 
multiple linear 
regression analys samt 
ANOVA.  
 
 

Saknas 

Beevers G, 
Carroll D, 
Gregory L,  
Lane D, 
Ring C 
Amerika  
2001 
 

Mortality and quality 
of life 12 months after 
myocardial infarction: 
effects of depression 
and anxiety. 

Kvantitativ. 288 patienter deltog. Intervju och 
frågeformulär 

T-test Reliabilitet 

Brink. E. 
Karlson. B. 
Hallberg. L 
Sverige 
2002 
 

Health experiences of 
first-time myocardial  
infarction: factors 
influencing women´s 
and men´s health-
related quality. 
 
 

Longitudinal studie. 
Kvantitativ. 

114 personer, 37 kvinnor och 
77 män. 
 

Frågeformulär. Windows program SPSS 
med versionen 10.0. 
T-test 
Chi-square test. 

Saknas 

Kristofferzon. M-
L. Löfmark. R.  
Carlsson. M. 
Sverige 
2005 
 
 
 
 

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

Longitudinal 
Deskriptiv komparativ  
design . kvalitativ. 

74 kvinnor och 97 män, men 
efter 12 månader kvarstod 60 
kvinnor och 88 män. 

Frågeformulär.  
 
 

Chi-square,  t-test, 
McNemar test 
 

Reliabilitet 
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Författare 
+ publ.år 

Titel Design Undersöknings- grupp Data-insamlings- 
metod 

Dataanalysmetod Kvalitetsbedömning 

Svedlund. M. 
Danielson. E. 
Sverige 
2003 
 

Myocardial 
Infarction: narrations 
by afflicted women 
and their partners of 
lived experiences in 
daily life following an 
acute myocardial 
infarction 
 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
Hermeneutisk.  

9 kvinnor i åldern 47-57. Intervju Native reading  
Strukturerad analys 

Credibility, 
transferability,  

Kristofferzon. M-
J. 
Löfmark. R. 
Carlsson. M. 
Sverige 
2007 
 

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

Beskrivande, 
Kvalitativ design. 
 

20 kvinnor och 19 män.  Intervju Kvalitativ innehålls 
analys inspirerad av 
Graneheim och 
Lundman 2004  

Credibility,  
dependability  
Transferability and 
Confirmability 
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3.2 Tabell 3, författare, syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 
Brink E. 
Karlsson B. 
Hallberg L. 
Sverige 
2002 

Syftet med denna studie var att undersöka den hälso- 
relaterade livskvaliteten efter patienters första hjärtinfarkt, 
fem månader efter infarkten. 
 
 
 

Både kvinnor och män var negativt påverkade både fysiskt och 
psykiskt efter hjärtinfarkten. 
Kvinnor skiljer sig från män och rapporterade signifikant sämre 
fysisk hälsa, flera rapporter visar på att coping strategin 
minimization och fatalism var sammanknutna till Hälsorelaterad 
livskvalitet (HRQL), 
depression och hälso- klagomål inverkar också på livskvalitén. 

Svedlund. M. 
Danielsson. E. 
Sverige 
2003 

Syftet var att belysa meningen med erfarenhet i det 
dagliga livet efter en akut hjärtinfarkt, som berättas av 
olyckliga kvinnor och deras partners. 
  

Kvinnorna och männen beskrev att den första tiden efter 
hjärtinfarkten var som att leva i en förändrad livs situation. Med 
under teman som, ta ansvar, leva sida vid sida, och begäran om 
vad ska göras. Den andra tiden var att  se mot framtiden med 
under teman som: känna sig osäker, känna sig maktlös, känna sig 
begränsad, och känna hopp. 
 
 

Brink. E. 
Karlson. B. 
Hallberg. L. 
Sverige 
2005 
 

Syftet med studien var att undersöka själv-regulations 
processen för att öka förståelsen för återanpassning 
från/efter en förstagångs hjärtinfarkt. 
 

De intervjuade kände att trötthet och andra hälsoproblem 
hindrade dem till att delta i aktiviteter som de gjort före 
hjärtinfarkten. 
 

Brink E. 
Grankvist G. 
Karlsson B. 
Hallberg L. 
Sverige 
2004 
 
 
 
 
 
 

Syftet med denna studie var först att undersöka möjliga 
förändringar i hälso- relaterad livskvalitet och sedan 
förutspå hälso- relaterad livskvalitet under ett år efter 
hjärtinfarkten. Detta med hjälp av undersökningar som 
utförts en vecka och fem månader efter hjärtinfarkten. 

Depression och trötthet var identifierade som tidiga symtom på 
lägre hälso- relaterad livskvalitet. 
Männen mådde psykiskt bättre än kvinnorna efter hjärtinfarkten. 
Det var även kvinnorna som hade lägst hälso- relaterad 
livskvalitet ett år efter infarkten.   
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Författare Syfte Resultat 
Kristofferzon. M-L. 
Carlsson. M. 
Löfmark. R. 
Sverige 
2005 

Artikeln beskriver köns skillnader i coping, socialt stöd 
och livskvalitet  en, fyra och tolv månader efter 
hjärtinfarkt. 

Ingen signifikant förändring i användningen av coping framkom i 
studie gruppen, förutom för fatalistisk coping, som för männen 
avtog med tiden.  
Kvinnor använde mer undvikande coping än män under fyra och 
tolv månaders perioden. 
 

Kristofferzon. M-L. 
Carlsson. M. 
Löfmark. R. 
Sverige 
2007 

Syftet var att beskriva erfarenheten i de dagliga livet hos 
kvinnor och under de första fyra till sex månaderna efter 
en hjärtinfarkt. Med fokus på att sköta problem och stöd 
från deras anhöriga. 
 

Tre teman var framkommit av analysen. ”hot mot de vanliga 
livet”, ”kämpande för kontroll”, ”de otydliga nätverket”. 
Psykiska symtom och känslomässigt plågad var de mest vanliga 
beskrivna problem under de första månaderna efter 
hjärtinfarkten. 
 

Norekvål. T. 
Wahl. A. 
Fridlund. B. 
Nordrehaug. J. 
Wentzel-Larsen. T. 
Hanestad. B. 
Norge 
2007 
 

Syftet med studien var att fastställa livskvaliteten hos 
kvinnliga hjärtinfarkts patienter och utreda hur deras 
livskvalitet skiljde sig från allmänna populationen och att 
utvärdera kliniska signifikansen av rön. 

Hjärtinfarkten påverkade signifikant äldre kvinnors psykiska 
hälsa. Kvinnliga hjärtinfarkts patienter har liksom den generella 
kvinnliga befolkningen samma psykosociala livskvalitet.  
 

Condon. C. 
McCarthy. G. 
Irland 
2005 

Syftet med studien var att undersöka patienters perspektiv 
på att behöva göra livsstilsförändringar efter en akut 
hjärtinfarkt.  

Studien belyser behovet av utveckling av primärvårdsservice och 
hjärtrehabiliterings program, för att stödja patienter likväl som att 
tillhandahålla information till familjer för att minska oro och 
rädsla. 
 

Galbraith PD, 
Ghali WA, 
Graham MM, 
Jensen LA, 
Knudtson ML, 
Norris CM 
Kanada 
2004 
 

Syftet med den här studien var att jämföra den 
hälsorelaterade livskvaliteten hos män och kvinnor i 
Alberta som har behandlats för hjärtinfarkt. 

Studien visar att män hade bättre hälsorelaterad livskvalitet än 
kvinnor och att kvinnor ofta hade fler sjukdomar, en vanlig 
sjukdom var diabetes. Kvinnorna var i regel äldre än männen, de 
var även mer deprimerade och fick sämre socialt stöd efter 
hjärtinfarkten. 
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Författare Syfte Resultat 
Boyle D, 
Coyne KS, 
Draoui YC,  
Greenhouse SW, 
Lundergan CF, 
Ross AM, 
Walker P 
USA 
2000 
 

Syftet med den här studien var att jämföra hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter som genomgått en akut 
hjärtinfarkt. 
 
 
 
 
 
 

Kvinnorna visade sig ha sämre hälsorelaterad livskvalitet än män. 
Yngre personer upplevde mer oro, depression och ångest . 
Många äldre personer hade haft hjärtinfarkter förr. 
 
 
 
 
 
 

Frasure-Smith,N,  
Lespérance,F,  
Gravel,G, 
Masson,A,  
Juneau,M,  
Talajic,M,  
Bourassa,M.  
Amerika 
2000 
 

Studien undersöker samband mellan depression och 
socialtstöd: hjärtprognoser och förändringar av 
depressions symtom under de första året efter en 
hjärtinfarkt. 

Studien visar att depression är en vanlig följd av hjärtinfarkt och 
det visar sig att socialtstöd har en mycket mer positiv effekt än 
vad de trodde.  
De som fått bra socialtstöd efter hjärtinfarkten mår betydligt 
bättre psykiskt och lider mindre av depressioner än de som fått 
dåligt stöd. 
 

Day A,  
Hicks N, 
Mayou R.A, 
Neil A, 
Thompson D.R,  
Volmink J. 
Amerika  
2000 

Syftet med den här studien var att undersöka känslomässig 
oro direkt efter en hjärtinfarkt.  
 

Många av patienterna upplevde oro och depression under 
sjukhusvistelsen och efter hjärtinfarkten.  De första tre 
månaderna efter hjärtinfarkten var jobbigast, det var den perioden 
då flest upplevde oro. 
 

Beevers G, 
 Carroll D, 
Gregory L,  
Lane D, 
Ring C 
Amerika  
2001 

Syftet med denna studie var att fastställa symtomens 
effekt på depression, oro för att dö och livskvalitet hos 
patienter som vårdats på sjukhus för en akut hjärtinfarkt. 
 

De som var mest deprimerade var kvinnor och arbetslösa. Även 
de som levde ensamma och de som hade vårdats en längre tid på 
sjukhus upplevde mer depression än andra patienter som också 
hade vårdats för hjärtinfarkt. 
De som var mest deprimerade led även mer av oro. 
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Författare Syfte Resultat 
Fermont. A. 
Cleary. P. 
Hargraves. J. 
Rowe. R. 
Jacobson. N. 
Ayanian. J. 
Amerika 
2001 
 

Syftet var att utreda patienters erfarenheter av icke 
teknologisk vård så som patient utbildning och 
utskrivningsplanering associerat med ett långsiktigt 
perspektiv 
 
 

Patienter som upplevde sämre vård hade sämre hälsoutveckling 
än de som upplevde bättre vård, inkluderade allmän hälsa, 
psykisk hälsa och fysisk hälsa och drabbades oftare av bröst 
smärta, sämre självförtroende eller andnöd.  
 
 

Bush DE, 
Fauerbach JA, 
Fogel J, 
McCann UD, 
Thombs BD, 
Ziegelstein RC. 
USA. 
2005 

Syftet var att undersöka sambandet mellan depression och 
livskvalitet direkt efter hjärtinfarkten samt fyra månader 
senare. Undersökte även livskvalitet och oro innan 
hjärtinfarkten. 
 

De som inte hade en god psykisk hälsa före hjärtinfarkten 
upplevde en lägre livskvalitet efter, de som hade en god 
psykiskhälsa led av depression direkt efter hjärtinfarkten men 
visade en betydligt bättre livskvalitet och mindre depression vid 
uppföljningen fyra månader efter. 
 

Mallik. S.  
Spertus. J.  
Weintraub. W. 
Agarwal. P.  
Santra. M.  
Vaccarino. V 
Amerika  
2006 
 

Syftet var att forska i vilka som är mest utsatt för 
depression efter en hjärtinfarkt. 

Den allmänna förekomsten av depression var: hos kvinnor under 
60 år var 60% deprimerade, 21% av kvinnor över 60 var 
deprimerade, hos män under 60 år var 22% deprimerade medan 
endast 15% av männen som var över 60 år var deprimerade. 
 

Ho. M. 
Eng. M. 
Rumsfeld. J. 
Spertus. J. 
Peterson. P. 
Jones. P. 
Amerika 
2007 

Syftet med studien var att se om äldre personer som 
drabbas av akut hjärtinfarkt erfar en sämre hälso- relaterad 
livskvalitet och känner av mer angina. 
 
 
 
 
 

Dödligheten efter en akut hjärtinfarkt är större bland äldre 
patienter. De som överlever erfar färre symtom och bättre 
hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) ett år efter än yngre patienter.  
 
 
 
 
 
 



14 
 

Författare Syfte Resultat 
Chung- Cheung. M. 
Berger. Z. 
Rudd. H. 
England  
2006 
 

Syftet med studien var att utreda graden av äldre patienters 
erfarenheter av post traumatisk stress störning och 
generella hälsoproblem efter hjärtinfarkt och att identifiera 
associationer mellan fem personlighets drag och generella 
hälsoproblem hos äldre. 
 

Äldre patienter visar uppenbara post traumatiska stress störningar 
och generella hälsoproblem efter hjärtinfarkt.   
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3.3 Psykisk hälsa relaterat till livskvalitet 

För många livsstilsförändringar och brist på professionell hjälp i samhället gjorde att 

deltagarna stötte på hinder under den sex veckor långa studien.  

”Jag visste att jag behövde göra en förändrig, först av allt måste jag sluta röka och kanske 

inte jobba så mycket, ta saker lite lättare, sova lite mer än vanligt, hålla koll på vikten och 

träna mer. Vilken ansträngning, de kommer inte att bli lätt (14 p.41.).” 

Norekvål m.fl. (15) belyser i en studie att hjärtinfarkt signifikant påverkar kvinnors psykiska 

hälsa men att även den kvinnliga befolkningen lider av psykosocial ohälsa.  

Eng m.fl. (16) beskriver i sin studie att äldre patienter som överlevt hjärtinfarkt hade högre 

hälso- relaterad livskvalitet än vad de yngre patienterna hade.  

I Chung m.fl. (17) studie framkommer det att de som haft hälsoproblem före hjärtinfarkten, 

patienter som tidigare haft kärlkramp och genomgått angioplastisk behandling, löpte större 

risk att påvisa posttraumatisk stressjukdom.  

Day m.fl. (18) menar att de patienter som hade lägst livskvalitet var de som mådde sämst 

fysiskt och socialt. Många behövde göra livsstilsförändringar vilket de var medvetna om men 

det var arbetsamt att göra. Vid tre månaders uppföljning visade det sig att de var många som 

inte gjorde någon extra träning. Att många fortsatte sitt dagliga liv trots behov om ändring. 

Galbraith m.fl. (19) har tagit upp att män hade bättre hälsorelaterad livskvalitet än kvinnor. De 

anser även att kvinnor ofta led av flera kroniska sjukdomar, en vanlig sjukdom var diabetes. 

De uppger även att de kvinnor som var med i studien var generellt äldre än männen som 

deltog.   

Boyle m.fl. (20) beskriver i studien att kvinnor visade sig ha sämre hälsorelaterad livskvalitet 

än män, de som mådde sämst efter en hjärtinfarkt var yngre personer då de upplevde mer oro, 

depression och ångest.  

Bush m.fl. (21) har kommit fram till att de som hade lägre psykisk hälsa före hjärtinfarkten 

hade betydligt lägre livskvalitet efter. Av dem som hade en god psykisk hälsa före 

hjärtinfarkten, led några av depression och minskad livskvalitet direkt efter men vid fyra 

månaders kontroll uppvisade de en betydligt bättre livskvalitet och många hade tagit sig ur 

depressionen.  

 

 

 

 
                        



16 
 

3.4 Psykisk hälsa relaterat till depression 

Depression är vanligt hos hjärtinfarktpatienter och överlag har kvinnor lättare hamna i 

depression än män, i synnerhet kvinnor under 60 år (22). 

I Brink m.fl. (23) studie skriver de att den depressionsgrad som kvinnor uppmätte en vecka 

efter akut hjärtinfarkt förutspådde deras psykiska hälsa ett år efter.  

Under uppföljning av de första året efter hjärtinfarkt var depression och utmattning 

identifierade som tidiga symtom på lägre hälso- relaterad livskvalitet.  

Mallik m.fl. (24) beskriver i studien att den allmänna förekomsten av depression hos kvinnor 

under 60 år var 60% medan 21% av kvinnor över 60 år var deprimerade. Hos män under 60 år 

var 22% deprimerade medan endast 15% av männen som var över 60 år var deprimerade. 

Äldre patienter visade uppenbara posttraumatiska stresstörningar och generella hälsoproblem 

efter myocardial infarkt (16). 

I en studie visar Fremont m.fl. (25) att de patienter som fick en sämre vård uppvisade sämre 

allmän hälsa, samt psykisk- och fysisk hälsa. De hade större risk att känna av bröstsmärta, 

andnöd och dåligt självförtroende. 

Frasure-Smith m.fl. (26) belyser i studien att många patienter var deprimerade under 

vårdtiden och att väldigt många var deprimerade upp till ett år efter hjärtinfarkten.  

Beevers m.fl. (27) har uppfattningen om att de som var mest deprimerade var kvinnor, 

arbetslösa, och de som levde ensamma. De skrev även att de som hade diabetes mellitus och 

de som hade vårdats en längre tid på sjukhus på grund av en hjärtinfarkt löpte en större risk att 

bli deprimerade. De som var deprimerade led även mer av oro än de andra.  

Day m.fl. (18) skriver att oron var starkt påverkad av sämre psykisk, fysik och socialt 

välbefinnande. De skriver även att de första tre månaderna var den period som fler upplevde 

som jobbigast då de upplevde mest oro och ångest.  De som led av oro och ångest vid tre 

månaders undersökningen gjorde även det vid tolv månaders undersökningen.  

Galbraith m.fl. (19) har i studien kommit fram till att kvinnorna var mer deprimerade än 

männen och de fick sämre socialt stöd efter hjärtinfarkten.  
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3.5 Psykisk hälsa relaterat till coping 

I Brink m.fl. (28) studie skriver de att copingstrategin minimization gav individerna styrka 

och hjälpte dem att inte se livsstilsförändringar som skrämmande. Trots detta upplevde många 

individer ändå livskriser under tillfriskningsperioden. Den psykiska hälsan var negativt 

påverkat hos både kvinnor och män. 

Kvinnor rapporterar en sämre psykisk hälsa än män. 

Mångfaldig regressionsanalys avslöjade att copingstrategin minimization(positivt) och 

fatalism(negativt) var associerade med hälso- relaterad livskvalitet. 

Kristofferzon m.fl. (29) har i sin studie tagit upp att optimism, självtillit och konfrontations 

coping var de metoder som användes mest frekvent av både män och kvinnor vid alla tre 

utvärderingarna. De minst använda metoderna var palliativ och känslomässig coping.  

 
3.6 Psykisk hälsa relaterat till relationer 

Svedlund m.fl. (30) vill i studien belysa att paren visar stor respekt för varandra i sin relation 

men att de inte talade med varandra om sina erfarenheter av sjukdomen och hur det påverkar 

deras relation, de verkar leva sida vid sida men de delar inte erfarenheterna med varandra. 

Kvinnorna var rädda för att bli sjuka igen och kände sig dåliga eftersom de blev begränsade 

efter sjukdomen. Paren trodde på en framtid men vissa känslor av hjälplöshet uppkom som 

följd av sjukdomen. 

Kristofferzon m.fl. (31) anser att män och kvinnor strävar efter en balans mellan problem och 

resurser i det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. Hur väl de lyckas beror på hur bra 

kommunikationen fungerar mellan individerna i familjen. Kvinnor upplevde 

livsstilsförändringar som en svårighet, de känner att de har stort behov av stöd från familjen.  

Condon m.fl. (14) belyser att osäkerheten som upplevdes av familjemedlemmar resulterade i 

att de ville se efter personen som haft hjärtinfarkt, de blev överbeskyddande och kontrollerade 

personerna hela tiden, vilket upplevdes som jobbigt och orsakade frustration samtidigt som 

det var en trygghet eftersom personen var orolig efter att hjärtinfarkten. Detta berodde mycket 

på att det var brister i kommunikationen. Att den drabbade hade svårt att prata och dela med 

sig av sina känslor och tankar.                  

Frasure-Smith m.fl. (26) har kommit fram till att de patienter som hade många nära vänner 

och anhöriga som stöd under tillfrisknandet och tiden efter mådde bättre psykiskt och 

återhämtade sig bättre än de som var ensamma.  
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4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

I studiernas resultat visade det sig att män upplevde en bättre hälsorelaterad livskvalitet än 

kvinnor samt att kvinnors psykiska hälsa påverkades mer efter en hjärtinfarkt. Kvinnorna 

ansåg det var svårare att göra livsstilsförändringar än männen, de förmodade att deras 

förändringar kunde ha negativ inverkan på familjen. Undersökningarna i artiklarna visade att 

det är vanligt med depressioner efter hjärtinfarkt och att många upplever det som arbetsamt att 

göra livsstilsförändringar. Patienterna tycker att det är viktigt att ha nära relationer med deras 

anhöriga för att få det stöd de behöver under tillfrisknandet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Av arton artiklar var sex av dessa kvalitativa och tolv var kvantitativa. 

Trots att kriterierna för artikelurvalet var mellan åren 1998-2008, hittades endast artiklar 

mellan åren 2000-2007 som var relevanta för syfte och frågeställning. 

Åtta av artiklarna var från Amerika, sex var ifrån Sverige, en från vardera Norge, Irland, 

Kanada och England. Antalet deltagare i undersökningsgrupperna i de olika artiklarna 

varierade från 9- 4344 och åldersgrupperna varierade från 18 år och uppåt. Författarna fann 

information som återkom i flera utav artiklarna. I sju artiklar framkom skillnader i psykisk 

hälsa hos män och kvinnor, där kvinnorna oftast mår sämre än männen. Depression återfanns i 

nio av artiklarna, utav detta upplever författarna att det är vanligt med depression efter en 

hjärtinfarkt. En tidigare studie har visat att ängslan, oro och depression är vanliga symtom 

efter en hjärtinfarkt (12). Författarna anser att personal på sjukhus bör förebygga depression 

hos patienterna i tidigt skede, genom t.ex. stöd, information och uppföljning av välmåendet 

hos patienterna då de enligt WHO´s definition av hälsa ingår fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom (6). I sju av artiklarna återkom minskad 

livskvalitet efter hjärtinfarkten. Nedstämdhet, oro och ängslan är normala reaktioner efter en 

hjärtinfarkt, men krisreaktionen kan bli bestående, speciellt om patienten och familjen inte får 

de stöd och den hjälp de behöver (10). 
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I två av artiklarna som författarna granskade togs vikten av socialt stöd upp för att 

överkomma psykiska symtom och i en artikel framkom att stöd och information är viktigt för 

att minska oro och rädsla hos patienterna och eventuella anhöriga.  

 

I studien framkom att livskvaliteten förändras efter en hjärtinfarkt. Många patienter hade ett 

behov av att göra livsstilsförändringar för att undvika återinsjuknande men flera av dem ansåg 

att förändringarna var svåra att genomföra. Författarna tror att detta beror på att många är 

gamla och har levt i sitt livsstilsmönster så pass länge att det blir svårt att bryta vanan. Det 

framkom även att män upplevde en bättre hälsorelaterad livskvalitet än kvinnor samt att 

kvinnors psykiska hälsa påverkades mer efter en hjärtinfarkt. I en tidigare studie har det 

framkommit att patienter upplever en oro för att återinsjukna (11). Författarna anser att detta 

kan påverka patienternas upplevelser av livskvalitet och även påverka till de psykiska 

besvären.  

 

Depression visades vara vanligast förekommande hos kvinnor, arbetslösa och ensamma samt 

att de som hade diabetes mellitus sedan tidigare var risken större att drabbas av depression. I 

en av artiklarna (19) framkom även att kvinnorna fick sämre socialt stöd efter en hjärtinfarkt 

än männen vilket författarna tror kan vara en bidragande faktor till att kvinnorna oftare var 

deprimerade. 

 

Författarna anser, att det är viktigt att tänka på hur patienter handskas med svåra situationer 

och där har coping en viktig funktion att spela så även vid en hjärtinfarkt. I en artikel (28) 

framkom att coping strategin minimization gav patienterna styrka men patienterna upplevde 

ändå livskriser under tillfriskningsperioden. En annan artikel (29) belyser att optimism, 

självtillit och konfrontations coping är vanligt använda strategier för att bemästra situationen 

efter hjärtinfarkten hos både män och kvinnor.  

 

Efter en hjärtinfarkt har nära relationer en stor betydelse. Det framkom att kvinnor känner sig 

begränsad efter sjukdomen och att det var viktigt med stöd från familjen när det gäller 

livsstilsförändringar. Det framkom även att familjemedlemmars osäkerhet gjorde att de blev 

överbeskyddande och kontrollerande vilket upplevdes som påfrestande för den drabbade men 

också som en trygghet. Det visades även att patienter som hade många anhöriga som stöd 

under tillfrisknandet återhämtade sig bättre än de som var ensamma. I en tidigare studie 
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beskrivs att vår livskvalitet påverkas av våra relationer och vår delaktighet i samhället (8). 

Författarna anser att det är viktigt att patienterna får stöd efter en hjärtinfarkt och att de som är 

ensamma får detta behov tillgodosett av någon annan än en anhörig. Det är lika viktigt att 

anhöriga får samma information som den drabbade för att minska deras osäkerhet i 

bemötandet av den drabbade. En uppföljning borde även göras av informationen till både 

patient och anhörig för att se om de tagit del av den information de fått.  

 
 

4.3 Metoddiskussion  

Författarna upplever att sökorden för studien har varit bra, då det inte har varit svårt att finna 

artiklar för uppsatsen. Det blev många träffar på vissa sökord, bland annat på myocardial 

infarction, då gjordes begränsningar på årtal och språk för att minska antalet träffar.  

Metoden beskrivande litteraturstudie var lämplig för att sammanställa tidigare forskning inom 

ämnet. 

Vid sammanställning av materialet fann författarna att en stor del av studierna pekade på 

liknande resultat vilket gav ett bra evidensvärde. Forsberg och Wengström (13) betonar vikten 

av att evidensbaserad omvårdnad bör bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

De svårigheter författarna upplevde i analysarbetet var att det i en del artiklar var det svårt att 

tyda vilken design de använt sig av i studierna. 

 

Styrkor med metoden: 

Författarna läste först titlarna på artiklarna, därefter abstracten för att se vilka artiklar som var 

relevanta för studiens syfte och frågeställning. Författarna avslutade med att läsa hela 

artiklarna för att välja ut de som var mest relevanta för uppsatsen.  

Detta ledde till att alla artiklar hade samma chans att tas med i studien. 

Artiklarna begränsades till en tio års period (1998-2008) vilket gör att författarna kunde ta del 

av den senaste forskningen inom området. 

Svagheter med metoden: 

Artiklarna var skrivna på engelska vilket för oss ledde till vissa svårigheter under 

översättningen.  

En nackdel med en litteraturstudie är att redan färdigställt material används, men författarna 

ansåg att detta var bästa sättet att svara på frågeställningen. 
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4.4 Allmändiskussion 

Som sjuksköterska är det viktigt att skapa den bästa möjliga förutsättningen för människans 

välbefinnande och att se de individuella behoven hos varje enskild person. Som sjuksköterska 

är det alltid viktigt att vara ett stöd för hjärtinfarkts patienter. 

 I de artiklar författarna läste framkom inte om patienterna fick någon uppföljning så som 

sjuksköterskekontakt eller liknande, något som annars skulle vara bra, då det framkommer i 

artiklarna att många av patienterna mår psykiskt dåligt upp till ett år efter hjärtinfarkten. 

Det är även viktigt att tala med den drabbade och deras familj om hur viktigt det är att stötta 

och lyssna på den drabbade då det är en svår period att ta sig igenom, och tala om för den 

drabbade att de är viktigt att berätta för sina anhöriga om sina känslor och funderingar kring 

hjärtinfarkten. 
 

Det författarna kunde se av denna studie var att den psykiska hälsan efter en hjärtinfarkt var 

negativt påverkad och att det borde vara rutin på uppföljning i hela världen av patienter som 

haft en hjärtinfarkt då det är vanligt att de mår dåligt ända upp till ett år efter hjärtinfarkten. 

Det som författarna tar med sig efter den här studien som blivande sjuksköterskor är att 

patienten kan må dåligt psyksikt utan att visa det och att patienten kan börja må dåligt när 

han/hon kommer hem från sjukhuset och smälter hela händelsen. 

 
Av alla studier som författarna har läst så tyder de på att kvinnor är mest drabbade av 

depression och har lägre livskvalitet efter hjärtinfarkten, det borde kanske vara bättre 

uppföljning av kvinnorna enligt vår åsikt. 
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