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Sammanfattning
Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år omkring 31 000 människor i en hjärtinfarkt och detta
är den vanligaste orsaken till behovet av akut sjukvård. Hjärtinfarkt är en akut händelse till
följd av den aterosklerotiska processen som är ett kroniskt tillstånd i kroppens blodkärl.
Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom beskrivs som olika för alla människor och
beror på vilken typ av sjukdom som orsakat tillståndet. Plötsliga och oväntade påfrestningar
kan utgöra ett hot mot den fysiska existensen och tillfredsställelsen i livet. Sjuksköterskan
träffar dessa personer på flera olika vårdinstanser och det kan därför vara av vikt att ha
förståelse för denna patientgrupp.
Syfte: Syftet var att belysa hur personer som genomgått en hjärtinfarkt upplever livet efter
utskrivning.
Metod: Studien gjordes genom en litteraturstudie med kvalitativ ansats där åtta vetenskapliga
artiklar ligger till grund för studiens resultat. Analysen utfördes enligt Graneheim och
Lundmans (2004) tolkning av Krippendorff´s innehållsanalys.
Resultat: Efter en hjärtinfarkt upplevde många personer att de inte längre kände igen sin
kropp till följd av rädsla, trötthet och skörhet. Många personer upplevde också att de fått
bristande information om sitt tillstånd vilket resulterade i undvikande beteende samt ovisshet
om framtiden. Personerna upplevde ett behov av stöd från det sociala nätverket och hälsooch sjukvården för att kunna gå vidare efter hjärtinfarkten. Personerna hade även upplevelser
om anpassning till den nya situationen efter en hjärtinfarkt såsom livsstilsförändringar, återgå
till arbetet och att livet prioriteras annorlunda.
Slutsats: Resultatet i denna studie kan bidra till ökad förståelse och kunskap om vad som
generellt behövs förbättras under sjukhusvistelsen hos personer som har genomgått en
hjärtinfarkt för att underlätta livet efter utskrivning. Denna generella kunskap tillsammans
med att personens livsvärld beaktas skulle kunna bidra till förbättrad klinisk praxis i mötet
med och i omvårdnaden av dessa patienter.
Nyckelord: efter utskrivning, hjärtinfarkt, livsvärld, upplevelse.
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Inledning
Många personer beskriver hjärtinfarkt som en krisartad, allvarlig och livshotande händelse
som påverkar livet (Wiles, 1998) och i Sverige är detta den vanligaste orsaken till att
människor behöver akut sjukvård (Socialstyrelsen, 2009). Svedlund, Danielson och Norberg
(1999) menar att sjuksköterskan många gånger upplever det komplicerat att vårda patienter
som genomgått en hjärtinfarkt då det både är svårt och tar tid att etablera en relation med
dessa patienter. Samtidigt beskriver Stenestrand, Lidbäck och Wallentin (2006) att
sjukhusvistelsen efter en hjärtinfarkt har blivit kortare till följd av att en effektivare
behandlingsmetod utvecklats vilket enligt Hjärt-Lungfonden (2014) har lett till en minskning
av antalet vårddagar, förändrade restriktioner om sängläge, kortare sjukskrivning och en
minskad risk för dödsfall. Alla dessa faktorer kan enligt Sampson, O'Cathain & Goodacre
(2008) bidra till att en del patienter betraktar hjärtinfarkten som en akut händelse istället för
att inse det kroniska tillståndet. Detta kan innebära att sjuksköterskan behöver vara medveten
om det mest väsentliga i omvårdnaden under den korta sjukhusvistelsen. Detta för att hinna
förbereda patienten att möta livet efter utskrivning och för att patienten ska kunna förstå det
kroniska tillståndet. Eftersom så många insjuknar skulle dessutom dessa patienter kunna
påträffas på flera olika vårdinstanser. Därför kan det vara av vikt att belysa dessa personers
upplevelse av livet efter en hjärtinfarkt genom en litteratursammanställning för att bidra med
kunskap och förståelse i omvårdnaden av denna patientgrupp.

Bakgrund
Hjärtinfarkt
Varje år insjuknar enligt Socialstyrelsen (2013) omkring 31 000 människor av en hjärtinfarkt i
Sverige där cirka 60 procent av fallen är män och 40 procent är kvinnor. Risken för att
insjukna i en hjärtinfarkt ökar i takt med stigande ålder, dock är det idag många yngre
personer (<60 år) som insjuknar (ibid). Wallentin (2010) menar att hjärtinfarkt uppstår då ett
aterosklerotiskt plack i hjärtats kranskärl brister och orsakar en blodpropp som förtränger eller
helt täpper igen kärlet och där med blodflödet till hjärtat. Wallentin (2010) beskriver att ett
aterosklerotiskt plack bildas genom en inflammatorisk process i kärlväggen till följd av
immunförsvarets försök att reparera skador på den. När den inflammatoriska processen
fortgår under en längre tid blir den kronisk och går aldrig att bota utan endast att förebygga
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(ibid). Vidare beskriver Wallentin (2010) att en total blockering orsakar ST-höjningsinfarkt
(STEMI) vilket räknas som den allvarligaste typen av hjärtinfarkt och leder ofta till svårare
konsekvenser. En förträngning i ett kranskärl orsakar antingen icke-ST-höjningsinfarkt
(NSTEMI) eller instabil angina vilket är en mildare typ av hjärtinfarkt (ibid). Om blodflödet
till hjärtat upphör helt under mer än 15-30 minuter uppstår skador på hjärtmuskulaturen vilka
aldrig kan repareras (Socialstyrelsen, 2008). Wallentin (2010) menar att dessa skador även
kan leda till hjärtsvikt eller andra kroniska hjärtsjukdomar.
Lindahl (2010) beskriver att diagnostisering av hjärtinfarkt görs genom anamnes och
medicinska undersökningar. Behandlingen under pågående hjärtinfarkt går enligt Wallentin
(2010) ut på att lindra patientens symtom samt att minska utvecklingen av infarkten och dess
allvarliga konsekvenser. Vidare beskriver SWEDEHEART (2013) att dagens behandling
främst sker genom PCI. Detta är ett kateterburet kranskärlsingrepp som används för att vidga
det tilltäppta kärlet vilket även kan fixeras med hjälp utav ett stent för att förhindra att en ny
blockering uppstår (ibid). PCI har resulterat i reducerad blödningsrisk och ökad överlevnad
(SWEDEHEART, 2013) jämfört med propplösande läkemedel, så kallad Trombolys, vilket
tidigare var den främsta behandlingsmetoden av hjärtinfarkt. Dock används denna metod än
idag på grund av dess lätta tillgänglighet och snabba administreringssätt (James, 2010).
Enligt Sundström (2010) finns det omkring 200 riskfaktorer för att drabbas av en hjärtinfarkt,
dessa kan vara modifierbara eller icke modifierbara. Socialstyrelsen (2009) beskriver att de
vanligaste riskfaktorerna är; högt blodtryck, höga kolesterolnivåer, rökning, låg fysisk
aktivitet och förmaksflimmer då dessa kan ses hos två tredjedelar av dem som insjuknar.
Sundström (2010) menar att även hög ålder och manligt kön utgör en större risk för att
insjukna i en hjärtinfarkt. Socialstyrelsen (2009) redogör att en stor del av alla hjärtinfarkter i
Sverige skulle kunna förhindras om fler människor förändrade sina levnadsvanor. Vidare
menar Socialstyrelsen (2009) att hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i detta arbete
genom primär- och sekundärprevention. Primärprevention är åtgärder som avser att förhindra
eller skjuta upp ett insjuknande i hjärtinfarkt hos friska personer vilket främst görs genom
hälsosamtal där syftet är att identifiera dåliga levnadsvanor och att motivera till förändring
(ibid). Sekundärprevention bör utgöra en stor del av människans liv efter utskrivning från
sjukhus och innebär enligt Socialstyrelsen (2009) åtgärder efter en hjärtinfarkt som både på
kort och lång sikt ska minska död, återinsjuknande och fortsatt sjukdomsprocess av
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ateroskleros. Detta kan innebära förändringar av livsstilsfaktorer, medicinsk behandling av
riskfaktorer och ibland invasiv behandling av kranskärlssjukdom (ibid).

Livet efter utskrivning
Hambraeus (2010) beskriver att hjärtrehabilitering och sekundärprevention har ett samband då
åtgärderna som genomförs har som ändamål att patienten ska återhämta sig men också att
risken för återinsjuknande ska förebyggas efter utskrivning. Vidare menar Hambraeus (2010)
att patienterna genom hjärtrehabiliteringen ska få ökade kunskaper om sjukdomens orsaker,
konsekvenser, behandling och genom detta kunna leva ett liv med så lite oro för sjukdomen
som möjligt. För personer i arbetsför ålder innebär detta att kunna återgå till arbetslivet och
återuppta fritidsaktiviteter (ibid). Socialstyrelsen (2008) menar att hjärtrehabilitering syftar till
att optimera patientens fysiska, psykiska och sociala funktion vilket innebär att stabilisera,
bromsa och om det går upphäva progressionen av den underliggande aterosklerotiska
processen. Därigenom minskas patientens morbiditet och mortalitet (ibid). Enligt Hambraeus
(2010) erbjuder idag de flesta landsting en form av hjärtrehabiliteringsprogram som kallas för
hjärtskola. Enligt det nationella kvalitetsregistret Sephia (2012) är hjärtskola ett övergripande
hjärtrehabiliteringsprogram om kranskärlssjukdom i grupp efter utskrivning. Detta program
ska innehålla utbildningstillfällen om hälsosamma kostvanor, tobak, stress, fysisk aktivitet
och träning samt hjärtsjukdomens orsak, konsekvenser och behandling (ibid).
Öhman, Söderberg & Lundman (2003) menar att upplevelsen av att drabbas av en kronisk
sjukdom, exempelvis ateroskleros som orsakar hjärtinfarkt, ofta sätter djupa spår och väcker
starka känslor även lång tid efter insjuknandet. Vidare menar Öhman et al. (2003) att kroppen
ofta uppfattas som bräcklig vid en kronisk sjukdom vilket gör att patienten kan få en känsla av
att vara annorlunda jämfört med före sjukdomen och att det vardagliga livet begränsas. Detta
kan hämma känslan av hälsa och välbefinnande och många personer kan uppleva ett behov av
något mer än enbart medicinsk behandling (ibid). Efter en hjärtinfarkt upplevs detta som
starkast i det tidiga skedet efter utskrivning men blir bättre med tiden (Junehag, Asplund &
Svedlund, 2014; Tod, 2008; Wiles, 1998). Med hänsyn till detta avser livet efter utskrivning i
denna studie en månad upp till två år efter sjukhusvistelsen för att belysa vardagliga
upplevelser efter en hjärtinfarkt och inte upplevelser i det tidiga skedet.
Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom är olika för alla människor (Öhman et al.,
2003) och beror på dess livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg,
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2003). Upplevelse avser enligt Egidus (2008) vanligtvis att något tas in och i sin tur påverkar
sättet att vara, känna och tänka vilket syftar till att vara med om någonting och inte enbart att
höra talas om det. Cullberg (2006) menar att plötsliga och oväntade upplevda påfrestningar, så
som att insjukna i en hjärtinfarkt, kan utlösa en traumatisk kris. Detta utgör ett hot mot den
fysiska existensen, den sociala identiteten och tryggheten samt mot de grundläggande
möjligheterna till tillfredsställelse i livet (ibid). Oberoende av vad som utlöser en kris är
krisförloppet detsamma men kan upplevas olika starkt och störande beroende på vilken person
som drabbas (Cullberg, 2006). Vidare beskriver Cullberg (2006) att krisförloppet består av
fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Innebörden
av krisförloppet som den kroniska sjukdomen utlöst beror på tidigare livserfarenheter hos den
person som insjuknat (ibid).

Teoretisk referensram
Livsvärld
Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärld är den värd som vi lever våra vardagliga liv i, denna
påverkas av personens tidigare livserfarenheter och är individuell. Livsvärlden påverkar hur
en person förstår, beskriver och ser på den levda världen och därav även synen på hälsa och
välbefinnande (ibid). Detta skulle därför kunna innebära att livsvärlden påverkar upplevelsen
av livet efter en hjärtinfarkt. Vidare beskriver Dahlberg et al. (2003) att människan får tillgång
till världen och livet via kroppen vilket innebär att varje kroppslig förändring påverkar denna
tillgång och förändrar livsvärlden. Detta blir speciellt tydligt då människan insjuknar i en
kronisk sjukdom eller annat lidande (ibid), såsom en hjärtinfarkt, vilket utgör både en plötslig
kroppslig förändring men också ett kroniskt tillstånd.
Dahlberg, et al. (2003) beskriver att en god vård innebär att lindra lidande och öka
välbefinnande genom ett patientperspektiv vilket uppstår genom en vårdrelation mellan
sjuksköterska och patient. Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att sjuksköterskan måste sätta
sig in i patientens livsvärld för att kunna se på saker och förstå dessa ur patientperspektivet.
Patientperspektivet framställs genom sjuksköterskans intresse för patientens egen berättelse
vilket görs genom kommunikation som i sin tur ger information om vad patienten behöver för
att uppleva välbefinnande (ibid). För att en vårdrelation ska uppstå menar Dahlberg et al.
(2003) att det krävs öppenhet och reflektion från sjuksköterskans sida. Samtidigt finns det
hinder för sjuksköterskan att skapa en vårdrelation till patienten såsom tidsbrist, vilket gör att
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vårdrelationen kan bli både positiv och negativ (ibid). Dahlberg et al. (2003) menar att en
positiv vårdrelation leder till lindrat lidande och ökat välbefinnande hos patienten medan en
negativ vårdrelation kan göra att vårdlidande uppstår. Det är sjuksköterskans ansvar att en
positiv vårdrelation skapas och vårdlidande undviks (ibid). Enligt Dahlberg et al. (2003)
uppstår vårdlidande till följd av omedvetet handlande, bristande kunskap samt avsaknad av
reflektion och beskrivs därför vara ett onödigt lidande som i största möjliga mån bör
förhindras. Vidare beskriver Dahlberg et al. (2003) att vårdlidande även kan uppstå om
sjuksköterskan är för inriktad på att följa vissa tillvägagångssätt istället för att ta hänsyn till
patientens individuella behov och önskningar. Ibland kan sjuksköterskan vara för upptagen
med att utbilda patienten om exempelvis dennes sjukdom, utan att ta reda på om patienten
verkligen är i behov av denna kunskap (ibid).
Det finns generella likheter mellan olika personers livsvärldar vilket gör att upplevelsen av
något kan bli densamma, dock finns även olikheter som gör att upplevelser skiljer sig åt
(Dahlberg et al., 2003). Därav kan det finnas både generella och individuella upplevelser av
att ha drabbats av en hjärtinfarkt (Öhman, et al., 2003). För att sjuksköterskan inte ska anpassa
patienten enbart till de generella kunskaperna utan även att de individuella upplevelserna ska
tas till vara på menar Dahlberg et al. (2003) att det som sjuksköterska är av stor vikt att hålla
sig öppen, följsam och förutsättningslös i mötet med patienten. Detta för att kunna sätta sig in
i dennes livsvärld och ge den optimala omvårdnaden (ibid). Samtidigt är dock kunskaperna
om de generella upplevelserna av stor vikt som grund att stå på både för att kunna göra
dialogen med patienten meningsfull men även för att kunna anpassa omvårdnaden på bästa
sätt (Dahlberg et al., 2003).

Syfte
Syftet var att belysa hur personer som genomgått en hjärtinfarkt upplever livet efter
utskrivning.

Metod
Studien utfördes genom en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Willman, Stoltz och
Bahtsevani (2011) innebär kvalitativ metod att forskaren vill skapa sig en förståelse för olika
upplevelser eller belysa subjektiva upplevelser, uppfattningar och erfarenheter från olika
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deltagare. Axelsson (2012) beskriver att litteraturstudier innebär en sammanställning av redan
befintlig forskning inom ett visst område.

Urval
Artiklarna som inkluderades i studien skulle vara genomförda med kvalitativ metod och
omfatta både män och kvinnor i alla åldrar, dock behövde inte detta vara representerat i varje
enskild artikel. Intervjuerna skulle vara genomförda mellan en månad och två år efter
hjärtinfarkten, publicerade mellan år 2000-2014, skrivna på svenska eller engelska och peer
reviewed granskade. Peer reviewed innebär att artikeln är granskad av kollegor inom området
(Willman et al., 2011).

Datainsamling
Artiklar har sökts i Pubmed och Cinahl. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är Pubmed en
sökmotor som även inkluderar material från Medline. Databasen innehåller tidskriftsartiklar
som täcker både medicin, omvårdnad och odontologi (ibid). Vidare menar Forsberg och
Wengström (2013) att Cinahl är en databas som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar,
monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt som täcker omvårdnad,
sjukgymnastik och arbetsterapi. Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning och
innehåller en del tidskrifter som inte finns i Pubmed (ibid). För att undvika snedvridet urval är
det enligt Willman et al. (2011) av stor vikt att söka litteratur från flera olika källor.
Artikelsökningar i databaserna gjordes genom fritext- kombinerad- och manuell sökning
(bilaga 1). Den första sökningen gjordes genom fritextsökning som enligt Axelsson (2012) är
en bra början för att få en överblick av vetenskapliga publikationer inom området och för att
få hjälp till att precisera nästkommande sökningar. Enligt Willman et al. (2011) inkluderar
fritextsökning alla tidskrifter som någonstans innehåller det sökta ordet. Detta innebär att
sökningen blir bred och innefattar många artiklar som inte är relevanta för det specifika ämnet
(ibid).
Vid fritextsökningen skapades sökblock för varje område som därefter kombinerades genom
de booleska operatorerna ”AND” och ”OR”. Willman et al. (2011) beskriver att sökblock
vanligtvis används för att hitta så många artiklar som möjligt genom att använda närliggande
söktermer som ingår i ett visst specifikt område. Sökblocken kombineras sedan för att nå det
slutliga sökresultatet (ibid). Forsberg och Wengström (2013) beskriver att de booelska
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operatorerna används för att kombinera sökord och sökblock i databassökningar. Vidare
menar Forsberg och Wengström (2013) att ”AND” hittar artiklar som innehåller alla de
sökord som är kombinerade med operatorn och används för att precisera träffarna. ”OR” hittar
artiklar som innehåller något av sökorden som är kombinerade med operatorn och används för
att utöka träffarna (ibid). En del av sökorden i fritextsökningen var även trunkerade. Enligt
Willman et al. (2011) används trunkering för att databasen ska söka ordet i olika böjda
former. Detta görs genom att ta bort ändelsen på ordet och ersätta denna med en stjärna ”*”
(ibid).
Bland de artiklar som framkom i fritextsökningen studerades nyckelorden och vissa av dem
användes sedan som ämnesord i de kombinerade sökningarna. I en kombinerad sökning
används enligt Forsberg och Wengström (2013) systematisk- och fritextsökning tillsammans
och kombineras med de booelska operatorerna. Systematisk sökning utgår från ämnesord som
finns inlagda i olika databaser (ibid). Enligt Willman et al. (2011) görs detta för att kontrollera
att rätt sökord används så att det önskade ämnesområdet nås. I Cinahl kallas dessa ämnesord
för ”Cinahl Headings” och i Pubmed kallas de för MeSH-termer som är en förkortning av
Medical Subject Headings (ibid). Forsberg och Wengström (2013) menar att en kombinerad
sökning kan ge ett mer specifikt resultat av artiklar inom ämnesområdet.
De sökord som användes var: myocardial infarction, heart attack, following myocardial
infarction, ST-elevation myocardial infarction, NSTEMI, STEMI, patient perceptions, patient
experience, patient satisfaction, recovery (bilaga 1). Av de sökningar som gjordes lästes totalt
200 artiklar på titelnivå, därefter lästes 55 abstract där titeln ansågs vara relevant. I samband
med detta användes inklusionskriterierna för när artiklarnas intervjuer hade ägt rum samt
vilket årtal artiklarna var publicerade. Efter detta valdes 11 artiklar ut för kvalitetsgranskning.
I de artiklar som valdes för kvalitetsgranskning gjordes även en manuell sökning. Genom
relaterade artiklar hittades ytterligare en artikel och i referenslistorna ytterligare fem artiklar
vilket resulterade i totalt 17 artiklar för kvalitetsgranskning. Enligt Willman et al. (2011) bör
sökningar i databaser kompletteras med manuella sökningar vilket bland annat innebär att
referenslistor och relaterade publikationer från tidskrifter och artiklar inom ämnesområdet
granskas.
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Kvalitetsgranskning
Sjutton artiklar kvalitetsgranskades enligt bilaga H från Willman et al. (2011) (bilaga 2).
Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska varje studie bedömas i flera steg och
granskningsmallen för kvalitativa studier ska innehålla syfte, design, urval, analys och
tolkning. Det finns olika mallar som är till hjälp vid kvalitetsbedömning och artiklars kvalitet
kan värderas först efter ställningstagande till alla frågor i mallen (ibid). Poängräkning
tillämpades där varje JA gav 1 poäng och varje NEJ samt VET EJ gav 0 poäng. Poängen
översattes till procent och klassades till låg, medel och hög kvalitet enligt följande; låg: < 59
%, medel: 60-79 % och hög: > 80 %. Kvalitetsnivå > 70 % krävdes för att artiklarna skulle
inkluderas eftersom detta bedömdes som lämplig nivå då denna studie skulle hålla så hög
kvalitet som möjligt. Dessutom beskriver Forsberg och Wengström (2013) att studier med låg
kvalitet inte bör inkluderas i en litteraturstudie. Efter kvalitetsgranskningen återstod nio
artiklar men då iakttagelsen att åtta av dessa var från Skandinavien valdes att exkludera en
artikel för att göra resultatet mer enhetligt och förbättrar möjligheten till överförbarhet i
Sverige. Därav återstod åtta artiklar vilka utgjorde grunden för denna studies resultat (bilaga
3).

Analys
Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorff´s
innehållsanalys för kvalitativa studier. De utvalda artiklarna lästes flertalet gånger i sin helhet
och därefter gjordes en fördjupning genom att meningsenheter som svarade på syftet valdes
ut. Detta menar Graneheim och Lundman (2004) är det sätt som ska tillämpas för att förstå
helheten och sammanhanget i en artikel. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att
meningsenheter kan vara meningar, ord eller stycken som innehåller information och stämmer
överens med syftet. De utvalda meningsenheterna kondenserades vilket enligt Graneheim och
Lundman (2004) innebär att de kortas ner utan att gå miste om kärnan i innehållet. Därefter
kodades meningsenheterna vilket innebär att de får en etikett som svarar på dess innehåll
(bilaga 4) (ibid). Koder med gemensam innebörd bildade därefter kategorier som enligt
Graneheim och Lundman (2004) ska vara enhetliga och tydligt avskilda från innehållet i
övriga kategorier. En del av kategorierna delades in i underkategorier vilket Graneheim och
Lundman (2004) menar kan utföras då det finns variation utav innehållet i en kategori.
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Resultat
Studiens resultat utgörs av fyra kategorier och åtta underkategorier (Figur 1). Dessa är; Att
inte känna igen sin kropp med underkategorierna rädsla, trötthet och skörhet. Bristande
information om sitt tillstånd, behov av stöd för att gå vidare med underkategorierna stöd från
det sociala nätverket och stöd från hälso- och sjukvården. Anpassning till den nya situationen
med underkategorierna att göra livsstilsförändringar, att återgå till arbete och livet prioriteras
annorlunda.
Figur 1. Sammanställning av kategorier och underkategorier
Kategorier
Att inte känna igen sin kropp

Underkategorier
- Rädsla
-

Trötthet

-

Skörhet

-

Stöd från det sociala nätverket

-

Stöd från hälso- och sjukvården

-

Att göra livsstilsförändringar

-

Att återgå till arbete

-

Livet prioriteras annorlunda

Bristande information om sitt tillstånd
Behov av stöd för att gå vidare
Anpassning till den nya situationen

Att inte känna igen sin kropp
Rädsla
Personerna beskrev att de såg hjärtinfarkten som en varningssignal vilket plötsligt gjorde dem
medvetna om att livet var ändligt samt att linjen mellan liv och död var ytterst tunn.
Sjukdomen beskrevs alltid finnas där som en påminnelse om detta vilket bidrog till deras
rädsla för döden (Kazimiera Andersson, Borglin & Willman, 2013; Bergman & Berterö,
2003). Tankar om döden upplevdes återkommande i perioder och upptog personernas sinne.
Dessa tankar gav en känsla av obehag och var svåra att undantrycka (Fredriksson-Larsson,
Alsen & Brink, 2013). Rädslan för att dö var nära anknuten till upplevelsen av att inte kunna
uppfylla sitt föräldraansvar och att inte få se sina barn växa upp (Kazimiera Andersson et al.,
2013). Några av personerna upplevde att rädslan för döden minskade över tid och förväntades
så småningom att försvinna helt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008).
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”I have come to realize that I’m no longer immortal. . . . It has been the
biggest thing to switch [pause] from living life as immortal to suddenly
realizing that you. [Pause] Shit, I wasn’t so damned far from being on the
wrong side and leaving it all, the children and everything” (Kazimiera
Andersson et al., 2013, s. 765).
Att bli medveten om sin dödlighet och att framtiden inte är garanterad kunde leda till rädsla
för ytterligare en, denna gången dödlig, hjärtinfarkt (Kazimiera Andersson et al., 2013). Flera
av personerna hade fått höra fruktansvärda berättelser från andra människor som genomgått
en hjärtinfarkt att om det varit en infarkt så skulle det snart bli flera. Detta skapade rädsla och
en känsla av osäkerhet för framtiden. ”...don’t know when the next attack…if it comes...”
(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007, s. 371). Symtom som upplevdes i samband med
olika aktiviteter stärkte rädslan för att få ett återfall vilket ledde till vaksamhet och beskrevs
som en daglig påfrestning. Vissa personer beskrev dock att rädslan för ett återfall minskade
med tiden (Bergman & Berterö 2003; Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006; Kristofferzon et al.,
2008).
Vissa personer beskrev hemkomsten från sjukhuset som härlig men samtidigt skrämmande,
till följd av att inte vara övervakad på samma sätt som under sjukhusvistelsen och kunde ge en
känsla av övergivenhet (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009). Att hjärtat skulle kunna sluta
slå utan förvarning gjorde att personerna tvivlade på sina kroppsliga funktioner och kroppen
sågs som främmande och svag. Rädslor upplevdes av många som hinder i det dagliga livet
och begränsande av den personliga hälsan. Detta eftersom de bland annat inte vågade åka
långt ifrån ett sjukhus, de undvek fysiska aktiviteter och de tvivlade på sin förmåga att
återuppta ett normalt sexliv ”...don’t dare travel anywhere where there’s no hospital nearby”
(Kristofferzon et al., 2007, s. 371). Personerna kunde även uppleva otrygghet i sitt eget hem
och ville därför inte bli lämnade ensamma. En del av dem uppfattade det skrämmande att gå
utomhus vilket berodde på upplevelsen av att de kroppsliga funktionerna sviktade. ” I
couldn’t go outdoors at all... I felt my heartbeat and that was frighten- ing.” (Hildingh et al.,
2006, s. 65). Detta gjorde att personerna ständigt var på sin vakt och läste av kroppsignalerna
noggrant (Eriksson et al., 2009; Hildingh et al., 2006; Kristofferzon et al., 2007; Kazimiera
Andersson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008).
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Trötthet
Personerna upplevde ofta en överväldigande trötthet efter hjärtinfarkten som många gånger
var svår att hantera (Kazimiera Andersson et al., 2013). Tröttheten kunde enligt många vara
svår att förstå då den var oväntad och förvirrande. Detta ledde till negativa känslor som av
dem själva kunde tolkas som ett symtom på depression. (Fredriksson-Larsson et al., 2013).
Under vissa perioder kunde tröttheten helt ta över livet och påverka förmågan att klara av de
enklaste sysslorna eller aktiviteterna (Kazimiera Andersson et al., 2013). Tröttheten beskrevs
också kunna leda till minskad social aktivitet då motivationen att träffa andra människor hade
avtagit (Fredriksson-Larsson et al., 2013). Personerna beskrev att tröttheten kunde bero på
dålig sömn till följd av mardrömmar vilket i sin tur hade en negativ inverkan på det dagliga
livet (Eriksson et al., 2009; Kazimiera Andersson et al., 2013). Tröttheten upplevdes som
okänd bland sjukvårdspersonalen och personerna kunde känna sig övergivna då det inte fanns
någon som kunde besvara deras frågor eller hjälpa dem med strategier för att hantera
tröttheten (Fredriksson-Larsson et al., 2013).
”So I think I’m tired. I have a hard time getting things started. I thought I
was depressed, but maybe it was extreme tiredness. I don’t think it was
depression so much as just being tired, and I still am. Getting started is
difficult. Otherwise ”I’m very active, but I know that when I get home and
sit down, then I can only sit there. I don’t get up again.” (FredrikssonLarsson et al., 2013, s. 5).
Personerna upplevde att deras liv hade förändrats då oförutsägbara anfall av trötthet var svåra
att hantera. Därför kände de sig osäkra på att återgå till vardagen eftersom energin var okänd.
”I can’t do anything about the fatigue. It comes when it comes. I hope I’m doing what I can ”

(Fredriksson-Larsson et al., 2013, s. 5). Detta gjorde det också svårt att planera för framtiden.
De tidigare upplevda positiva tankarna hade ersatts med frågor om tröttheten och hur
framtiden skulle bli. Brist på energi innebar också att en tidigare glad och trevlig personlighet
hade blivit mindre tydlig. Detta berodde särskilt på att tidigare planer för framtiden hade lagts
på hyllan på grund av att inte veta vad nästa dag skulle medföra (Fredriksson-Larsson et al.,
2013; Kazimiera Andersson et al., 2013).
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”Sort of difficult to accept that I need to use strategies all the time, that I
have to figure things out ahead of time, can I manage this or should I put
it off.” (Fredriksson-Larsson et al., 2013, s. 5).
Då personerna inte orkade med vardagen som tidigare kunde de uppleva ohanterliga krav från
anhöriga eftersom de hade dålig förståelse för deras trötthet. Detta kunde även leda till
konflikter med barnen och ge svårigheter att vistas i bullriga miljöer. Personerna upplevde att
den ständiga bristen på energi även hade lett till att de vardagliga mönstren hade förändrats
(Kazimiera Andersson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008). Alla aktiviteter var tvungna att
planeras noggrant då energireserven endast var tillräcklig för en aktivitet i taget och
deltagarna värdesatte ett liv rikt på erfarenheter och att kunna göra saker bara för skojs skull
(Kazimiera Andersson et al., 2013; Bergman & Berterö, 2003).
Skörhet
Personerna beskrev att hjärtinfarkten hade ändrat dem inombords till följ av förståelsen för det
kroniska tillståndet. De hade tankar om att livet aldrig skulle bli det samma igen vilket fick
dem att känna sig sköra. “I'm more emotional than before, I easily become moved”. (Eriksson
et al., 2009, s. 271). Denna känsla berodde på upplevelse av värdelöshet, tomhet, sorg, lidande
och saknad livslust (Eriksson et al., 2009; Bergman & Berterö 2003; Kristofferzon et al.,
2007; Fredriksson-Larsson et al., 2013). Upplevelsen av skörheten kunde leda till förändrat
temperament och humörsvängningar som yttrade sig genom ökad irritabilitet, ökad tendens
till tårar, ilska, otålighet, rastlöshet och en känsla var att vara deprimerad. Dessa reaktioner
kunde ge personerna en betungande känsla av ånger och skuld samt att de inte kände igen sig
själva längre (Eriksson et al., 2009; Bergman & Berterö 2003; Ostergaard Jensen & Petersson,
2003; Kazimiera Andersson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008). Många personer ansåg att
uppkomsten av hjärtinfarkten var deras eget fel då de inte deltagit i bland annat
hälsokontroller på arbetsplatsen eller satt sin egen hälsa i första hand. ”I think it was my own
fault too—so I have a little feeling of guilt towards myself…” (Ostergaard Jensen & Petersson,
2003, s. 127). Det var särskilt kvinnorna som uppgav att de var arga på sig själva eftersom de
förträngt sina egna behov under många år (Bergman & Berterö 2003; Fredriksson-Larsson et
al., 2013; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Kristofferzon et al., 2008).
”Now at the blink of an eye, I get mad about nothing, just like that [snaps
his fingers]. Today I get upset about things that I would not even consider
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getting angry about before” (Kazimiera Andersson et al., s. 767).
Begränsningar i den fysiska funktionen var ytterligare en orsak till att personerna upplevde
skörhet. Detta oroade framförallt männen för en framtid relaterad till fysisk svaghet. Ett
vanligt fysiskt symtom som orsakade skörhet efter en hjärtinfarkt beskrevs som bröstsmärtor.
Personerna uppmärksammade olika besvärande fysiska och känslomässiga händelser som
kunde framkalla smärta och obehag. ”The chest pain stopped me all the time, I couldn’t make
any effort at all” (Hildingh et al., 2006, s 65). Männen upplevde att fysisk ansträngning var
den provocerande faktorn för detta medan kvinnorna upplevde faktorer så som oro, ångest och
ilska. Till följd av olika provocerande faktorer påverkade smärta olika aspekter i livet.
Faktorer för skörheten uppgavs minska i intensitet över tid och en del uppgav att de lärt sig
hantera de olika händelserna som gett upphov till skörhet (Eriksson et al., 2009; Kristofferzon
et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Hildingh et al., 2006; Ostergaard Jensen & Petersson,
2003).

Bristande information om sitt tillstånd
Personerna upplevde brist på information om deras tillstånd efter hjärtinfarkten (Kazimiera
Andersson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008; Fredriksson-Larsson et al., 2013; Eriksson
et al., 2009; Kristofferzon et al., 2007; Bergman & Berterö 2003; Ostergaard Jensen &
Petersson, 2003). Dessutom var den information som gavs olika från försäkringskassan,
arbetsgivare och hälso- och sjukvårdspersonalen (Kazimiera Andersson et al., 2013).
Personerna uttryckte att de upplevde brist på information om orsak till och påverkan av
hjärtinfarkten vilket gjorde det svårt att veta hur de skulle leva. De uttryckte också ett behov
av mer information från hälso- och sjukvården om sina symtom, känslor, hjärtstatus,
behandlingar, hjärtrehabilitering och hur en reinfarkt kunde förhindras. Dessutom upplevde
personerna bristande instruktioner om skillnaden mellan hälsosamma beteenden och att bete
sig farligt vad gäller bland annat fysiska aktiviteter. Detta ledde till undvikande beteenden
som kunde försämra deras hälsa och leda till en känsla av ovisshet eftersom de inte visste hur
framtiden skulle bli (Kazimiera Andersson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008;
Fredriksson-Larsson et al., 2013; Eriksson et al., 2009; Bergman & Berterö 2003). Kvinnorna
uttryckte att de hade bristande kunskap om rekommenderade kostvanor vilket påverkade deras
hälsa negativt (Kristofferzon et al., 2007). Upplevelsen av bristande information var även en
av anledningarna till att inte så många deltog i hjärtrehabilitering (Ostergaard Jensen &
Petersson, 2003).
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”Wondering all the time if you are doing it 100% correctly..that is the
question, you never know..most of all I was missing clear and unequivocal
answers to my questions” (Bergman & Berterö, 2003, s. 306).
Männen beskrev att av den information de fick från vårdgivaren var informationen från
sjuksköterskorna den mest uppskattade. Dock ville de även diskutera sin prognos med läkaren
men de visste inte alltid vilken deras primära läkare var och detta kunde i sin tur leda till
bristande kontinuitet. Dessutom upplevde männen att läkaren var stressad, okänslig och inte
tog dem på allvar. Detta kunde leda till att informationen upplevdes bristande och inte
relaterad till deras behov. Männen uppgav att deras anhöriga verkade fått för lite information
om bland annat vilka begräsningar som fanns och vilka reaktioner som kunde uppstå efter
hjärtinfarkten. Kvinnorna upplevde problem med att få relevant information från både dietist
och läkare samt att de många gånger hade svårt att veta vad de skulle fråga om. Mestadels
saknade kvinnorna information om vilka problem som kunde upplevas efter utskrivning.
Kvinnorna upplevde även det viktigt att den information som gavs skulle upprepas både
muntligt och skriftligt (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008).
”She (nurse) was so good at explaining... he (physician) wanted me to ask
– I didn’t know what.... She told me things and then she asked me and then
I asked her (questions)... very good.” (Kristofferzon et al., 2008, s. 397).

Behov av stöd för att gå vidare
Stöd från det sociala nätverket
Stödjande tillgångar i det sociala nätverket i det tidiga skedet efter utskrivningen var miljön,
partners och närstående (Eriksson et al., 2009; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003).
Personerna upplevde det viktigt att familjen fanns mycket nära då detta gav dem en känsla av
stöd och bekräftelse samt att de var älskade (Bergman & Berterö 2003; Hildingh et al., 2006;
Kristofferzon et al., 2008). Under vissa perioder var personerna tvungna att be om stöd och
hjälp från familjen vilket kunde leda till en känsla av att vara beroende (Kazimiera Andersson
et al., 2013). Brist på bekräftelse kunde upplevas om familjen inte förstod deras bräcklighet
eller förlust av styrka. Personerna beskrev att familjemedlemmarna oftast var förstående till
en början och hjälpsamma med det mesta men då de såg förbättringar drog de sig automatiskt
gradvis tillbaka (Hildingh et al., 2006). Personerna kände även en stor tacksamhet till deras
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partner då många valde att stanna hemma den första tiden efter hjärtinfarkten. Detta
upplevdes som ett stort stöd i tillvaron och kunde leda till att vardagen blev lättare för dem.
Att inte behöva vara ensam under denna sårbara period ansågs värdefullt och var mycket
uppskattat av många (Eriksson et al., 2009; Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al.,
2008).
“In the beginning my family members were very understanding and helped
me with everything...but now they see that I can do things myself... and I
have told them too” (Hildingh et al., 2006, s. 65).
Vissa personer upplevde däremot att deras partner inte var särskilt stödjande utan kände
istället förlust av inflytande och ansvar, att vara på skyddstillsyn och att partnern
överreagerade (Eriksson et al., 2009). Flera kvinnor upplevde att all den praktiska hjälpen från
partnern fick dem att känna sig överbeskyddade. Detta i sin tur kunde förstärka känslan av att
vara sjuk eller handikappad (Bergman & Berterö 2003; Kristofferzon et al., 2007).
”…yes, I am not allowed to carry anything or heave anything, I am not
allowed…such kind of stuff…do you manage that, are you going to do that
today…I take it as a little bit overprotective…” (Bergman & Berterö 2003,
s. 307).
Personerna upplevde även att närstående så som släktingar, arbetskamrater och vänner var
viktiga och stödjande då de livade upp tillvaron och var hänsynsfulla. De närstående gav
framförallt praktiskt stöd och de ställde inte allt för stora krav på dem (Eriksson et al., 2009;
Kristofferzon et al., 2008). Framförallt kvinnorna beskrev att stöd från närstående gav dem
styrkan att lita på sin egen förmåga (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008). De
råd som gavs från närstående beskrevs dock inte alltid av personerna som uppskattade och
stödjande trots att de egentligen gavs med omtanke och kärlek. Dessa råd kunde i vissa fall
förstärka känslan av sjukdom istället för att underlätta livet (Bergman & Berterö 2003)
Stöd från hälso- och sjukvården
Personerna beskrev att de upplevde extra stort behov av professionell hjälp och stöd i det
tidiga skedet efter utskrivningen från sjukhuset (Kazimiera Andersson et al., 2013; Ostergaard
Jensen & Petersson, 2003). Det var framförallt sjuksköterskorna inom hjärtrehabiliteringen, i
primärvården och inom företagshälsovården som hade en viktig stödjande roll eftersom de
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stod för kontinuitet, säkerhet och praktisk hjälp. Personerna upplevde att det var lätt att ringa
eller besöka sjuksköterskorna vid behov medan läkaren var svårare att få tag på (Kristofferzon
et al., 2008; Hildingh et al., 2006). Attityden från sjukvårdspersonalen upplevdes som en
viktig aspekt för att personerna skulle känna trygghet, säkerhet och omhändertagande samt för
att de skulle uppleva hälso- och sjukvården som en stödjande resurs. Personerna menade
därför att det var viktigt att de blev vänligt bemötta, uppfattade som människor och trodda på
som patienter. Då personalen verkade ointresserad och försumlig skapades istället en känsla
av misstro hos personerna vilket ledde till svårigheter att uppfatta sjukvårdspersonalen som
stödjande (Bergman & Berterö 2003).
“It was so easy to get in contact with the nurse; she always had time for
me and I felt welcome to visit her whenever” (Hildingh et al., 2006, s. 65).
Personerna upplevde trygghet och ökat stöd om sjukvårdspersonalen hade mycket kunskap
och därför var det viktigt för dem att träffa någon som hade kompetens och befogenhet för
stöttning i återhämtningen (Hildingh et al., 2006; Bergman & Berterö 2003). De upplevde
många gånger att sjukvårdspersonalen hade den kliniska kunskapen om hjärtinfarkt men inte
några egna känslomässiga erfarenheter av att insjukna vilket personerna menade hade
upplevts som ett extra stort stöd (Bergman & Berterö 2003). Några personer ansåg att
sjukvårdspersonalen var okänsliga för deras outtalade behov som bland annat kunde vara
osäkerhet om vem de skulle kontakta då problem uppstod eller om de var i behov av ett
tidigare återbesök (Kristofferzon et al., 2007).
Några personer upplevde att de inte hade fått något erbjudande om uppföljningsbesök hos
sjukvårdspersonal eller att delta i olika utbildningstillfällen och fysiska träningsprogram som
hjärtrehabiliteringsteamet har (Kristofferzon et al., 2007). Dock menade de flesta personerna
att de fått detta erbjudande men vissa upplevde det stressigt och krävande att kombinera dessa
aktiviteter med det övriga livet. De som deltog upplevde att omtanke från andra deltagare
hade en stor inverkan på deras återhämtning (Kazimiera Andersson et al., 2013; Ostergaard
Jensen & Petersson, 2003). Att byta erfarenheter och dela bördor med andra som insjuknat
hjälpte dem att förstå sin situation och sågs som en stödjande resurs. Genom de andra
deltagarna kunde personerna känna igen sig själva via deras berättelse om sjukdom,
utredning, behandling, psykologiska reaktioner om sorg och ångest vilket upplevdes som en
stödjande effekt. Personerna upplevde en lättnad då de såg att de inte var ensamma i
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sjukdomen och detta ökade deras livslust samt deras vilja att acceptera situationen. Dock
ansåg flera personer att personalen på hjärtrehabiliteringen inte frågade vad var och en
behövde eller vad som var viktigt vid en viss tidpunkt utan att rehabiliteringsprogrammet
upplevdes generellt (Kristofferzon et al., 2007; Bergman & Berterö 2003; Hildingh et al.,
2006).
“I didn’t want to rush to the hospital by bus three times a week, and then
back again, and spend so much time on that, I didn’t feel like it…”

(Ostergaard Jensen & Petersson, 2003, s. 129).
“...you hear how the others are doing and are feeling and how they’ve
experienced it...went on for a year...”( Kristofferzon et al., s. 371).
“When I met people in the rehabilitation group I could compare...You can
get depressed, it is not easy to understand what it’s like to suffer an MI. It
helped me a lot to sit down and talk about it and to listen to other people’s
experiences.” (Hildingh et al., 2006, s. 65).

Anpassning till den nya situationen
Att göra livsstilsförändringar
Hjärtinfarkten betraktades av många personer som en varning för att ändra livsstil så som
kostvanor, fysisk aktivitet och rökning (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Hildingh et al.,
2006). Sjukdomen motiverade dem även till att sätta gränser och gjorde dem mer mottagliga
för livsstilsförändringar (Hildingh et al., 2006). Att följa en strikt och hälsosam livsstil kunde
ge personerna känslor av att fastna i olika restriktioner (Kristofferzon et al., 2008). Personerna
upplevde att en bättre livsstil krävde en hel del styrka hos dem själva och att det var en
ständig kamp att förvekliga dessa förändringar. Vidare upplevde de att låg motivation eller
stark längtan till något gav stora problem med livsstilsförändringar samt att detta påverkade
deras välbefinnande och hälsa negativt (Bergman & Berterö 2003; Kazimiera Andersson et
al., 2013; Kristofferzon et al., 2008). De flesta männen upplevde de största svårigheterna med
att förändra vanor relaterade till rökning och motion på grund av att längtan efter tobak kunde
vara så stark att de kände disharmoni i livet och det fanns en oro för att börja röka igen
(Kristofferzon et al., 2008; Kristofferzon et al., 2007). Kvinnor upplevde generellt stora
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svårigheter med att genomföra livsstilsförändringar och var beroende av betydande hjälp för
att klara detta (Kristofferzon et al., 2007).
”I’ve smoked for over 50 years... I enjoy it... that’s what’s the most
difficult after the heart attack, that I’m stopping smoking... anxious,
restless...” (Kristofferzon et al., 2007, s. 395).
Att återgå till arbete
Många av personerna beskrev att vardagen närmade sig snabbt på grund av upplevda krav
från arbetsgivare och försäkringskassan om att återgå till arbetet. Kraven innebar mindre tid
för återhämtning och rehabilitering vilket ledde till påfrestningar i en redan krävande
livssituation. Dessutom beskrev personerna att de kunde uppleva hot om uppsägning eller
omplacering vilket gav en känsla av att vara i händerna på arbetsgivaren (Kazimiera
Andersson et al., 2013).
”It was not possible for me to remain on sick leave for as long as I needed
because I would have risked losing my job, and there’s this thing about the
sickness benefit coming to an end and you being deemed fit to go back to
work and things like that. . . . I didn’t feel very well, and thought that I
was not taken seriously by my employer or the SSIA.” (Kazimiera
Andersson et al., 2013, s.766).
Bland de som var sjukskriva ville vissa återgå till arbetet på deltid för att undvika
överansträngning. Andra upplevde att sjukskrivningen kunde ge en känsla av att fastna i
sjukdomen eller en känsla av otrygghet på grund av sämre inkomst. Detta resulterade i att de
direkt ville återgå till arbete på heltid och fortsätta som före hjärtinfarkten. Många av
personerna var ängsliga för att inte kunna utföra sitt jobb med samma effektivitet som tidigare
(Kristofferzon et al., 2008; Kazimiera Andersson et al., 2013). De upplevde också att det var
av stor vikt att arbetskamrater och arbetsgivare accepterade detta för att underlätta återgången
till arbetet (Bergman & Berterö, 2003).
”...working half-time, then you get stuck...will 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).
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De som var arbetslösa vid tidpunkten för insjuknandet var trötta på att vara hemma vilket
kunde ge en känsla av stress och att vara lämnad utanför samhället. Många av personerna såg
fram mot att få ett jobb eftersom detta var en bekräftelse på att vara frisk och tillbaka till det
normala vardagslivet igen (Kristofferzon et al., 2008). Dock befarade många att vara mindre
attraktiv på arbetsmarknaden efter hjärtinfarkten (Kazimiera Andersson et al., 2013). En del
män upplevde avsaknad av hjälp från myndigheter i att söka jobb men var ändå
förhoppningsfulla inför framtiden (Kristofferzon et al., 2008).
Livet prioriteras annorlunda
Personerna upplevde sin situation efter hjärtinfarkten som att de hade fått en andra chans i
livet (Eriksson et al., 2009; Kristofferzon et al., 2008). Dock hade en del av personerna till en
början svårt att acceptera sjukdomen och diagnosen, där av undantrycktes sanningen om
hjärtinfarkten (Eriksson et al., 2009). ”I didn't understand that it was an infarction until I got
my illness certificate” (Eriksson et al., 2009, s. 270). Vissa män hade dessutom inledningsvis
svårt att acceptera en långsammare takt och ville fortsätta som före sjukdomen (Kristofferzon
et al., 2008; Kristofferzon et al., 2007). Personerna beskrev att hjärtinfarkten med tiden
upplevdes som en varningssignal om meningen med livet som tvingade dem till ett vägskäl
där de var tvungna att börja ta en dag i taget och prioritera annorlunda. Personerna började
inse att dem och ingen annan hade ansvaret för hur situationen skulle utvecklas eller hur livet
skulle se ut i framtiden (Bergman & Berterö 2003).
”...surprised, it shouldn’t have happened to me... neither smoker, nor
overweight... all the test values have been fine... in fact, it wasn’t an
infarct, even if they class it as one...” (Kristofferzon et al., 2007, s. 395).
Personerna började prioritera annorlunda då framförallt fördelningen mellan fritid och arbete
värderades på ett nytt sätt. Arbetet var inte längre första prioritet och skulle inte få samma
utrymme i deras liv framöver. De upplevde det viktigt att fritiden skulle ha ett bra innehåll
och personerna tillät sig numera saker som de aldrig gjort förut så som att ta en promenad i
skogen, njuta av livet genom kulturella aktiviteter eller spendera en helg i en storstad.
Personerna menade att småsaker inte längre var det mest väsentliga i livet. De började även
anpassa sig till en lägre inkomst för att kunna ge plats åt det viktiga i livet så som sociala
aktiviteter med familj och närstående samt den egna hälsan (Hildingh et al., 2006; Bergman &
Berterö 2003; Kazimiera Andersson et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008)
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”...what’s essential and what’s not essential in life...” ”...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).
Tankar och planer för framtiden handlar numera om små vardagliga saker men som har för
avsikt att göra förändringar (Bergman & Berterö 2003). Hjärtinfarkten hade gjort att bilden av
andra människor hade ändrats och personerna upplevde att det inte längre var meningsfullt att
slösa energi på negativa förhållanden. Detta hade även gjort att personerna fått en mer
accepterande syn på livet och medmänniskorna (Hildingh et al., 2006; Kazimiera Andersson
et al., 2013). Några av männen uttryckte att de hade börjat ett nytt liv efter hjärtinfarkten som
innehöll en friskare tillvaro och möjligheter att göra saker som de missat tidigare i livet tack
vare att de börjat prioritera annorlunda (Kristofferzon et al., 2008).
”You value your life today, and it is important to do the things you find
enjoyable and ignore the rest...That is probably the most important lesson:
to live in the here and now and make the most of what you have”
(Kazimiera Andersson et al., 2013, s. 767).

Diskussion
Metoddiskussion
En empirisk studie hade enligt Willman et al. (2011) varit det mest optimala för att nå denna
studies resultat. Denna metod används för att få en djupare förståelse av upplevda erfarenheter
hos människor och görs genom intervjuer eller djupintervjuer (ibid). Dock ansågs
tidsaspekten vara för knapp för att kunna genomföra detta alternativ. Dessutom beskriver
Olsson och Sörensen (2011) att litteraturstudier förespråkas vid genomförande av
examensarbete för att inte störa verksamheten i hälso- och sjukvården samt att tillgången till
fler informanter blir större än vid en empirisk studie. Idag finns ökade krav på evidensbaserad
vård (Axelsson, 2012) och forskning är en färskvara då verksamheter ständigt utvecklas
(Forsberg & Wengström, 2013). Därför har även behovet av litteraturstudier ökat (Axelsson,
2012) vilket ledde till att detta tillvägagångssätt valdes. Anledningen till att inte en kvantitativ
metod användes var att detta främst är aktuellt då arbetsmaterialet är siffror eller hård data och
syftar till att beskriva och förklara olika mätningsresultat (Olsson & Sörensen, 2011).
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Olsson och Sörensen (2011) beskriver att populationen som ska studeras och som resultatet
sedan ska kunna generaliseras till bör vara definierad på ett tidigt stadium i planeringsfasen.
Då det direkt bestämdes att studien skulle inkludera både män och kvinnor i alla åldrar och att
forskningen inom ämnet skulle vara så ny som möjligt var det inte aktuellt att göra några
avgränsningar i databassökningarna då de automatiskt söker efter detta om inte några
avgränsningar anges. Genom avgränsningar hade risk funnits att sökningarna begränsats på ett
ofördelaktigt sätt. Axelsson (2012) menar att det är först när forskaren börjat bekanta sig med
litteraturen inom området som årtal för publicerad litteratur bör avgränsas. Då mängden
relevant forskning inom området var begränsad hade avgränsning i tid kunnat innebära att
aktuella artiklar med ett tidigare årtal uteslutits. Ytterligare ett inklusionskriterie var att
artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska men detta har inte använts som
avgränsning i sökningarna. Anledningen var för att kunna granska referenslistor och
relaterade artiklar till artiklar skrivna på andra språk. I vissa artiklars metod framgick det att
informanterna kunde ha genomgått flera hjärtinfarkter eller olika behandlingsmetoder vilket
skulle kunna vara en nackdel då upplevelser kan skilja sig åt till följd av personernas tidigare
erfarenheter. Detta framgick inte i artiklarnas resultat och ansågs därför inte vara en relevant
nackdel utan denna studie skulle istället komma att belysa så många olika aspekter som
möjligt ur personernas perspektiv.
De representerade åldrarna i denna studies resultat är mellan 23-90 år där ålderskategorin 4080 år utgör den största andelen. Detta skulle kunna innebära att generella slutsatser dras för
denna ålderskategori som inte är tillämpbar i övriga åldrar. Likaså finns medvetenhet om att
allt resultat i denna studie, såsom att återgå till arbete, inte är tillämpbart för alla åldersgrupper
då personer äldre än 65 år normalt sätt är pensionärer. Eftersom Socialstyrelsen (2013) menar
att många yngre personer insjuknar ansågs denna upplevelse ändå viktig att belysa. För att ta
fram det generella för alla åldrar skulle olika åldersgrupper istället kunnat ha studerats var för
sig och därefter jämförts. Dock fanns inte tillräckligt med tid för detta då det bedömdes som
mer tidskrävande. Samtidigt syns inga tydliga skillnader i de olika personernas berättelser från
de artiklar som utgör denna studies resultat. Medvetenhet finns om att vissa generella fynd
inte är tillämpbara hos personer i alla åldrar. Medvetenhet finns också om att antalet kvinnor i
denna studie är underrepresenterade och utgör 40 procent av informanterna. Dock beskriver
Socialstyrelsen (2013) att det är färre kvinnor än män som drabbas av hjärtinfarkt och därför
bedömdes detta förhållandet stämma bra överens med verkligheten.
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I studien valdes att kvalitetsgranska artiklarna helt enligt ett färdigt granskningsprotokoll.
Willman et al. (2011) menar att granskningsprotokoll ska utformas och anpassas till varje
enskild studie. I detta fall bedömdes att det färdiga protokollet innehöll alla de delar som var
nödvändiga för att bedöma artiklarnas kvalitét och därav användes protokollet i sin helhet.
Om denna studie skulle utförts på nytt hade kvalitetsgranskningsprotokollet valts att anpassas
eftersom det nu blivit tydligt att vissa frågor, såsom punkter om metodval, har mer relevans
än andra för att bedöma artiklarnas kvalitet.
Då alla artiklar var kvalitetsgranskade visade det sig att åtta av dem var utförda i
Skandinavien och en var utförd på Irland. Därav valdes den Irländska artikeln bort till följd av
att sjukvårdssystemet enligt Statens offentliga utredningar är olika och därför riskeras
överförbarheten vara begränsad (SOU 2002:31). På grund av detta hade sökordet
Skandinavien kunnat tilläggas i databassökningarna men då denna avgränsning tillkom i ett
senare skede bedömdes detta inte vara aktuellt. Flera av sökorden hade dessutom kunnat
trunkeras för att göra databassökningarna lättare att hantera och mer lättöverskådliga men
detta anses inte ha påverkat sökresultatet. Den booleska operatorn NOT valdes bort i
artikelsökningarna eftersom Willman et al. (2011) menar att denna försäkrar att artiklar som
söks inte innehåller en viss sökterm. I denna studie valdes att inte utesluta några söktermer
eftersom att sökningen skulle inkludera så mycket som möjligt och bli så bred som möjligt.
I en av artiklarna som användes i denna studies resultat var både den som insjuknat och
dennes respektives upplevelser av livet efter utskrivning beskrivet. I denna användes endast
den insjuknandes upplevelser då detta tydligt gick att urskilja och anses därför inte påverka
resultatet. I studien ingår även två artiklar som är skrivna av samma författare, Kristofferzon,
Löfmark och Carlsson. I dessa artiklar är resultaten baserade på samma intervjuer men
analyserade vid två olika tillfällen och artiklarna har olika syften. Detta skulle kunna innebära
att resultatet i denna studie riskerade att bli vinklat, dock säger inte dessa två artiklars resultat
emot någon av de andra sex artiklarnas och därav anses inte detta vara något problem. En
annan orsak till att resultatet i denna studie skulle kunna ha blivit missvisande är till följd av
språkliga missförstånd då engelska ord ibland kan ha en annan innebörd än vad ordet har på
svenska. Dock har tveksamma ord kontrollerats i ordlistor för att jämföra den engelska
innebörden med den svenska vilket innebär att risken för detta borde vara liten. Av de åtta
inkluderade artiklarna som utgjorde denna studies resultat var det endast en som
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representerade upplevelser två år efter utskrivning. Intervjuerna i de andra artiklarna var
utförda under det första året efter sjukhusvistelsen. Dock syntes inga tydliga skillnader i
personernas upplevelser mellan dessa artiklars resultat och därav ansågs denna artikel
användbar.

Resultatdiskussion
I denna studies resultat framkom att personerna inte kände igen sin kropp efter hjärtinfarkten
då sjukdomen hade lämnat dem med upplevelser av rädsla, trötthet och skörhet som var svåra
att hantera och begränsade vardagen. Resultatet styrks av flera tidigare studier som menar att
detta är vanliga upplevelser efter en hjärtinfarkt (Alsén, Brink & Persson, 2008; Roebuck,
Furze & Thompson, 2001; Coyle, 2009). Öhman et al. (2003) menar att upplevelsen av att
inte känna igen sin kropp längre även påverkas när en person har insett det kroniska tillståndet
efter en hjärtinfarkt eftersom de då förstår att livet aldrig kommer bli som förut. Dessutom
beskrev personerna i denna studies resultat att de kände tvivel inför de kroppsliga
funktionerna och att kroppen uppfattades som svag och annorlunda vilket skulle kunna vara
bidragande orsaker till att personerna kände en osäkerhet för hur framtiden skulle bli. Lika så
menar Dahlberg et al. (2003) att en kronisk sjukdom leder till förändrad tillgång till världen,
vilket skulle kunna förklara de olika upplevda begränsningarna i denna studies resultat och att
dessa skapade en osäkerhet inför framtiden. Livsvärlden skulle även kunna påverka hur eller
hur starkt en person upplever dessa begränsningar i det vardagliga livet eftersom Dahlberg et
al. (2003) menar att varje persons livsvärld påverkar synen på hälsa och välbefinnande.
Dahlberg et al. (2003) menar att det som sjuksköterska är av stor vikt att beakta personens
livsvärld i omvårdnaden då denna är individuell och formad av personens tidigare
livserfarenheter och kommer därför vara en viktig utgångspunkt. Detta för att personerna inte
enbart ska anpassas till de generella kunskaperna utan även att de individuella upplevelserna
ska tas till vara på för att kunna ge den optimala vården (ibid). Som sjuksköterska skulle det
därför kunna vara av vikt att ha kunskap om att personer som genomgått en hjärtinfarkt kan
uppleva dessa kroppsliga förändringar men samtidigt vara medveten om att de påverkar deras
liv på olika sätt och att omvårdnaden behöver anpassas därefter.
Om vårdrelationen som skapas mellan sjuksköterskan och patienten blir negativ kommer inte
patientens välbefinnande enligt Dahlberg et al. (2003) att främjas utan skulle istället kunna
innebära att upplevelsen av begränsningarna förstärks. Genom att sjuksköterskan skapar en
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positiv vårdrelation till patienten menar Dahlberg et al. (2003) att välbefinnandet istället
främjas och att vården lättare kan anpassas efter personens behov som därigenom blir
personcentrerad. Detta är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som enligt McCance och
McCormack (2013) innebär att personen som vårdas blir sedd och förstådd som en unik
individ med individuella behov, värderingar och förutsättningar. Målet med detta är att
bevara personens integritet och värdighet (ibid). Vidare menar McCance och McCormack
(2013) att personen själv är expert på sin egen kropp och upplevelsen av ohälsa, därför krävs
det att sjuksköterskan tar tillvara på patientperspektivet för att vården ska kunna bli
personcentrerad.
Många personer i denna studies resultat upplevde att informationen som de fick om sitt
tillstånd många gånger var generell och bristande. Detta resultat styrks av Hanssen,
Nordrehaug och Hanestad (2005) som dessutom menar att många personer har svårt att
anpassa generell information till det individuella tillståndet. Män och kvinnor i denna studies
resultat hade olika upplevelser gällande vad informationen var bristande om, men ledde för de
båda till undvikande beteende, försämrad hälsa och en osäker framtid. Bristande information
skulle även kunna leda till att en del personer ser sitt tillstånd som akut istället för kroniskt.
Sampson et al. (2008) menar att de ändrade faktorerna som utvecklats i takt med att PCI
börjat användas också kan bidra till detta.
Att personerna upplever bristande information efter en hjärtinfarkt skulle kunna bero på den
kortare sjukhusvistelsen som skulle kunna innebära att det endast fanns utrymme för att ge
generell information till personen. Dahlberg et al. (2003) menar att bristande förståelse för
personens livsvärld leder till att det kan bli svårt för sjuksköterskan att anpassa informationen
till varje persons unika behov och resultera i att den upplevs som orelevant. Vidare menar
Dahlberg et al. (2003) att det behövs tid för att sätta sig in i en persons livsvärld och göra
informationen personcentrerad. Tidsbrist är även en faktor som kan leda till att vårdrelationen
blir negativ istället för positiv och att vårdlidande uppstår (ibid).
Upplevelsen av bristande information skulle även kunna härledas till att denna gavs under
sjukhusvistelsen då risken fanns att personen befann sig i en chockfas. Cullberg (2006)
beskriver att det i chockfasen kan vara svårt för en person att ta in vad som hänt då allt ter sig
som ett kaos. Dessa faktorer skulle kunna innebära att det som sjuksköterska är av vikt att ta
hänsyn till krisförloppet då information ges och att vänta med den mest relevanta
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informationen tills personen övergått till reaktionsfasen. Cullberg (2006) beskriver att
personen då har börjat öppna ögonen för händelsen och börjat ta sig tillbaka till verkligheten.
Personerna i denna studies resultat upplevde att stöd från nätverket och från hälso- och
sjukvården var viktigt efter hjärtinfarkten men även att detta behövde minska i takt med att
personerna förbättrades för att de inte skulle känna sig överbeskyddade. Detta styrks även
genom en studie av Bergman och Berterö (2001) som menar att en person är i behov av stöd
från familj, arbetsgivare, kollegor och sjukvården för återhämtning efter en hjärtinfarkt och
Stewart, Davidson, Meade, Hirth och Makrides (2000) som menar att en känsla av
överbeskyddande lätt kan uppstå. Vidare beskiver Öhman et al. (2003) att endast medicinsk
behandling vid en kronisk sjukdom vanligtvis inte är tillräcklig utan att dessa personer även är
i behov av stödjande resurser för att hantera situationen.
Personerna skulle kunna vara i ett stort behov av stöd efter att ha insjuknat i en hjärtinfarkt
eftersom Dahlberg et al. (2003) menar att varje förändring i kroppen leder till förändring i
livet. Närstående ingår enligt Dahlberg et al. (2003) i det vardagliga livet och påverkar
livsvärlden vilket innebär att de sociala konsekvenserna som uppstår till följd av en diagnos
inverkar på hur en person uppfattar eller reagerar på ett tillstånd. Därav skulle närstående
kunna påverka hur en person som genomgått en hjärtinfarkt upplever livet efteråt och kan
därför bidra som ett stort stöd. Behovet av stöd skulle kunna vara annorlunda då en person
befinner sig i chockfasen eller reaktionsfasen jämfört med bearbetningsfasen, som innebär att
personen börjar vända sig mot framtiden igen, eller nyorienteringsfasen där personen förlikat
sig med det som skett (Cullberg, 2006). Då sjuksköterskan skapar en positiv vårdrelation
skulle personen kunna uppleva ett ökat stöd medan en negativ vårdrelation enligt Dahlberg, et
al. (2003) istället hade begränsat välbefinnandet. Därav skulle en negativ vårdrelation kunna
leda till att hälso- och sjukvården inte upplevdes som en stödjande resurs.
Personens livsvärld skulle kunna utgöra den viktigaste källan för sjuksköterskans planering av
det fortsatta behovet av stöd efter utskrivning men även för att kunna erbjuda den
rehabilitering som passar just den specifika personen bäst. Hambraeus (2010) menar att
hjärtrehabilitering är en viktigt stödjande resurs för en persons återhämtning och för att
förebygga risken för att återinsjukna i hjärtinfarkt. I denna studies resultat upplevde flera
personer att de inte fått erbjudande om att delta i hjärtrehabilitering och vissa ansåg att detta
var svårt att kombinera med övriga livet eller att detta inte var anpassat efter deras
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individuella behov. Detta ledde till att flera valde att inte delta. Samtidigt menar
Socialstyrelsen (2008) att deltagande i hjärtrehabilitering minskar risken för dödlighet efter en
hjärtinfarkt. Därför skulle sjuksköterskan kunna ha en viktig roll i att uppmuntra fler personer
till att delta och genom samverkan i team, som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser,
skulle denna övergång kunna bli enklare för personerna samt leda till att hjärtrehabiliteringen
kunnat bli mer personcentrerad. Samverkan i team innebär enligt Berlin (2013) att olika
professioner samarbetar vilket har visat sig leda till ökad överlevnad, bättre symtomlindring
och högre välbefinnande.
Många personer var tacksamma över att ha fått en andra chans efter hjärtinfarkten och
upplevde att den påminde dem om meningen med livet. Dock beskrev personerna det svårt
men tvunget att anpassa livet till den nya situationen som hjärtinfarkten orsakat. Det som
upplevdes krävande var att vardagen närmade sig snabbt samtidigt som det var svårt att
acceptera den nya situationen. Detta resultat styrks även i tidigare studier av Bergman och
Berterö (2001) samt Baldacchino (2011) som bland annat menar att arbetet inte längre skulle
få uppta samma plats i livet, att livet skulle få ett annat perspektiv och prioriteras annorlunda.
Då personerna kommit till insikt med vad tillståndet innebar insåg de även vikten av att göra
olika livsstilsförändringar (ibid). Behovet av att anpassning till den nya situationen i det tidiga
skedet efter utskrivning skulle kunna innebära att personerna tvingades göra förändringar
innan de egentligen var redo för detta vilket enligt Cullberg (2006) kan bero på krisförloppet.
Anpassning till den nya situationen påverkas enligt Dahlberg et al. (2003) av personens
livsvärld eftersom denna har en inverkan på hur personen tar till sig och reagerar på saker.
Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att sjuksköterskan måste sätta sig in i patientens livsvärld
för att kunna se saker och förstå dessa ur ett patientperspektiv. Istället beskrivs att
sjuksköterskan ofta kan ha svårt att acceptera patientens prioriteringar och tror sig många
gånger veta patientens bästa (ibid). Detta skulle därför kunna innebära att sjuksköterskan och
patienten har olika syn på hur anpassning till den nya situationen bör ske och att
sjuksköterskan försöker övertyga patienten att ändra många saker samtidigt för att direkt
anpassa sig. Hjärtinfarkten kommer med tiden att utgöra en livserfarenhet vilket enligt
Dahlberg et al. (2003) bidrar till en förändrad livsvärld. Detta skulle kunna innebära att
personen så småningom kommer att förstå hur anpassning till den nya situationen bör ske och
därför skulle det kunna vara av vikt att sjuksköterskan tar en sak i taget och inte går för fort
fram.
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Slutsats
Resultatet i denna studie kan bidra till ökad förståelse och kunskap om vad som generellt
behövs förebyggas under sjukhusvistelsen hos personer som har genomgått en hjärtinfarkt för
att underlätta livet efter utskrivning. Denna generella kunskap tillsammans med att personens
livsvärld beaktas skulle kunna bidra till förbättrad klinisk praxis i mötet med och i
omvårdnaden av dessa patienter. Upplevelsen av begränsningar i vardagen till följd av att inte
känna igen sin kropp efter utskrivning anses kunna förebyggas genom att den information
som ges till personerna under sjukhusvistelsen och det stöd som fås efter utskrivning blir mer
personcentrerat. Detta skulle i sin tur kunna leda till att personernas anpassning till den nya
situationen i det tidiga skedet efter utskrivning underlättas. Utifrån denna studies resultat
behövs vidare studier för att belysa generella kunskaper angående hur omvårdnaden på bästa
sätt anpassas under sjukhusvistelsen med tanke på de ändrade faktorerna till följd av den
snabba medicinska utvecklingen som dagens hälso- och sjukvård genomgår. Detta för att
personerna så tidigt som möjligt ska känna välbefinnande efter utskrivning.

Självständighet
Frida Säldegård och Hanna Jeppsson valde att allt arbete skulle göras tillsammans. Därför har
inte någon haft något speciellt ansvarsområde utan alla delar såsom artikelsökning,
litteratursökning och skrivandeprocessen med mera har gjorts gemensamt med delat ansvar.
Varje vecka gjordes en planering för att arbetet skulle flyta på och tidsramen hållas. Både
Frida Säldegård och Hanna Jeppsson är nöjda med arbetets fördelning och upplevs ha varit
lika delaktiga.
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Describe the
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Ostergaard Jensen, B., &

The illness experiences
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Investigate illness
experiences of
patients after a first
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focusing on life
situation and the
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over time.

Semi-strukturerade
intervjuer

8 kvinnor, 22 män, 41-80 år.
Intervju under de tre första dagarna
på sjukhus och igen 17 veckor
efter utskrivning.

Hög

Petersson, K./2003/Danmark
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Bilaga 4 Exempel på kodning
Meningsenhet

Kondensering

Kod

The participants described the

Upplevelsen av att inte längre

Inte lita på sin kropp

experience of no longer being able

kunna lita på sin kropp och att

to trust their body, particularly

börja se sin kropp som främmande

because their heart could stop

och svag

Underkategori

Kategori

without warning; thus, they began
seeing their body as unfamiliar and

Rädsla

weak
Becoming aware of one’s mortality

Bli medveten om sin dödlighet och

and the realization that a future

att framtiden inte är garanterad kan

was not guaranteed could result in

leda till rädsla för ytterligare en

Att inte känna igen sin

fear of suffering another—this time

hjärtinfarkt som denna gång är

kropp

fatal—MI

dödlig

The participants also described

Perioder då trötthet tog över livet

periods when fatigue completely

helt och påverkade förmågan att

took over life and affected their

klara av enkla sysslor och

ability to cope with even the

aktiviteter

Rädsla för dödlig hjärtinfarkt

Trötthet tog över hela livet

Trötthet

simplest chores or activities
Life after surviving an MI often

Livet efter hjärtinfarkt innebar ofta

meant overwhelming physical and

fysisk och mental trötthet

Fysisk och mental trötthet

mental fatigue, which at times was
impossible to manage
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Meningsenhet

Kondensering

Kod

They also had sudden, strong

Plötsligt starka humörsvängningar

Ånger, skuld och bristande

mood swings, including irritation

om frågor som inte skulle oroat dem

förtroende

and anger about issues that would

före hjärtinfarkten men nu gav

not have worried them before the

känsla av ånger, skuld och brist på

MI, which led to feelings of

förtroende för sin kropp

remorse, guilt, and lack of trust in
their body

Underkategori

Kategori

Skörhet

Att inte känna igen sin
kropp

Several of the patients stated that

Flera av patienterna kände sig

they were depressed, grieved,

betungade inuti och de kände inte

anxious, and that they had lost

igen sig själva längre

Kände inte igen sig längre

their desire. They felt burdensome
inside and they did not recognize
themselves anymore
The participants felt that they had

Ingen information om hur en

received no information about

reinfarkt kan förhindras

Bristande information

how to prevent a recurrence
The participants expressed a need

Deltagarna uttryckte ett behov av

of more information about their

mer information.

Mer information

Bristande information om
sitt tillstånd

symptoms, emotions, heart status,
treatments and cardiac
rehabilitation.
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Meningsenhet

Kondensering

Kod

Underkategori

Kategori

It was mostly the people in the

Folk i grannskapet, vänner och

Stöd från närstående

Stöd från det sociala nätverket.

neighbourhood, friends and

arbetskamrater brydde sig om hur

workmates who cared about how

patienterna mådde och gav

the patients were, gave them

praktiskt stöd

Stöd från sjuksköterskan

Stöd från hälso- och

Behov av stöd för att gå

sjukvården

vidare

Att göra livsstilsförändringar

Anpassning till den nya

practical support and did not
make too great demands on them
The patients emphasized the role

Patienterna betonade

of the nurses, both in hospital

sjuksköterskans roll som stod för

(cardiac nurse), in primary health

kontinuitet, säkerhet och praktisk

care and in occupational health

hjälp

service, because they stood for
conti- nuity, security and
practical help
The MI motivated them to set

Hjärtinfarkten motiverade dem

Mottaglig för

limitations and to be receptive to

att sätta gränser och att vara

livsstilsförändringar

lifestyle changes

mottagliga för
livsstilsförändringar

However, to follow a strict healty

Att följa en strikt och hälsosam

diet could give feelings of `you

kost kan ge känslor av att `fastna

get stuck in restrictions

i restriktioner´

Fastna i restriktioner

situationen
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Meningsenhet

Kondensering

Kod

They also feared not being able

Fruktan att inte kunna utföra

Minskad effektivitet på jobbet?

to perform their job with the

jobbet med samma effektivitet

Underkategori

Kategori

same level of efficiency
Those who were unemployed at

De arbetslösa vid hjärtinfarkten

Mindre attraktiva på

the time of their MI also feared

oroade sig för att bli mindre

arbetsmarknaden?

being less attractive on the labor

attraktiva på arbetsmarknaden

Att återgå till arbete

market
The patients appreciated their

Patienterna uppskattade det

social life with family and

sociala livet liksom sin egen

significant others, as well as their

hälsa vilket fick mer

Anpassning till den nya

own health and paid more

uppmärksamhet nu

situationen

Uppskatta livet

attention to these aspects now
The participants no longer

Deltagarna omprioriterade

prioritized risk taking, material

värdena i vardagslivet och var

possessions, or working life, all

tacksamma för sin andra chans i

of which had been

livet

Omprioritering i vardagslivet
Livet prioriteras annorlunda

very important to them before the
MI. Instead, they valued the
opportunity to spend quality time
with family members and felt
deeply grateful for their second
chance in life
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