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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste sjukdomarna och innebär livsomvälvande 
förändringar. Tiden efter hjärtinfarkten präglas av sårbarhet och att anpassa sig till den nya 
livssituationen. Återhämtningsperioden efter hjärtinfarkten är en transition i livet, som 
innebär att gå från ett tillstånd till ett annat, och påverkas av inre och yttre faktorer i 
personens liv. För att kunna ge ett bra stöd och främja en hälsosam transition är det viktigt att 
sjuksköterskan har en god förståelse för vad som påverkar återhämtningsperioden i en positiv 
eller negativ riktning. 
Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av återhämtningsperioden efter en 
hjärtinfarkt för att uppmärksamma vad som främjar och hämmar en hälsosam transition. 
Metod: För att svara på syftet gjordes en systematisk litteraturöversikt med inspiration från 
Roséns (2017) beskrivning. Nio kvalitativa artiklar inkluderades i analysen som genomfördes 
enligt Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av deduktiv innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet visade att det som främjar en hälsosam transition handlar om positiv 
livshantering, välgörande livsstil och stödjande socialt nätverk. Vidare visade resultatet att 
det som hämmar en hälsosam transition handlar om negativa känslor, begränsad fysisk 
kapacitet och problematik i socialt nätverk. 
Slutsats: För att kunna se personens unika förutsättningar för att uppnå en hälsosam 
transition, är det viktigt att sjuksköterskan ökar sin kunskap om den transition som personen 
genomgår och har en god och öppen relation med personen. 
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Inledning 

Att insjukna i en hjärtinfarkt är en traumatisk och livshotande händelse som orsakar rädsla 

och oro när kontrollen över livet går förlorad. När den akuta fasen har lagt sig och diagnosen 

är ett faktum, är det vanligt att personen får en djupare insikt om sin egen dödlighet och 

reflekterar över livet på ett nytt sätt (Keaton & Pierce, 2000). Denna omställning i livet, att gå 

från frisk till sjuk, leder till att personen genomgår en eller flera transitioner under den period 

som följer efter hjärtinfarkten (Meleis, 2010, kapitel 1; Meleis, Sawyer, Im, Messias & 

Schumacher, 2000). Den korta tiden på sjukhuset under den akuta fasen följs av en 

återhämtningsperiod i hemmet, med stöd och rehabilitering från sjukvården. Genom att få en 

inblick i hur personer upplever sin återhämtningsperiod kan sjuksköterskan få en bättre 

förståelse för alla de förändringar och transitioner som personen ställs inför och genomgår. 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i att identifiera och tillgodose personens behov och resurser 

under den period då personen anpassar sig till ett nytt liv – ett liv efter hjärtinfarkten. 

 

Bakgrund 
 

Hjärtinfarkt 

Varje år drabbas cirka 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige (Socialstyrelsen, 2018a). 

Påverkbara riskfaktorer för hjärtinfarkt är högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, dåliga 

matvanor, fetma, stillasittande, rökning och psykosocial stress. Även ålder, kön och ärftlighet 

ses som riskfaktorer men tillhör den typ av faktorer som ej går att påverka. Genom att ha 

bättre levnadsvanor som att inte röka, att vara fysiskt aktiv, att ha bra matvanor, undvika 

fetma och konsumera måttliga mängder alkohol kan de påverkningsbara riskfaktorerna 

minskas (World Health Organization [WHO], 2019). 

 
Klassiska symtom vid hjärtinfarkt är bröstsmärta eller tryck över bröstet som kan stråla ut mot 

vänster arm, vänstra sidan av nacken och upp mot käklinjen. Symtomen förekommer ibland i 

kombination med exempelvis illamående, andfåddhet, onormala hjärtslag, ångest och trötthet 

(Lu, Liu, Sun, Zheng & Zhang, 2015). Smärtan orsakas av en syrebrist i hjärtat som uppstår 

på grund av ett totalt stopp i något av kranskärlen (Thygesen et al., 2018). Ett insjuknande kan 

inledas med diffusa symtom som kan vara svåra att härleda till hjärtinfarkt. Det är vanligt att 

hjärtinfarkten föregås av en allmän sjukdomskänsla, trötthet och att ”något känns fel”, ibland 
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dagar och till och med veckor före hjärtinfarkten. Efter hand brukar antalet symtom öka, samt 

även deras intensitet och varaktighet till den punkt då smärtan blir outhärdlig. Det är inte 

ovanligt att smärtan och rädslan vid en hjärtinfarkt resulterar i oro, ångest, panikkänslor och 

en rädsla för döden (Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund & Zingmark, 2011; Whitehead, 

Strike, Perkins-Porras, & Steptoe, 2005). Att insjukna i en livshotande sjukdom, såsom en 

hjärtinfarkt, orsakar vanligen en krisreaktion (Cullberg, 2006). 

 
Tiden efter hjärtinfarkt 

Krisreaktionen vid ett akut insjuknande i en hjärtinfarkt orsakar i regel svårigheter att bearbeta 

situationen, samt att ta emot information och utbildning från vårdteamet. Tiden på sjukhuset 

är kort och den första tiden efter att personen har skrivits ut från sjukhuset präglas av en 

reaktionsfas (Lidell, 2012, kapitel 3). Denna fas utmärks av de traumatiska och 

livsomställande känslor och händelser som följer efter en hjärtinfarkt, exempelvis emotionella 

reaktioner, fysiska svårigheter, osäkerhet relaterat till återhämtning och psykosociala 

konsekvenser (Dixon, Lim, Powell, & Fisher, 2000). Depression och ångest är vanligt 

förekommande efter en hjärtinfarkt och leder dessutom till att riskerna för hjärtkomplikationer 

och dödlighet ökar (Feng et al., 2016; Meijer et al., 2013; Thombs et al., 2006). Efter 

reaktionsfasen följer en bearbetningsfas som mynnar i en nyorienteringsfas. Krisförloppet är 

en del av återhämtningsperioden (Cullberg, 2006). 

 
Återhämtning efter hjärtinfarkt 

Definitionen av en fullständig återhämtning efter hjärtinfarkt är när personen har återvänt till 

sina normala aktiviteter, inklusive arbete. Återhämtningen brukar vanligen sträcka sig från 

några veckor till flera månader, beroende på personliga förutsättningar, exempelvis hur aktiv 

personen var före hjärtinfarkten, hur svår hjärtinfarkten var och hur kroppen svarar på 

tillfrisknandet (Texas Heart Institute, u.å.), men det kan ta också ta så lång tid som upp till ett 

år innan personen har återhämtat sig (Lidell, 2012, kapitel 3). 

 
Redan i det akuta skedet av hjärtinfarkten, då patienten anländer till sjukhuset, påbörjas 

rehabiliteringen. Sjuksköterskan har då ett ansvar att förebygga komplikationer men även att 

iaktta så inga andra hälsoproblem uppstår. Sjuksköterskans roll är även att inbringa hopp och 

motivation för att patienten ska få en vilja att leva vidare. När tillståndet för patienten har 

stabiliserats är det sjuksköterskans uppgift att stärka patientens förmåga till egenvård och 

förebygga återfall. Genom god planering kan sjuksköterskan sedan se till att övergången från 
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sjukhuset till hemmet blir så smidig som möjligt (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2018b) ska sjukvården, förutom 

att erbjuda medicinska åtgärder, även ge stöd och vägledning för att uppnå bättre 

levnadsvanor, exempelvis att sluta röka samt ge stöd för fysisk aktivitet. 

 
Många sjukhus erbjuder patienter som drabbats av hjärtinfarkt att delta i hjärtskola. På vissa 

platser kan även närstående bjudas in för att få mer kunskap om sjukdomen. Detta kan bidra 

till en större trygghet för patienten men det ger även patienten och dennes närstående en bättre 

chans att klara av den nya vardagen som väntar dem i framtiden. Det övergripande målet med 

hjärtskola är att genom undervisning, fysisk aktivitet och gemenskap med andra drabbade 

kunna motivera och stötta patienterna i de livsstilsförändringar som de väljer att göra 

(Eikeland et al., 2011). Rehabilitering efter hjärtinfarkten sker inom primärvården, eller på 

specialistmottagningar. Med ett individanpassat stöd från sjuksköterskan kan patienten 

förbättra sina möjligheter att hantera de känslor som uppkommit i samband med hjärtinfarkten 

(Lidell, 2012, kapitel 3). 

 
Transitionsteori 

Konsekvenserna av den traumatiska och livshotande situation som en hjärtinfarkt medför, 

innebär en begynnande förändring i livet (Dixon et al., 2000; Keaton & Pierce, 2000). Denna 

förändring av att gå från frisk till sjuk, menar Meleis (2010, kapitel 1) är en transition i livet. 

Begreppet ”transition” handlar om att övergå från ett tillstånd till ett annat (Meleis, 2010, 

kapitel 1). Nedanstående schematiska figur illustrerar översiktligt Meleis et al. (2000) 

transitionsteori. Teorins centrala begrepp är transitionstyper och förutsättningar (nature of 

transitions), faktorer som främjar och hämmar transitionen (transitions conditions: 

facilitators & inhibitors), transitionens progression (patterns of response), samt 

omvårdnadsåtgärder (nursing therapeutics) (Meleis et al., 2000). 
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Figur 1. Illustration över Meleis et al. (2000) transitionsteori. 
 
 

Transitioner påbörjas av att en förändring sker, till exempel genom att insjukna i en sjukdom, 

eller att utvecklas på olika sätt under livets gång (types). Olika transitioner kan förekomma 

separat från varandra eller i ett komplext samspel (patterns). De förutsättningar som personen 

har styr hur transitionen utvecklas (properties). Till exempel är det viktigt att personen är 

medveten och engagerad i transitionen för att kunna ta till sig de förändringar som transitioner 

medför. De flesta transitioner involverar kritiska vändpunkter och händelser som ofta gör 

personen mer sårbar. Under transitionen förekommer faktorer som antingen främjar eller 

hämmar processen, exempelvis kan yttre stöd eller personens tankemönster påverka 

transitionsprocessen i en positiv eller negativ riktning (Meleis et al., 2000). 

 
Huruvida personen utvecklas och hanterar tillvaron manifesteras i förståelsen för sin diagnos, 

behandling, rehabilitering och att leva med begränsningar. Det är en progressiv utveckling 

som sker stegvis i transitionsprocessen (progress indicators). När personen uppvisar en viss 

nivå av färdigheter och beteende för att kunna hantera den nya situationen når 

transitionsprocessen mot sitt slut (outcome indicators). Det visar sig ofta i form av att 

personen har fått balans i livet och har utvecklats som individ (Meleis et al., 2000). 

 
Inom hälso- och sjukvården möter vårdpersonal patienter som genomgår eller har genomgått 

olika typer av transitioner i livet. Syftet med transitionsteorin är att sjuksköterskan ska öka sin 
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förståelse för vad patienter som genomgår livsomställande transitioner upplever. 

Sjuksköterskan kan då vidta åtgärder (nursing therapeutics), exempelvis stöd och utbildning, 

som förbättrar möjligheterna för att transitioner ska få hälsosamma utfall (Meleis et al. 2000). 

Begreppet hälsa i transitionsteorin ska ses i kontexten av komplexa och multidimensionella 

transitioner som karakteriseras av flöde och rörelse över tid (Im, 2014). En hälsosam 

transitionsutgång är därmed beroende av personens förutsättningar, främjande och hämmande 

faktorer, transitionens progression samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder (Meleis et al., 

2000). För att bättre kunna ge stöd åt personer som har överlevt en hjärtinfarkt är det 

värdefullt att förstå hur personer upplever transitioner under återhämtningsfasen. 

Transitionsteorin lämpar sig väl för att förstå upplevelser av återhämtningsprocesser efter 

sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt (Im, 2009). 

 
Problemformulering 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste akuta sjukdomarna som innebär stora och livsomvälvande 

förändringar. Eftersom vårdtiden är kort i samband med insjuknandet innebär detta att 

personen måste genomgå återhämtningsperioden till stora delar utifrån sina egna resurser och 

förutsättningar. Krisreaktionen i den akuta fasen gör det svårare att ta emot information, vilket 

ställer högre krav på den vård som ges under återhämtningsperioden (Cullberg, 2006). 

Sjuksköterskan möter patienter som har överlevt en hjärtinfarkt vid kontroller och 

uppföljningar inom primärvård och hjärtmottagningar. Under denna period upplever många 

personer en sårbarhet med fysiska och psykiska konsekvenser som kan försämra 

tillfrisknandet (Dixon et al., 2000). Tidigare forskning har fokuserat på symtom och 

upplevelser under tiden efter hjärtinfarkt, men de transitioner som personen genomgår under 

återhämtningsperioden har inte studerats i samma utsträckning. För att sjuksköterskan ska 

kunna ge ett bättre stöd åt personer som har insjuknat i hjärtinfarkt, och för att kunna leda 

dem mot en hälsosam transition, är det betydelsefullt att förstå vad som främjar och hämmar 

transitionen efter hjärtinfarkten (Meleis, 2010, kapitel 1; Meleis et al., 2000). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av återhämtningsperioden efter en hjärtinfarkt för 

att uppmärksamma vad som främjar och hämmar en hälsosam transition. 
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Metod 
 

Design 

För att svara på studiens syfte gjordes en systematisk litteraturöversikt av vetenskapliga 

artiklar med inspiration från Roséns (2017) beskrivning. Syftet med att göra en systematisk 

litteraturöversikt är att skapa en översikt av det aktuella forskningsläget. Den systematiska 

litteraturöversikten har vissa riktlinjer att följa för att undvika slumpartade slutsatser. Metoden 

innebär att det görs en systematisk sökning av relevant litteratur, baserat på en väl preciserad 

studiefråga och fastställda inklusions- och exklusionskriterier. Översikten kan innehålla både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Sedan görs ett systematiskt urval av de artiklar som 

framkom i sökningen. Urvalet går ut på att välja de artiklar vars titel och abstrakt kan svara på 

studiens syfte. De utvalda artiklarna läses sedan i fulltext och baserat på studiens inklusions- 

och exklusionskriterier görs valet om de håller för närmare granskning. Sist görs en 

systematisk kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna. Detta görs av två oberoende 

granskare med hjälp av granskningsmallar passande för artikelns studiedesign. 

Granskningsmallarna, innehållande kvalitetskriterier som är viktiga att ta hänsyn till, ska 

verka som ett stöd i kvalitetsgranskningen. Sökningen, urvalet och kvalitetsgranskningen ska 

vara avgränsade och tydligt redovisade (Rosén, 2017). 

 
Urval och datainsamling 

Det är av stor vikt i den första fasen av studien att formulera så exakt fråga som möjligt för att 

kunna bestämma urvalskriterier som passar studien. Detta krävs för att göra 

litteratursökningen så fokuserad som möjligt (Rosén, 2017). Artiklarna skulle beskriva tiden 

efter en hjärtinfarkt ur en patients perspektiv. Artiklarna skulle vara skrivna på det engelska 

språket samt vara publicerade från år 2000 och framåt. Alla artiklar skulle vara peer reviewed 

och ha tydligt redovisade etiska resonemang. Vetenskapliga artiklar som beskrev tiden enbart 

på sjukhuset valdes bort då det var tiden efter utskrivning som var aktuell att undersöka. 

 
Sökförfarande 

För att genomföra en systematisk litteratursökning krävs att data baseras på material från mer 

än en databas (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, kapitel 7). Sökorden valdes 

utifrån studiens syfte. De valda sökorden blev myocardial infarction, heart attack, experience, 

experiences och recovery. Alla ord utom myocardial infarction och recovery söktes först i 

fritext då det enligt Willman et al. (2016, kapitel 7) bör göras innan orden på något vis 
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kombineras. Sökordet myocardial infarction valdes att sökas som MeSH-term i PubMed. 

Myocardial infarction och recovery valdes att sökas som ”Cinahl Headings” i Cinahl. MeSH- 

termer och ”Cinahl Headings” tillhör respektive databas ämnesordlista, Tesaurus. Tesaurus är 

uppbyggd av ämnesord som har huvudkategorier och underkategorier. Genom att använda sig 

av ämnesorden blir det intressanta områdets alla delar täckta (Willman et al., 2016, kapitel 7). 

 
Efter fritextsökningen byggdes sökorden ihop med hjälp av Booleska sökoperatorer. Dessa 

sökoperatorer är till för att kombinera de olika söktermerna. Orden OR, AND och NOT 

används för att bygga ihop söktermerna till sökblock. OR ökar sensitiviteten i en sökning. 

AND avgränsar sökningen och används då de olika sökblocken ska kombineras. NOT 

används för att säkra att studier med söktermer som inte är aktuella för studien inte inkluderas 

i en sökning (Willman et al., 2016, kapitel 7). Sökorden byggdes ihop enligt följande: 

myocardial infarction OR heartattack och experience OR experiences. Dessa block byggdes 

sedan ihop med hjälp av AND vilket resulterade i en sökning bestående av myocardial 

infarction OR heart attack AND experience OR experiences AND recovery i PubMed. I 

Cinahl byggdes sökningen på myocardial infarction OR heart attack AND experience OR 

experiences OR recovery. För att avgränsa sökningen i PubMed valdes den Booleska 

söktermen AND mellan sökblocket experience OR experiences och recovery. Sökförfarandet 

för respektive databas presenteras utförligare i bilaga 1 och bilaga 2. 

 
Efter genomförda sökningar gjordes en relevansbedömning. Relevansbedömningen innebar 

att bedöma träffarnas relevans i relation till hur väl de kunde svara på studiens syfte. 

Relevansbedömningen inleddes med att först läsa träffarnas titlar (sammanlagt 1 242 

stycken), för att sedan läsa relevanta titlars abstrakt (83 stycken). Då abstrakten var relevanta 

lästes sedan artiklarna i fulltext (27 stycken) och bedömdes om de skulle inkluderas baserat på 

hur väl de gav svar på studiens syfte och motsvarade fastställda inklusions- och 

exklusionskriterier (Rosén, 2017). Efter relevansbedömningen återstod elva artiklar att 

kvalitetsgranska, samtliga kvalitativa. Se även bilaga 1 och bilaga 2. 

 
Kvalitetsgranskning 

Efter relevansbedömningen gjordes en kvalitetsgranskning för att bedöma valda artiklars 

kvalitet. Att använda granskningsmallar som stöd vid kvalitetsgranskningen ger författarna en 

bra översikt av viktiga kvalitetskriterier att ta hänsyn till vid den systematiska 

kvalitetsgranskningen (Rosén, 2017). Genom att läsa och granska var för sig för att sedan 



12  

sammanföra tolkningarna får granskningen en större tyngd då den utförts av två granskare 

oberoende av varandra (Willman et al., 2016). De utvalda artiklarna lästes och granskades var 

för sig för att sedan diskuteras tillsammans av författarna. Författarna hade samma 

uppfattning om artiklarnas bedömda kvalitet. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, s. 

175–176) exempel av protokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar (bilaga 3). 

Granskningsprotokollet utgick från olika frågor om artiklarnas uppbyggnad och innehåll där 

svaret ”ja” på frågorna gav ett poäng. Vidare gav svaret ”nej” och ”vet ej” noll poäng. Högst 

antal poäng var 14, och författarna valde att bedöma artiklar under tio poäng som av låg 

kvalitet. Artiklar som hade mellan tio till tolv poäng bedömdes som av medel kvalitet, och 

tolv till 14 poäng gav artiklarna hög kvalitet. 

 
Av de elva artiklar som kvalitetsgranskades var tre av hög kvalitet och sju av artiklarna var av 

medel kvalitet. En artikel var av låg kvalitet på grund av att resultatet utgjordes av för mycket 

rådata och var otydligt skrivet och exkluderades därmed. Vid kvalitetsgranskningen 

tydliggjordes att en av de valda artiklarna kom från Kina medan de andra nio kom från 

Sverige och Danmark. Författarna valde att exkludera artikeln från Kina då de ansåg att det 

kunde finnas skillnader i vården och kulturen jämfört med Skandinavien. Sammanlagt 

inkluderades nio artiklar i analysen. Artiklarna presenteras översiktligt i en artikelmatris 

(bilaga 4). 

 
Dataanalys 

Efter att artiklarna granskats och förts in i artikelmatrisen påbörjades analysen av resultaten 

från de inkluderade artiklarna. Analysen ska göras på ett öppet och reproducerbart vis (Rosén, 

2017). För att analysera artiklarnas resultat har en innehållsanalys med deduktiv ansats 

använts. Innehållsanalys är en forskningsmetod som kan användas för att analysera 

exempelvis stora mängder text. Målet med att använda en innehållsanalys som metod är att 

kunna ge en innehållsrik och bred beskrivning av det fenomen som valts att studera men även 

att bidra med nya insikter och ny kunskap. När analysen har en deduktiv ansats utgår analysen 

från en förbestämd mall som kan vara baserad på en teori; man går från något generellt till 

något mer specifikt (Elo & Kyngäs, 2008). 
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I Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av en innehållsanalys delas innehållsanalysen in i tre 

faser. Dessa faser benämns som förberedelsefasen, organiseringsfasen och 

rapporteringsfasen. Det är viktigt att ha i åtanke att trots de tre beskrivna faserna finns inga 

exakta regler att följa när en text analyseras. 

 
Första fasen, förberedelsefasen, inleds med att välja ut en analysenhet (Elo & Kyngäs, 2008). 

I denna studie bestod analysenheten av resultaten från nio utvalda kvalitativa artiklar. Nästa 

steg i förberedelsefasen innebar att författarna läste in sig noggrant på de utvalda artiklarnas 

resultat. Den noggranna läsningen gjordes för att författarna skulle bli bekanta med texten och 

skapa sig en helhetsförståelse för den. Genom hela läsningen ställde sig författarna frågorna: 

Vem är det som berättar? Var händer detta? När hände detta? Vad är det som händer? Varför? 

Detta gjordes i syfte att fördjupa sig i texten (Elo & Kyngäs, 2008). 

 
I organiseringsfasen ska sedan en kategoriseringsmatris utvecklas. Efter att en matris skapats 

läses analysenheten och kodas för att sedan sorteras in i kategoriseringsmallen (Elo & 

Kyngäs, 2008). Författarna valde ut begreppen främjar och hämmar från Meleis et al. (2000) 

transitionsteori som huvudkategorier i kategoriseringsmatrisen. Efter detta lästes 

analysenheterna var för sig och 194 meningsenheter identifierades och kodades utifrån 

huvudkategorierna. Författarna använde sig av så kallad öppen kodning. Öppen kodning 

innebär att författarna läser texten och kodar de valda meningsenheterna i marginalen av 

texten (Elo & Kyngäs, 2008). Koderna sorterades sedan in under passande huvudkategori i 

den strukturerade kategoriseringsmatrisen. Då koderna sorterats in under vardera 

huvudkategori valde författarna att utifrån kodernas likheter och skillnader sortera dem i 

underkategorier. Under huvudkategorin främjar en hälsosam transition bildades 

underkategorierna positiv livshantering, välgörande livsstil och stödjande socialt nätverk. 

Under huvudkategorin hämmar en hälsosam transition bildades underkategorierna negativa 

känslor, begränsad fysisk kapacitet och problematik i socialt nätverk. Se bilaga 5 och bilaga 6 

för exempel på meningsenheter och kodning. 

 
Den sista fasen av analysen är rapporteringsfasen. Här ska resultatet av analysen redovisas, 

även analysprocessen ska beskrivas tydligt, för att läsaren tydligt ska förstå hur analysen 

genomförts och för att stärka trovärdigheten. Detta kan redovisas med hjälp av bilagor och 

tabeller (Elo &Kyngäs, 2008). Figur 2 nedan visar en översikt av analysen. 
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Figur 2. Analysöversikt. 

 
Etiska överväganden 

En forskare ska alltid anstränga sig för att komma fram till ny kunskap på ett tillförlitligt och 

effektivt sätt. På samma gång ska den nytta som ses med studien vägas mot de risker studien 

kan medföra för personerna som medverkar. Individen går alltid före samhällets och 

vetenskapens behov (Mårtensson & Fridlund, 2017). Innan studien påbörjades resonerade 

författarna över nyttan i studien relaterat till de risker det kunde medföra för deltagarna som 

medverkade i de utvalda artiklarna. Nyttan inom omvårdnadsforskning innebär att forskning 

ska bidra med ny kunskap för att kunna förebygga sjukdom, lindra lidande och bidra till hälsa 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). I denna studie ansåg författarna att riskerna för de 

medverkande i de utvalda artiklarna var låga i jämförelse med den nya kunskap och nytta 

studien kunde bidra med för vården som erbjuds personer som återhämtar sig efter en 

hjärtinfarkt. 

 
Forskningsetik innebär att hela tiden överväga och reflektera över de värden och värderingar 

som görs inför och under arbetets gång. Vid ett examensarbete utgörs själva kärnan av 

forskningsetiken av att alltid värna om alla människors lika värde, deras integritet och deras 

självbestämmande. Forskningsetiken bidrar till att skydda människorna som medverkar i en 

studie men även att skydda forskningens rykte och samhällets tilltro för forskning och 

högskoleutbildning (Kjellström, 2017). Det var därför viktigt för författarna att försäkra sig 

Förberedelse- 
fasen 

• Analysenhet valdes ut. 
• Analysenheterna lästes in flera gånger. 

Organiserings- 
fasen 

• Kategoriseringsmatris skapades. 
• Analysenheterna lästes och meningsenheter identifierads och kodades. 
• Koderna sorterades in under huvudkategorierna. 
• Koderna sorterades in i underkategorier. 

• Analysprocessen beskrevs tydligt och en analysöversikt skapades. 
Rapporterings- • Resultatet av analysen redovisades. 

fasen 
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om att den etiska standarden var hög i de utvalda artiklarna. Det var även viktigt att hantera 

insamlad data med respekt för deltagare inkluderade i utvalda studier men även med respekt 

för de som publicerat dem. 

 
Flera av de utvalda artiklarna hänvisade till Helsingforsdeklarationen under dess etiska 

överväganden, vilket gjorde att författarna till den här studien ansåg att de utvalda artiklarna 

höll en god etisk standard. Helsingforsdeklarationen är en samling etiska riktlinjer att ta 

hänsyn till när det gäller medicinsk forskning på människor. Deklarationen hanterar flera 

etiska principer och hur dessa principer ska tas hänsyn till i forskning. 

Helsingforsdeklarationen förtydligar att det är av största vikt att under hela arbetets gång ha 

personens bästa i åtanke (World Medical Association [WMA], 2013). De utvalda artiklarna 

redovisade klart och tydligt sina etiska överväganden och i de fall där 

Helsingforsdeklarationen inte nämndes under etiska överväganden fanns godkännande för 

forskningen från olika etikprövningsnämnder. En etikprövningsnämnds uppgift är i det stora 

hela att värna om människan i forskningen (Etikprövnings nämnden, u.å.). Även ett 

godkännande från en etikprövningsnämnd sågs, enligt författarna till studien, som god 

motivering till att de utvalda artiklarna höll en god etisk kvalitet. 

 
Vetenskaplig ohederlighet innebär att forskare på något vis påverkar studien med bland annat 

fabricering av data, vinklade tolkningar och att till fördel för resultatet inte redovisa all data. 

Att medvetet förvränga andras resultat eller att plagiera andras resultat är också ohederligt 

inom forskningsetiken (Birkler, 2012, kapitel 8). Författarna var under studiens gång 

noggranna med att tydligt härleda tillbaka till ursprungskällor, för att undvika plagiat och 

stöld av andras idéer och teorier. All insamlad data som inkluderades i analysen användes i 

resultatet. All text som användes i studien, skrivet på ett annat språk än svenska, översattes så 

noggrant som möjligt för att i största mån undvika feltolkning av materialet (Kjellström, 

2017). 

 

Resultat 

Personer som har genomlevt en hjärtinfarkt beskrev under återhämtningsperioden olika 

upplevelser som kan främja en hälsosam transition respektive hämma en hälsosam transition. 

Det som främjade en hälsosam transition var att hitta sätt att hantera det nya livet efter 

hjärtinfarkten. Att ha en positiv inställning, finna mening i livet och utveckla strategier för att 
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hantera stress och oro i vardagen gynnade transitionen att gå från sjuk till frisk. Transitionen 

underlättades av trivsamma miljöer och att engagera sig i aktiviteter. Tillgången till ett socialt 

stöd sågs som främjade under återhämtningsperioden. Närheten till och hjälpen från familjen 

och sjukvården var ett stort stöd på vägen mot en hälsosam transition. Det som hämmade en 

hälsosam transition beskrevs vara negativa känslor som rädsla, oro och osäkerhet. Detta var 

en stor del i personernas vardag och påverkade deras tro på framtiden och den egna förmågan. 

Den fysiska kapaciteten begränsade personernas förmågor att hantera vardagen. Bristen på 

socialt stöd upplevde många som en motgång i återhämtningen. Vissa upplevde även hur en 

överbeskyddande familj kunde förstärka sjukdomskänslan och hämma deras tillfrisknande. 

 
Resultatet redovisas utifrån huvudkategorierna främjar en hälsosam transition och hämmar 

en hälsosam transition. Under huvudkategorin främjar en hälsosam transition bildades 

underkategorierna positiv livshantering, välgörande livsstil och stödjande socialt nätverk. 

Under huvudkategorin hämmar en hälsosam transition bildades underkategorierna negativa 

känslor, begränsad fysisk kapacitet och problematik i socialt nätverk. (Figur 3). 

 

Figur 3. Översikt av huvud- och underkategorier. 

 
Främjar en hälsosam transition 

 
Positiv livshantering 

Personerna pratade om hur viktigt det var att acceptera ett förändrat liv, trots de fysiska 

konsekvenserna som hjärtinfarkten hade fört med sig, och att skapa en medvetenhet om vad 

som hade hänt. Att reflektera mer över sin livssituation, bilda ett annat tankemönster om livet 

och att acceptera en annan takt i livet främjade återhämtningen (Eriksson, Asplund & 

Svedlund, 2009; Junehag, Asplund & Svedlund, 2013a; Junehag, Asplund & Svedlund, 

2013b; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005; Wieslander, Mårtensson, Fridlund & 
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Svedberg, 2016). De hade förlikat sig med situationen och såg livet ur en annan och djupare 

mening. De ansåg att de hade fått en andra chans och livet togs inte längre för givet. Många 

reflekterade även över vad som var viktigt i livet. Personerna hade tagit tillbaka kontrollen 

över livet och använde sig av olika strategier för att minska stress och varva ner. Personerna 

insåg att de själva bestämde över vilket liv de ville leva. Hjärtinfarkten hade väckt en livslust 

och de tillät sig själva att njuta mer av livet och ta vara på fina stunder i vardagen (Bergman & 

Berterö, 2003; Eriksson et al., 2009; Junehag et al., 2013a; Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2008; Wieslander et al., 2016). Många personer prioriterade mer sig själva och stod 

emot krav från det sociala nätverket. De hade utvecklats under återhämtningsperioden 

(Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006; Kristofferzon et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008; 

Wieslander et al., 2016). 

 
Att ha en positiv attityd till livet främjade återhämtningsprocessen. Att göra det bästa av 

situationen och i stället för att se hinder, se möjligheter. Det var viktigt att blicka framåt 

(Wieslander et al., 2016). Många beskrev att det kunde vara ansträngande att återgå till det 

normala livet igen, men genom att ha en positiv attityd, att undvika självömkan och använda 

optimistiskt tänkande och humor främjades återhämtningen (Eriksson et al., 2009; 

Kristofferzon et al., 2008; Ostergaard Jensen & Petersson, 2002). 

 
Välgörande livsstil 

Många personer beskrev hur miljön hade en positiv effekt på deras återhämtning. Det var 

stödjande och stärkande att få komma hem till sin egen hemmiljö och få sova i sin egen säng. 

Att vistas utomhus och uppleva naturen gav hälsa åt personen och hade en stor betydelse som 

förbättrade livskvaliteten under återhämtningstiden (Eriksson et al., 2009; Junehag et al., 

2013a; Kristofferzon et al., 2008). Fritiden fick ett annat värde och många beskrev hur viktigt 

det var att ha olika intressen att engagera sig i under återhämtningsprocessen. Detta skapade 

en balans i livet igen (Hildingh et al., 2006; Wieslander et al., 2016). Förändrade vanor som 

regelbunden motion och annan aktivitet i vardagen ansågs värdefullt och förbättrade deras 

välmående under återhämtningsperioden (Eriksson et al., 2009; Hildingh et al., 2006; Junehag 

et al., 2013a; Kristofferzon et al., 2008; Wieslander et al., 2016). 

 
Stödjande socialt nätverk 

Sjuksköterskorna var väldigt uppskattade och bidrog med värdefull information. 

Vårdpersonalen medverkade till att skapa en känsla av trygghet och gav inspiration åt 
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personen för att kunna hantera sin återhämtningsprocess. Stödet från sjukvården gjorde att de 

vågade testa sina begränsningar och prioritera sig själva, vilket ledde till personerna lättare 

kunde hantera sin vardag efter hjärtinfarkten. Oavsett om personerna mötte sjuksköterskan 

inom primärvård, företagshälsovård eller på sjukhuset ansågs det att sjuksköterskan hade en 

stor roll i återhämtningen (Kristofferzon et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008; Wieslander et 

al., 2016). Att ha en kontinuerlig dialog med sjuksköterskan var viktigt för att främja 

återhämtningsprocessen. Vissa uttryckte att de hade en bättre dialog med sjuksköterskan än 

med läkaren och beskrev hur tacksamt det var att lätt kunna komma i kontakt med 

sjuksköterskan (Kristofferzon et al., 2005; Wieslander et al., 2016). Den kunskap som 

vårdpersonalen förmedlade gjorde att personen kände sig trygg i sin återhämtning 

(Wieslander et al., 2016). 

 
Att ingå en hjärtskola ansågs av många personer som positivt, tryggt och utvecklande 

(Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2008; Ostergaard 

Jensen & Petersson, 2002). Stöd från rehabiliteringsteamet och andra deltagare i hjärtskolan 

gav dem trygghet och motivering för att klara återhämtningen (Bergman & Berterö, 2003; 

Kristofferzon et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008). Genom att kommunicera med andra 

människor i samma situation kunde personerna känna igen sig själva och öka förståelsen för 

den fas i livet som de befann sig i. De behövde inte ta sig igenom processen på egen hand, och 

upplevde ett gott stöd från rehabiliteringsgruppen och vårdpersonalen. Stödet ökade deras 

livslust och vilja att acceptera situationen (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; 

Kristofferzon et al., 2005; Ostergaard Jensen & Petersson, 2002; Wieslander et al., 2016). 

 

Stödet från familj och vänner ansågs väsentligt för hela återhämtningsperioden (Wieslander et 

al., 2016). Familj och vänner sågs som en källa till motivation för att återhämta sig och 

komma tillbaka till livet igen (Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon et al., 2008). Många 

beskrev hur viktigt det var att inte behöva vara ensamma, och att ha ett stort socialt nätverk. 

Av de deltagare som levde i en relation beskrevs partnern som det värdefullaste stödet. 

Partnern ingav trygghet och de betydde mycket att ha en dialog om den nya livssituation som 

de befann sig i (Eriksson et al., 2009; Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2005; 

Wieslander et al., 2016). Att ha familjen nära sig underlättade personens livsföring och bidrog 

till att skapa känslor av trygghet. Att få stöd och praktisk hjälp, till exempel hushålls- och 

trädgårdarbete främjade den nya vardagen. Familjen beskrevs som väldigt omhändertagande 
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och förstående, vilket var uppskattat. Att få dela med sig av sina tankar och känslor med 

familjemedlemmar bidrog också positivt till deras återhämtning (Bergman & Berterö, 2003; 

Eriksson et al., 2009; Junehag et al., 2013b; Kristofferzon et al., 2005; Kristofferzon et al., 

2008; Ostergaard Jensen & Petersson, 2002; Wieslander et al., 2016). 

 
Utöver familjen sågs även vänner, arbetskamrater och grannar som stödjande i 

återhämtningen (Eriksson et al., 2009; Junehag et al., 2013a; Kristofferzon et al., 2005; 

Kristofferzon et al., 2008). De personer som inte omgavs av en stor familj fann ett stort stöd i 

sina vänner (Kristofferzon et al., 2005). Omtanken från arbetskollegor fick personerna att 

känna sig uppskattade. Att bli tillräckligt frisk för att återgå till jobbet motiverade personerna 

under hela återhämtningsperioden. Att kunna återgå till arbetslivet sågs som en bekräftelse på 

att ha tagit sig tillbaka till livet igen (Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; 

Kristofferzon et al., 2008; Wieslander et al., 2016). 

 

 
Hämmar en hälsosam transition 

 
Negativa känslor 

Många personer uttryckte olika typer av känslor under återhämtningen som kan påverka 

återhämtningsperioden negativt. Dessa känslor kunde vara en utlösande faktor för 

bröstsmärta. Rädsla var en av de mest uttryckta känslorna (Bergman & Berterö, 2003; 

Hildingh et al., 2006; Junehag et al., 2013a; Kristofferzon et al., 2005). Det fanns en 

överhängande rädsla för döden och inför den kommande framtiden. En del kände att rädslan 

hämmande dem från att ha ett socialt liv och de vågade inte lämna sina hem. Rädslan för att 

somna, med risk för att något hemskt skulle hända, var en stor del i flera personers liv 

(Bergman & Berterö, 2003; Hildingh et al., 2006; Junehag et al., 2013a). 

 
Många hade svårt för att acceptera hjärtinfarkten och förträngde tankarna om sjukdomen 

(Eriksson et al., 2009; Kristofferzon et al., 2005). En del personer upplevde negativa känslor 

på grund av de livsstilsförändringar som följde med sjukdomen. De ville inte fastna i 

sjukdomens konsekvenser. Dessutom fanns en stark rädsla för att misslyckas med nya 

levnadsvanor som i sin tur sänkte deras självförtroende (Kristofferzon et al., 2008). Vissa 

personer ansåg att det var svårt att acceptera de nya levnadsvanorna som att sluta röka och 
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dricka alkohol eftersom det påverkade deras upplevda välmående negativt (Junehag et al., 

2013a; Kristofferzon et al., 2005). 

 
Även oro beskrevs som en stor del i personernas vardag. Oron kretsade ofta kring risken för 

att få en ny hjärtinfarkt (Bergman & Berterö, 2003; Junehag et al., 2013a; Junehag et al., 

2013b; Kristofferzon et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008; Wieslander et al., 2016). Oron 

beskrevs som begränsande i deras aktiviteter och många vågade inte vara fysiskt aktiva på 

grund av rädslan för en ny hjärtinfarkt. Oron för en ny hjärtinfarkt ledde i vissa fall till att de 

sökte vård i onödan. De upplevde tvivel över sina kroppsfunktioner som resulterade i att de 

inte vågade lita på sina hjärtan (Eriksson, 2009; Junehag, 2013a; Kristofferzon et al., 2005). 

Den känsla av säkerhet som de hade upplevt på sjukhuset byttes ut mot känslor av osäkerhet 

och oro när personen skrevs ut och skulle återvända hem (Eriksson et al., 2009). Oron kunde 

orsaka en stor tveksamhet över att vara eller bli lämnad ensam (Hildingh et al., 2006). Många 

beskrev även en känsla av osäkerhet om framtiden och om den egna förmågan (Bergman & 

Berterö, 2003). 

 
Det var inte ovanligt att personer uttryckte att de var deprimerade, att de sörjde och var 

ängsliga. Vissa beskrev en känsla av att inte längre känna igen sig själva, samt hur de kände 

sig värdelösa och tomma (Bergman & Berterö, 2003; Junehag et al., 2013b; Kristofferzon et 

al., 2005). Känslan av att inte vara bekväm i sin nya livssituation ledde till att personer 

isolerade sig från det sociala livet (Eriksson et al., 2009). Andra beskrev sig mer emotionella 

och hade lättare för att börja gråta, bli arga, irriterade och upplevde en oförklarlig rastlöshet. 

Det var även vanligt med skuldkänslor eftersom personerna kände att de hade blivit en börda 

för sina närstående (Kristofferzon et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008; Ostergaard Jensen & 

Petersson, 2002). 

 
Begränsad fysisk kapacitet 

Efter hjärtinfarkten ansåg många att deras fysiska kapacitet begränsades av trötthet, 

andfåddhet, bröstsmärta, svaga muskler och uthållighet, vilket hämmade deras återhämtning 

(Eriksson et al., 2009; Junehag et al., 2013a; Kristofferzon et al., 2005; Kristofferzon et al., 

2008). Den minskade fysiska kapaciteten beskrevs som en restriktion i deras återhämtning och 

det var svårt att acceptera den långsammare takten (Junehag et al., 2013a; Kristofferzon et al., 

2008). Tröttheten hade en stor inverkan på det vardagliga livet och gjorde att många hade ett 

större behov av att vila och kunde även leda till ett minskat socialt liv. Flera upplevde att de 
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inte fick förståelse för den trötthet som de hade drabbats av efter hjärtinfarkten (Eriksson et 

al., 2009; Junehag et al., 2013a; Kristofferzon et al., 2008; Ostergaard Jensen & Petersson, 

2002). Fysisk aktivitet kunde vara en provocerande faktor för bröstsmärta, vilket kunde  

orsaka ett sämre självförtroende (Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2005). Många 

beskrev hur de hade begränsningar i deras fysiska funktioner efter hjärtinfarkten och hur dessa 

gjorde att de var tvungna att anpassa sig till den nya situationen genom att ta det försiktigare, 

och inte överanstränga sig. Vissa beskrev även hur deras familj hade svårt för att acceptera 

deras förlorade styrka (Eriksson et al., 2009; Hildingh et al., 2006). 

 
Problematik i socialt nätverk 

Att inte få stöd och bekräftelse från sjukvården kunde leda till otrygghet. Det framkom av 

vissa personer att de inte fick tillräckligt med information och stöd från sjukvårdspersonalen, 

exempelvis dålig uppföljning och brist på stöd från hjärtmottagningen (Junehag et al., 2013b; 

Kristofferzon et al., 2005; Kristofferzon et al., 2008). När personalen inte var engagerad 

skapade de en otrygghet hos personerna, vilket ledde till att de hade svårt att få insikt i sin 

situation och de hämmades i sin utveckling (Bergman & Berterö, 2003). 

 

Svagt stöd från familjen och dåliga relationer kunde skapa en obalans i den vardagliga 

tillvaron. Kommunikationsbristen inom familjerelationen kunde framkalla fysiska symtom 

och resulterade även i att personerna höll sig mer för sig själva. Det fanns personer som inte 

hade något stöd alls från sin familj och en del personer upplevde att deras familjemedlemmar 

inte hade tid för dem. Det kunde också finnas tidigare problem i relationerna som bidrog till 

upplevelsen av ett svagt stöd (Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2005; Kristofferzon 

et al., 2008). 

 
Det visade sig även att ett för stort engagemang från närstående kunde orsaka negativa 

upplevelser hos personerna. Anhöriga kunde upplevas som överbeskyddande som ofta 

resulterade i att personerna fick en förstärkt sjukdomskänsla. De kände sig kontrollerade och 

övervakade, vilket i sin tur kunde provocera fram onödiga känslomässiga konflikter (Bergman 

& Berterö, 2003; Eriksson et al., 2009; Kristofferzon et al., 2005; Ostergaard Jensen & 

Petersson, 2002). I vissa fall kunde goda råd och omtanke från vänner upplevas som 

försvagande trots att de var medvetna om att det sas i all välmening. Samtidigt beskrevs även 

hur sårande det kunde vara när vännerna höll sig borta på grund av att de kände sig obekväma 

med att prata om sjukdomen (Bergman & Berterö, 2003; Junehag et al., 2013a). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Elo och Kyngäs (2008) beskriver vikten av att bevisa arbetets kvalitet genom att styrka dess 

trovärdighet. Då deras beskrivning av trovärdighet var något vagt beskriven i just denna 

artikel valde författarna att ta stöd även från andra källor för att kunna beskriva och diskutera 

begreppet. Inom den kvalitativa forskningen används begreppet trovärdighet för att bedöma 

en studies kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 
Författarna ansåg att en systematisk litteraturöversikt lämpade sig väl för att svara på syftet då 

metoden avser att täcka in all relevant litteratur för den preciserade frågan, både kvantitativ 

och kvalitativ forskning. Genom att göra litteratursökningen systematisk ökar tillförlitligheten 

och där igenom även trovärdigheten i studien (Henricson, 2017; Rosén, 2017). Om en allmän 

litteraturstudie valts istället hade möjligtvis resultatet blivit det samma men trovärdigheten 

hade påverkats då sökningen av artiklar hade kunnat baseras på vad författarna själva kände 

till. En systematisk litteraturöversikt uppfyller högre krav på trovärdighet än en allmän 

litteraturöversikt. Vid en allmän översikt finns risk att författaren enbart väljer ut studier som 

stödjer dennes åsikter. Den allmänna översikten kan ge en skev bild av hur förhållandena 

verkligen ser ut då författaren väljer studier den känner till snarare än alla som faktiskt 

existerar (Rosén, 2017). 

 
Studien hade inledningsvis en deduktiv ansats vilket innebar att den utgick från en teori. En 

deduktiv ansats kan ge en djupare förståelse för vad som ska studeras (Elo & Kyngäs, 2008). 

En god teoretisk referensram kan även möjliggöra en ökad förståelse för det fenomen som 

studeras. Innan en teori väljs ut är det viktigt att finna en lämplig teoretisk abstraktionsnivå 

och klargöra teorins räckvidd och precision i förhållande till det område som studien avser 

undersöka. En teoris räckvidd och precision eftersträvar att klargöra vad teorin uttalar sig om 

och vad teorin kan användas till. Det är således av stor vikt att undersökningsfrågan ställs i 

relation till teorins centrala begrepp (Bidstrup Jörgensen, 2010). Transitionsteorin lämpade sig 

väl för att få en djupare förståelse för vad som påverkar personernas återhämtningsperiod efter 

en hjärtinfarkt. Dock var det svårt att sortera in upplevelserna under teorins mer detaljerade 

och konkreta begrepp då begreppen var snarlika och ofta flöt in i varandra. Detta gjorde att 

författarna endast använde begreppen främjar och hämmar, vilka låg på en mer abstrakt nivå i 
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teoribeskrivningen och kodningen fick en mer induktiv ansats. Om studien hade gjorts helt 

induktivt hade inte samma djup nåtts och upplevelserna hade skapat en mer generell bild av 

det studerade fenomenet. Hela transitionsteorin översattes från engelska av författarna, 

eftersom den inte fanns utgiven på svenska. Detta kan eventuellt ha medfört feltolkningar. 

 
Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara publicerade från år 2000 och senare. 

Detta innebar att artiklarna i vissa fall kunde vara nästan var 20 år gamla. En risk med att 

välja äldre artiklar kan vara att innehållet i artiklarna inte längre är aktuellt. Författarna ansåg 

ändå att upplevelsen av återhämtningsperioden efter en hjärtinfarkt borde kunna upplevas på 

liknande vis idag och därmed inte märkbart påverka resultatet. Möjligtvis kan resultatet 

påverkats av att behandling och vårdtider ser annorlunda ut idag än för 20 år sedan. För att 

inte begränsa vem som berättade om upplevelsen av återhämtningsperioden och för att få en 

så bred beskrivning som möjligt av upplevelsen inkluderades artiklar med män och kvinnor. 

 
Författarna valde att använda sig av två databaser. Enligt Willman et al. (2016, kapitel 7) 

krävs att minst två databaser används i en systematisk litteratursökning och enligt Henricson 

(2017) stärks trovärdigheten då sökningarna görs i flera databaser. Dock kan det även ses som 

en begränsning att inte fler databaser nyttjades och resultatet kan ha påverkats då inte all 

relevant litteratur söktes som det beskrivs enligt Roséns (2017) metodbeskrivning. 

 
För att inkludera så mycket relevant litteratur som möjligt valdes sökorden myocardial 

infarction, heart attack, experience, experiences och recovery. Den breda sökningen 

resulterade i att vissa av de inkluderade artiklarna även hade med partners eller mentorer 

(artikel A, B och E) i resultatet. De delar av artiklarnas resultat som inte uttrycktes av 

personerna själva togs inte med i analysen och det påverkade därmed inte resultatet i studien. 

En artikel (artikel G) handlade inledningsvis om tiden på sjukhuset efter hjärtinfarkten. Den 

delen användes inte till resultatet. 

 
Kvalitetsgranskningen inleddes med att författarna var för sig bedömde kvaliteten på de 

inkluderade artiklarna med hjälp av ett kvalitetsgranskningsprotokoll. Protokollet som 

användes (bilaga 3) var avsett för att bedöma kvaliteten på kvalitativa artiklar. Då alla artiklar 

var kvalitativa gav det artiklarna en lämplig och rättvis bedömning. Tillsammans diskuterades 

de olika resultaten av kvalitetsgranskningen. Det rådde en enighet om den bedömda kvaliteten 

i samtliga artiklar. Några artiklar höll hög kvalitet (artikel C, G, och I) och resterande höll 
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medel kvalitet (artikel A, B, D, E, F och H), dessutom var alla artiklar inkluderade i studien 

peer reviewed vilket bidrar till att höja kvaliteten i arbetet och stärka trovärdigheten 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Genom att bägge parter bedömde kvaliteten oberoende av 

varandra stärktes resultatets trovärdighet (Henricson, 2017). En svaghet vid 

kvalitetsgranskningen kan vara att författarna till studien var väldigt oerfarna av att 

kvalitetsgranska vilket kan ha påverkat bedömningen. 

 
Dataanalysen genomfördes först individuellt, där författarna läste insamlade artiklars resultat, 

för att sedan tillsammans analysera och skapa en ny helhet. Under analysens gång har 

författarna flitigt diskuterat analysmaterialet för att undvika alltför stora tolkningar av 

materialet. Författarna hade kontakt med handledaren och diskuterade med kurskamrater för 

att göra en rättvis tolkning av analysmaterialet och för att säkerställa att analysen hade grund i 

det insamlade analysmaterialet (Mårtensson & Fridlund, 2017). I organiseringsfasen översatte 

författarna de valda meningsenheterna. Översättningen gjordes noggrant gemensamt för att 

undvika att kontexten i meningsenheten skulle förloras. Analysprocessen är tydligt 

presenterad för att öka trovärdigheten (Henricson, 2017). Den valda analysmetoden (Elo & 

Kyngäs, 2008) innebar att författarna behövde översätta beskrivningen från engelska, vilket 

kan medföra att vissa feltolkningar gjorts. 

 
Överförbarheten innebär hur väl resultatet kan överföras till andra grupper eller kontexter 

(Mårtensson och Fridlund, 2017). Det är något som läsaren ska kunna bedöma, därför har 

författarna under studiens gång varit tydliga och redovisat inkluderade artiklar (bilaga 4), 

beslut angående urval och beskrivit kontexten för att ge läsaren möjlighet att avgöra studiens 

överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). De inkluderade artiklarna kommer alla från 

Skandinavien där ländernas kultur och sjukvård inte skiljer sig märkbart från varandra vilket 

kan begränsa överförbarheten till andra världsdelar. Att studien inkluderar både mäns och 

kvinnors upplevelser gör att överförbarheten i studien ökar. 

 
Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av återhämtningsperioden efter en 

hjärtinfarkt för att uppmärksamma vad som främjar och hämmar en hälsosam transition. 

Intressanta fynd i resultatet var att det under återhämtningsperioden upplevdes som viktigt att 

finna en mening i det som hänt och orsakat den nya livssituationen, men även att ha en positiv 

inställning till det nya förändrade livet. Resultatet visade även hur viktigt det var med ett 
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starkt stöd från familjen för att ta sig igenom återhämtningsperioden. Ett fynd som förvånade 

var att en del personer hade negativa inställningar till att göra de livsstilsförändringar som 

krävdes för att förbygga att drabbas av en ny hjärtinfarkt. 

 
Att finna en mening med vad hjärtinfarkten hade orsakat visade sig vara viktigt i personernas 

återhämtning för att transitionen ska röra sig i en hälsosam riktning. Många betonade att de 

hade fått en andra chans och fokuserade mer på det som var betydelsefullt i livet. Att finna en 

mening stämmer överens med fynden i Baldacchinos (2011) studie som kom fram till att 

personer som hade insjuknat i en hjärtinfarkt omvärderade sin attityd mot sig själva och livet i 

sin helhet under återhämtningsperioden. Enligt Meleis et al. (2000) tillskriver personer 

oundvikligen en mening till transitioner och dess konsekvenser. Den förändrade livssynen 

bottnar i den kritiska vändpunkt i livet som hjärtinfarkten innebar. Vändpunkten är en orsak 

till att personen blir mer sårbar och leder till att personens identitet, roll, relationer, förmågor 

och beteenden formas om under transitionsprocessen (Meleis et al., 2000). Därmed blir det 

viktigt att sjuksköterskan bekräftar personens nya inställning och stödjer personen i den nya 

livssituationen för att främja en hälsosam transition. 

 
Ett förändrat synsätt på livet och hur det hanteras är genomgående i resultatet. I resultatet 

framkom att en positiv inställning främjade transitionen, vilket stämmer överens med 

Schiavon, Marchetti, Gurgel, Busnello och Reppold (2016) resultat som kom fram till att ett 

optimistiskt tänkande gynnade den fysiska hälsan hos patienter med hjärtsjukdom. Bedi och 

Brown (2005) menar dock att ett optimistiskt tänkande kan vara en försvarsreaktion för att 

hantera den allvarliga situation som uppkommer vid hjärtsjukdom (Bedi & Brown, 2005). En 

bristande insikt skulle kunna betyda att personen inte är mottaglig för förändringen i livet som 

hjärtinfarkten medförde, vilket försvårar återhämtningsprocessen och den hälsosamma 

transitionen. Meleis et al. (2000) menar att det finns indikatorer som visar om personer går 

mot en sårbar eller mot en hälsosam transition. Det är således viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar dessa tecken för att kunna sätta in omvårdnadsåtgärder och leda personer 

mot en hälsosam transition (Meleis et al., 2000). Smith, Banwell och Rakhit (2017) förklarar 

att en del personer bär med sig en positiv inställning redan innan transitionen påbörjas. Meleis 

et al. (2000) menar att personer som är engagerade och medvetna om fysiska, emotionella, 

sociala och miljömässiga förändringar har lättare för att träda in i transitionen (Meleis et al. 

2000). Eftersom personer till synes kan uppvisa tecken på att transition utvecklas i en 
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hälsosam riktning, till exempel optimistisk inställning, blir det en utmaning för sjuksköterskan 

att avgöra vad som är ett tecken på sårbarhet till skillnad från välmående. 

 
Ett annat viktigt fynd var betydelsen av ett starkt stöd från det sociala nätverket, framför allt 

från familjen. Många såg familjen som en motivation till att bli frisk och som en stor trygghet. 

Att få dela med sig av sina känslor bidrog till en bättre återhämtning. Därmed är en hållbar 

och stödjande familjesituation en grundläggande komponent i återhämtningsprocessen. 

Liknande samband hittades i en studie av Blikman, Jacobsen, Eide, och Meland (2014) där de 

kom fram till att ett socialt stöd bidrog till en förbättrad emotionell hälsa efter hjärtsjukdom. I 

en annan studie som undersökte sambandet mellan socialt stöd och återhämtning efter en 

hjärtinfarkt, framkom att ett bra socialt stöd resulterade i en lägre dödlighet under 

återhämtningsperioden (Lett m.fl., 2007). Enligt Meleis et al. (2000) är ett socialt stöd av stor 

betydelse för att främja en hälsosam transition. Att interagera, känna samhörighet och att 

befinna sig i en stärkande miljö är hälsosamma indikatorer på hur transitionsprocessen fortgår 

(Meleis et al., 2000). Resultatet visade även att ett svagt socialt stöd och dåliga relationer 

kunde resultera i att personerna isolerade sig, vilket försämrade deras möjligheter att 

återhämta sig. Detta bekräftades av Courtin och Knapp (2017) som fann att social isolering 

och ensamhet hade skadliga effekter på fysisk och psykisk hälsa (Courtin & Knapp, 2017). Ett 

bra socialt stöd har således en gynnsam effekt på återhämtningen efter en hjärtinfarkt, och 

minskar risken för negativa konsekvenser. Sjuksköterskan bör därmed uppmärksamma 

personers sociala nätverk och förstå vikten av det i transitionsprocessen. 

 
Ett förvånande fynd i resultatet var att de nya levnadsvanorna kunde upplevas negativt, trots 

medvetenheten om risken att få ytterligare en hjärtinfarkt. Personerna associerade sina dåliga 

vanor med upplevd hälsa. Det är därför viktigt att sjuksköterskan hjälper personen att finna 

motivation och se en mening med de nya levnadsvanorna. Efter en hjärtinfarkt erbjuds 

patienten att delta i hjärtskola och annan rehabiliterande vård som främst fokuserar på att ge 

information och utbildning kring nya levnadsvanor, såsom kost, motion och hjälp med att 

sluta röka (Eikeland et al., 2011; Socialstyrelsen, 2018b). Nicolai et al. (2018) kom fram till 

att anledningen till att personer inte genomför eller upprätthåller nya hälsosamma 

levnadsvanor beror på bristande socialt stöd, otillräcklig information från sjukvården och 

fysiska konsekvenser såsom viktuppgång vid rökstopp. De kom även fram till att det fanns ett 

behov från sjukvårdens sida att ge ett individuellt stöd till denna patientgrupp för att på ett 

tydligare sätt informera och uppmärksamma patienten om de följder som en ohälsosam livsstil 
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medför (Nicolai et al., 2018). Enligt Meleis et al. (2000) måste personen vara medveten om 

transitionen och erkänna den förändrade situationen för att transitionen ska kunna inledas. 

Först då kan effektiva omvårdnadsåtgärder utföras av sjuksköterskan. Nicolai et al. (2018) 

visade dock även att för mycket information och ältande kring de hälsosamma fördelarna med 

förbättrade levnadsvanor kunde bli kontraproduktivt, och stärkte i stället patientens val att 

exempelvis fortsätta röka. Meleis (2010, kapitel 9) menar att personer som genomgår en 

rollförändring i livet kräver ett särskilt stöd från individer som redan har genomgått samma 

eller liknande återhämtningsperioder från sjukdomar. Nydiagnostiserade patienter får träffa 

personer med erfarenhet av sjukdomens stadier och utbyta upplevelser relaterade till 

återhämtningen (Meleis, 2010, kapitel 9). Konsekvenserna av hjärtinfarkten kan motvilligt 

styra personen in i nya roller och levnadsvillkor. Eftersom gamla vanor kan vara svåra att 

bryta är det lämpligt att personen kan föra en dialog med andra personer som har återhämtat 

sig från en hjärtinfarkt. 

 

Slutsats 

Att drabbas av hjärtinfarkt är en kritisk vändpunkt och en begynnande transition i en persons 

liv. Resultatet i studien visade hur personliga villkor, sociala konstellationer och livshantering 

påverkade en hälsosam transition. För att kunna se personens unika förutsättningar för att 

uppnå en hälsosam transition, är det viktigt att sjuksköterskan ökar sin kunskap om den 

transition som personen genomgår och har en god och öppen relation med personen. Först när 

sjuksköterskan har förstått och synliggjort de faktorer som främjar respektive hämmar 

transitionen från sjuk till frisk kan sjuksköterskan hjälpa personen mot en hälsosam transition. 

Vidare forskning inom ämnet behöver fokusera mer på personers nya identitet, nya roll och 

personliga utveckling i samband med att de genomgår olika transitioner efter hjärtinfarkten. 

Detta skulle kunna förstärka sjuksköterskans förståelse för personer som har drabbats av 

hjärtinfarkt och bidra till en mer personcentrerad vård. För att förbättra kvaliteten med att 

motivera personer att förändra sina levnadsvanor kan hjärtskolor exempelvis bjuda in 

personer som redan har genomgått en fullständig återhämtning efter en hjärtinfarkt. Detta 

hade troligen varit en motiverande kraft för personer som har svårt för att förändra sina 

levnadsvanor. Genom att förbättra vården efter en hjärtinfarkt kan sjukskrivningar förkortas, 

vilket är till fördel för de drabbade, deras närstående men även för samhället, eftersom 

vårdkostnader och sjukskrivningar minskar. 
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Självständighet 

Samarbetet mellan Marcus och Charlotta fungerade mycket bra under hela studiens gång. De 

meningsskiljaktigheter som uppstod var få och kunde på ett samlat vis diskuteras och lösas. 

Större delen av studien gjordes gemensamt, dock valde författarna att påbörja delar i 

bakgrunden var för sig för att sedan diskutera och slutföra gemensamt. Bakgrunden skrevs, 

utvecklades, omarbetades och formades på nytt gemensamt av de bägge författarna. Marcus 

hade ett större ansvar för artikelsökningarna, Charlotta hade ett större ansvar för metod-delen  

i studien. Analysen utfördes, efter den enskilda läsningen, gemensamt. Resultatet och samtliga 

diskussioner sammanställdes gemensamt. Alla delar i studien har gemensamt redigerats och 

utvecklats så att författarna kände sig nöjda med det slutgiltiga resultatet. 
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Bilaga 1 Databassökning 

Sökningar i CINAHL mellan 2019-04-15 till 2019-04-30 
 

Söknummer 
och sökord 

Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 
vidare till 
kvalitets- 
granskning 

Antal 
valda 
artiklar 

#1 
(MH 
“Myocardial 
infarction”) 

Peer reviewed, 
research article, 
published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

14,624      

#2 
”Heart attack” 

Peer reviewed, 
research article, 
published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

21,269      

#3 
”Experience” 

Peer reviewed, 
research article, 
published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

130,493      

#4 
“Experiences” 

Peer reviewed, 
research article, 
published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

130,493      

5# 
(MH 
”Recovery”) 

Peer reviewed, 
research article, 
published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

13,729      

#6 
#1 OR #2 

Peer reviewed, 
research article, 
published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

21,269      

#7 
#3 OR #4 

Peer reviewed, 
research article, 
published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

130,493      

#8 
#5 OR #7 

Peer reviewed, 
research article, 
published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

142,736      

#9 
#6 AND #8 

Peer reviewed, 
research article, 
published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

971 971 56 18 9 8 
(A, B, C, 
D, E, F, 
G, I) 

 
MH = Cinahl subject headings/Tesaurus 
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Bilaga 2 Databassökning 

Sökningar i PUBMED mellan 2019-04-15 till 2019-04-30 
 

Söknummer 
och sökord 

Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 
vidare till 
kvalitets- 
granskning 

Antal 
valda 
artiklar 

#1 
”Myocardial 
Infarction” 
[MeSH] 

Published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

73,853      

#2 
”Heart attack” 

Published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

133,026      

#3 
”Experience” 

Published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

482,558      

#4 
”Experiences” 

Published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

482,197      

#5 
”Recovery” 

Published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

335,475      

#6 
#1 OR #2 

Published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

146,037      

#7 
#3 OR #4 

Published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

482,801      

#8 
#6 AND #7 
AND #5 

Published from 
2000-01-01 to 
2019-04-30, 
English 

271 271 27 9 2 1 
(H) 
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsprotokoll 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 175–176). 

 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval ……………………… 

Finns det ett tydligt syfte? 

Patientkarakteristika 

 
 

Är kontexten presenterad? 

Etiskt resonemang? 

Urval 

– Relevant? 

– Strategiskt? 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

– datainsamling tydligt beskriven? 

– analys tydligt beskriven? 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? 

– Råder datamättnad? 

– Råder analysmättnad? 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? 

– Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? 

Genereras teori? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

Antal ……………. 

Ålder ……………. 

Man/kvinna …….. 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

Huvudfynd Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys 

adekvat? ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□Hög □Medel □Låg 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 
 

Författare, År, 
Land 

Titel Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

A 
Eriksson, M., 
Asplund, K., & 
Svedlund, M. 
År: 2009 
Land: Sverige 

Patients´and their 
partners´experiences of 
returning home after 
hospital discharge 
following acute 
myocardial infarction 

Syftet med studien var 
att beskriva patienters 
och deras partners 
upplevelse av tiden 
efter utskrivning från 
sjukhus efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
öppna frågor. 
Elva män och fyra 
kvinnor samt 
deras partners. 
Medelålder 59 år. 

Resultatet visar att 
deltagarna och 
deras partners 
beskrev perioden 
efter utskrivningen 
som att de kände 
trygghet i sitt hem, 

Medel 

 en inre känsla av  

 säkerhet och som  

 ett sökande efter  

 det normala.  

B 
Junehag, L., 
Asplund, K., & 
Svedlund, M. 
År: 2013 
Land: Sverige 

A qualitative study: 
Perceptions of the 
psychosocial 
consequences and 
access to support after 
an acute myocardial 
infarction 

Syftet med studien var 
att beskriva individers 
uppfattningar av de 
psykosociala 
konsekvenserna efter 
en akut hjärtinfarkt 
och deras tillgång till 
stöd efter händelsen. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
öppna och 
stängda frågor. 
14 män och sex 
kvinnor. Sju män 
och två kvinnor 

Resultatet visar att 
deltagarna 
upplevde 
psykosociala 
konsekvenser som 
ångest och rädsla 
att drabbas igen. 

Medel 

 hade mentorer. Deltagarna utan  

 Medelålder på mentor önskade att  

 deltagare med de kunde fått  

 mentorer var 62,2 något slags  

 år. Medelålder på organiserat stöd  

 deltagare utan efter  

 mentorer var 60,3 hjärtinfarkten.  

 år. Många var  

  missnöjda med  

  uppföljningen  

  under  

  återhämtnings-  

  perioden.  

C 
Wieslander, I., 
Mårtensson, J., 
Fridlund, B., & 
Svedberg, P. 
År: 2016 
Land: Sverige 

Women´s experiences 
of how their recovery 
process is promoted 
after a first myocardial 
infarction: Implications 
for cardiac rehabilitation 
care 

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
kvinnors 
återhämtningsperiod 
främjas efter en första 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
öppna och 
stängda frågor. 
26 kvinnor. 
Medelålder 60 år. 

Resultatet visar att 
återhämtnings- 
processen är en 
mångsidig process 
med en önskan att 
utveckla och 
angripa ett nytt 
perspektiv på livet. 

Hög 

 Det som  

 påverkade  

 angreppssättet på  

 perspektiven var  

 av beteende-  

 mässig-, social-  

 och psykologisk  

 natur.  
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D 
Kristofferzon, M- 
L., Löfmark, R., 
& Carlsson, M. 
År: 2008 
Land: Sverige 

Managing consequences 
and finding hope – 
experiences of Swedish 
women and men 4-6 
months after myocardial 
infarction 

Syftet med studien var 
att beskriva 
upplevelsen av 
vardagslivet hos 
svenska kvinnor och 
män fyra till sex 
månader efter en 
hjärtinfarkt och deras 
förväntningar på 
framtiden. 

Kvalitativ, 
semistrukturerad, 
individuell 
intervjustudie. 
20 kvinnor och 20 
män. Medelålder 
på kvinnor 65 år. 
Medelålder på 
män 66 år. 

Resultatet visar att 
många av 
deltagarna ännu 
inte hittat stabilitet 
i livet även om det 
kändes bättre än i 
den tidigare fasen 

Medel 

 av återhämtnings-  

 perioden. De  

 brottades med  

 hälsoproblem,  

 livsstilsföränd-  

 ringar, känslor och  

 förändringar i  

 deras sociala liv.  

 Deras sociala stöd  

 motiverade dem  

 att gå vidare i  

 livet. De fann nya  

 värden i livet och  

 såg hoppfullt på  

 framtiden.  

E 
Junehag, L., 
Asplund, K., & 
Svedlund, M. 
År: 2013 
Land: Sverige 

Perceptions of illness, 
lifestyle and support 
after an acute 
myocardial infarction 

Syftet med studien var 
att beskriva individers 
uppfattning om deras 
livsstil och stöd, ett år 
efter en hjärtinfarkt, 
med eller utan 
mentorer. 

Kvalitativ, 
semistrukturerad, 
individuell 
intervjustudie. 
14 män och sex 
kvinnor. 
Medelåldern på 

Resultatet visar att 
deltagare med och 
utan mentorer 
hade både likheter 
och skillnader i 
återhämtnings- 
perioden. 

Medel 

 deltagare med Deltagarna var  

 mentorer 62,2 år. medvetna om  

 Medelålder på vikten av att leva  

 deltagare utan hälsosamt. De  

 mentorer 60,3 år. önskade att de  

  skulle leva som  

  innan  

  hjärtinfarkten och  

  kunde se positivt  

  på framtiden.  

F 
Kristofferzon, L., 
Löfmark, R., & 
Carlsson, M. 
År: 2005 
Land: Sverige 

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

Syftet med studien var 
att beskriva 
upplevelsen av 
vardagslivet hos 
kvinnor och män 
under de fyra till sex 
första månaderna efter 

Kvalitativ, 
semistrukturerad, 
intervjustudie 
med 20 kvinnor 
och 20 män (en 
man valde att dra 
sig ur senare i 

Resultatet visar att 
fysiska symtom 
och känslomässigt 
lidande var det 
vanligaste 
problemet i den 
tidiga fasen av 

Medel 

 en hjärtinfarkt. Med studien). återhämtningen.  

 fokus på problem, Medelålder på Dessa problem  

 problemhantering och kvinnor 65 år. bearbetades  

 stöd från deras Medelålder på genom att ändra  

 nätverk. män 66 år. attityder, vanor  

   och genom att lita  

   på sina egna  

   förmågor. Stödet  

   från omgivningen  

   var bra men ibland  

   fanns där problem  

   i  

   kommunikationen.  
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G 
Ostergaard 
Jensen, B., & 
Petersson, K. 
År: 2002 
Land: Danmark 

The illness experiences 
of patients after a first 
time myocardial 
infarction 

Syftet med studien var 
att undersöka 
patientens upplevelse 
av sjukdom efter en 
första hjärtinfarkt med 
fokus på livssituation 
och 
återhämtningsperioden 
över tid. 

Kvalitativ, 
semistrukturerad, 
individuell 
intervjustudie 
med åtta kvinnor 
och 22 män. 
Medelålder på 
kvinnor 62,6 år. 
Medelålder på 
män 58,7 år. 

Resultatet visar att 
deltagarna hade en 
osäkerhet till sin 
livssituation efter 
hjärtinfarkten. 
Alla deltagare 
kände ett behov av 

Hög 

 att få information  

 och kunskap om  

 sitt tillstånd för att  

 kunna blicka  

 framåt i livet.  

H 
Hildingh, C., 
Fridlund, B., & 
Lidell, E. 
År: 2006 
Land: Sverige 

Access to the World 
After Myocardial 
Infarction: Experiences 
of the Recovery Process 

Syftet med studien var 
att förklara 
återhämtnings- 
mönstret efter en 
hjärtinfarkt med fokus 
på patientens 
upplevelse. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 16 deltagare, 
blandat män och 
kvinnor. 

Resultatet visade 
att återhämtnings- 
perioden bestod av 
att skapa förmågor 
att klara perioden, 
hitta sätt att 
komma förbi 

Medel 

 hinder i åter-  

 hämtningen som  

 ledde dem mot en  

 nyorientering.  

I 
Bergman, E., & 
Berterö, C. 
År: 2003 
Land: Sverige 

Grasp life again. A 
qualitative study of the 
motive power in 
myocardial infarction 
patients 

Syftet med studien var 
att uppnå ökad 
kunskap och förståelse 
för vad den drivande 
kraften är och hur det 
påverkar individens 

Grounded theory. 
Kvalitativ 
intervjustudie 
med sex kvinnor 
och sju män. 
Åldrarna 39–72 

Resultatet visade 
att den drivande 
kraften att komma 
tillbaka till livet 
igen var baserat på 
deltagarnas 

Hög 

 återhämtning och år. livslust.  

 återvändandet till ett    

 fungerande dagligt liv.    
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Bilaga 5 Analysexempel 

Exempel på meningsenheter, koder och underkategorier utifrån huvudkategorin främjar mot 

en hälsosam transition. 

Meningsenhet Kod Underkategori 

Andra bidragande faktorer till deras återhämtning var: 
att kunna dela med sig av sina tankar och känslor, 
uppleva närhet med deras väninnor, få stöd från 
arbetskamrater, i kyrkan, från syskon och föräldrar, och 
tillbringa långa perioder under semestern hemma 
tillsammans med familj och vänner. 

Närstående 
bidrog till 
återhämtning 
främjar 

Stödjande 
socialt nätverk 

Det var främst makar som ansågs vara den viktigaste 
resursen. 

Makar en viktig 
resurs främjar 

Stödjande 
socialt nätverk 

Alla deltagare pratade om hur viktigt det var att få stöd 
från deras släktningar. 

Stöd från 
släktningar 
främjar 

Stödjande 
socialt nätverk 

När det gäller att värdera stöd från familj och vänner, 
betonade kvinnorna vikten av deras relation med 
familjemedlemmar och andra i vardagslivet, och att 
detta var väsentligt för deras återhämtning. 

Familj väsentlig 
för 
återhämtning 
främjar 

Stödjande 
socialt nätverk 

De flesta deltagare bodde på landsbygden, och miljön 
betydde allt, det vill säga en bättre livskvalitet. 

Miljön främjar Välgörande 
livsstil 

Fritidsaktiviteter hjälpte dem att hitta en balans i livet 
igen. 

Fritidsaktiviteter 
främjar 

Välgörande 
livsstil 

Stöd från sjukvården gav de flesta kvinnor styrka att lita 
på deras egna förmågor när de skulle testa 
begränsningar, prioritera sig själva, hantera medicinska 
behandlingar, symtom och göra egna bedömningar. 

Sjukvården gav 
stöd främjar 

Stödjande 
socialt nätverk 

Kvinnor sa också att andra kvinnor i deras hjärtskola var 
väldigt stödjande. 

Hjärtskola var 
stödjande 

Stödjande 
socialt nätverk 

När de mötte folk i rehabiliteringsgruppen fanns det 
möjligheter att jämföra sig själv med andra, och det var 
en lättnad att inte vara ensam. 

Att inte vara 
ensam främjar 

Stödjande 
socialt nätverk 

De beskrev också att återkomsten till det vanliga livet 
involverade att acceptera situationen, och även vara 
medveten om och förstå vad som hade hänt. 

Acceptera 
situationen 
främjar 

Positiv 
livshantering 

Upplevelser av att vara konfronterad av döden på nära 
avstånd, påverkade patienterna att ta kontroll över deras 
egna liv. De insåg helt plötsligt att den enda personen 
som kunde ansvara för deras liv var de själva. 

Ansvara för sina 
liv främjar 

Positiv 
livshantering 

Att ha en kontinuerlig dialog med vårdpersonal var 
viktigt för att främja deras återhämtningsprocess. 

Kommunikation 
främjar 

Stödjande 
socialt nätverk 
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Bilaga 6 Analysexempel 

Exempel på meningsenheter, koder och underkategorier utifrån huvudkategorin hämmar mot 

hälsosam transition. 

Meningsenhet Kod Underkategori 

Vissa var också rädda för att fysisk ansträngning 
skulle resultera i en ny hjärtinfarkt. 

Rädsla hämmar Negativa 
känslor 

Rädsla var ett hinder i det dagliga livet och 
informanterna beskrev hur skrämmande det var att 
sova, på grund av rädslan att något hemskt skulle 
hända. 

Rädsla hämmar Negativa 
känslor 

Men oro begränsade mycket fortfarande en del 
patienter. 

Oro hämmar Negativa 
känslor 

Andra kände inget stöd från dem. Deras barn hade 
inte tid för dem eller så hade de väldiga 
problematiska relationer med deras fruar/exfruar. 

Problem i relationer 
hämmar 

Problematik i 
sociala nätverk 

Alla deltagare, oavsett om de hade mentorer, 
uttryckte missnöje med uppföljning och bristande 
stöd från hjärtmottagning. 

Dåligt stöd från 
sjukvård hämmar 

Problematik i 
sociala nätverk 

Flera patienter uttryckte rädsla. Rädsla hämmar Negativa 
känslor 

Vissa deltagare undvek de sociala liv de hade, 
ibland på grund av envis trötthet. 

Trötthet hämmar Begränsad 
fysisk kapacitet 

Andfåddhet och svaga muskler begränsade också 
deras aktivitet. 

Fysisk svaghet 
hämmar 

Begränsad 
fysisk kapacitet 

Att känna sig trött under dagen var ett symtom 
som patienterna beskrev som en negativ aspekt av 
hjärtinfarkten. 

Trötthet hämmar Begränsad 
fysisk kapacitet 

Deltagarna oroade sig alltid över att få en ny 
hjärtinfarkt, speciellt under den tidiga 
återhämtningsperioden. 

Oro hämmar Negativa 
känslor 

Vissa patienter beskrev deras partner som icke- 
stödjande. 

Dåligt stöd hämmar Problematik i 
sociala nätverk 

 


