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Abstrakt 

 

 

Introduktion: Hjärtinfarkt är en hjärtmuskelskada som alla människor kan drabbas av och är 

en vanlig dödsorsak.  I Sverige år 2017 drabbades 25 300 personer av en hjärtinfarkt. 

Hjärtinfarkten uppstår på grund av att en blodpropp bildas och täpper till helt eller delvis 

hjärtats kranskärl vilket skadar hjärtmuskeln då syrebrist uppstår. Syfte: Att belysa patientens 

upplevelser efter en hjärtinfarkt. Metod: Litteraturstudien gjordes enligt de nio stegen i Polit 

& Beck (2016). Tre databaser användes vilket var CINAHL, PsycINFO och PubMed. Tio 

artiklar valdes till denna litteraturstudies resultat varav nio var kvalitativa och en var 

kvantitativ. Artiklarna granskades enligt Polit & Beck (2016) granskningsmallar. Först lästes 

artiklarna var för sig för att sedan tillsammans sammanställa artiklarna. Resultat: Utifrån 

artiklarnas resultat framkom fyra kategorier i denna litteraturstudies resultat: Upplevelsen av 

fysisk förändring, Upplevelsen av psykisk förändring, Upplevelsen av professionellt och socialt 

stöd och Upplevelsen av kommunikation och information. Slutsats: Att drabbas av en 

hjärtinfarkt är en hälsohändelse som upplevs ha inverkan på många områden i patientens liv. 

Deltagarna upplevde många förändringar i livet, både fysiska och psykiska upplevelser 

visades. Professionellt stöd och information från sjukvårdspersonalen var en påverkande faktor 

för upplevelserna.  
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Introduktion 

Hjärtinfarkt är en allvarlig och vanligt förekommande hjärtmuskelskada. Enligt 

(Socialstyrelsen 2019) år 2017 drabbades 25 300 personer i Sverige av en hjärtinfarkt därav 24 

procent av fallen orsakade döden inom loppet av 28 dagar.  Cirka 60 procent av fallen drabbar 

män och har visats att personer med låg utbildningsnivå drabbas mer än personer med hög 

utbildningsnivå. Folkhälsomyndigheten (2019) nämner att med stigande ålder ökar risken för 

hjärtinfarkt.  
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Bakgrund 
 

Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt är en hjärtmuskelcellskada som orsakats av syrebrist. Det tar flera timmar för 

hjärtmuskelcellskadan att utvecklas och uppstår när blodcirkulationen till hjärtmuskeln upphör 

på grund av en trombos i afferenta kärl. Olika delar av hjärtmuskeln kan drabbas beroende på 

vilket kärl som blivit tilltäppt och lokalisationen delas in i anterior och posterior. Anterior 

försörjs av vänster kranskärl och posterior från höger kranskärl (Vasko 2009).   

Hjärtinfarkt delas in i NSTEMI (icke-ST höjningsinfarkt) och STEMI (ST-höjningsinfarkt). 

NSTEMI kännetecknas av kliniska symtom, markörstegring, ST-sänkning eller T-

negativisering. Eventuellt kan EKG se normalt ut (Persson & Stagmo 2008). Troponinnivåerna 

börjar stiga 4–12 timmar efter att symtom visats därför kan troponinvärdet se normalt ut i första 

blodprovet. Därav är det viktigt med uppföljande blodprover och EKG för att följa utvecklingen 

(Albert 2007). STEMI kännetecknas av markörstegring, kliniska symtom samt EKG 

förändringar som antingen ST sänkning eller T-negativisering. Eventuellt kan 12-avdelnings 

EKG se normalt ut (Persson & Stagmo 2008).  

Orsaker, symtom och behandling 

De riskfaktorer som kan utveckla hjärtinfarkt delas in i modifierbara och icke-modifierbara 

riskfaktorer, modifierbara omfattar hypertoni, fysisk aktivitet, hyperlipidemi, rökning, diabetes 

och övervikt. Även besvär inom arbets- och privatlivet kan påverka utvecklingen, däremot icke-

modifierbara riskfaktorer handlar om ålder, kön och familjär disposition (Persson & Stagmo 

2008).  

Patienter med NSTEMI upplever ofta dyspné, bröstsmärtor liknande ett tryck över bröstet, 

smärta i arm, käke, axel, nacke eller rygg, yrsel och illamående. Om bröstsmärtorna inte avtar 

inom 20 minuter efter vila, misstänks hjärtinfarkt (Albert 2007). Vid STEMI är det vanligaste 

symtomet retrosternala bröstsmärtor vilket kan stråla ut till vänster arm och upp till käken och 

halsen som inte avtar vid tillförsel av nitroglycerin. Däremot kan symtomen skilja sig mellan 

kvinnor och män då bröstsmärtor inte är det vanligaste symtomet hos kvinnor vilket det är hos 

män. Kvinnor visar oftast diffusa symtom av matspjälkningsbesvär, domningar i händerna, 

kräkningar samt trötthet (Albarran et al. 2007). STEMI kan även leda till hjärtsvikt vilket kan 

visas med dyspné, fuktig hud och svettningar. Risken att drabbas av plötslig död är störst de två 

första timmarna efter en hjärtinfarkt (Jacobsen et al. 2009). Rädsla för att dö vid en hjärtinfarkt 

kan även orsaka ångest och depression (Eriksson et al. 2009). 

Vid NSTEMI blir patienten behandlad med morfin intravenöst om inte nitroglycerin ger en 

smärtstillande effekt. Morfin medför sänkt blodtryck och hjärtfrekvens vilket avlastar hjärtat 

genom besparing av syre. Morfin har även en ångestdämpande effekt. Patienter med dyspné, 

cyanos eller arteriell syrgasmättnad under 90 procent får syrgasbehandling. Antiischemisk och 

antitrombotisk behandling kan dessutom ges (Persson & Stagmo 2008). Däremot om ST-

höjning på EKG visas måste reperfusionsbehandling med trombolyshämmande eller PCI 

(Perkutan koronar intervention) genomföras (Albert 2007). Det är viktigt att patienten får snabb 

behandling eftersom behandlingsresultatet beror på hur lång tiden är från att infarkten uppstått 

tills att behandling sätts in. Inom loppet av fyra till sex timmar efter att ischemismärtorna 

uppstått sker 60–80 procent vävnadsdöd. Tidig repurfusionsbehandling som innefattar öppning 
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av tilltäppt blodkärl minskar myokardskadans omfattning samt dödlighet. Fördröjd behandling 

ökar risken för sjuklighet och dödlighet (Persson & Stagmo 2008). Även förebyggande 

långtidsbehandling bör erbjudas för motverkande av tidigt död och hjärtinfarktens utveckling. 

Förebyggande behandling syftar till hjärtrehabilitering, rökstopp, ökad fysisk aktivitet, 

konsumtion av hälsosam mat, blodtryckskontroller, stresshantering samt läkemedelsbehandling 

i form av blodförtunnande (Grefberg & Johansson 2009).  

Sjuksköterskans kompetens och ansvar vid omvårdnad av hjärtinfarkt 

Den legitimerade sjuksköterskans kompetens är omvårdnad. Omvårdnad involverar både 

kunskap om vetenskap och patientnära arbete utifrån en humanistisk människosyn. Den 

legitimerade sjuksköterskan ska arbeta utifrån omvårdnadsprocessen. Detta innebär att 

tillsammans med teamsamverkan kunna ta ansvar för bedömning, planering, diagnostik, 

utföranden och utvärdering angående omvårdnad. Omvårdnaden ska vara anpassad för 

patientens grundläggande behov vilket innebär dimensionerna av fysiskt, psykiskt, andligt och 

kulturellt. Deras arbete ska utföras utifrån lagar, författningar och styrdokument inom hälso- 

och sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Målet med hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30 kap 3, § 1) är god hälsa och en vård för hela befolkningen på lika villkor. Alla 

människor ska behandlas med lika värde, utifrån att ge vård med respekt och för den enskilda 

individens värdighet, självbestämmande och integritet. Den patienten med störst behov av 

hälso- och sjukvård ska få prioritering. Lagens syfte är att arbeta i förebyggande av ohälsa (Kap 

3, § 2).  

Efter en hjärtinfarkt är det inte ovanligt att patientens EKG övervakas med hjälp av telemetri 

(Jacobsen et al. 2009). Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar angående omvårdnaden för 

kliniska beslut i avsikt att förbättra, bevara eller återfå deras hälsa. De ska kunna hantera 

hälsoproblem, sjukdomar eller funktionsnedsättningar för att öka välbefinnandet och 

livskvaliteten (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Målet med omvårdnaden är insättande av 

åtgärder för att minska hjärtats syrebehov och öka syretillförseln om behovet finns (Jacobsen 

et al. 2009). Det är viktigt att behovet av smärtlindring bedöms fortlöpande på grund av att 

bröstsmärtor orsakar stimulering av sympatikus vilket ger ökad hjärtfrekvens och förhöjt 

blodtryck. Det leder till ökat syrebehov som kan orsaka ischemi, större myokardskada och 

arytmier (Jacobsen et al. 2009). Patienter som drabbats av en hjärtinfarkt har oftast lätt hypoxi. 

Sjuksköterskan ger syrgasbehandling med ordination från läkaren därmed behöver syrgashalten 

i blodet observeras med hjälp av en pulsoximeter (Bassand et al. 2007). Det är även vanligt att 

blåstömningsbesvär förekommer, urinkateter kan därför bli nödvändigt. För undvikande av 

vätskeansamling i kroppen bör salt i stora intag undvikas som annars kan belasta hjärtat. 

Vätskebalansen bör observeras och dokumenteras. Patienten bör mobiliseras så tidigt som 

möjligt till hänsyn att nivåerna av hjärtmarkörer, blodprover, smärtpåverkan och om EKG 

tolererar det (Jacobsen et al. 2009).  

En legitimerad sjuksköterska ska ha kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap 

som är relevant för omvårdnaden hos patienten samt ha insikt över hållbar utveckling inom 

hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Patienten bör placeras i hjärtläge för 

att optimera lungventilationen samt för att minska det venösa återflödet (Jacobsen et al. 2009). 

Det ska finnas full kompetens att utföra omvårdnadsuppgifter på ett skickligt vis och ge 

förtroende till patienten och dennes närstående (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Patientlagen (2014:821, kap 1, § 1) är tillämplig inom hälso- och sjukvårdsverksamhet som 

syftar till att förklara patientens ställning, att främja patientens integritet, delaktighet och 

självbestämmande. Enligt lagen (2014:821, kap 3, § 1) har patienten rätt att få information om 
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sitt hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och behandling. Patienten ska 

få information om när vård förväntas ge, vilka komplikationer som föreligger, biverkningar 

som kan uppstå samt vilka förebyggande åtgärder det finns. Patientens behov av kontinuitet, 

trygghet och säkerhet ska respekteras vilket förutsätter en god omvårdnad (2014:821, kap 6, § 

1). Sjuksköterskans kompetens ska utgå ifrån ett helhetsperspektiv över patientens situation. 

Den legitimerade sjuksköterskan ska arbeta utifrån evidensbaserad vård, vilket innebär att 

använda metoder som är evidensbaserat på vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Enligt tidigare forskning visades att sjuksköterskan har bristande 

kunskap angående patientens upplevelser efter en hjärtinfarkt (Madsen & Birkelund 2016). 

Problemformulering 
 

Hjärtinfarkt är en allvarlig hjärtmuskelskada som i värsta fall kan vara livshotande. År 2017 

drabbades 25 300 individer i Sverige av en hjärtinfarkt. Det har visats att sjuksköterskor har 

bristande kunskap av patienters upplevelser efter en hjärtinfarkt. Utifrån det finns behovet att 

forska inom området i avsikt att göra sjuksköterskan uppmärksam av patienters upplevelser 

efter en hjärtinfarkt. Detta förutsätter att sjuksköterskan ska kunna möta patienten som unik 

individ, förebygga lidande och främja hälsa. 

 

Syfte 

Att belysa patientens upplevelser efter en hjärtinfarkt. 
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Metod 

Den metod som använts är en litteraturstudie som omfattar både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar (Forsberg & Wengström 2016). Metodprocessen utgicks från Polit och Becks (2016) 

niosteg vilket innefattar: 

                                                                      

                                                                                                                            

             ´                                                                                                                          

 

            

Figur 1: Polit och Beck (2016) Niosteg, fritt tolkad och översatt. 

 

Litteratursökning 
 

I steg ett formulerades syftet utifrån niostegen i Polit & Beck (2016) som ansågs vara väsentligt 

för forskningsområdet. Enligt steg två valdes sökorden fram och de databaser som kunde vara 

relevanta för att hitta artiklar inom litteraturstudiens syfte. De sökorden som användes i 

CINAHL var Myocardial Infarction, Life Experiences, Perception, Activities of daily living, 

Quality of life och Life change events. De söktes som exact major subject heading dessutom 

användes daily life som ett fritextord. Sökorden som användes i PubMed var Myocardial 

Infarction, Life change events, Perception och Patients som MeSH-term medan Life 

experiences användes som fritextord. I PsycINFO användes sökorden Myocardial Infarction, 

Life experiences, Activities of daily living, Quality of life, Perception, Life changes. Myocardial 

infarction och Life experiences söktes som MJMAINSUBJECT.EXACT och Life experiences, 

Activities of daily living, Quality of life, Perception och Life changes söktes som 

MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE. 

1. Formulering av 

syfte 

3. Databassökningar 

genomfördes och 

artiklar valdes ut i 

första urval 

4. Artiklarna 

granskades 

relaterat till 

studiens syfte 

7. Kritisk 

granskning av 

insamlat material 

8. Analys och 

strukturering av 

material 

2. Val av sökord 

och databaser 

5. Hela artiklarna 

lästes 

6. Material som 

inte var relevant 

togs bort 

9. 

Sammansättning 

av litteraturstudie 
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Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Vetenskapliga artiklar med engelskt språk som var Peer reviewed, etiskt godkända samt 

publicerades mellan år 2000 - 2019 inkluderades till denna litteraturstudie. Både kvinnor och 

män inkluderades däremot individer under 18 år exkluderades i CINAHL och PsycINFO. I 

PubMed exkluderades individer under 19 år.  

 

Tabell 1. Resultat av databassökning i CINAHL (2019/09/28) 

Sökning: Sökord: Antal träffar: Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

S1 (MM 

"Myocardial 

Infarction") 

9156    

S2 (MM "Life 

Experiences") 

1724    

S3 (MM 

"Perception") 

3021    

S4 (MM "Activities 

of Daily Living") 

2590    

S5 (MM "Quality of 

Life") 

17823    

S6 (MM "Life 

Change Events") 

808    

S7 S1+S2 13 6 3 3 

S8 S1+S3 8 3 0 0 

S9 S1+S4 
5 

3 0 0 

S10 S1+S5 88    

S11 S1+S5 AND 

daily life 

7 5 3 1 

S12 S1+S6 8 4 2 1 

Totalt:   21 8 5 

S = Sökning. MM = exact major subject heading, () Internadubletter 
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Tabell 2. Resultat av databassökning i PsycINFO (2019/09/28) 

Sökning: Sökord: Antal 

träffar: 

Urval 1: Urval 

2: 

Urval 

3: 

S1 MJMAINSUBJECT.EXACT(“Myocardial 

infarctions”) 

1090    

S2 MJMAINSUBJECT.EXACT("Life Experiences") 6007    

S3 MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Activities of 

Daily Living") 

3388    

S4 MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Quality of 

Life") 

21716    

S5 MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Perception") 116014    

S6 MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Life 

Changes") 

1963    

S7 S1+S5 52 4 0 0 

S8 S1+S4 75 5 (1) 3 2 

S9 S1+S2 6 3 (1) 2 2 

S10 S1+S3 4 1 1 1 

S11 S1+S4+S5 2 1((1)) 0 0 

Totalt:   14(2)((1))=11 6 5 

S = Sökning. () Interndubblett, (()) Externdubblett 

 

Tabell 3. Resultat av databassökning i PubMed (2019/09/28) 

Sökning: Sökord: Antal träffar: Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

S1 "Myocardial 

Infarction"[MeSH] 

1294    

S2 "Life Change 

Events"[MeSH] 

336    

S3 "Perception"[MeSH] 1408    

S4 "Patients"[MeSH] 379    

S5 S1+S4 2 0 0 0 

S6 S1+S3 4 1 0 0 

S7 S1+S2 7 3 1 0 

S8 S1+Life experiences 11 5 2 0 

Totalt:   9 3 0 

S = Sökning. 
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Urval 1 
 

Enligt Polit och Beck (2016) i steg tre genomfördes databassökningar och artiklar valdes ut i 

det första urvalet. Sökorden kombinerades genom operatorn “AND” och begränsades utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier. Operatorn ”AND” användes i databaserna för att få fram 

artiklar som handlade om de sökorden som kombinerades. I steg fyra från Polit & Beck (2016) 

granskades 204 artiklar genom att titel och abstrakt lästes för att hitta relevant material som 

svarade syftet. Totalt 163 artiklar exkluderades eftersom det inte svarade syftet, exempelvis 

handlade artiklarna om upplevelserna av medicinskbehandling efter en hjärtinfarkt samt 

patientens upplevelser innan hjärtinfarkten uppstod. Totalt 41 artiklar valdes ut från urval ett 

varav 21 stycken var från CINAHL, elva stycken från PsycINFO varav två interna- och en 

externdubblett upptäcktes samt nio stycken från PubMed.  

 

Urval 2 
 

I steg fem och sex utifrån Polit och Beck (2016) granskades 41 artiklar i sin helhet med fokus 

på syfte, resultat och diskussion. Detta resulterade att 21 artiklar lästes i CINAHL, elva i 

PsycINFO och nio i PubMed. Totalt exkluderades 27 artiklar varav 13 var från CINAHL, fem 

från PsycINFO och sex från PubMed på grund av att artiklarna inte besvarade syftet. Efter urval 

två kvarstod totalt 17 artiklar.    

 

Urval 3  
 

Enligt Polit och Beck (2016) i steg sju utfördes en kvalitetsgranskning i urval tre av de 17 

återstående artiklar. Detta utfördes genom att använda de granskningsmallar Polit och Beck 

rekommenderar “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och ”Guide 

to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Sju artiklar exkluderades på grund 

av att de inte uppfyllde granskningsmallarnas krav samt inte blivit etiskt godkända. Tre artiklar 

exkluderades från CINAHL, en från PsycINFO och tre från PubMed. Totalt tio artiklar återstod 

i urval tre varav fem var från CINAHL och fem från PsycINFO medans i PubMed valdes ingen 

artikel. Dessa tio artiklar besvarade syftet och användes till denna studies resultat. Efter urval 

tre återstod en kvantitativ och nio kvalitativa artiklar till denna litteraturstudie.  

 

Databearbetning 
 

Bearbetningen av artiklarnas resultat utfördes enligt Polit och Beck (2016) i steg åtta. 

Artiklarna kodades med siffrorna ett till tio och lästes tillsammans. Meningar från artiklarna 

som belyste deltagarnas upplevelser efter en hjärtinfarkt ströks under med olika färger. Därefter 

parade författarna ihop de artiklar som handlade om samma upplevelser. Utifrån det upptäcktes 

fyra kategorier som sammanfattar resultatet enligt steg nio. 
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Etiska överväganden 
 

Denna litteraturstudie har arbetats utifrån de krav Codex (2018) hänvisar, att följa forsknings- 

och dokumentationssed. Författarna i denna litteraturstudie har inte förfalskat, plagierat eller 

hittat på vetenskapligdata. Metoden har beskrivits noggrant enligt Polit och Becks (2016) 

rekommendationer så att litteraturstudien kan upprepas med liknande resultat. Översättningen 

av artiklarna har fritt tolkats och översatts via lexikon för undvikande av misstolkningar. Endast 

artiklar som är godkända av en etisk kommitté har använts till litteraturstudiens resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Resultat 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelser efter en hjärtinfarkt. För 

att besvara syftet användes nio kvalitativa och en kvantitativ vetenskaplig artikel. Sex från 

Sverige, två från England, en från Danmark och en från Spanien. Denna litteraturstudies resultat 

presenteras i fyra kategorier. 

 

  

Figur 2: Presentation av litteraturstudiens fyra kategorier. 

 

Upplevelsen av fysisk förändring  
 

Trötthet upplevdes som det vanligaste symtomet hos deltagarna efter en hjärtinfarkt (Sjöström-

Strand et al. 2011; Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007; Andersson et al. 2013; 

Iles-Smith et al. 2016; Søderberg et al. 2013; Alsén et al 2013). Tröttheten minskade hos vissa 

deltagare från fyra månader till två år efter hjärtinfarkten däremot två år efter hjärtinfarkten 

fanns symtomet fortfarande kvar. Det visades att kvinnor upplevde mer trötthet än män (Alsén 

et al. (2013). Tröttheten påverkade den fysiska aktiviteten negativt vilket visades att deltagarna 

hade svårigheter att utföra fysiska aktiviteter (Andersson et al. 2013). Några deltagare upplevde 

stress, att inte kunna jobba på grund av trötthet och svaghet (Andersson et al. 2013; Sjöström-

Strand et al. 2011). De ville stanna hemma längre för att återhämta sig ordentligt vilket deras 

ekonomi inte tillät (Sjöström-Strand et al. 2011). Deltagarna upplevde tröttheten som brist på 

energi och behovet av att vila (Sjöström-Strand et al. 2011).  

I might be lying in bed before I get up and think now I’d like to go out for a bike 

ride, but when I get to the garage and see my bike I don’t know if I can manage it 

(Fredriksson-Larsson et al. 2013, s. 5) 

Deltagarna upplevde att tröttheten minskade motivationen till vardagliga aktiviteter som de 

tidigare tyckt om (Alsén et al 2013; Fredriksson-Larsson et al. 2013). Det gjorde att deltagarna 

upplevde behovet av att noggrant planera och organisera deras dagar för säkerställning att 

energin ska räcka hela dagen (Fredriksson-Larsson et al. 2013). På grund av tröttheten 

påverkades den sexuella aktiviteten hos deltagarna (Andersson et al. 2013; Søderberg et al. 

2013; López-Medina et al. 2016). 

 

Upplevelsen av psykisk förändring  
 

Deltagarna upplevde rädsla och oro för att drabbas av en ny hjärtinfarkt samt rädsla för att dö 

(Iles-Smith et al. 2016; Sjöstöm-Strand et al. 2011; Andersson et al. 2013; Kristofferzon et al. 

2007). Däremot upplevde vissa deltagare att rädslan för att dö minskades (Kristofferzon et al. 

Upplevelsen av 

fysisk förändring 

Upplevelsen av 

professionellt 

och socialt stöd 

Upplevelsen av 

kommunikation 

och information 

Upplevelsen av 

psykisk 

förändring 
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2008). Deltagarna uppfattade rädsla över tillståndet av hjärtmuskelskadan på grund av 

kunskapsbrist. Rädslan innebar även att inte kunna lita på sin kropp längre, då hjärtat kunde 

stanna utan förvarning. De uppfattade deras kropp som svag och okänd. Detta resulterade att 

deltagarna ständigt var på sin vakt och noggrant läste av kroppssignalerna vilket medförde 

rädsla för ensamhet (Kristofferzon et al. 2007; Sjöström-Strand et al. 2011; Andersson et al. 

2013). Förutom rädsla upplevdes känslorna irritation och ilska (Andersson et al. 2013; 

Kristofferzon et al. 2008; Allison & Campbell 2009).  

Andra psykiska problem som vissa deltagare upplevde var kognitiva problem såsom 

minnessvaghet, stavningssvårigheter och koncentrationssvårigheter vilket påverkade arbetet 

och privatlivet. Deltagarna upplevde symptom på depression efter hjärtinfarkt (Alsén et al 

2013). Besvikelse och ånger upplevde deltagarna för att de tidigare inte tagit hand om sig själva 

på ett bättre sätt vilket hade kunnat förhindra hjärtinfarkten (Andersson et al. 2013; Allison & 

Campbell 2009). Frustration upplevdes hos några deltagare på grund av stressande faktorer 

såsom jobb och problematiska relationer i vardagen vilket fick dem tro att dessa stressfaktorer 

orsakade hjärtinfarkten (Allison & Campbell 2009). Däremot upplevde vissa deltagare att 

hjärtinfarkten hade gett en positiv effekt (Sjöström-Strand et al. 2011; Allison & Campbell 

2009; Kristofferzon et al. 2008). De upplevde en ny chans och ett bättre liv efter hjärtinfarkten 

(Kristofferzon et al. 2008; Sjöström-Strand et al. 2011; Andersson et al. 2013).  

Att återuppta sexuell aktivitet bidrog med både rädsla och oro hos deltagarna (Andersson et al. 

2013; Søderberg et al. 2013; López-Medina et al. 2016). Flera deltagare upplevde rädslan att 

inte kunna prestera sexuellt vilket gav känslan av värdelöshet (Andersson et al. 2013) samt vissa 

upplevde rädsla att drabbas av en ny hjärtinfarkt på grund av sexuell aktivitet (López-Medina 

et al. 2016). Sexlusten minskades hos några deltagare (López-Medina et al. 2016; Søderberg et 

al. 2013) däremot några upplevde ingen sexuell förändring (López-Medina et al. 2016). 

Deltagarna upplevde förlust av kontroll över sina egna tankar. De ofrivilliga tankarna ansågs 

orsakas av trötthet och framkom främst vid vissa aktiviteter såsom datorarbete och läsning. 

Tankarna var återkommande med jämna mellanrum och var svåra att bortföra. Trots tröttheten 

hade deltagarna viljan att vara aktiva men kände sig begränsade (Fredriksson-Larsson et al. 

2013). 

Upplevelsen av professionellt och socialt stöd 
 

Flera deltagare upplevde ett behov av stöttning från familj, partner och vänner. De ansåg att det 

var viktigt med stöttning, det gav en trygghetskänsla (Sjöström-Strand et al. 2011; Andersson 

et al. 2013; Kristofferzon et al. 2007). De uppfattade stöd från familj och vänner i 

återhämtningsprocessen (Sjöström-Strand et al. 2011) samt kände tacksamhet för överlevnaden 

efter hjärtinfarkten och uppfattade nya möjligheter att spendera kvalitetstid med närstående 

(Andersson et al. 2013). ”My daughter and her family live right beside me and it feels secure 

to know that she can come over quickly and help med if I need it” (Sjöström-Strand et al. 2011, 

s. 463). Deltagarna upplevde att närstående var bra lyssnare och förstod allvarligheten av 

hälsotillståndet men ibland uppfattades partnern överbeskyddande. Däremot de med 

relationsproblem inom äktenskap fick stöttning från vänner (Kristofferzon et al. 2007). 

Deltagarna fick praktisk hjälp med hushållsuppgifter, shopping och trädgårdsskötsel. Vissa 

deltagare upplevde ingen hjälp från närstående på grund av tidsbrist och problem i deras 

relationer. Stöttning av livsstilsförändringar var betydelsefullt för deltagarna eftersom det var 

en stor omställning. Att sluta röka var en stor utmaning och krävde mycket stöttning 

(Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007). Även förändring av matvanor upplevdes 

svåra att ändra på (Kristofferzon et al. 2007; Andersson et al. 2013). Deltagarna upplevde att 
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professionell hjälp ansågs vara en avgörande faktor för att livsstilsförändringarna skulle bli 

framgångsrika (Andersson et al. 2013).         

Deltagarna upplevde stöd från arbetskamrater och arbetsledare som tyckte att de skulle arbeta i 

sitt eget tempo. Det var en skrämmande upplevelse för deltagarna att inte jobba heltid eftersom 

de inte ville fastna i tillståndet. De ville återgå till arbetet på heltid för det gav känslan av att 

vara frisk men vissa deltagare ville börja på deltid för att undvika överbelastning (Kristofferzon 

et al. 2008).  

 

Upplevelsen av kommunikation och information 
 

Deltagarna upplevde brist på information från vårdpersonal (Kristofferzon et al. 2007; 

Andersson et al. 2013; Kristofferzon et al. 2008; Sjöström-Strand et al. 2011; Søderberg et al. 

2013; Iles-Smith et al. 2017) om hjärtinfarkten (Iles-Smith et al. 2017; Sjöström-Strand et al. 

2015; Kristofferzon et al. 2007), att förhindra återfall (Andersson et al. 2013) och orsaken till 

hjärtmuskelskadans utveckling (Andersson et al. 2013; Kristofferzon et al. 2007; Iles-Smith et 

al. 2017).  

Sjukvårdspersonalens information om hjärtinfarkten upplevde deltagarna svårförståelig vilket 

gav känslan av besvikelse. De upplevde behovet av att ta egna initiativ och skapa sig kunskap 

om hjärtmuskelskadan (Sjöström-Strand et al. 2015; Kristofferzon et al. 2007; López-Medina 

et al. 2016). Dock påpekade vissa att informationen var noggrant beskriven. Deltagarna 

uppfattade missnöje med att anhöriga inte fick någon information om vilka begränsningar som 

uppstått hos deltagarna samt vilka reaktioner som kan upplevas. Deltagarna upplevde att 

informationen behövde ges både skriftligt och muntligt. De hade en bättre dialog med 

sjuksköterskan än läkaren eftersom deltagarna träffade sjuksköterskan oftare (Kristofferzon et 

al. 2007) och kände sig tryggare med sjuksköterskorna på grund av ständig kontinuitet i arbetet 

(Kristofferzon et al. 2008). 

Deltagarna upplevde brist på information om sexuellt återupptagande efter hjärtinfarkt vilket 

upplevdes skamligt och genant att själva ta upp med vårdpersonalen (López-Medina et al. 2016; 

Søderberg et al. 2013). Vissa deltagare upplevde svårigheter med att informera partnern om 

brist av sexuell lust vilket kunde orsaka missförstånd trots ett långt förhållande. Därav upplevde 

deltagare behovet att vårdpersonalen skulle informera partnern om sexuell aktivitet efter 

hjärtinfarkt eftersom de själva ansåg det utmanande att förklara konsekvenserna. Däremot 

uppfattade vissa deltagare att prata om sexuell aktivitet var naturligt (Søderberg et al. 2013). 

Några av deltagarna upplevde att de fick information om sexuell aktivitet ifall de själva tog upp 

ämnet (López-Medina et al. 2016). 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Diskussion 
 

Denna litteraturstudies syfte var att belysa patientens upplevelser efter en hjärtinfarkt. Efter 

analys av dem tio artiklar som användes i litteraturstudiens resultat framkom fyra kategorier 

vilket var: Upplevelsen av fysiska förändringar, Upplevelsen av psykiska förändringar, 

Upplevelsen av professionellt och socialt stöd och Upplevelsen av kommunikation och 

information. Denna litteraturstudies trovärdighet ökar på grund av att flera artiklar uppfann 

samma upplevelser.  

 

Resultatdiskussion 
 

I litteraturstudiens resultat visades att trötthet var en vanlig upplevelse av fysiska förändringar. 

Tröttheten påverkades av andra symtom såsom stress vilket även Fennessy et al. (2010) studie 

stärker. Denna litteraturstudies författare anser det betydelsefullt att identifiera andra 

förekommande symtom i samband med trötthet för en snabb lindring av tröttheten. De anser att 

fokuset inte ska hamna på endast trötthet utan ett holistiskt synsätt bör användas för att 

uppmärksamma andra förekommande symtom som kan påverka tröttheten negativt.  

 

I Fenessy et al. (2010) studie visades att kvinnor drabbades mer av trötthet än män efter en 

hjärtinfarkt vilket även framkom i litteraturstudiens resultat. Tröttheten påverkade även den 

fysiska aktiviteten. Moraes-Silva et al. (2017) påstår att fysisk aktivitet är en viktig 

livsstilsförändring att tillämpa eftersom det förhindrar framtida komplikationer samt ökar 

deltagarnas livskvalitet och livslängd. Därav anser litteraturstudiens författare att trötthet är en 

viktig upplevelse att uppmärksamma samt åtgärda eftersom det främjar deltagarens framtida 

hälsa. Deltagarna i litteraturstudiens resultat upplevde dessutom symtom på depression efter 

hjärtinfarkt och i Mallik et al. (2006) studie visades depressionen vara vanligare hos kvinnor. 

Litteraturstudiens författare anser att detta kan förklara varför kvinnor drabbas mer av trötthet 

då depression är vanligare hos dem. Som vårdpersonal är det viktigt att ha i åtanke att kvinnor 

är i en riskgrupp för depression för eventuellt insättande av åtgärd. Det är även viktigt att 

informera närstående om sambandet av depression och trötthet då närstående har en viktig roll 

och kan uppmärksamma förändringar hos deltagarna vilket de kan förmedla vidare till 

vårdpersonalen. Detta kan bidra till att sjuksköterskan snabbt kan sätta in åtgärder. Det ökar 

förutsättningarna för en god kommunikation mellan närstående och vårdpersonal vilket gynnar 

deltagarens omvårdnad. Dessutom visades i Hsin-Pei et al. (2016) studie att depression ökar 

risken för att återinsjukna i en hjärtinfarkt. Därav påstår litteraturstudiens författare vikten av 

att sjuksköterskan ska vara medveten om risken för depression efter hjärtinfarkt i avsikt att 

förebygga ytterligare hjärtinfarkter. 

 

Det förekom rädsla att drabbas av en ny hjärtinfarkt samt rädsla att dö hos vissa deltagare i 

denna litteraturstudies resultat. Vilket även stärks av Steptoe et al. (2011) studie där dessutom 

rädslan visades vara vanligare hos yngre deltagare, de med sämre ekonomisk status samt ogifta 

deltagare. Författarna i denna litteraturstudie anser att orsaken till att rädsla var vanligare hos 

de som befann sig i olika civilstånd kan bero på att sämre ekonomi och ensamhet kan innebära 

osäkerhet och stressfaktor för deltagarna. Yngre deltagare kan förmodligen känna mer rädsla 

att dö eftersom de kanske upplever att de inte hunnit uppnått sina mål i livet.  

Deltagarna i litteraturstudiens resultat upplevde känslan av besvikelse, ånger och frustration 

vilket litteraturstudiens författare tycker att sjuksköterskan kan påverka genom motiverande 
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samtal. Försöka få dem att tänka positivt och se det som en ny chans i livet att kunna ändra 

dåliga livsstilsvanor. Pedersen et al (2002) och Frasuser-Smith et al. (2000) hänvisar att ökat 

stöd har visats minska förekomsten av depression efter hjärtinfarkt. Det framkom hos 

deltagarna i litteraturstudiens resultat att stöd från familjemedlemmar och vänner var viktigt, 

det gav känslan av trygghet. Däremot visades att närstående kunde upplevas överbeskyddande 

vilket stärks av Condon & McCarthy (2006) studie där deltagarna upplevde överbeskyddandet 

som frustrerande och förvärrade situationen. Författarna i denna litteraturstudie anser det viktigt 

att ge stöd i samspel med deltagaren. Deltagarnas personlighet visades påverka hur 

omgivningen stödjer dem i Pedersen et al. (2002) studie. Litteraturstudiens författare påstår att 

ge mer stöd än vad deltagaren behöver kan antagligen ge en ökad sjukdomskänsla än vad 

deltagaren själv uppfattar. Om sjukvårdspersonal är medvetna om att deltagarna kan upplevas 

överbeskyddade ger det möjligheten till vårdpersonalen att förklara det för närstående. Detta 

kan medföra att anhöriga ger stöd utifrån deltagarens egen önskan. Wieslander et al. (2016) 

beskriver att det inte bara är stöd som är viktigt utan att arbeta även med de inre styrkorna som 

deltagarna har för att främja återhämtningen. Författarna i litteraturstudien anser det viktigt att 

både bevara och stärka deltagarens positiva inställning och självkänsla eftersom det troligtvis 

underlättar vardagslivet. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att deltagarna upplevde olika känslor gällande att återgå 

till jobbet. Litteraturstudiens författare anser att deltagarna som snabbt ville återgå till jobbet 

efter hjärtinfarkten inte hade accepterat deras tillstånd och hade behovet att visa sig mer friska 

än vad de egentligen var. Dreyer et al. (2016) studie visade att det fanns skillnader mellan män 

och kvinnor angående återgång till jobbet, kvinnor var mindre benägna att återgå till jobbet på 

grund av hälsotillståndet och yrkesrollen. Författarna i litteraturstudien hänvisar att det är 

viktigt att sjuksköterskan kan lugna deltagarna och ge information, att snabbt återgå till jobbet 

kan orsaka stress vilket kan ge negativa följder i framtiden.   

 

Flera deltagare i litteraturstudiens resultat upplevde otillräcklig information om hjärtinfarkt 

vilken kan ha orsakat rädslan att återuppta sexuell aktivitet. Vilket stärks av Brännström et al. 

(2014) då informationen visades vara begränsad om sexuell aktivitet till deltagarna.  I Bispo et 

al. (2013) studie visades att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med ämnet, det ansågs vara 

genant. Litteraturstudiens författare tycker det är viktigt att information om sexuell aktivitet 

åtminstone tas upp, det kan förmodligen underlätta för deltagarna att prata om ämnet. Med hjälp 

av ökad kunskap kan förmodligen rädslan att återuppta sexuell aktivitet minskas.  

 

Metoddiskussion 
 

Denna litteraturstudie är baserad på niostegen från Polit och Beck (2016). Arbetet genomfördes 

på ett strukturerat och systematiskt sätt. Artiklarna granskades utifrån Polit och Becks (2016) 

granskningsmallar vilket förutsätter att endast artiklar som är etiskt godkända och håller hög 

kvalitet har använts. De databaser som användes i denna litteraturstudie var CINAHL, 

PsycINFO och PubMed eftersom de ansågs vara relevanta.  

 

Författarna i litteraturstudien reflekterade över om andra databaser hade tillämpats hade det 

kunnat gett ett annat resultat eftersom denna litteraturstudies resultat sammanställde artiklar 

bara från Europa. Om andra eller fler databaser hade använts skulle förmodligen fler artiklar 

från världen visats vilket skulle kunna påverkat resultatet. Det finns både styrkor och svagheter 

att artiklarna har sammanställts bara från Europa. Styrkan med att åtta artiklar från 

Skandinavien användes förutsätter en djupare förståelse hos deltagarna. Däremot kan det vara 
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en svaghet i denna litteraturstudie eftersom det inte finns någon förståelse av upplevelserna i 

resten av världen.  

 

För att besvara denna litteraturstudiens syfte användes sökord som kunde ge relevanta artiklar. 

Samma sökord användes men precis alla fanns inte i varje databas. Sökordet Myocardial 

infarction kombinerades med alla sökord i databaserna för att få artiklar som endast handlade 

om hjärtinfarkt. I tabell 1 i sökning tio, kombinerades myocardial infarction och Quality of life 

som resulterade i 88 antal träffar men på grund av sökordet Quality of life ansåg det inte besvara 

syftet, därav valde litteraturstudiens författare att exkludera dessa artiklar. Däremot i sökning 

11 i tabell 1 kombinerades orden Myocardial infartion, Quality of life och Daily life vilket 

ansågs kunna besvara syftet när sökordet Quality of life kombinerades med flera sökord. 

Artiklar som var skrivna på engelska inkluderas då författarna i litteraturstudien förstod språket, 

vilket underlättade granskningen av artiklarna. Elektroniskt lexikon användes för att översätta 

artiklarna korrekt och för undvikande av misstolkningar. Inklusions- och exklusionskriterierna 

skiljde sig i databaserna vilket förklarar åldersbegränsingarna över 18 år i CINAHL och 

PsycINFO samt över 19 år i PubMed på grund av att databaserna hade olika begränsningar.  I 

databasen CINAHL användes termen exact major subject heading (MM) och Daily life i 

fritextord som kombinerade med andra sökord. I PsycINFO användes två huvudsökord med 

termen MJMAINSUBJECT.EXACT samt fyra sökord med termen 

MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE för att få fram relevanta artiklar som svarade syftet. I 

PubMed användes MeSH termen samt fritextordet Life experiences. Anledningen till att 

fritextorden användes var för att fler artiklar skulle kunna visas som svarade syftet. I urval ett i 

databasen CINAHL valdes 21 artiklar, 14 artiklar i PsycINFO och nio i PubMed. Detta kan 

anses vara få träffar men när artiklarna granskades hittades resultat som besvarade denna 

litteraturstudies syfte därför ansågs det inte som en svaghet. Anledningen till att tidsspannet var 

mellan år 2000–2019 var för att fånga upp så många upplevelser som möjligt under en längre 

tid. 

För att kombinera sökorden användes operatorn ”AND” vilket gjordes för att artiklarna skulle 

handla om sökorden som kombinerades. Om fritextord istället hade använts skulle det 

förmodligen gett ett annat resultat.  

 

Denna litteraturstudie sammanställdes av både kvalitativa och kvantitativa artiklar varav nio 

var kvalitativa och en var kvantitativ. Denna litteraturstudies författare tycker att fördelen med 

att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar är att det ger information om ett ämne ur 

olika perspektiv. Däremot om fler kvantitativa artiklar hade använts till resultat hade författarna 

förmodligen fått ett större material men inte samma djup av förståelse. Vilket anses vara en 

styrka eftersom kvalitativa artiklar ger djupare förståelse av upplevelserna. I denna 

litteraturstudies resultat användes två artiklar av samma forskare vilket inte ansågs vara en 

svaghet eftersom de syftena i studierna var olika. Däremot en svaghet att samma forskare 

användes till denna litteraturstudie var att forskarna fokuserade på endast svenska deltagares 

upplevelser vilket begränsar förståelsen av upplevelserna hos andra deltagare i världen.   
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Slutsats 
 

Trötthet visades vara en vanlig upplevelse hos deltagarna vilket påverkade fysiska aktiviteten 

negativt. Deltagarna upplevde även rädsla och oro att drabbas av en ny hjärtinfarkt vilket kan 

ha orsakats av den bristande information deltagarna uppfattade. Däremot upplevde vissa 

deltagare att hjärtinfarkten hade påverkat dem på ett positivt sätt genom att känna tacksamhet 

till livet. Stöttning ansågs vara viktigt hos deltagarna eftersom att genomgå en hjärtinfarkt är en 

livsomvälvande händelse, stödet gav känslan av trygghet. Både rädsla och bristfällande 

information angående återupptagande av sexuell aktivitet uppfattades vara en vanlig upplevelse 

hos deltagarna. Att få information om att återuppta sexuell aktivitet visades vara betydelsefullt.       

 

Klinisk betydelse 

 
Utifrån denna litteraturstudies resultat kan sjuksköterskan få kunskap om förväntade 

upplevelser hos patienter efter en hjärtinfarkt. Det är viktigt att göra sjuksköterskan medveten 

om vilka upplevelser som kan förväntas uppstå hos patienterna eftersom en ökad förståelse 

förutsätter ett bättre bemötande av sjuksköterskan genom att lyssna, bedöma och ge relevant 

information. Dessutom främjas att rätt stöd och åtgärd snabbt sätts in vilket ökar chanserna för 

en god framtida hälsa. Att ge information till patienterna angående hjärtinfarkten förutsätter 

förbättrad egenvård och livsstil vilket förmodligen kan minska rädslan och oron hos patienterna. 

 

 

Förslag på fortsatt forskning 

 
Utifrån denna litteraturstudies resultat upptäcktes att deltagarna inte fick tillräckligt information 

om hjärtinfarkten och hur de borde anpassa livet efteråt. Förslag till framtida forskning kan vara 

att belysa orsakerna till att patienter inte får tillräcklig information från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det är minst lika viktigt att belysa hur sjuksköterskan upplever 

omvårdnaden av patienter som drabbats av en hjärtinfarkt. Ett annat intressant 

forskningsförslag kan vara att belysa hur anhöriga påverkas att en närstående har drabbats av 

en hjärtinfarkt eftersom i denna litteraturstudie framkom att stöd från anhöriga var viktigt för 

deltagarna. Det är även viktigt att belysa varför sjuksköterskan har bristande kunskap gällande 

patientens upplevelser efter en hjärtinfarkt. 
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