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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vad som framkommer om socialt stöd 

och livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. Studien är en beskrivande litteraturstudie som 

innefattar tio vetenskapliga artiklar vilka har granskats av författarna och därefter 

kvalitetsbedömts. Resultatet visade att livsstilsförändringar inte var lätta att genomföra. Det 

sociala stödet var viktigt för att de olika livsstilsförändringarna skulle klaras av och att stödets 

utformning skulle vara anpassat efter den hjärtinfarktdrabbades behov. För mycket eller för 

litet stöd hade negativ inverkan på hur patienten lyckades med livsstilsförändringarna. 

Personalen på sjukhuset hade stor inverkan på hur lyckad livsstilsförändringarna skulle bli. 

Sjukvårdspersonalen behövde stödja både hjärtinfarktdrabbade och anhöriga för att 

rehabiliteringen skulle bli lyckad. De slutsatser som dragits från föreliggande studie är, att 

socialt stöd påverkar hjärtinfarktdrabbades möjlighet att genomföra livsstilsförändringar. Det 

sociala stödet kan få både en positiv och negativ inverkan på livsstilsförändringar. Det har 

visat sig vara viktigt att sjuksköterskan samarbetar med den hjärtinfarktdrabbade. Att anpassa 

situationen och informationen till respektive individ kan förbättra stödet från sjukvården. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe what is found about social support and lifestyle 

changes after a myocardial infarction. The study is a descriptive literature review that includes 

ten scientific articles that have been reviewed and qualitatively evaluated by the authors. The 

results showed that lifestyle changes were not easy to conduct. Social support was essential to 

cope with lifestyle changes and it was important that the aid was designed to match each 

individual. Too much or too little support had adverse effects on the lifestyle changes that 

needed to be made. The hospital staff had a major impact on how successful lifestyle changes 

would be. The hospital staff needed to support both myocardial infarction victims and 

relatives to make the rehabilitation a success to assure a full recovery. The conclusions drawn 

from this study is that social support affects myocardial infarction victims and their 

opportunity to conduct lifestyle changes. Social support can have both positive and negative 

effects on lifestyle changes. It has also proved to be of great importance that the nurse is 

collaborating with the myocardial infarction victim. Adjustment to the situation and 

information to each individual could change the support from the healthcare.  
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1. Introduktion 

Vid en hjärtinfarkt täpps delar av kranskärlen till av aterosklerotiska plaque och 

blodtillförseln till vissa delar av hjärtat stoppas. Detta leder till att delar av hjärtmuskeln 

drabbas av syrebrist och börjar gå i nekros. Omfattningen på skadan i hjärtmuskeln beror på 

var i kranskärlet plaquet har täppt till, är det i början på ett kranskärl blir skadan större (Almås 

et al. 2009). 

 

Symtom vid hjärtinfarkt kan vara smärta i bröstet vilken ofta stålar ut mot vänster arm, 

andningspåverkan, illamående, yrsel och kräkningar till följd av smärta. Dessutom 

förekommer ofta ångest. Kvinnor kan känna mer diffusa symtom i form av allmän 

sjukdomskänsla (Almås et al. 2009).  

 

1.2  Riskfaktorer  

I studien av Avezum et al. (2004) framkom att vanliga riskfaktorer för hjärtinfarkt är rökning, 

högt blodtryck, diabetes och fetma. Det har visat sig att personer som lider av stress i det 

dagliga livet och äter för litet frukt och grönsaker har större risk att drabbas av hjärtinfarkt. 

Vidare visade Avezum et al. (2004) studie att ökad motion och ett ökat intag av frukt och 

grönsaker minskar risken för hjärtinfarkt.  Ett ökat intag av frukt och mer motion visade sig 

vara viktigare hos kvinnor än hos män för att minska risken att drabbas av hjärtinfarkt. 

 

Det har länge varit känt att rökning är skadligt och har en stor påverkan på kroppen. Även en 

liten mängd, 3-5 gram tobak/dygn, har skadlig effekt på hälsan. Röken påverkar kroppen lika 

mycket vid halsbloss som när en person bara puffar i munnen. Det har även framkommit att 

rökning och diabetes påverkar kvinnors risk för hjärtinfarkt mer än mäns (Osler et al. 2002). 

Det är vikigt att personer som drabbas av hjärtinfarkt slutar röka för att få en möjlighet att 

förbättra sitt sjukdomstillstånd. Samtidigt kan ett omedelbart rökstopp vara farligt. Det är 

därför viktigt att trappa ner rökandet för att undvika nikotinabstinens. Nikotinabstinens kan 

göra att en person blir stressad både fysiskt och psykiskt och stress i sig påverkar kroppen 

negativt vilket ökar risken för hjärtinfarkt (El-Masri et al. 2009). 

 



2 

 

1.3  Definitioner  

Socialt stöd: Enligt Kristofferzon et al. (2003) finns det olika former av socialt stöd. 

Känslomässigt, uppmuntrande, informativt och instrumentellt stöd är olika former som dessa 

författare tar upp. Ett stöd anses som en positiv sida av en relation och på detta vis kan vara 

främjande för hälsan (Kristofferzon et al. 2003). Författarna till denna studie har lagt 

tyngdpunkten på det sociala stödets positiva och negativa inverkan på en hjärtinfarktdrabbad. 

Enligt Johansson (2007) förväntas det sociala stödet finnas där för den som behöver hjälp och 

detta har blivit mer vanligt under de senaste åren. De anhöriga som ingår i det sociala stödet 

får bära ett stort ansvar vid sjukdomar inom familjen. Speciellt när de äldre ofta har sina barn 

som socialt stöd och sätter stor tilltro till dessa (Johansson 2007). 

 

Socialt nätverk: Det är en persons relationer till andra människor och kan bestå av både små 

och stora grupper. Sociala nätverket kan bestå av släktingar, nära vänner, personer med 

liknande intressen samt arbetskamrater. Detta nätverk är i ständig utveckling och minskar 

eller växer under olika perioder (Johansson 2007). Det är vanligt att kvinnor har ett större 

socialt nätverk, som är bestående av nära vänner, än män (Nationalencyklopedin 2011). Äldre 

personer har oftast ett mindre socialt nätverk än yngre. Detta beror enligt Johansson (2007) på 

att den stora gruppen minskar i och med att de som ingår i nätverket dör eller på annat sätt 

försvinner ur det.  

 

Närstående: Detta kallar man människor som finns i ens närhet, som familjemedlemmar, 

släktingar och nära vänner (Nationalencyklopedin 2011). 

 

Anhöriga: Är en persons närmaste släktingar, som mamma, pappa, syskon eller barn 

(Nationalencyklopedin 2011, Johansson 2007). 

 

1.4 Livsstilsförändringar  

Efter hjärtinfarkt är det viktigt med livsstilsförändringar för att förebygga ny hjärtinfarkt (Al-

Hassan & Sagr 2002). Att göra förändringar av livsstilen påvekar inte bara patienten utan 

även dennes familj. Om förändringar av livsstilen inte genomförs ger det personen i fråga en 

direkt utsatt position och ökar risken för att förvärra sjukdomen (Kristoffersen et al. 2006). 



3 

 

Kosten kan behöva läggas om, sluta att röka är viktigt, motion bör läggas in på det dagliga 

schemat och stöd kan behövas för att klara förändringen av livsstilen (Al-Hassan & Sagr 

2002). För hjärtinfarktdrabbade som röker är det viktigt att de slutar röka eller att de kraftigt 

drar ner på rökningen. De bör se över sin livssituation för att minska den psykiska stressen 

och vara noggranna med att äta en kost som är bra sammansatt (Almås et. al 2009). Enligt 

Kristoffersen et al. (2006) är det viktigt att sjuksköterskan informerar och förklarar för patient 

och anhöriga vikten med livsstilsförändringarna. Sjuksköterskan bör få de 

hjärtinfarktdrabbade att komma till självinsikt för att de ska inse vikten av att genomföra 

förändringarna. Det är viktigt att en person som är överviktig och har drabbats av hjärtinfarkt 

går ner i vikt (Buchanan 2007). Livsstilsförändringar kan ibland leda till ett beroende av andra 

människor vilket kan generera mycket inre stress (Al-Hassan & Sagr 2002). Alkoholvanorna 

bör ses över för det i kombination med dåliga matvanor, rökning och ingen motion är enligt 

Kristoffersen et al. (2006) stora hälsobovar.  

 

1.5 Socialt stöd 

Efter en omvälvande sjukdom som hjärtinfarkt, är det inte bara den drabbade som påverkas 

utan även dennes anhöriga. Anhöriga kan antingen ha en positiv eller negativ inverkan på 

patientens liv efter hemgång (Abrandt-Dahlgren et al. 2005). Att inneha ett socialt stöd ger 

tillfällen till reflektioner över händelser och det sociala stödet ger stöd om detta behov finns 

(Johasson 2007) . Vid påfrestande händelser i livet har det sociala stödet en dämpande effekt 

och hjälper personen i fråga att lättare klara av att hantera påfrestningen. Det sociala stödet 

kan både verka direkt (direkt effekt-teorin) eller indirekt (Indirekt effekt-teorin) och det finns 

teorier som är framarbetade om detta. Vid ”direkt effekt-teorin” gör det sociala stödet att 

personen i fråga har bättre medel att klara av en påfrestning än en person som saknar socialt 

stöd. I ”indirekt effekt-teorin” dämpar det sociala stödet känslan av påfrestning samtidigt som 

det minskar påfrestningens effekt. Båda dessa teorier visar att det sociala stödet är viktigt och 

att det minskar fysiskt och psykiskt lidande hos personer som blir utsatta för påfrestningar 

(Kristofferson 2006). Det sociala stödets inverkan tas upp som en viktig del i Katie Erikssons 

omsorgsteori (Eriksson 2000). Människan behöver även tröst och hopp, detta för att orka med 

att bearbeta svåra stunder i livet. Hon behöver kunna skratta men samtidigt känna att det finns 

en trygg plats att gå till för att uttrycka sin sorg. Att gråta ut hos en annan människa kan 
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kännas som en svaghet, då personen visar sårbarhet för en annan. Med en vän eller en nära 

anhörig vid sin sida kan gråten kännas som en lättnad. Katie Eriksson anser även att en 

medmänniska måste vara ödmjuk och kärleksfull för att våga ge de behövande plats att visa 

sin sorg (Eriksson 1994).  

 

 

1.6 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en viktig roll i vårdteamet runt patienter. Enligt Socialstyrelsen (2005) är 

det är sjuksköterskan som ska ansvara och planera för patientens omvårdnad. Omvårdanden 

ska utföras på ett sådant sätt att patientens primära behov blir tillgodosedda och de även 

arbeta efter de etiska riktlinjer som finns. Sjuksköterskan ska ge stöd information och 

uppmuntran till både patienten och dennes anhöriga. Det är viktigt att sjuksköterskan tänker 

på att ge information vid upprepade tillfällen och att hon försäkrar sig om att både patient och 

anhöriga förstått (Almås et al. 2009). Kristoffersen (2006) tar även upp att en viktig del i 

omvårdnaden är att sjuksköterskan säkerställer att kontakten mellan patient och närstående är 

god. Detta för att den hjärtinfarktdrabbade ska kunna uttrycka sina känslor och behov för sina 

anhöriga. Ibland orkar patienten inte bry sig om sina anhöriga eftersom smärta och oro har 

tagit över deras uppmärksamhet. Om detta sker behöver sjuksköterskan förklara för anhöriga 

och vänner varför denna distansering har skett. Sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande 

genom att informera om riskerna som finns vid rökning, övervikt, dåliga matvanor och för lite 

motion och på detta sätt hjälpa patienter och anhöriga att vårda sig själva till en god hälsa. Det 

enligt Katie Erikssons (2000) omvårdnadsteori där hon menar att människan är en naturlig 

vårdare. Sjuksköterskan måste kunna balansera oberoende och samarbete både mellan 

patienter och anhöriga och mellan sjukvård och patienter/anhöriga (Eriksson 2000). Som 

sjuksköterska bör man enligt Kristoffersen et al. (2006) hjälpa patienter att få kontroll över 

hälsopåverkande faktorer. 
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1.7 Problemformulering  

Hjärtinfarkt har blivit vanligare i dagens samhälle. Ökningen har till stor del skett på grund av 

stress, sämre matvanor, mer stillasittande arbeten och mindre motion (Avezum et al. 2004). 

Att drabbas av hjärtinfarkt ger inte bara kroppsliga problem med minskad ork, utan kan även 

påverka personen psykiskt. För att kunna återhämta sig och få ett bättre liv och minska risken 

för återfall är det många som måste ändra sin livsstil. Samtidigt kan personerna runt omkring 

de hjärtinfarktdrabbade både ge stöd eller hindra genom sina handlingar gentemot de 

drabbade (Abrandt-Dahlgren et al. 2005). Därför anser författarna till denna studie att det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap om livsstilsförändringar och hur socialt stöd kan 

påverka en hjärtinfarktdrabbad. Detta för att kunna hjälpa patienten att lyckas med 

livsstilsförändringar och på så vis ge en god omvårdnad. 

 

1.8 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad som framkommer om socialt stöd och 

livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. 

 

1.9 Frågeställningar  

 Vilken design och datainsamlingsmetod har använts i de inkluderade artiklarna? 

 Vad framkommer om socialt stöd och livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt?  

 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Denna studie genomfördes som en beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström 

2008). Enligt Forsberg och Wengström (2003), innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteratur inom valt ämne eller problemområde. Studier med 

kvalitativ ansats anses fokusera på att tolka och skapa mening och förståelse i individens 

subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström 2003). 
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2.2 Litteratursökning 

De vetenskapliga artiklarna har sökts i databasen Medline via PubMed med hjälp av 

meshtermerna: myocardial infarction AND social support. Dessa meshtermer kombinerades i 

sin tur med: ”lifestyle”, ”exercise”, ”stress after” och ”network”.  För att precisera sökningen 

till livsstilsförändring användes det egna sökordet change. Lifestyle change kombinerades för 

att göra sökningen mer inriktad på studiens syfte.  

2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterierna för artiklarna i denna studie var att de skulle vara vetenskapligt 

granskade, skrivna på engelska, vara publicerade mellan 2001-2011 i vetenskapliga 

tidsskrifter samt vara åldersbegränsade (alla vuxna från 19 år och uppåt). Studierna skulle 

även vara empiriska för att inkluderas i denna litteraturstudie. Detta för att litteraturstudiens 

kvalité blir bättre om den baseras på primärkällor (Polit & Beck 2008). Utfallet av 

databassökningen finns presenterat i tabell 1. De artiklar som exkluderats var de som 

studerade enbart det ena könet eller där studiens abstract, syfte och frågeställning inte svarade 

mot denna studies syfte och frågeställning. Sökningar som hade träffar på mera än 200 

bearbetades inte i denna studie. I dessa fall gjordes nya sökningar där sökorden kombinerades 

med andra sökord för att ge ett mindre antal artiklar.  

 

Tabell 1. Utfall av databassökning 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Valda källor 

(exl.dubletter) 

Medline 

Myocardial infarction AND social support AND lifestyle 

change 

 

29 8 

 

4 

Medline Myocardial infarction AND social support AND exercise 40 4 1 

Medline Myocardial infarction AND social support AND stress after 

 

41 8 

 

4 

Medline Myocardial infarction AND social support AND network  14 4 1 

 

Totalt 

  

124 

 

24 

 

10 
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2.4 Dataanalys 

Författarna till denna studie sorterade i första hand artiklarna då de läste titlarna. Sedan lästes 

artiklarnas abstract igenom för att se om de svarade mot studiens syfte och frågeställningar. 

Båda författarna läste alla artiklar enskilt, detta för att minska risken för tolkningsfel då 

artiklarna var på engelska. De artiklars abstract som inte svarade mot denna studies syfte och 

frågeställning gallrades bort. Därefter lästes de valda artiklarna igenom av bägge författarna 

flera gånger. Enligt Polit och Beck (2008) bör information som samlas in till en 

litteraturstudie organiseras i tabeller för att underlätta tolkningen. Därför gjordes två olika 

tabeller för att får en bra översikt om vad artiklarna handlar om. Polit och Beck (2008) har 

olika förslag på hur tabellerna kan se ut men påpekar samtidigt att det är viktigt att tabellen 

anpassas till studien. I tabell 2 finns artiklarnas: författare och publiceringsår, titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Tabell 3 visar artiklarnas 

författare och publiceringsår, syfte och huvudresultat. Artiklarna granskades genom att 

författarna kontrollerade att studiernas syfte och frågeställning svarade mot metoden som 

använts för att genomföra studierna. Valda källors resultat analyserades därefter i relation till 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. För struktur i denna arbetsprocess utformades en 

tabell i vilken litteraturstudiens frågeställningar fick varsin kolumn. Valda källors resultat som 

svarade på litteraturstudiens frågeställningar sammanfattades och fördes in i tabellen. En 

strukturell jämförelse av likheter samt skillnader i valda källors resultat identifierades och 

sorterades efter teman. Tabellen utgjorde en strukturell ram som underlättade arbetet med att 

analysera artiklarnas resultat och med hjälp av denna analyserade litteraturstudiens författare 

samtliga artiklar på varsitt håll. En jämförelse av de båda tabellerna resulterade slutligen i en 

sammanställd mall som tydliggjorde litteraturstudiens resultat. För att lättare kunna överskåda 

och jämföra dessa resultat översattes resultaten till svenska. Resultaten kom att presenteras i 

löpande text och tabeller utifrån frågeställningarna.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

För denna litteraturstudie behövdes ingen ansökan till det forskningsetiska rådet vid 

Högskolan i Gävle, då studien har baserats på tidigare forskning. Detta gjorde att denna 

studies författare inte hade någon kontakt med undersökningsgrupper för att genomföra 

studien. I och med det blev inga personer utsatta för vare sig fysisk eller psykisk påfrestning. 
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Etiska överväganden för denna studie kom därför att beröra urvalet av litteratur, artiklar och 

sedan presentationen. Artiklarna har sökts efter ovan nämnda kriterier och utvalda artiklar har 

inte valts för att de svarat mot författarnas egna åsikter inom ämnet. Vid översättning från 

engelska har författarna översatt texten noggrant och försökt att göra översättningen neutral. 

Detta för att översättningen inte ska spegla författarnas egna åsikter. Resultatet presenteras 

neutralt och objektivt i text och tabeller.   

 

 

3. Resultat 

Resultatet i denna studie presenteras i löpande text med huvudrubriker, underrubriker, tabeller 

och en figur. Huvudrubrikerna: Artiklarnas design och datainsamlingsmetoder, socialt stöd, 

livsstilsförändringar och information. Och underrubrikerna: Sociala stödets negativa och 

positiva inverkan, anhörigas roll, motion och stress visas i figur 1. I Tabell 2 presenteras en 

översikt av de artiklar som tagits med i denna studie. I den översikten ingår författare, 

publiceringsår, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

Artiklarna har av författarna bedömts svara mot det syfte och de frågeställningar som gäller. I 

tabell 3 presenteras artiklarnas syfte och huvudresultat.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Översikt av resultatet 

Artiklarnas design 

och 

datainsamlingsmetod 

Socialt stöd Livsstilsförändringar 

och information 

Sociala stödets 

negativa inverkan 

Sociala stödets 

positiva inverkan 

Anhörigas roll 

Stress 

Motion 
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3.1 Artiklarnas design och datainsamlingsmetod   

Granskningen av studiernas design och datainsamlingsmetoder visade att åtta artiklar hade 

kvalitativ ansats medan de resterande två hade kvantitativ ansats. Utfallet från denna 

granskning syns i tabell 2. Granskningen visade att sju stycken av de kvalitativa studierna 

använt sig av semistrukturerade intervjufrågor och en studie gjorde intervjun med öppna 

frågor. I de två kvantitativa artiklarna var det använde sig studierna av frågeformulär för 

insamling av data. Studierna som inkluderades gjordes på både män och kvinnor i vuxen 

ålder. Antalet deltagare i de kvalitativa studierna har varierat från tio stycken i en till 119 

deltagare i den kvalitativa studien av Astin et al. (2007). De två kvantitativa studierna hade 

112 och 116 deltagare. 

 

Tabell 2 Resultatöversikt  

Författare 

Publ.år 

Titel Design Undersöknings- 

Grupp 

Datainsamlings 

Metod 

Dataanalys-

metod 

Abrandt- 

Dahlgren et al. 

2004. 

Rehabilitation after 

coronary heart 

disease: spouses' 

views of support. 

Kvalitativ 

design. 

Totalt 25 deltagare. Semistrukturerade 

intervjufrågor med 

uppföljningsfrågor. 

Kontextuell 

analys. 

Astin et al. 

2007. 

Family support and 

cardiac 

rehabilitation: A 

comparative study of 

the experiences of 

South Asian and 

White-European 

patients and their 
carer´s living in the 

United Kingdom. 

Kvalitativ 

design. 

Totalt 119 

deltagande, 45 Syd 

Asiatpatienter och 

37 vårdare och 20 

vita 

Europépatienter 

och 17 vårdare.  

60-90 min 

Semistrukturerade 

intervjufrågor. 

Transkribering 

med teman och 

underteman och 

kodning. 

Backett-

Milburn et al. 

2006. 

Recovering from a 

heart attack: a 

qualitative study into 

lay experiences and 

the struggle to make 

lifestyle changes. 

Kvalitativ 

design. 

Totalt 53 deltagare, 

35 män och 18 

kvinnor. 

Intervjuer i grupper 

med ostrukturerade 

frågor. 

Transkribering 

med teman och 

kodning. 

Bute et al. 

2006. 

Dilemmas of talking 

about lifestyle 

changes among 

couples coping with 

a cardiac event. 

Kvalitativ 

design. 

Totalt 41 

deltagande, 25 har 

haft hjärtinfarkt, 15 

st partners och en 

partner som inte 

har en deltagande 
patient.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kodning och 

transkribering 

med teman 

Kristofferzon 

et al. 

2007. 

Striving for balance 

in daily life: 

experiences of 

Swedish women and 

men shortly after 

myocardial 

infarction. 

Kvalitativ 

design. 

Totalt 39 deltagare, 

20 kvinnor och 19 

män. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med teman och 

kodning. 
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Författare 

Publ.år 

Titel Design Undersöknings- 

Grupp 

Datainsamlings 

Metod 

Dataanalys-

metod 

Kristofferzon 

et al. 

2008. 

Managing 

consequences and 

finding hope-

experiences of 

Swedish women and 

men 4-6 months 

after myocardial 

infarction. 

Kvalitativ 

design. 

Totalt 39 deltagare, 

20 kvinnor och 19 

män. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med teman och 

kodning. 

Condon C & 
McCarthy G 

2006. 

Lifestyle changes 
following acute 

myocardial 

infarction: patients 

perspectives. 

Kvalitativ 
design. 

Totalt 10 deltagare. Semistrukturerade 
intervjuer 6 veckor 

efter utskrivning 

från sjukhuset. 

 

Systematisk 
kodning med 

teman.  

Dalal et al. 

2006. 

Listening to patients: 

Choice in cardiac 

rehabilitation. 

Kvalitativ 

design. 

Totalt 17 deltagare. Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

Ginzburg 

2006. 

Life events and 

adjustment 

following 

myocardial 

infarction: a 

longitudinal study. 

Kvantitativ 

design. 

Totalt 116 

deltagare. 

Frågeformuläret 

Stanford acute 

stress disorder 

questionnaire en 

vecka efter 

hjärtinfarkt och sju 

månader efter. 

T-test och 
regressions-

modell, Baron 

och Kennys 

modell för test  

Larsen et al. 
2002. 

The role of 
personality variables 

and social support in 

distress and 

perceived health in 

patients following 

myocardial 

infarction. 

Kvantitativ 
design. 

Totalt 112 
deltagare. 

Frågeformulär Fishers exakta 
test, t-test och 

Cohens 

tröskelvärden 

för oberoende 

stickprov och 

chi-två test 

 

3.2 Socialt stöd 

Samtalsstöd från partner vid förändringar av livsstilen t.ex. förändring av kost-, motions- eller 

rökvanor kunde ha en stödjande funktion, kännas som ett hot eller ett försök att vara 

kontrollerande. Viktigt i det sociala stödet är att komma överens och tala samma ”språk” för 

att livsstilsförändringarna för den hjärtinfarktdrabbade skulle bli möjliga att genomföra och 

upprätthålla Bute et al. (2006).  

3.2.1 Sociala stödets negativa inverkan 

I livsstilsförändringsprocessen fick den hjärtinfarktdrabbade hjälp och stöd av sin partner. 

Detta stöd kunde vara olika från olika partners. När en partner blev överbeskyddande och 

betedde sig mer som en mor istället för en partner kunde detta ge mer problem än stöd 
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(Condon & McCarthy 2006). Var den stödjande partnern för påtryckande kunde den 

hjärtinfarktdrabbade bete sig upproriskt och bli trotsig, vilket kunde leda till konflikt i stället 

för ett samarbete. Detta gjorde att stödet för den hjärtinfarktdrabbade personen inte blev det 

stöd som det var mening att bli. Och att ställas inför konflikter i stället för att få hjälp skapade 

i sig ännu en påfrestning och det var något som borde elimineras under 

rehabiliteringsperioden. Annars kunde det bli svårt att klara av och genomföra de nödvändiga 

livsstilsförändringarna, vilket kunde sätta hela rehabiliteringen på spel (Bute et al. 2006).  

 

Vidare framkom att vissa män lyssnade och tog till sig vad doktorn sa och inte när hans fru sa 

samma saker. Detta för att mannen tyckte att hans fru ”tjatade” fast hennes syfte var 

välmening. Det var också en källa till frustration och försämring för den hjärtinfarktdrabbade 

(Condon & McCarthys 2006, Bute et al. (2006)). Många anhöriga agerade ”daltande” mot de 

hjärtinfarktdrabbade personerna i stället för att låta dem återgå till att leva sitt vanliga liv. 

Vilket kunde leda till att den hjärtinfarktdrabbade personen kände sig instängd (Astin et al. 

2008, Bute et al. 2006). När hjärtinfarktdrabbade personer var missnöjda med sitt sociala stöd 

fanns en ökad risk att drabbas av ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och 

depressioner Larsen et al. (2002). 

 

3.2.2 Sociala stödets positiva inverkan  

De hjärtinfarktdrabbade som i stället var tillfredsställda med det sociala stödet hade färre 

hälsoproblem. Och det framkom även att det var bättre med ett dåligt socialt stöd än att inte få 

något socialt stöd alls (Larsen et al.(2002). I studien av Bute et al. (2006) framkom att det var 

viktigt för närstående att tänka på vilken tonart och på vilket sätt de pratade med 

hjärtinfarktdrabbade. Ett positivt stöd speglades av att samtalstonen var uppmuntrande och 

intresserad utan att kritisera.  

Att spendera tid med familj och vänner visade sig vara viktigt för båda könen och umgänget 

var bäst om det hölls på en lagom nivå. Ett väl fungerande socialt stöd gjorde att 

hjärtinfarktdrabbade fick hjälp att gå vidare i livet och fokusera på det som var viktigt som att 

få tillbaka balansen i livet (Kristofferzon et al. 2008). Det sociala stödet gav de 

hjärtinfarktdrabbade mod till att lita på och prioritera sig själv. De kände sig trygga och 

omhändertagna utav sina familjer även om de ibland kunde bli lite överbeskyddande 

(Kristofferzon et al. 2007). 
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3.3 Livsstilsförändringar och information  

Det var svårt att upprätthålla livsstilsförändringar under en längre tid visade Backett-Milburn 

et al. (2006). Dessa förändringar var att utföra måttlig fysisk aktivitet, lägga om kosten för att 

få hälsosammare matvanor samt att sluta röka. Anledningen var att i det vardagliga livet fanns 

det för lite tid för rehabilitering och hälsofrämjande livsstil. Vissa av deltagarna i studien 

kände att de fick ta avstånd från sitt sociala liv på grund av sina livsstilsförändringar. Detta för 

att den nya och gamla livsstilen inte längre passade ihop (Condon & McCarthy 2006). I 

studien av Backett-Milburn et al. (2006), uttryckte hjärtinfarktdrabbade personer en önskan 

om mer information och stöd till sina familjer och anhöriga. Detta för att de ansåg att 

informationen var knapphändig. Själva ville de hjärtinfarktdrabbade personerna få ett 

långvarigt stöd efter hemgång för att få hjälp med livsstilsförändringar och för att ha 

möjlighet till att ställa frågor om hälsa. En annan studie visade att deltagarna var förvånade på 

ett positivt sätt över hur många människor som fanns till hjälp när de drabbats av hjärtinfarkt. 

Deltagarna kände sig nöjda och trygga med sjukvårdens hjälp och information. Deltagarna var 

även trygga med personalens kunskaper om hjärtsjukdomar och livsstilsförändringar. De 

ansåg även att de hade goda möjligheter att få kontakt med sjukvårdspersonalen och 

akutsjukvården när de hade behov av detta (Condon och McCarthy 2006). 

 

3.3.1 Anhörigas roll 

Makarnas inverkan på rehabilitering och livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt visade att 

anhöriga kunde anta fem olika roller: den deltagande/stödjande, den kontrollerande, den 

observerande, den oförmögna och den dissocierande. I alla roller förutom den dissocierande 

var makarna positivt inställda till livsstilsförändringarna, vilket var en fördel. Anhöriga hade 

ofta olika roller för de olika områdena: rökning, motion och kost (Abrandt-Dahlgren et al. 

2004). Det vanligast var att anhöriga hade den deltagande/stödjande rollen i minst ett område. 

Den dissocierande rollen var minst förekommande och var mest kopplad till områdena 

rökning och kost. I gruppen anhöriga var det många som ville få mera stöd och hjälp från 

sjukvården för att bättre och effektivare kunna vara vårdare till sina anhöriga som drabbats av 

hjärtinfarkt. Anhöriga kände att de inte var tillräckligt förberedda och att de inte visste hur 
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mycket hjälp de skulle ge vid vardagliga sysslor. En oro inför det ansvar och den kunskap 

som behövdes för att vara goda vårdare var något som var genomgående bland de anhöriga 

(Astin et al. 2008). 

 

3.3.2 Motion 

Anhöriga till personer som hade drabbats av någon hjärtsjukdom tyckte det var svårt att hjälpa 

till och ge stöd vad det gällde motion. Orsaken till detta var att många av de anhöriga själv 

inte höll på med motion och därmed inte hade några egna erfarenheter att stödja sig på. De 

anhöriga som gav mest stöd och uppmuntrade till träning och motion var de som själv 

regelbundet motionerade (Astin et al. 2008).  

Vid val av rehabilitering fanns det en önskan om att få professionellt stöd och vägledning 

angående vilka former av motion som var bra respektive dåliga. Alternativen var att ha 

rehabilitering hemma eller rehabilitering från sjukhuset. De som valde att rehabilitera sig med 

hjälp av sjukvården ansåg sig inte klara av detta på egen hand. De som valde att göra 

rehabilitering på egen hand var inte intresserade av att delta i rehabiliterande gruppaktiviteter 

som de andra var. Om dessa personer inte hade blivit erbjuden möjligheten att utföra 

rehabiliteringen hemma skulle de inte ha deltagit i rehabiliteringen och då hade de fått ett 

sämre slutresultat på sitt liv. De deltagare som valde att göra rehabiliteringen på egen hand 

var självdisciplinerade. Självdisciplinen hjälpte dem att lyckas med sin rehabilitering (Dalal et 

al. 2006). 

 

3.3.3 Stress  

En av livsstilsförändringarna som bör göras efter hjärtinfarkt är försöka att inte utsätta sig för 

stress. Detta tyckte deltagarna i studien av Condon & McCarthy (2006) var väldigt svårt att 

uppnå. De trodde till en början att det gick att ignorera stressen men insåg senare att det enda 

som kunde minska stressen var en förändring av livsstilen. Stress har visat sig påverka hur 

patienterna psykiskt klarat sig vid hjärtrehabilitering/livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. 

Det har även framkommit kopplingar mellan stress före hjärtinfarkt och hur patienten 

hanterade den psykiska omställningen vid livsstilsförändringar som måste göras efteråt. 
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Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och akut stressyndrom (ASD) var förekommande bland 

34 % av dem som deltog i studien av Ginzburg (2006) och dessa hade haft problem med stress 

före hjärtinfarkt. Risken att drabbas av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ökar enligt 

Larsen et al. (2002) när hjärtinfarktdrabbade har ett socialt stöd de är missnöjda med eller att 

de inte har något socialt stöd alls. När deltagarna i studien av Backett-Milburn et al. (2006) 

skulle återgå till sina arbeten upplevde de också en stress. Denna stress uppkom när de skulle 

upprätthålla de livsstilsförändringarna som bör göras efter hjärtinfarkt, då dessa ansågs vara 

tidskrävande.  

 

 

Tabell 3 Resultat artiklarnas syfte och resultat.    

Författare 

Publ.år 
Syfte Resultat 

Abrandt- 

Dahlgren et al. 

2004. 

Se makarnas syn på 

livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt 

och hur de gav stöd till dem genom 

förändringarna.   

Makarna kunde anta fem olika roller den 

deltagande/stödjande, kontrollerande, observerande, 

oförmögna och dissocierande. Vilken roll de antog 

berodde ofta på stödsituationen. 

Astin et al. 
2007. 

Undersöka vilken typ av familjestöd 
som finns i ett urval av sydasiatiska 

och White-europeiska hjärtpatienter 

och att lyfta fram likheter och 

skillnader mellan dessa grupper med 

avseende på hjärtrehabilitering och 

livsstilsförändring. 

De viktigaste teman som framkom i samband med 
rådgivning och information var: familjestöd och 

börda, kostomläggningen och övriga förändringar. 

Flera kulturella och etniska skillnader identifierades 

mellan patienter och deras familjer vid sidan av 

likheter, oavsett etnicitet. 

Backett-

Milburn et al. 

2006. 

Att identifiera åsikter och erfarenheter 

hos människor som återhämtar sig 

från hjärtinfarkt. Vilka hinder som 

uppstår och vilka råd som behövs för 

att lyckas med rehabiliteringen. 

Deltagarna hade önskemål om att de skulle få stöd och 

långsiktig uppföljning av livsstilsförändringar och 

rehabilitering efter hjärtinfarkt, vad stödet skulle bestå 

av var olika för olika personer. 

Bute et al. 

2006. 
Utforska problem som kan uppstå när 

par pratar om livsstilsförändringar 
efter hjärtinfarkt eller Koronar 

Bypass-operation. 

Livsstilssamtal kan både vara bra och dåliga. Det kan 

ge stöd men också kännas kontrollerande för den 
hjärtsjukdomsdrabbade. 

Kristofferzon et 

al. 

2007. 

Beskriva kvinnor och mäns 

upplevelser av det dagliga livet under 

de första 4 till 6 månaderna efter 

hjärtinfarkt. Med fokus på de problem 

som finns och det sociala nätverkets 

stöd. 

Tre teman framkom: ”hot mot vardags livet”, ”kamp 

för kontroll” och ”Det tvetydiga nätverket”. 

Vanligaste problemen efter hjärtinfarkt var 

känslomässig stress och fysiska problem. Genom att 

lita på sina egna resurser och förhandla med sig själv 

hanterade informanterna problemen med 

livsstilsförändringarna. Oftast var det sociala nätverket 

stödjande men det kunde också uppstå 

kommunikationsproblem mellan parterna. 
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Författare 

Publ.år 
Syfte Resultat 

Kristofferzon et 

al. 

2008. 

Beskriva erfarenheter av nuvarande 

vardagen för kvinnor och män 4-6 

månader efter hjärtinfarkt samt deras 

förväntningar inför framtiden. 

Två teman framkom:” hantera konsekvenserna av MI” 

och ”Att hitta en mening i det som hade hänt”. Många 

av patienterna hade inte visat ett stabilt hälsotillstånd, 

även om symtom och känslomässig stress hade avtagit 

med tiden. Deras hälsoproblem, livsstilsförändringar, 

emotionella reaktioner och förändringar i det sociala 

livet var något de måste ta tag i. Stödet som de fick 

från sitt sociala nätverk sporrade dem att fortsätta. 

Nya livsvärderingar och förhoppningar om framtiden 
var något positivt som patienterna fick med sig efter 

följderna av hjärtinfarkt. 

Condon C & 

McCarthy G 

2006. 

Undersöka patienters perspektiv av att 

göra livsstilsförändringar efter 

hjärtinfarkt. 

Många livsstilsförändringar behöver göras och är 

samtidigt svåra att genomföra. Det finns en brist på 

professionellt hjälp till de som ska genomföra 

livsstilsförändringar. 

Dalal et al. 

2006. 

Undersöka patientens upplevelse av 

hjärtinfarkt och att identifiera de 

faktorer som påverkar. Patienterna ges 

möjlighet att välja mellan 

rehabilitering på sjukhuset eller i 

hemmet efter hjärtinfarkt. 

Tio av personerna i undersökningsgruppen valde att 

göra rehabiliteringen själv hemma medan de 

resterande sju ville ha assistans från sjukhuset. Båda 

grupperna speglades av chock och misstro samt en 

stor vilja att genomföra livsstilsförändringar. De som 

valde att sköta rehabiliteringen själv ville att 

rehabiliteringen skulle passa deras liv. De som valde 
att ta hjälp av sjukhuset trodde att de inte skulle klara 

förändringarna själv.   

Ginzburg 

2006. 

Att undersöka hur händelser före och 

efter hjärtinfarkt påverkar (PTSD) 

posttraumatiskt stressyndrom och 

(ASD) akut stressyndrom. 

Deltagarna som deltog i studien hade olika stöd och 

utförde olika livsstilsförändringar. Händelser som sker 

före hjärtinfarkt var associerade med både ASD och 

PTSD symtomens svårighetsgrad, förhållandet mellan 

dessa händelser och PTSD var medierad av ASD. 

Stressande livshändelser som sker efter hjärtinfarkt 

gjorde ett eget bidrag till PTSD svårighetsgrad. 
Larsen et al. 

2002 

Se om patienter med högt kontra lågt 

socialt stöd och är nöjd med sitt stöd 

har mindre psykiska hälsoproblem vid 

hjärtrehabilitering/livsstilsförändringar 
efter hjärtinfarkt. 

Patienter med ett lågt socialt stöd hade större risk att 

drabbas av PTSD och depression. Patienter som inte 

var nöjd med sitt stöd hade ökad risk att drabbas av 

ångest, depression, PTSD och andra hälsoproblem. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Det framkom i föreliggande studie att livsstilsförändringar inte var lätta att genomföra. Det 

sociala stödet var viktigt och att utformningen av stödet skulle vara anpassat efter den 

hjärtinfarktdrabbades behov för att de olika livsstilsförändringarna skulle klaras av och 

upprätthållas. För mycket eller för litet stöd hade negativ inverkan på hur patienten lyckades 

med livsstilsförändringarna. Personalen på sjukhuset hade också en stor inverkan på hur 
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lyckad livsstilsförändringarna skulle bli. Sjukvårdspersonalen behövde stödja både 

hjärtinfarktdrabbade och anhöriga för att rehabiliteringen skulle bli lyckad. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Socialt stöd  

Att inneha ett bra socialt stöd visade sig viktigt i alla studier. Ett bra socialt stöd minskade 

risken att drabbas av psykiska problem efter hjärtinfarkt. Detta framkom särskilt tydligt i 

studien som Larsen et al. (2002) genomförde. Denna studie visade vilka konsekvenser ett 

felanpassat stöd skulle kunna ge. I Dalal et al. (2006) studie framkom att omfattningen av 

hjälp varierade från person till person. Det fanns de personer som ville få hjälp med mycket 

under rehabiliteringsperioden och andra som ville ha mindre hjälp. De som avböjde hjälp 

hade en önskan att klara sig själva och tyckte inte om att umgås i grupp. Ofta var dessa 

personer starka, självdisciplinerade och klarade sig bra på egen hand. Om dessa personer mot 

sin vilja tvingats delta i gruppmöten hade stödet kunnat bli påtvingat och därmed skapat 

missnöje som kunde leda till depression (Larsen et al. 2002). Att hitta det bästa sättet att 

hjälpa och ge stöd till en person som drabbats av hjärtinfarkt kan vara svårt. Katie Eriksson 

(2000) skrev i sin omsorgsteori att alla människor har rätt att få hjälp och stöd i svåra 

situationer. Problemet kan vara att hitta den nivå som är bra för den enskilde vilket både Katie 

Eriksson (2002) och Kristofferzon et al. (2008) tar upp. De båda studier som gjorts av 

Kristofferzon et al. (2007 & 2008) visar att ett väl fungerande stöd stärker den 

hjärtinfarktdrabbade och ger denne bättre möjligheter att gå vidare med sitt liv. Johansson 

(2007) använder två teorier för att förklara socialt stöds inverkan på de individer som 

använder sig utav det. Det sociala stödet verkar enligt Johansson (2007) som en dämpare för 

smärta och oro. Detta är en teori som styrks utav Larsen et al. (2002) och Kristofferzon et al. 

(2002 & 2008) där det sociala stödet beskrivs på ett liknande sätt. I Larsen et al. (2002) studie 

visades att det var bättre att få ett dåligt stöd än att inte få något stöd alls. Det är viktigt att 

anhöriga i sin önskan att hjälpa inte blir för påträngande och tar över för mycket utan låter den 

hjärtinfarktdrabbade återgå till sitt vanliga liv. I Kristofferzon et al. (2007) studie 

framkommer det precis som i studien av Austin et al. (2008) att det sociala stödet ibland kan 

uppfattas som överbeskyddande och ibland lite trängande.  
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4.2.2 Livsstilsförändringar och information 

I studien av Abrandt-Dahlgren (2004) kom det fram att de hjärtinfarktdrabbades makar kunde 

inta fem olika roller vid rehabilitering efter hjärtinfarkt. Bara en av rollerna var negativt 

inställd till livsstilsförändringar. Det är inte bara de anhöriga som reagerar på 

livsstilsförändringar utan i en studie som gjorts av Asplund et al. (2009) togs det upp både 

patienters och anhörigas känsla efter hemgång och beskrev beteendeförändring hos den 

hjärtinfarktdrabbade. Den studien visade att vissa hjärtinfarktdrabbade fick en ny livssyn som 

var mer positiv där de tog livsstilsförändringar och dagen som den kom. Det var även lättare 

att motivera till livsstilsförändringar om dessa fick en betydelse, detta visade sig i och med att 

de hjärtinfarktdrabbade ville ge livsstilsförändringarna en mening. Författarna till 

föreliggande studie tycker därför det är viktigt för sjukvårdspersonal att informera både 

hjärtinfarktdrabbade och dennes anhöriga om vikten av att inte hamna i rädsla eller den 

negativa rollen. Detta är viktigt att tänka på då det i Kristofferzon et al. (2007) studie 

framkom att familjen var en trygghet och denna trygghet behövs enligt Bute et al. (2006) och 

Condon och McCarthy (2006) för att genomföra de olika livsstilsförändringarna efter 

hjärtinfarkt. Dessa studier visade även att ett väl fungerande stöd gav större chans till god 

rehabilitering och att livsstilsförändringarna blev lättare att genomföra. Författarna till 

föreliggande studie tycker att det är viktigt att vid information till anhöriga komma ihåg, att 

de anhöriga inte är utbildad sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen bör informera grundligt 

om vad den hjärtinfarktdrabbade behöver hjälp med vid hemgång för att underlätta för den 

hjärtinfarktdrabbade att genomföra livsstilsförändringar, detta framkommer även i studien av 

Asplund et al (2009) där de betonar att anhöriga har en viktig roll för livsstilsförändringarna. 

Sjukvårdspersonalen bör även se till att det finns en bra kommunikation mellan sjukvården, 

den hjärtinfarktdrabbade och dennes anhöriga. Bättre information var något som efterfrågades 

av deltagarna i studien av Backett-Milburn et al. (2006) som gjorts i England. I motsats till 

detta var deltagarna i studien av Condon och McCarthy (2006) som gjorts på Irland, väldigt 

nöjda med både personalens information och tillgänglighet. 
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4.2.2.1 Anhörigas roll 

Anhöriga spelar enligt Abrandt-Dahlgren (2004) studie en stor roll för hur väl den 

hjärtinfarktdrabbade klarar av att genomföra sina livsstilsförändringar. De fem olika rollernas 

som tagits upp i föreliggande studie ligger till grund för hur anhöriga ger sitt stöd. Som det 

framkom kunde samma anhörig ha olika roller inför olika livsstilsförändringar. Detta enligt 

Abrandt-Dahlgren (2004) för att vissa livsstilsförändringar kunde inkräkta på den anhöriga 

livsstil. I studien som genomförts av Kristofferzon et al. (2008) togs det upp att anhöriga var 

viktiga för den hjärtinfarktdrabbade. Det var ifrån dessa som stödet gavs och därför har 

anhöriga en viktig roll i livsstilsförändringar och rehabilitering. Om anhöriga hamnar i en 

negativt inställd roll till livsstilsförändringar blir det enligt Abrandt-Dahlgren (2004) svårare 

att genomföra livsstilsförändringar.  

 

4.2.2.2 Motion 

De anhöriga som själv hade erfarenhet av motion hade lättare att motivera än de som inte 

hade någon erfarenhet. Detta är något som bekräftades i studien av Astin et al. (2008). I en 

artikel av Greenfield et al. (2007) beskrivs hushållssysslor som en motionsaktivitet. Där ansåg 

även patienterna att det var lättare att fortsätta med promenader än med andra 

rehabiliteringsaktiviteter. I dagens samhälle blir människan mera stillasittande över lag på 

grund av förändrat arbetssätt. Ett mindre aktivt liv har stor påverkan på hälsan och det tycker 

författarna till föreliggande studie att allmänheten bör göras uppmärksam på. I studien av 

Avezum et al. (2004) diskuterades fördelar med motion och goda kostvanor. De kom fram till 

att ökad motion och intag av frukt och grönt minskade risken för hjärtinfarkt. Detta är något 

som personal inom hälso- och sjukvården bör tänka på vid information till patienter för att 

hjälpa dem till ett friskare liv. Men det är viktigt att råd om förändringar ges försiktigt för att 

de inte ska bli påtvingande och i sin tur kan ge en negativ inverkan på rehabiliteringen. 

Missnöje med det sociala stödet kan frambringa psykiska besvär Larsen et al. (2002). 

 

4.2.2.3 Stress  

Stress har kopplingar till hjärtinfarkt Ginzburg (2006). Att bli stressad gör bland annat att 

blodtrycket ökar och i längden blir det en påfrestning på hjärtat (Almås et al. 2009, El-Masri 
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et al. (2009). Condon och McCarthy (2006) visade att hjärtinfarktdrabbade behövde minska 

på stressen i sina liv. Att planera om livet för att minska stress kan vara svårt och vissa trodde 

att det räckte med att försöka ignorera stress för att den skulle försvinna. Det finns olika saker 

som kan vara stressande för människan och detta är något som författarna till denna studie 

anser att hjärtinfarktdrabbade bör undvika. Något som enligt Brunner et al. (2005) stressar 

människan är dennes arbetsplats. En arbetsplats som upplevdes som orättvis utgjorde en 

stressfaktor. Denna orättvisa har enligt Brunner et al. (2005) påverkat uppkomsten av 

hjärtinfarkt hos flertalet individer som ingick i deras studie. I en studie av Augustin et al. 

(2007) kommer det fram att hemmiljön kan bidra till ökad stress och det ökar i sin tur risken 

att drabbas av hjärtinfarkt. Boende i en otrygg hemmiljö som präglas av våldsamma eller 

kriminella grannar var en stor riskgrupp för att drabbas av hjärtinfarkt. Detta styrker även vad 

Kristofferzon et al. (2008) fått fram genom sina intervjuer, att det sociala stödet är viktigt. I 

boken Den lidande människan av Katie Eriksson (1994) bekräftar författaren vikten av att det 

finns en trygg miljö för människan att gå till. Katie Erikssons teori styrks av studierna som 

Augustin et al. (2004) och Brunner et al. (2005) genomfört. 

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie utfördes med en beskrivande design för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar (Forsberg & Wengström 2008). Artiklarna som använts i föreliggande studie 

hämtades från databasen Medline via sökmotorn PubMed. Från början söktes artiklar i både 

databaserna Medline och Cinahl som innehar bra evidensbaserat material för sjuksköterskor 

(Polit & Beck 2008) där samma sökord användes. Då Cinahl är en mindre databas gav den 

färre träffar och de träffar som gavs var samma artiklar som i Medline och artiklarna som 

hittades svarade på syfte och frågställning, Därför uteslöts Cinahl som databas för föreliggande 

studie. Då artiklarna som kom upp i Cinahl även kom upp vid sökningen i Medline anser 

författarna att detta inte påverkat studiens resultat. Sökningen i Medline gav 10 vetenskapliga 

artiklar som använts i studiens resultat. Om flera artiklar använts i resultatet kunde studien 

uppnått högre trovärdighet. Artiklarna söktes fram med hjälp av meshtermer Myocardial 

infarction och social support vilket var basen för sökningen. Sökorden kombinerades på olika 

sätt för att göra sökningarna specifika. Begränsning till åren 2001 - 2011 för att aktuell 

forskning skulle ingå. Att studien baserats på aktuell fakta tyckte författarna till föreliggande 
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studie utgjorde en styrka för studien. När litteratursökningen avslutats och de tio artiklarna 

som skulle ingå i studiens resultat valts ut gjordes två tabeller över dessa, tabell 2 och 3. Detta 

för att resultatet skulle vara lättöverskådligt och organiserat enligt Polit och Beck (2008).  

Denna studies resultat baserades på tio stycken vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar bestod av 

åtta studier som gjorts med kvalitativ design och två som använt kvantitativ design. En bredd 

åt resultatet har på detta sett skapats 

Från kvalitativa artiklar får studien ett inifrån perspektiv av deltagarnas upplevelser och från 

kvantitativa artiklar ett bredare perspektiv (Forsberg & Wengström 2008). Kanske skulle 

resultatet i föreliggande litteraturstudie varit mer tydligt eller haft fler skillnader om den 

baserats på studier med endast en typ av ansats, antingen kvalitativ eller kvantitativ. 

Föreliggande studie har både styrkor och svagheter och författarna bedömer att studien 

baserats på evidensbaserad litteratur och därför har en god trovärdighet.  

De datainsamlingsmetoder som har använts i studiens resultat är semistrukturerade, 

ostrukturerade intervjufrågor och frågeformulär. Detta gjorde att föreliggande studien baserats 

på olika typer utav datainsamlingsmetoder. I och med detta blev resultatet i studien belyst från 

olika vinklar (Forsberg & Wengström 2008). Författarna till föreliggande studie anser att detta 

är en del av studiens styrka.  

 

Artiklarna som var med i föreliggande studie var publicerade och utförda i olika länder. 

Deltagarna i studierna var både manliga och kvinnliga, detta för att författarna till 

föreliggande studie inte var ute efter könsskillnader. Då artiklarna varit skrivna på engelska 

finns det risk att översättningen skulle kunna göra att vissa fakta har blivit misstolkade. 

Anledningen till detta är att författarna till föreliggande studie inte har engelska som 

modersmål. I och med dessa eventuella språkproblem har författarna använt Svensk-engelskt 

ordlexikon för att minska risken för felöversättningar. 
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4.4 Allmändiskussion 

I föreliggande studie har det framkommit att personer som drabbats av hjärtinfarkt har bättre 

chans att klara av att genomföra livsstilsförändringar om de har ett bra socialt stöd. Studierna 

som lästs har visat att stödet måste vara önskat och anpassas individuellt efter varje individ. 

Ett påtvingat stöd blev hindrande och kunde leda till att den hjärtinfarktdrabbade kände sig 

överbeskyddad och kvävd. Detta kunde i sin tur leda till uppror och en känsla av instängdhet. 

Ett stöd bör vara anpassat och vara fungerande för varje individs olika önskemål. Ett stöd som 

fungerade för den enskilde individen lyfte denne och gav ett bättre resultat på rehabiliteringen 

och på livsstilsförändringarna. Därför bör sjuksköterskor lära sig att läsa olika individer för att 

se vilken typ av stöd de olika individerna behöver. Detta gäller inte bara patienter med 

hjärtinfarkt utan även andra. Kanske är detta något som bör tas upp och diskuteras mera i 

sjuksköterskeutbildningen för att förbereda blivande sjuksköterskor inför det kommande 

arbetet som omvårdnadsansvarig.  

 

När det gäller resultatet i denna studie är naturligtvis är författarna medvetna om att resultatet 

i studien inte kan appliceras på alla som drabbats av hjärtinfarkt. Därför anser författarna till 

föreliggande studie att det är viktigt att alla sjuksköterskor inom hjärtsjukvård aktivt söker 

information och olika sätt att hjälpa varje enskild individ. Att aktivt arbeta för patientens bästa 

ger en bra kontakt med både hjärtinfarktdrabbade och anhöriga. En väl upprättad kontakt med 

sjukvården och att det finns stödpersoner är viktigt för både anhöriga och 

hjärtinfarktdrabbade. Det är viktigt att sjukvårdspersonal ska vara uppmärksam och noggrann 

med information till anhöriga om hur de bäst ger stöd är viktigt för att undvika felaktigt stöd. 

Detta ger trygghet under rehabiliteringsperioden vilket blir grunden för en ny och 

hälsosammare livsstil. Denna trygghet har också en positiv inverkan på tillfrisknandet.  

 

En vidare forskning för att se skillnader på kvinnor och mäns behov av stöd är något som 

skulle vara intressant. Detta för att se om sjukvårdspersonalen agerar annorlunda vid sitt stöd 

till kvinnor än män. Föreliggande studies författare efterlyser detta då föreliggande studie inte 

tagit upp könskillnader. Under litteratursökningsfasen för föreliggande studie påträffades 

anmärkningsvärt lite forskning inom könsskillnader och behov av stöd.  
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 4.5 Slutsats  

De slutsatser som dragits från föreliggande studie är att socialt stöd påverkar 

hjärtinfarktdrabbades möjlighet att genomföra livsstilsförändringar. Det sociala stödet kan få 

både en positiv och negativ inverkan på livsstilsförändringar. Det har visat sig vara viktigt att 

sjuksköterskan samarbetar med den hjärtinfarktdrabbade och att anpassa situationen och 

informationen till respektive individ kan förbättra stödet från sjukvården. 
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