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I Sverige insjuknar varje år 42 000 människor i hjärtinfarkt och mer än hälften av dem drabbas 

i efterförloppet av en depressionsepisod. Syftet med studien var att belysa patienters 

upplevelser av det sociala stödet och avsaknad av stöd efter hjärtinfarkt. Metoden var 

litteraturstudie. Databassökningar gjordes i CINAHL som granskades i olika urvalssteg och 

utifrån granskningsmallar samt resulterade i tio artiklar publicerade 1995-2009 och Artiklarna 

analyserades med induktiv innehållsanalys. Litteraturstudiens metod utgick från Polit och 

Becks arbetsmodell på nio steg. Databassökningar gjordes i CINAHL och PubMed vilket 

resulterade i tio artiklar som granskades enligt granskningsprotokollet från Avdelningen för 

omvårdnad och därefter inkluderades i litteraturstudien. I resultatet framkom tre kategorier och 

sju underkategorier vilka beskrev patienters upplevelser av socialt stöd och avsaknaden av 

socialt stöd efter hjärtinfarkt. Resultatet visade att det sociala stödet är viktigt för att undvika en 

depressionsepisod efter insjuknandet i hjärtinfarkt. Det mest betydelsefulla sociala stödet 

erhölls från närstående som bidrog med trygghet och aktiviteter. Stöd var också uppmuntran 

från arbetskamrater och medpatienter som gav emotionellt stöd och motivation. Sjukvårdens 

sociala stöd visade sig vara bristfälligt. Slutsatsen är att det är viktigt att både sjuksköterskor 

och patienter får vetskap om hur viktigt ett gott socialt stöd är för en optimal 

återhämtningsprocess vilket minskar risk för att drabbas av en egentlig depression. 
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Introduktion 
I Sverige insjuknar varje år cirka 42 000 människor i hjärtinfarkt (Ericson & Ericson 

2010) och hos dem föreligger cirka 65 procents risk att drabbas av depression eller 

andra. Depression är ett allvarligt sekundärt sjukdomstillstånd till hjärtinfarkt då risken 

att återinsjukna i hjärtinfarkt ökar med 25 procent (Barone et al. 2001). 

Enligt Ericson och Ericson (2010) är hjärtinfarkt den vanligaste enskilda dödsorsaken i 

Sverige, trots det har antalet dödsfall vid hjärtinfarkt minskat med cirka 50 procent de 

senaste 25 åren. Bidragande orsak är förbättrad vårdkedja där undersökning och 

behandling kan påbörjas direkt när patienten söker vård. För många patienter är det 

chockartat att drabbas av allvarlig sjukdom och hjärtinfarkt kan leda till stark ångest, 

svår smärta och rädsla för att döden kan infinna sig. Reaktionen kan bli så stark att 

efterförloppet av hjärtinfarkt kan leda till en depressionsepisod och en anledning till att 

depression kan uppträda efter hjärtinfarkt är att många av patientens levnadsvanor måste 

förändras. Många förnekar samtidigt sin hjärtinfarkt vilket kan leda till ett fatalistiskt 

beteende eller överdriven stark sjukdomskänsla (Ericson & Ericson 2010). 

Organiserad och strukturerad omvårdnad kan göra att patienten upplever mindre 

stressfaktorer. Ett sådant arbetssätt utför sjuksköterskan genom att noggrant planera hur 

omvårdnadsarbetet ska utföras. Ett redskap sjuksköterskan använder sig av i 

omvårdnaden är kommunikation (Areklett et al. 2002). Kommunikation kan definieras 

som ömsesidigt utbyte mellan två eller flera personer och betyder att göra något 

gemensamt eller att göra någon annan delaktig (Eide & Eide 2009). 

 

Hjärtinfarkt 

Vid hjärtinfarkt har det blivit ett stopp i hjärtats kranskärl via en trombos eller emboli. 

Det kan leda till vävnadsdöd på grund av syrebrist till den del av hjärtat som blivit 

drabbat. Ett vanligt symtom som patienten kan uppleva vid hjärtinfarkt är bröstsmärtor 

som börjar vid vila eller ansträngning och smärtorna kan endera vara långvariga eller i 

intervaller. Förutom bröstsmärtor kan patienten uppleva illamående, ångest, 

kallsvettningar samt lättheten att bli andfådd. Ibland kan varningssignaler upplevas 

innan hjärtinfarkten bryter ut, som till exempel korta perioder av bröstsmärta, 

andfåddhet eller ökad trötthet (Ericson & Ericson 2010). Hjärtinfarkt diagnostiseras 

med EKG och blodprover som mäter hjärtspecifikt enzym. Det första blodprovet tas 

direkt vid ankomst till sjukhuset och de två resterande under vistelsen på kliniken med 

tre timmars mellanrum (Ericson & Ericson 2010). 

Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat då det har kommit nya och bättre 

behandlingsstrategier som PCI (Percutan Coronar Intervention) och läkemedel. Enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer är främst PCI behandlingsalternativ och används för att vidga 

kranskärlet som blivit drabbat (Strömberg 2009). Mobilisering och rehabilitering 

påbörjas bara några dagar efter att patienten insjuknat.  Det är vanligt att patienten 

vårdas på avdelning som är specialinriktad för hjärtsjukdomar där patienten också kan 

få behandling, genom samtal och läkemedel, mot ångest och oro (Ericson & Ericson 

2010). Forskare har fokuserat mer på symtom, riskfaktorer och behandling än på 

individers upplevelser av sjukdomen samt återhämtningen av hjärtinfarkt (Kristofferzon 

et al. 2008). 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Barone%20EJ%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Omvårdnad  

Enligt Florin (2009) är omvårdnad både en profession, det vill säga ett yrkesområde, 

och ett akademiskt ämne eller kunskapsområde. Inom svensk hälso- och sjukvård utgör 

sjuksköterskor den största yrkesgruppen. För att få bra vårdkvalité har sjuksköterskor 

stor betydelse för den direkta patientvården och bidrar även till utveckling inom 

omvårdnad.  

Behandling inom hälso- och sjukvården ska utgå från beprövad erfarenhet och 

vetenskap oavsett vilket professionellt perspektiv som används. Den största kunskapen 

är än så länge baserad på beprövad erfarenhet, men den forskningsbaserade kunskapen 

växer stadigt och kan ge många positiva effekter. Evidensbaserad omvårdnad innebär att 

sjuksköterskan integrerar vetenskaplig forskning med sin egen kliniska 

erfarenhetsbaserade sakkunskap för att tillsammans med patienten fatta beslut om de 

omvårdande insatserna (Florin 2009). 

Vid hjärtinfarkt är det viktigt med god omvårdnad. Det är särskilt viktigt att observera 

om patienten upplever smärta, ångest eller oro. Sjuksköterskan behöver också vara 

uppmärksam på om patienten har allmänpåverkan, illamående eller blodtrycksfall. För 

att säkerhetsställa det övervakas patienten med regelbundna kontroller av de vitala 

parametrarna. Sjuksköterskan bör se till att patienten har lugn och ro under den akuta 

perioden och några dygn efter insjuknandet samt att patienten inte utsätts för stressande 

situationer. Det är viktigt att patienten blir bekräftad och bemött med ett professionellt 

och uppmuntrande förhållningssätt. För att minska oron hos patienten och närstående 

bör sjuksköterskan informera om att komplikationsrisker, som till exempel arytmier och 

hjärtsvikt, minskar kraftigt redan efter några timmar från att insjuknandet i 

hjärtinfarkten har skett (Ericson 2010). 

För att den enskilda individen får den information som ger förutsättningar till 

medgivande för behandling och vård arbetar sjuksköterskan enligt ICN:s etiska kod 

(International Council of Nurses) för sjuksköterskor (2007). Den etiska koden har fyra 

ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 

och har används sedan 1953. 

 

Socialt stöd  

Skärsäter (2009) anser att dela med sig av tankar och upplevelser är kännetecknande för 

att en bra relation mellan patient och sjuksköterska ska infinna sig. Skillnaden mellan 

socialt stöd och professionellt stöd är i det här sammanhanget viktigt att förstå. För att 

uppleva ett socialt stöd behövs två eller fler människor som ingår i ett naturligt socialt 

nätverk där relationen är ömsesidig och samtidigt fylld med beroende, förtroende och 

tillit. Syftet med att ge socialt stöd kan vara att ge en person kontroll över de faktorer 

som orsakar sociala påfrestningar. Det professionella stödet, som sjuksköterskan utgör, 

har samma syfte vilket innebär att patienten möter sjuksköterskan utifrån de ramar 

sjuksköterskan arbetar. Expert på sig själv är alltid patienten som har kännedom om sina 

egna resurser och det professionella samspelet ska utspela sig inom interaktionen. 

Sjuksköterskans professionella stöd kan präglas av att: 

 

 Underlätta för patienten att kommunicera om sina besvär och bekymmer. 

 Stödja patientens handlingar i att skapa ett normalt dagligt levnadssätt. 
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 Hjälpa patienten i att analysera destruktivt beteende och undersöka nya val. 

 Främja egenvård och integritet (Skärsäter 2009, s. 743). 

 

Medmänsklighet, empati och att vara äkta i mötet med patienten är viktiga komponenter 

när ett samförstånd ska etableras. Det är också viktigt att alltid ha inställning om att 

inget fall är hopplöst. Ömsesidighet och bekräftelse stärker en människas tro på sig 

själv. Om sjuksköterskan har en positiv och hälsofrämjande inställning inges hopp om 

att förändring är möjlig (Skärsäter 2009). 

Hur patienter tolkar sin sjukdom och återhämtning kan ha en betydande effekt på deras 

hälsa och sjukdomsbeteende. Att begripa sin situation kan leda till ökad förståelse för 

vilka behov patienten har samt vilket stöd som behövs (Kristofferzon et al. 2008). 

Enligt Tamm (2002) är KASAM, känsla av sammanhang, en modell som formades av 

psykologen Aaron Antonovsky för att förstå varför vissa människor hanterar svårigheter 

bättre än andra. KASAM består av tre samspelade komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som är beroende av varandra. För att uppnå en känsla 

av sammanhang behöver vi kunna förstå olika situationer, förmoda att vi kan hantera 

dem och anse det är meningsfullt att hantera dem. En högre grad KASAM hos en 

individ kan göra att reaktionen på en psykisk påfrestning kan hanteras enklare än hos en 

individ med låg KASAM. En hög grad av KASAM är positivt och ger personen en 

bättre förutsättning att hantera till exempel en olyckssituation. En hög grad av KASAM 

kan därför ge förutsättningar för att göra det enklare att forma en relation och få ett 

utökat socialt stöd när individen är medveten om situationen som har inträffat (Tamm 

2002). 

Socialt stöd kan delas in i två olika områden, nätverk och funktionella stöd. Nätverk har 

en viss storlek, typ och frekvens och kan beskrivas genom civilstånd, grupptillhörighet, 

geografisk närhet. Funktionellt stöd är det stöd det sociala nätverket get. Det finns flera 

typer av funktionella stöd som till exempel känslomässiga, instrumentella, ekonomiskt 

och informativt stöd (Lett et al. 2009). 

 

Problemavgränsning 

Hjärtinfarkt är ett allvarligt sjukdomstillstånd och det är inte ovanligt att patienter 

drabbas av depression efter sjukdomen. Skulle en depressionsepisod uppstå kan det leda 

till större risk att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt. Då behandlingsmetoderna vid 

akut hjärtinfarkt har förbättrats och vårdtiden blivit kortare har det sociala nätverk som 

till exempel närstående, sjukvården och medpatienter stor betydelse för patientens 

återhämtning. Om sjuksköterskan inte har kunskap om det sociala stödets betydelse för 

patienten kan det leda till en försämrad återhämtningsprocess.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av det sociala stödet 

och avsaknad av stöd efter hjärtinfarkt. 

 

Frågeställningar 

Vad är socialt stöd för patienter som har insjuknat i hjärtinfarkt? Vad upplever patienter 

när de får stöd från närstående, sjukvården och medpatienter?  
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Metod 
Litteratursökning 
Metoden är en litteraturstudie, som också kan benämnas litteraturöversikt, 

litteraturgenomgång eller forskningsöversikt och görs för att beskriva kunskapsläget 

inom ett specifikt område. En litteraturstudie kan motivera till att en empirisk studie 

utförs i ämnet (Forsberg & Wengström 2008). Studien, som följer forskningsprocessen, 

utgjordes av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Polit och Beck (2012) framställer litteraturstudien från nio olika steg. I den här studien 

har stegen använts för att formulera studiens metod (fritt översatt från Polit & Beck, 

2012). 

 

1. Litteraturstudien påbörjas genom att formulera en frågeställning. 

2. Strategi som skall användas i sökningarna, sökord och databas fastställs. 

3. Sökning sker och jämförs med frågeställningarna som finns i litteraturstudien. 

Sökningen dokumenteras och redovisas i metoden. 

4. En sammanfattning av materialet sker för att exkludera oviktigt material. 

5. Materialet läses igenom och vid behov tilläggs ny data. 

6. Artiklarnas information tolkas. 

7. Informationen som har framkommit granskas kritiskt. 

8. Resultatet delas in i olika kategorier och teman. 

9. Sammanställning av resultatet påbörjas, vilket efterföljs av en diskussion. 

 

Inklusionskriterier för urval av artiklar var att de skulle studera betydelsen av socialt 

stöd efter att patienten drabbats av hjärtinfarkt. Både män och kvinnor har belysts. 

Artiklarna har varit etiskt granskade och studierna var sökta mellan 1980 och 2012. 

Exklusionskriterier var studier där patienter var under 40 år och artiklar som inte 

svarade på studiens syfte. 

Vetenskapliga artiklar har framkommit genom att en av sökningarna har ägt rum i 

databasen CINAHL (Tabell 1). Sökorden som användes under första sökningen var 

myocardial infarction, depression, samt social support. Myocardial infarction 

resulterade i 24 113 träffar, depression i 54 890 träffar och social support i 26 896 

träffar. I den andra sökningen lades alla sökord samman och speciella kriterier blev 

tillagda, bland annat att artiklarna skulle vara peer-reviewed och att språket skulle vara 

på engelska. En sortering gjordes där antalet sidor inte skulle vara färre än tre stycken 

vilket slutligen resulterade i 53 träffar. Till urval ett gjordes ytterligare en sökning med 

kombinationen myocardial infarction och social support vilket resulterade i 170 träffar. 

I sökningen lades de speciella kriterierna till som användes i den första sökningen. 

För att få ytterligare material gjordes sökning i databasen PubMed (Tabell 1). I 

sökmotorn användes sökorden myocardial infarction, depression samt social support. 

Sökorden användes först enskilt vilket resulterade i att myocardial infarction gav 137 

316 träffar, depression 66 257 träffar och social support 45 508 träffar. Samtliga ord 

söktes därefter som MeSH Terms. Slutligen gjordes en kombinationssökning med alla 

sökord vilket resulterade i 46 artiklar.  
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I urval ett bearbetades artiklarna genom att författarna läste artiklarnas titel och abstrakt 

enligt Polit och Beck steg fyra. Artiklarna som valdes ut hade någorlunda 

överrensstämmande titlar och abstrakt med litteraturstudiens syfte. Vid urval ett utföll 

269 träffar på de sökord som användes. Ur de 269 artiklarna valdes 37 artiklar, tolv 

artiklar från databasen PubMed och resterande 25 artiklar från databasen Cinahl, som 

fick vara med i urval ett. 

I urval två bearbetades och kontrollerades om de 37 artiklarna, enligt Polit och Becks 

steg fem, stämde överrens med litteraturstudiens syfte. Artiklarna som inte 

överensstämde med litteraturstudiens syfte exkluderades och kvar blev 11 artiklar, två 

artiklar från databasen PubMed och resterande nio artiklar från databasen Cinahl. 

Artiklarna som exkluderades hade ett innehåll som belyste hjärtrehabilitering. 

I urval tre har elva artiklar granskats med hjälp av ett protokoll (Avdelningen för 

omvårdnad 2004). Artiklarna utgjordes av både kvalitativa och kvantitativa studier och 

två olika protokoll användes för att göra granskningar. Granskningen innefattade frågor 

om studiens syfte, vilken metod som har använts, brister och fördelar i studien samt om 

etik finns diskuterat. Granskningen gjordes för att se om artiklarna är skrivna på 

vetenskaplig basis enligt Polit och Becks sjunde steg. En artikel valdes bort då det var 

en litteraturöversikt. De tio vetenskapliga artiklarna som valdes ut i urval tre användes i 

litteraturstudiens resultat. 

 

 

Tabell 1.1 Sökning i databaser och urval. 

 

 

Sökning Sökord CINAHL PubMed Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Myocardial 

infarction 

24 113 137 316    

S2 Depression 54 890 66 257    

S3 Social Support 26 896 45 508    

S4 S1 + S2 + S3 +Peer 

Review + Engelskt 

språk 

53 46 24 9 5 

S5 S1 + S3 + Peer 

Review + Engelskt 

språk 

170  13 9 5 

Totalt    37 18 10 
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Databearbetning 
Litteraturstudiens databearbetning genomfördes från urval tre där valda artiklar som 

svarade på studiens syfte kvalitetsgranskades. De utvalda vetenskapliga artiklarna lästes 

och bearbetades på ett neutralt sätt. När granskning av protokollen, med 

kvalitétsgranskade dokument, var slutförd gjordes en avvägning om det behövdes sökas 

flera artiklar, eller om materialet var tillräckligt, som grund för litteraturstudien. En 

kritisk granskning av underlaget gjordes genom att materialet bearbetades tillsammans 

samt var för sig för att relevant data inte skulle gå förlorad. Därefter söktes likheter som 

kategoriserades och blev litteraturstudiens resultat som sammanställdes till tre 

huvudkategorier och sju underkategorier. 

 

Etiska överväganden 
Innan litteraturstudien påbörjades gjordes etiska överväganden gällande urval och 

resultat. De vetenskapliga artiklarna har behandlats på ett rättvist sätt och författarna har 

endast valt studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska 

överväganden har gjorts. Allt utvalt material har redovisats och fusk och ohederlighet 

har inte förekommit, som till exempel förvanskning eller plagiering. Artiklarna har 

översatts och tolkats på ett så korrekt sätt som möjligt (Forsberg & Wengström 2008).  

För att få en korrekt översättning användes lexikon. Litteraturstudiens citat valdes att 

inte översättas för att undvika misstolkningar. Positiva och negativa resultat 

publicerades i litteraturstudien då det enligt Stryhn (2007) anses viktigt. Genom 

tillämpning av inklusionskriterier kan alla resultat som har hittats presenteras. Det är 

också viktigt att referenserna har återgetts på ett korrekt sätt (Forsberg och Wengström 

2008).



  

 

 

Resultat 

Resultatet beskrev patienters upplevelser och betydelse av socialt stöd, både privat och 

inom sjukvården, efter hjärtinfarkt. Tio artiklar har efter granskning ansetts vara 

relevanta för studiens syfte och presenteras i en artikelmatris (Bilaga). Artikelmatris är 

en översikt över alla utvalda vetenskapliga artiklar. Fem av artiklarna var kvalitativa 

studier och fem var kvantitativa studier. Efter att analys av alla vetenskapliga artiklar 

hade utförts, fick litteraturstudiens resultat fyra framträdande kategorier och tio 

underkategorier. Kategorierna som framkom var: socialt stöd från närstående, socialt 

stöd från sjukvården samt socialt stöd från medpatienter. Se Figur 1. Citat valdes att 

användas för att förstärka resultatet med patienternas upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Patienters upplevelser av socialt stöd och avsaknad av stöd efter hjärtinfarkt. 
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Socialt stöd från närstående 

I en studie av Hildingh och Fridlund (1997) beskrevs att huvudparten av deltagarna 

hade ett fungerande nätverk med socialt stöd. Storleken på nätverket var varierande hos 

deltagarna. Av dem som deltog i studien hade flertalet en nätverksgrupp om cirka tio 

personer. Under de tolv första månaderna, efter att deltagarna hade insjuknat i 

hjärtinfarkt, ökade den sociala kontakten med vännerna ytterligare (Hilding & Fridlund 

1997). Enligt Kristofferzon et al. (2008) resulterade det sociala stödet i att deltagarna 

kände sig tryggare och blev mer motiverade till att återgå till arbetet. 

  

Trygghet 

I en jämförande studie mellan kvinnor och män upplevde kvinnorna säkerhet, ömhet 

och praktiskt stöd från sin partner, barnbarn, syskon och andra släktingar efter 

hjärtinfarkten. Enligt männen upplevdes socialt stöd från familj och släktingar när de 

var närvarande genom till exempel besök och telefonsamtal. (Kristofferzon et al. 2008). 

Män som inte hade någon livspartner fick stöd av annan vuxen familjemedlem, vän eller 

granne och de upplevde heller ingen större skillnad på det sociala stödet (Yates 1995). 

Stödet resulterade i att patienterna mer sällan kontaktade sjukvården då de kunde 

bearbeta händelsen tillsammans med sina närstående. 

Enligt Hildingh och Fridlunds (1997) studie hade majoriteten av deltagarna en 

livspartner vid tidpunkten då hjärtinfarkten inträffade. Den starkaste relationen som 

deltagarna hade var primärt till sina nära släktingar och därefter till nära vänner. Yates 

(1995) har i sin studie undersökt det sociala stödet som män hade efter sin hjärtinfarkt. 

Enligt studien var det bästa sättet att återhämta sig psykosocialt och fysiskt, att få 

emotionellt stöd från närstående, framförallt från sin livspartner. Även andra släktingar 

gav ett bättre känslomässigt stöd än vad vännerna gjorde.  

Avsaknad av stöd framkom i studien av Hildingh och Fridlund (1997) att ett år efter 

insjuknande i hjärtinfarkt hade en femtedel ett större behov av sitt sociala nätverk från 

närstående än vad det fick. Det resulterade i att patienterna blev mer nedstämda och fick 

en längre återhämtningsprocess. Siffran var något högre än tre månader efter 

insjuknandet. Behovet av det sociala stödet genom samhörighet med närstående var 

varierande under det första året. Inledningsvis fanns ett stort behov av att få materiellt 

stöd, men under tiden övergick det till att bli ett mer känslomässigt stöd och samvaro 

som deltagarna efterfrågade. Efter tolv månader kände deltagarna att tillhörigheten, och 

det känslomässiga stödet, var det absolut viktigaste för dem. 

Riegel och Gocka (1995) visade i sin jämförande studie mellan kvinnor och män att en 

månad efter hjärtinfarkten ville kvinnorna ha mer stöd, genom närhet, besök och 

aktiviteter, än vad männen ville ha. Sammanfattningsvis var skillnaden inte stor mellan 

könen. Vid en till fyra månader efter hjärtinfarkten var mottagandet av det sociala stödet 

större hos männen än hos kvinnorna. En del av männen rapporterade att de gärna hade 

fått mer emotionellt stöd från sina närstående än vad de hade erhållit. 

I en studie av Kristofferzon et al. (2008) framgick att en del av männen inte alls 

upplevde något stöd från sin familj och släktingar. Männens barn hade inte tid med dem 

eller hade egna relationsproblem. I studien av Yates (1995) visades också att 

vårdpersonal hade brist på tid för samtal, samt att de män som gick hos en psykolog inte 
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upplevde något känslomässigt stöd. En tredjedel av männen hittade aldrig någon 

psykolog som kunde hjälpa dem med problemen och lämnades därför utan stöd. Det 

resulterade i att traumat som deltagarna hade upplevt inte kunde bearbetas samt att oro 

och osäkerhet infann sig. 

I studien av Barefoot et al. (2003) visades att patienter som hade högt socialt stöd, 

genom närhet, samvaro och tillhörighet, hade mindre depressionsepisoder än patienter 

med lågt socialt stöd efter att de hade insjuknat i hjärtinfarkt. 

 

Aktiviteter 

Kvinnorna beskrev att fysiska aktiviteter med familj, släkt och vänner var viktiga 

(Kristofferzon et al. 2008). 

”..Before I thought a lot about having objects around me. Now I don’t want 

anything like that... Don’t want to have to dust... want to be with my children and 

grandchildren, with my husband...” (Kristofferzon et al. 2008, s. 372) 

Efter insjuknandet i hjärtinfarkt utfördes aktiviteter med mer hänsyn till kvinnornas 

hälsotillstånd. Männens aktiviteter förekom tillsammans med vänner i form av sociala 

tillställningar och resor. För dem var det mer viktigt att de var efterfrågade och till nytta 

för samhället. Aktiviteterna medförde att patienterna kunde känna sig fri från 

sjukdomen (Kristofferzon et al. 2008). 

 

Arbetssituation 

Förutom familjen och släktingar var det bland annat arbetskamrater som brydde sig om 

hur den drabbade personen mådde och ville ge dem socialt stöd genom uppmuntran och 

en känsla av att fortfarande vara delaktig i arbetsgruppen. Kristofferzon et al. (2008) 

redovisade också att några av männen saknade stöd relaterat till sin sjukdom från olika 

myndigheter när de skulle söka arbete. Flera av deltagarna som hade haft en hjärtinfarkt, 

och var sjukskrivna, uttryckte att de ville komma tillbaka till arbetslivet. De ville börja 

arbeta deltid för att undvika en överansträngning och uppmuntrades av arbetsgivare och 

arbetskamrater genom verbal kommunikation. Flera deltagare var rädda för att ”bli fast i 

sjukdomen” och ville därför börja arbeta heltid direkt och fortsätta sitt liv precis som 

vanligt. 

”..Working half-time, then you get stuck... try to work as usual... if it works, it works, 

can’t get stuck into being sick either...Drive you mad in the end…” (Kristofferzon et 

al. 2008, s. 371) 

Arbetskamraterna och cheferna stöttade sina kollegor och uppmuntrade dem till att 

minska arbetskapaciteten för att undvika ett återinsjuknade. 

 

Socialt stöd från sjukvården 
Flertalet av studierna visade att majoriteten av deltagarna ville ha mer stöd än vad de 

erhöll från sjukvården. I Yates (1995) studie påvisades hur patienter med partners fick 

ett mer ingående stöd från sjukvårdspersonal. Partnern fick då möjlighet att ställa frågor 

till personalen, angående kost, motion, sex och samlevnad samt risk för att återinsjukna, 

tillsammans med patienten. 
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I studien av Mendes de Leon et al. (2001) framgick att kvinnorna var mer deprimerade 

och stressade än männen efter att de hade insjuknat i hjärtinfarkt. Detta på grund av att 

de saknade trygghet och emotionellt stöd från sina familjemedlemmar. Studien visade 

att det är viktigt att screena patienterna tidigt för ångest och depression. Om det 

genomförs, finns en större möjlighet att sätta in stöd i god tid och eventuellt undvika en 

djup depression. Det kunde även ses i studien av Lett et al. (2009). 

I studien av Frasure-Smith et al. (2000) framgick att en tredjedel av deltagarna blev 

nedstämda redan under sjukhusvistelsen och att majoriteten av dem blev deprimerade i 

ett helt år. Detta på grund av att de behövde mer emotionellt och informativt stöd från 

närstående och sjukvårdspersonal. 

 

Informativt stöd 

I studien av Smith och Liles (2007) visades tydligt hur viktigt deltagarna tyckte det var 

att få information om sin tillfriskningsprocess innan utskrivning från sjukhuset. 

Deltagarna ville ha utförlig information om mediciner, komplikationer och om fysiska 

aktiviteter som kunde utföras. Deltagarna tyckte det var viktigare än att få information 

om till exempel de psykosociala aspekterna. Enligt Kristofferzon et al. (2008) framkom 

att männen upplevde trygghet, säkerhet och omtanke efter att de träffat en kardiolog. 

”Very reassured when I leave, when I´ve seen a doctor anyway. Could almost do a 

little dance!” (Kristofferzon et al. 2008, s. 371) 

Smith och Liles (2007) studie visade att deltagarna som hade fått socialt stöd, genom 

omvårdnad, och information återhämtade sig fortare från sin sjukdom. Deltagarna som 

hade fått bristande information och stöd kände mer oro och fick då också en längre 

återhämtningsprocess. Deltagarna över 60 år önskade mer information än de yngre 

innan utskrivning angående hur stor risk det är att återinsjukna, kost- och 

motionsprogram, rökavvänjning och möjlighet till stöd från psykolog. Den äldre 

gruppen var också underrepresenterad i hjärt- och rehabiliteringsprogram. 

Studien gjord av Yates (1995) påvisade att en viktig del av det sociala stödet vid 

sjukdomsdebuten var sjukvårdspersonal som ingav trygghet och information. En månad 

efter insjuknandet i hjärtinfarkt blev stödet från sjukvården mindre och livspartnern fick 

en mer betydande roll i det sociala stödet. Skillnaden som sågs var att män som saknade 

livspartner inte fick samma information om livet efter hjärtinfarkten. När deltagarna 

rangordnade sitt sociala stöd kom sjukvårdspersonalen på fjärdeplats av fem möjliga.  

Kristofferzon et al. (2008) visade att deltagarna i studien uttryckte ett behov av mer 

information om sina symtom, känslor, hjärtstatus, behandlingar och 

rehabiliteringsprogram. Männen i studien kände också att de ville diskutera sin prognos 

för sjukdomen, men fick inte tillfälle då sjukvårdspersonalen hade brist på tid för 

samtal. Patienterna sökte svar och återkom därför mer ofta till sjukhuset. 

Vidare visade Kristofferzon et al. (2008) att deltagarna var rädda för återfall och ville 

därför inte vara ensamma, de var rädda för att testa fysiska gränser och undvek fysiska 

aktiviteter. Rädslan var också stor för att lämna eller åka långt från sjukhuset. Flera av 

deltagarna visste inte om de skulle komma att drabbas av en ny hjärtinfarkt och hur stor 

risken var att återinsjukna. 
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”..Don’t know when the next attack – if it comes... Don’t dare travel anywhere 

where there’s no hospital nearby...” (Kristofferzon et al. 2008, s. 371) 

Flera deltagare uppgav att de hade velat fortsätta besöka, och få stöd, från en kardiolog 

en till två gånger varje år då de kände ett lugn när de hade besökt läkaren. Flera 

deltagare betonade värdet av det närvarande stödet som sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal, både på sjukhus, inom primärvården och i företagshälsovården utgjorde. 

Personalen eftersträvade kontinuitet, säkerhet och praktisk hjälp vilket deltagarna hade 

önskat ännu mer av för att minska rädslan (Kristofferzon et al. 2008). 

Negativa aspekter som uppkom i studien av Hildingh och Fridlund (1997) var att 

banden till sjukvårdpersonal och sjukhuspräst inte var särskilt starka under den första 

sjukdomstiden hos patienter med hjärtinfarkt. Efter tolv månader hade banden stärkts, 

genom kommunikation och känslomässigt stöd, och upplevelsen blev mer positiv. För 

att känna mer trygghet i sin sjukdomssituation hade deltagarna velat ha en tätare relation 

med sjukvårdspersonal direkt efter insjuknandet. 

 

Socialt stöd från medpatienter 
Isaksen och Gjengedal (2006) och Kristofferzon et al. (2008) studier visade att 

deltagarna fick ett innehållsrikt socialt stöd från sina medpatienter. Stödet var 

emotionellt och motiverande vilket gjorde att de upplevde mer trygghet, kunde ställa 

krav och blev mer delaktiga i sin vårdprocess. 

 

Motivation 

I studien gjord av Isaksen och Gjengedal (2006) framkom att socialt stöd från 

medpatienter bidrog till att gruppen upplevde gemenskap. Det resulterade i att de 

uppmuntrade varandra och tron på framtiden blev starkare. Deltagarna upplevde 

motivation till att leva ett hälsosammare liv vilket gav dem större självförtroende till att 

gå vidare efter hjärtinfarkten. 

”It is easy to think that you will never go home, despite what the doctors say. And 

then when you meet someone who has been very ill and has gotten so much better, 

this makes you feel more optimistic and gives you faith in a good results.”  (Isaksen 

och Gjengedal 2006, s. 408) 

Stöd och information från andra patienter gjorde att deltagarna vågade ställa mer krav 

på sjukvårdspersonalen. Deltagarna uttryckte att de blev modigare och kunde ifrågasätta 

händelser på sjukhuset som skedde med och omkring dem. Faktumet att någon annan 

var i sämre skick än dem själva gav dem tröst och styrka (Isaksen & Gjengedal 2006). 

 

Rehabiliteringsprogram 

Isaksen och Gjengedal (2006) studie visade att deltagarna fick socialt stöd och kontakt 

med andra patienter med samma sjukdomstillstånd. Det visade sig att den första 

kontakten och riktiga stödet skedde under patienternas rehabiliteringsfas, genom 

utbildningsprogram, som anordnades av sjukhus eller genom privata organisationer som 

erbjöd rehabilitering med träningsgrupper veckovis. Studien visade att upplevelsen av 

kamratskap med de andra patienterna infann sig när de upplevde att det fanns andra 

människor i en jämförbar situation. Patienterna fick en känsla av gemenskap, humor och 

glädje samt en mötesplats där gruppen kunde utbyta erfarenheter om sin allvarliga 
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sjukdom. Stora delar av gruppen upplevde en känsla av bekräftelse och det bidrog också 

till att kontakten och gemenskapen fortsatte efter sjukhusvistelsen. Kristofferzon et al. 

(2008) visade att kvinnor som deltog i ett rehabiliteringsprogram för hjärtsjuka 

upplevde mer säkerhet, trygghet och uppmuntran till att bibehålla sina 

livsstilsförändringar. De kände samtidigt ett stort stöd från ansvarig personal och andra 

deltagare vid rehabiliteringen. 

 

Emotionellt stöd 

Flera patienter såg en fördel med att följa varandra under sin sjukhusvistelse trots att de 

upplevde liknande stadier på olika sätt. Fördelen med att se andra människor i sin egen 

situation gjorde att känslan av ensamhet blev mindre och att situationen kändes mindre 

avvikande (Isaksen & Gjengedal 2006). 

Dela rum med andra patienter är en del av vardagen på ett sjukhus. Förutom en känsla 

av gemenskap med andra patienter ger det också återhämtning. I Isaksen och Gjengedal 

(2006) studie fick fokusgruppen diskutera fördelar med att flytta från ett mindre enskilt 

rum till ett större rum med flera patienter. 

”..I did not mind being moved. I started out in a single room in the intensive care 

unit, then moved to a twin room, before being moved to a room with four patients. 

Each move made me feel better, and the patients there were about to be 

discharged.” (Isaksen och Gjengedal 2006, s. 406) 

Upplevelsen av att dela vardagliga aktiviteter som måltider och tv-tittande med andra 

patienter ansågs vara positivt av många deltagare då de kunde ge stöd till varandra. 

Andra betonade att sällskap gav gynnsamma förutsättningar för kreativa idéer. 

Isaksen och Gjengedal (2006) beskrev att patienter som genomgått en hjärtinfarkt får 

mer förståelse för de patienter som också varit med om en hjärtinfarkt. Flera av 

deltagarna uppgav att de tyckte det var intressant att lyssna på medpatienters 

upplevelser om hjärtinfarkten. Många fick en repetition av vad de själva hade 

genomgått och det var till hjälp för att bearbeta egna upplevelser. Deltagarna i studien 

berättade hur gruppen hjälpte varandra med praktiska saker, men även med det sociala 

stödet genom samtal och stöttning. En av kvinnorna i studien berättade om att dela rum 

med en annan patient inte bara innebar att de hjälpte varandra, utan att hon samtidigt 

höll sig sysselsatt. 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av det sociala stödet 

och avsaknad av stöd efter hjärtinfarkt. Resultatet visade att det sociala stödet har en 

stor betydelse hos patienter för att främja återhämtning efter hjärtinfarkten. Det sociala 

stödet från närstående, sjukvården och medpatienter visade sig viktigt i 

rehabiliteringsprocessen och minskar risk för att drabbas av det sekundära 

sjukdomstillståndet, en egentlig depression. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har 

patienter rätt till en individuellt anpassad vårdplan och tillgång till information om 

bland annat behandling (SFS 1982:763). Sociala relationer och deras påverkan på vår 

hälsa har blivit aktuella forskningsområden idag och det har kunnat påvisas att socialt 

stöd har en positiv påverkan vid ohälsa. Människor som känner gemenskap med andra i 

sin närhet har högre livskvalitet, ökad förmåga att hantera problem och minskad ångest 

och depressivitet (Tamm 2002). 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att det var vanligt att patienter hade ett socialt nätverk efter 

hjärtinfarkt. Förutom det sociala nätverket som patienterna hade i form av närstående, 

släkt och vänner fanns även medpatienterna där som ett socialt stöd. Det sociala stödet 

som medpatienterna bidrog med resulterade i att patienterna kände en gemenskap. 

Resultatet visade att tillsammans uppmuntrade patienterna varandra till att få mer 

motivation samt att framtidstron blev starkare. Eldh (2009) redovisade att mötet mellan 

patienter med samma sjukdomstillstånd kan leda till gemenskap och att patienterna lär 

sig av varandra. Enligt Eldh (2009) kan patientföreningar vara en viktig del i 

patienternas liv, speciellt som informationsspridare och stöd. För att sprida information 

om patientföreningar vidare bör även sjuksköterskor upplysa om informationen. 

Författarnas egna reflektioner angående patienter, som har ett rikt socialt stöd från 

närstående, är att de känner mer trygghet till sina närstående och vill gärna hem direkt 

efter avslutade behandling jämför med patienter med mindre socialt stöd som istället 

vill vara kvar på sjukhuset för ytterligare stöd. 

I resultatet sågs det att motivationen som deltagarna fick från sina medpatienter bidrog 

till att de ville leva ett hälsosammare liv vilket gav dem ett större självförtroende. Det 

gjorde att deltagarna kunde gå vidare efter sin hjärtinfarkt. Sävenstedt (2009) redovisade 

om stöd från ett stöd- och informationsnätverk för ett specifikt hälsoproblem och det 

finns sedantidigare sådana nätverk inom olika sjukdomstillstånd vilka har utvärderats 

med positiv effekt. Hur nätverken byggs upp kan vara varierande, de kan vara 

informella eller med en viss struktur. Det har visat sig att informella hälsonätverk har 

stor betydelse för många patienter och speciellt när patienterna befinner sig i en viss fas 

i sjukdomen. Vidare redovisade Sävenstedt (2009) att patienterna genom nätverken får 

information om sjukdomen samt att de får psykosocialt stöd och förståelse från patienter 

som befinner sig i samma situation. 

Resultatet från föreliggande litteraturstudie visade att deltagarna upplevde att stöd och 

information från andra patienter bidrog till att de vågade ställa mer krav på 

sjukvårdspersonalen. I resultatet framkom att deltagarna blev modigare och kunde 

ifrågasätta saker och blev delaktiga i sin vård och återhämtning. En av 

sjuksköterskornas uppgifter är att uppmuntra patienterna till att delta i vårdplanen samt 

vara med och sätta upp mål i vårdprocessen. Det leder till att patienten får en ökad 
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känsla av kontroll i sjukdomstillståndet (Skärsäter 2009). Delaktighet i sin vård är något 

som författarna har upplevt hos patienter på vårdavdelningar, men i somliga fall 

behöver vårdtagarna ytterligare kontroll över sin sjukdom. Enligt Höglund et al. (2010) 

har patienters intresse för att vara delaktig i vården ökat i Sverige under de senaste 

decennierna. 

Medpatienter uppmuntrade hjärtinfarktspatienter att gå vidare med livet. Patienter som 

mådde sämre än deltagarna själva verkade göra att de kände sig bättre. I resultatet 

beskrevs det också att patienterna upplevde det som positivt att dela rum med andra för 

att uppleva socialt stöd och underhållning. Författarna reflekterade över att deltagarna 

upplevde medpatienter som positivt. Av egen erfarenhet har patienter eftersträvat enskilt 

rum för att inte bli störd och värna om sin integritet. Patienterna som deltog i 

studier uppskattade kontakten med nya människor vilket skapade nya relationer som 

levde vidare efter sjukhusvistelsen. 

Resultatet påvisade att banden mellan patienter, sjukvårdspersonal och sjukhuspräst inte 

var särskilt starka vid insjuknandet. Deltagarna ansåg att de gärna hade haft närmre 

kontakt med sjukvårdspersonalen, främst direkt efter insjuknandet för att känna sig mer 

trygg i situationen som uppstår. Skärsäter (2009) upplyser om att ett professionellt stöd 

från sjuksköterskor kan ges på flera olika sätt. Till exempel kan en kontinuerlig kontakt 

med sjukvårdspersonal, genom besök eller telefonkontakt, bidra till att patienten blir 

mer motiverad att ändra levnadsvanor. Vidare nämner Skärsäter (2009) att om patienten 

har kunskap om behandling och medicinering kan det också leda till minskad risk för 

depression och ångest. Författarna har upplevt att patienter som inkommit till en 

vårdavdelning med hjärtinfarkt känner sig nedstämda och är rädda för att dö. Smärtan 

och ångesten som de precis har upplevt är inte något som de vill uppleva igen och 

vårdtagarna känner sig otrygga. 

Det framkom i litteraturstudien att en grupp av patienter var efter hjärtinfarkten rädda 

att ”fastna i sjukdomen” i och med sjukskrivningen från sitt arbete. De ville återgå till 

arbetet precis som vanligt och leva vidare på samma sätt som innan insjuknandet. 

Deltagarna upplevde det sociala stödet från chefer och arbetskamrater som positivt och 

bidrog med uppmuntran till att återgå i arbete eller att börja arbeta deltid för att inte 

återinsjukna i hjärtinfarkt. Det var något som deltagarna upplevde positivt enligt 

resultatet. Författarna reflekterade över förståelsen som fanns hos chefer och 

arbetskamrater då patienterna fick möjlighet att återgå till arbetet i den takt som de 

själva önskade. Patienternas återkommande till arbetet är något som författarna 

uppfattat som krävande hos vårdtagarna. 

Resultatet visade att männen ville diskutera sin prognos för sjukdomen, dessvärre gavs 

inte tillfälle då sjukvårdspersonalen hade brist på tid för samtal. Baggens och Sandén 

(2009) belyste att stödjande samtal med patienter är till för att de ska få känslomässig 

styrka samt att patienterna ska uppnå en förmåga att hantera svåra situationer. Stöd, i 

form av samtal med patienter, handlar om att skapa en relation till patienten som präglas 

av ömsesidig respekt. Det är viktigt att patienten känner trygghet och ges möjlighet till 

att uttrycka känslor och tankar. Författarna har sett skillnader mellan kvinnor och män 

på vårdavdelningar. Männen visar en stark oro angående sin sjukdom och ges ofta tid 

för stöd på vårdavdelningarna. Kvinnorna visar också tecken på oro, men oftast genom 
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att ofta ställa frågor om företeelser som inte rör sjukdomen, vilket gör att de anses som 

mödosamma och ges inte tid för stöd. 

I en jämförande studie mellan kvinnor och män visade resultatet att kvinnorna i studien 

hade bättre uppfattning om sin hälsa än vad männen hade. Samtidigt redovisade 

Kristofferzon et al. (2003) att kvinnorna var de som mest förnekade sin sjukdom och 

drabbades oftare än männen av depressionsepisoder. Författarna reflekterar över att det 

kan vara ett samband att kvinnorna förnekar sin sjukdom och upplever en bättre hälsa än 

vad männen gör. 

I en litteraturstudie gjord av Kristofferzon et al. (2003) beskrevs hur kvinnor tenderar att 

minimera påverkan av sjukdomen. De vill inte störa sina närstående med sina besvär 

vilket gjorde att kvinnorna alltid sökte akut behandling för symtom som uppkom. 

Samtidigt visade också litteraturstudien att kvinnor får mindre information om sin 

hjärtsjukdom och rehabilitering. Författarna förmodar att om kvinnor skulle få likvärdig 

information kan det leda till mindre förnekelse och att de skulle söka mer stöd hos 

livspartner eller andra närstående. 

Resultatet visade att båda könen var emotionellt beroende av socialt stöd, en känsla av 

självförtroende och självständighet. En månad efter sjukdomsdebuten rapporterade 

kvinnorna att de ville ha mer stöd än männen, men sökte dessvärre inte något mer 

socialt stöd. Kristofferzon et al. (2003) redovisade att kvinnorna var rädda för att vara 

till besvär och ville vara oberoende av släktingar och vänner. 

I resultatet framgick det att männen ville ha mer stöd och att behovet av stöd inte 

tillfredsställdes, men minskade över tiden. Enligt Kristofferzon et al. (2003) beskrevs att 

männen hade enklare för att komma tillbaka till arbetet efter insjuknande och fick därför 

mer stöd från sina arbetskamrater. Enligt Tamm (2002) har de sociala relationernas 

betydelse börjat uppmärksammas på arbetsplatser och på vilket sätt de påverkar 

människors hälsa och arbetstillfredsställelse. 

I litteraturstudien framgick det att kvinnorna fick ytterligare stöd genom att återgälda 

stödet som de fick från anhöriga. Det gjorde också att påfrestningen minskade i 

relationen då båda gav stöd till varandra. Författarna upplever att respons därför kan 

göra att ytterligare stöd framkommer i en stödrelation. 

Efter hjärtinfarkt är det vanligt med krisreaktion som följd och det kan leda till att 

depression uppträder. Professionell hjälp och stöd behövs för att komma igenom den 

svåra tiden i sjukdomens efterförlopp. Patienter behöver därför lära sig att känna igen 

symtom på krisreaktion (Ericson & Ericson 2010). När patienter drabbas av allvarlig 

sjukdom uppstår både fysiologisk och psykologisk obalans i kroppen vilket kan leda till 

en personlig hälsokris. Individen måste anpassa sig och lära sig att hantera en ny 

livssituation. Oftast är det en situation som saknar erfarenheter (Rydén & Stenström 

2008). 

Litteraturstudiens resultat visade att en månad efter hjärtinfarkten ville kvinnorna ha 

mer stöd än vad männen ville ha. Samtidigt redovisade i en annan artikel att kvinnorna 

var mer deprimerade och stressade än männen efter att de hade insjuknat i hjärtinfarkt. 
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Författarna reflekterar över att depressionen som kvinnorna upplevde kan vara orsak till 

behovet av ökat stöd. 

Resultatet visade i en studie att det är viktigt att screena patienterna tidigt för ångest och 

depression. Eventuellt kan en djup depression undvikas om patienten får möjlighet att få 

stöd i god tid. Enligt Ericson och Ericson (2010) är nedstämdhet, depression och ångest 

vanliga besvär i efterförloppet till hjärtinfarkt, särskilt hos kvinnor. Huffman et al. 

(2006) menar på att depression efter hjärtinfarkt associerats med ökad risk för 

hjärtkomplikationer. Patienterna beskriver oftast sina problem som trötthet och 

samtalsterapi samt krisbearbetning är då viktiga komponenter. Möjligheten att behandla 

eventuell förekomst av depression ska inte förbises (Ericson och Ericson 2010). 

Slutligen visade resultatet att patienter med högt socialt stöd hade mindre 

depressionsepisoder än patienter med lågt socialt stöd efter att de insjuknat i 

hjärtinfarkt. Samtidigt redovisade i resultatet att en tredjedel av deltagarna i studien blev 

deprimerade redan på sjukhuset samt att majoriteten fortsättningsvis var deprimerade i 

ett år. Depression kan vara så allvarligt att det kan medföra ökad risk för att drabbas av 

ny hjärtinfarkt eller rytmrubbning. Det kan göra att den drabbade avlider i en plötslig 

hjärtdöd. Utskrivning från sjukhuset och den framtida hemkomsten kan upplevas 

pressande för patienten. Patienten behöver vara i god psykiskt och känslomässig balans 

för att kunna hantera oron för sin sjukdom och kraven om livsstilsförändringar (Ericson 

& Ericson 2010).  
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Metoddiskussion 

Litteraturstudiens resultat baseras på publicerade artiklar med aktuell forskning inom ett 

specifikt ämnesområde. Litteraturstudiens metod har utgått från Polit och Becks (2012) 

arbetsmodell bestående av nio steg. Det är en strukturerad modell som var tydlig att 

följa för att kunna utföra litteraturstudien på bästa sätt. 

Litteratursökningen utfördes elektroniskt och gjordes i databaserna CINAHL och 

PubMed med fokus på omvårdnad. Sökorden som användes, i olika kombinationer, var 

myocardial infarction, depression, samt social support. För att få fram ett resultat med 

största realitet inkluderades endast vetenskapliga artiklar vilket betyder att alla artiklar 

med rewiew uteslöts ur litteraturstudien. Med samma urvalsprincip valdes flera artiklar 

bort då ett flertal handlade om hjärtrehabilitering. Sökningarna utfördes till en början i 

databasen CINAHL som författarna ansåg vara en enkel sökmotor samt lätt att använda. 

För att få ett bredare urval kompletterades sökningen med databasen PubMed, men 

många dubbletter hittades från tidigare sökning vilket resulterade ett mindre urval av 

artiklar. Sökmotorn ansågs också mer komplicerad. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i studien. Fördelningen mellan 

dem var fem kvalitativa och fem kvantitativa studier. Författarna upplevde användandet 

av både kvalitativa och kvantitativa studier som positivt. Likväl kunde ett större antal av 

kvalitativa studier varit fördelaktigt för litteraturstudiens resultat då de beskriver 

människors tankar och känslor vid utvalda situationer vilket var något som 

eftersträvades till litteraturstudien. I kvantitativa studier samlar forskaren systematiskt 

in empirisk och kvantifierbar data. En sammanställning av data genomförs och bildar 

statistik (Forsberg & Wengström 2008). 

Urvalsprocessen och val av artiklar föregick med hjälp av inklusionskriterier och hur väl 

artiklarna svarade på studiens syfte. Deltagarna i studierna skulle vara över 40 år då det 

inte är lika vanligt att insjukna i hjärtinfarkt i yngre åldrar. Ytterligare 

inklusionskriterier var att det sociala stödet skulle studeras efter insjuknandet i 

hjärtinfarkt för att kunna studera påverkan av återhämtningen. Författarna var också 

överens om att både kvinnor och män skulle åskådliggöras för att belysa skillnader 

mellan könen. De vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 1980 och 

2012 vilket kunde göra att informationen som framkom kan vara irrelevant i dagens 

forskning. 

Språket som valdes på de vetenskapliga artiklarna var engelska då det är språket som 

författarna behärskar mest förutom sitt modersmål, svenska. För att misstolkningar 

skulle undvikas lästes allt material var för sig och en sammanställning gjordes efteråt 

gemensamt. Trots det fanns ändå risk för eventuella feltolkningar eftersom artiklarna 

var på ett annat språk och krävde översättning.  

Till urval tre valdes tio vetenskapliga artiklar efter att det insamlade materialet hade 

granskats kritiskt. Vid det slutliga urvalet granskades artiklarna med hjälp av ett 

granskningsprotokoll för Avdelningen för omvårdnad (2004). Då det förekom både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar användes två olika protokoll för att göra olika 

granskningar. Granskningen innefattade frågor om studiernas syfte, vilken metod som 

hade använts, brister och fördelar i studien samt om etik fanns diskuterat. Granskningen 

gjordes för att se om artiklarna var skrivna på vetenskaplig basis. När 
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artikelgranskningen var gjord frambringades en analysmetod. Metoden innebar att 

artiklarna sammanfattandes och delar plockades ut ur respektive artikel för att grupperas 

till tre kategorier och sju underkategorier. 

 

Klinisk betydelse 
Litteraturstudiens kliniska betydelse var att undersöka vilken innebörd socialt stöd har 

för patienter som har genomgått en hjärtinfarkt. Om patienters upplevelser av det 

sociala stödet belyses får både närstående och sjukvårdspersonal kunskap om området. 

Patienters behov av känslomässigt och informativt stöd från närstående, 

sjukvårdspersonal och medpatienter visade en tydlig förbättring i sjukdomstillståndet 

och gav en kortare återhämtningsprocess. Är närstående, sjukvårdpersonal och 

medpatienter medvetna om betydelsen av socialt stöd kan det leda till förbättrad 

vårdkvalité efter hjärtinfarkt. 

 

Framtida forskning 

Hjärtinfarkt är ett undersökt ämne och det finns många tidigare studier gjorda. I den 

framtida forskningen är depression i samband med en hjärtinfarkt som behöver studeras 

mer. Hjärtinfarkt drabbar över 40 000 människor och är en av de vanligaste 

dödsorsakerna. Det är idag vanligare att överleva en hjärtinfarkt, men inte lika vanligt 

att ta hand om patienternas psykiska hälsa. Depressionsepisoden kan göra att 

patienterna hellre hade avlidit och därför måste flera studier göras för att belysa vad som 

är viktigt för att förhindra sekundära sjukdomstillstånd. Genom att fler vetenskapliga 

studier om depression efter hjärtinfarkt genomförs kan kunskapen och insikten öka 

öppenheten inom sjukvården. Det kan leda till förbättrad vårdkvalitet. 

 

Slutsats 
Innan litteraturstudien påbörjades hade författarna insikt om hur vanligt det är med 

hjärtinfarkt. Vad de inte visste var att hälften av dem som insjuknar riskerar att drabbas 

av en depression. I litteraturstudien framkom hur betydelsefull sjuksköterskans 

omvårdnad av patienten är och att kommunikation spelar stor roll för patientens 

välbefinnande och minskar risk för depression. Patienter som erhöll socialt stöd från 

närstående, vänner, medpatienter, arbetskamrater och sjukvården upplevde mer säkerhet 

och trygghet samt fick en kortare återhämtningsprocess och minskad risk för 

depression. 

  



22 

 

Referenser 
Areklett, E., Hansen, I. & Haugland, T. (2002). Omvårdnad vid hjärtsjukdomar. I 

Almås, H. (Red.) Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: Liber AB. s. 410-435. 

 

Avdelningen för omvårdnad (tidigare Institutionen för hälsa och vård) (2004). 

Studiehandledning. Omvårdnadsforskningens teori och metod II - examensarbete, 15 hp 

(kurskod: OMGC21, rev 2011-06-12). Karlstad: Karlstads universitet. 

 

Baggens, C. & Sandén, I. (2009). Omvårdnad genom kommunikativa handlingar. I 

Friberg, F. & Öhlén, J. (Red.) Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt. 

Stockholm: Studentlitteratur AB. s. 224-225. 

 

Barefoot, J.C., Burg, M.M., Carney, R.M., Cornell, C.E., Czajkowski, S.M., Freedland, 

K.E., Hosking, J.D., Khatri, P., Pitula, C.R. & Sheps, D. (2003). Aspects of social 

support associated with depression at hospitalization and follow-up assessment among 

cardiac patients. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation. 23 (6): 404-12. 

 

Barone, E.J., Elasser, G.N., Guck, T.P. & Kavan, M.G. (2001). Assessment and 

treatment of depression following myocardial infarction. American Family Physician, 

64 (4): 641-8, 561-3. 

 

Eide, H & Eide, T (2009). Vad är hjälpande samtal? Omvårdnadsorienterad 

kommunikation. Stockholm: Studentlitteratur AB. s. 15-34. 

 

Eldh, A. (2009). Delaktighet och gemenskap. I Edberg, A. & Wijk, H. (Red.) 

Omvårdnadens grunder - hälsa och ohälsa. Stockholm: Studentlitteratur AB. s. 59-60. 

 

Ericson, E. & Ericson, T. (2010). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Florin, J. (2009). Omvårdnadsprocessen. I Ehrenberg, A. & Wallin, A. (Red.) 

Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. Stockholm: Studentlitteratur AB. s. 47-

79. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

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

Bourassa, M.G. (2000). Social support, depression and mortality during the first year 

after myocardial infarction. Circulation.101 (16): 1919-24. 

 

Hildingh, C. & Fridlund, B. (1997). Social network and experiences of social support 

among women 12 months after their first myocardial infarction. International Journal 

of Rehabilitation & Health. 3 (2): 131-42. 

 

Huffman, J., Smith, F., Blais, M., Beiser, M., Januzzi, J. &Fricchione, G. (2006). 

Recognition and treatment of depression and anxiety in patients with acute myocardial 

infarction. The American Journal of Cardiology. 319-324. 

 



23 

 

Höglund, A., Winblad, U., Arnetz, B. & Arnetz, J. (2010). Patient participation during 

hospitalization for myocardial infarction: perceptions among patients and personnel. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24: 482-489. 

 

ICN. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. 

 

Isaksen, A. & Gjengedal, E. (2006). Significance of fellow patients for patients with 

myocardial infarction. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 20 (4): 403-11. 

 

Kristofferzon, M., Löfmark, R. & Carlsson, M. (2003). Myocardial infarction: Gender 

differences in coping and social support. Journal of Advanced Nursing. 44 (4): 360-74. 

 

Kristofferzon, M., Löfmark, R. & Carlsson, M. (2008). Managing consequences and 

finding hope - experiences of Swedish women and men 4-6 months after myocardial 

infarction. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 22 (3): 367-75. 

 

Lett, H.S., Blumenthal, J.A., Babyak, M.A., Catellier, D.J., Carney, R.M., Berkman, 

L.F., Burg, M.M., Mitchell, P., Jaffe, A.S. & Schneiderman, N. (2009). Dimensions of 

social support and depression in patients at increased psychosocial risk recovering from 

myocardial infarction. International Journal of Behavioral Medicine.16 (3): 248-58. 

 

Liles, C. & Smith, J. (2007). Information needs before hospital discharge of myocardial 

infarction patients: A comparative, descriptive study. Journal of Clinical Nursing. 16 

(4): 662-71. 

 

Mendes de Leon, C.F., Di Lillo, V., Czajkowski, S., Norten, J., Schaefer, J., Catellier, 

D. & Blumenthal, J.A. (2001). Psychosocial characteristics after acute myocardial 

infarction: The ENRICHD pilot study. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation. 21 

(6): 353-62. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing Research - Generating and Assessing 

Evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Riegel, B. & Gocka, I. (1995). Gender differences in adjustment to acute myocardial 

infarction. Heart & Lung. 24 (6): 457-66. 

 

Rydén, O. & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi. Bonnier Utbildning AB. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Skärsäter, I. (2009). Psykisk ohälsa. I Edberg, A. & Wijk, H. (Red.) Omvårdnadens 

grunder - Hälsa och ohälsa. Stockholm: Studentlitteratur AB. s. 711-744. 

 

Stryhn, H. (2007). Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Strömberg, A. (2009). Cirkulation. I Edberg, A. & Wijk, H. (Red.) Omvårdnadens 

grunder - Hälsa och ohälsa. Stockholm: Studentlitteratur AB. s. 249-277. 



24 

 

 

Sävenstedt, S. (2009). Informations- och kommunikationsteknik som stöd i omvårdnad. 

I Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Red.) Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling. 

Stockholm: Studentlitteratur AB. s. 442. 

 

Tamm, M. (2002). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Yates, B.C. (1995). The relationships among social support and short- and long-term 

recovery outcomes in men with coronary heart disease. Research in Nursing & 

Health.18 (3): 193-203.  



  Bilaga 

 

 

Bilaga. Matris – Presentation av vetenskapliga artiklar. 

 

 
Författare Årtal Syfte Metod Resultat 

Barefoot, J.C., Burg, M.M., 

Carney, R.M., Cornell, 

C.E., Czajkowski, S.M., 

Freedland, K.E., Hosking, 

J.D., Khatri, P., Pitula, 

C.R., Sheps, D. 

 

2003 Olika aspekter av socialt stöd och samband 

med depressionssymtomen efter 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie, med 196 

informanter. Intervjuer 

efter sju olika skalor som 

mäter depression och 

socialt stöd. Intervjuerna 

skedde via telefon två 

veckor efter intervjun på 

avdelningen. Åtta kliniska 

center i USA deltog i 

studien. Studien pågick i 

tre månader. 

 

 

Patienterna som hade mer socialt 

stöd efter hjärtinfarkten var mindre 

deprimerade.  

Frasure-Smith, 

N.,Lespérance, F.,  Gravel, 

G.,Masson, A.,  Juneau, 

M., Talajic, M., Bourassa, 

M.G. 

2000 Undersöka sambandet mellan depression 

och social stöd under det första året efter 

hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ studie, med 887 

informanter som deltog i 

strukturerade intervjuer. 

Tio sjukhus i närheten av 

Montreal deltog i studien 

som pågick under tre år. 

 

 

Personer med mycket socialt stöd 

efter en hjärtinfarkt blev mindre 

deprimerade. 

Hildingh, C., Fridlund, B. 1997 Kartlägga hur kvinnors sociala nätverk och 

sociala stöd ser ut 12 månader efter första 

hjärtinfarkten. 

Kvantitativ studie, med 

185 informanter. Bortfall 

på 15 deltagare. 

Kohortstudie. 18 

akutsjukhus i Sverige 

deltog. 

 

 

90 procent av kvinnorna hade ett bra 

socialt nätverk av nära släktingar. 

Relationen mellan patient och 

sjukvårdspersonal var inte bra direkt 

efter hjärtinfarkten. 
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Författare Årtal Syfte Metod Resultat 

Isaksen, A., Gjengedal, E. 2006 Presentera både positiva och 

negativa erfarenheter när det gäller 

betydelsen av medpatienter för patienter 

med hjärtinfarkt, både inom och utanför 

sjukhuset. 

 

 

Kvalitativ studie, 25 

deltagare ingick i studien 

med beskrivande 

utformning. 

Gemenskapen mellan patienter var 

en viktig del i det sociala stödet 

vilket kan bidra till bättre hälsa och 

välbefinnande. 

Kristofferzon, M., 

Löfmark, R., Carlsson, M. 

2008 Beskriva erfarenheter från vardagen hos 

kvinnor och män fyra till sex månader efter 

en hjärtinfarkt och förväntningar inför 

framtiden. 

Kvalitativ studie, med 40 

strategiskt utvalda 

patienter som deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer. Sjukhus i 

Mellansverige deltog i 

studien som varade i cirka 

två år.  

 

Patienterna var tvungna att hantera 

hälsoproblem, livsstilsförändringar, 

känslomässiga reaktioner och 

förändringar i det sociala livet. 

Stödet från det sociala nätverket 

uppmuntrade dem att gå vidare. 

 

Lett, H.,Blumenthal, J.,  

Babyak, M., Catellier, 

D.,Carney, R.,   Berkman, 

L., Burg, M.,Mitchell, P.,  

Jaffe, A., Schneiderman, 

N. 

 

2009 Identifiera viktiga dimensioner av befintligt 

social stöd och depressionsåtgärder för 

patienter med hjärtsjukdomar. 

Kvalitativ studie, 705 

informanter deltog i semi-

strukturerade intervjuer. 

Åtta kliniska center 

deltog. 

När identifiering av socialt stöd och 

depressionsåtgärder sker, framkom 

att det är viktigt att screena patienter 

tidigt för ångest och depression. 

Görs det finns möjligheten att kunna 

sätta in socialt stöd. 

 

 

Mendes de Leon, C.F., 

DiLillo, V. Czajkowski, S., 

Norten, J., Schaefer, J., 

Catellier, D., Blumenthal, 

J.A. 

2001 Undersöka ångest, socialt stöd och 

hälsorelaterad livskvalité efter hjärtinfarkt. 

Kvantitativ studie, 88 

deltagare valdes genom 

slumpmässigt urval för att 

besvara en enkät. 

Undersökningen pågick 

under tre månader. 

 

 

Högre nivåer av depression och 

ångest hos kvinnor än hos män. 

Äldre patienter och kvinnor 

rapporterade lägre socialt stöd. 
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Författare Årtal Syfte Metod Resultat 

Riegel, B., Gocka, I. 1995 Jämföra psykosocial anpassning mellan 

könen samt förmåga att återgå till arbetet 

efter hjärtinfarkt. 

 

Kvantitativ studie, 64 

informanter uppdelat på 

hälften kvinnor och 

hälften män genomförde 

ett frågeformulär enligt 

UCLA-SSI. 

 

Behov av stöd efter hjärtinfarkt 

skiljde sig inte mellan könen. Med 

hjälp av socialt stöd blev det enklare 

att återgå till arbetet. 

Smith, J., Liles, C. 2007 Utforska informationsbehovet vid 

utskrivning hos patienter som fått 

behandling för hjärtinfarkt. 

 

Kvantitativ studie, 20 

patienter deltog i en 

deskriptiv och jämförande 

undersökning. Studien 

genomfördes under en 16 

veckors lång period. 

 

Det är viktigt med mycket och 

korrekt information om sjukdomen 

innan hemgång från sjukhuset. 

 

Yates, B. C. 1995 Undersöka sambanden mellan olika typer 

av socialt stöd och kort- och långsiktiga 

fysiska och psykiska effekter på 

återhämtning hos manliga hjärtpatienter. 

Kvantitativ studie, 93 

deltagare. Bortfall på 39 

deltagare. Frågeformulär 

enligt ANOVA. Fyra 

medicinska center deltog. 

 

 

Resultatet lyfter fram olika sociala 

stöd och värdet på effekterna av 

fysisk och psykisk rehabilitering. 

 


