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Sammanfattning  
Bakgrund: En hjärtinfarkt kan påverka livet och personen på olika sätt, det kan vara allt från 
relationen till familjen och vänner till att personen upplever brist på energi. Personer kan 
uppleva livet efter en hjärtinfarkt som en svår tid beroende på konsekvenserna till följd av 
sjukdomen. Tiden efter hjärtinfarkten kan leda till begränsningar i det vardagliga livet. 
Livsstilen styrs utifrån hur personen förstår sin sjukdom och hur de hanterar den förändrade 
situationen. Travelbee (1971) menar att även om lidande är något allmänmänskligt så upplevs 
den olika utifrån varje människa.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt.  
Metod: Metoden som valts var en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Vid 
genomförandet av kvalitetsgranskningen användes Bilaga H av Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006) som modifierades. Artiklar valdes ut för innehållsanalys beskriven av 
Graneheim och Lundman (2004).  
Resultat: I analysen framkommer det tre huvudkategorier vilket svarar på studiens syfte: 
Betydelsen av att känna socialt stöd, en känsla av rädsla och oro samt att pendla mellan 
hälsa och ohälsa. Betydelsen av att känna socialt stöd visade sig genom att några personer 
upplevde deras partner, närstående och omgivningen som ett värdefullt stöd efter en 
hjärtinfarkt. De känslor personerna upplevde efter en hjärtinfarkt var rädsla och oro som även 
kunde speglas i nervositet, misstro och osäkerhet. Personerna som genomgått en hjärtinfarkt 
upplevde en känsla av brist på energi efter insjuknandet. De flesta som insjuknat i hjärtinfarkt 
och överlevt menar att de insåg allvaret i situationen och beskrev en känsla av att kunna få 
möjlighet att förändra sin livssituation samt få en andra chans i livet. 
Slutsats: Genom ökad förståelse om hur personer upplever det vardagliga livet efter en 
hjärtinfarkt kan sjuksköterskan och annan vårdpersonal erbjuda personen en vård som utgår 
från personens aktuella behov. 
Nyckelord: hjärtinfarkt, livet, personer, upplevelser  
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Inledning 
Enligt Daly m.fl. (2000) upplever personer ångest, depression, osäkerhet och rädsla för 

återfall av hjärtinfarkt efter insjuknandet. Radley, Grove, Wright och Thurston (1998) skriver 

att en hjärtinfarkt kan påverka livet och personen på olika sätt, det kan vara allt från 

relationen med familjen och vänner till att personen upplever brist på energi. Några personer 

upplever livet efter en hjärtinfarkt som en svår tid beroende på konsekvenserna till följd av 

sjukdomen. Bennett och Connell (1999); Maeland och Havik (1989) skriver att majoriteten 

av personerna som insjuknat upplever hjärtinfarkt traumatiskt då det kan påverka 

välbefinnandet för en lång tid framöver. Personer som insjuknat i hjärtinfarkt behöver lära sig 

att hantera symtom och livsstilsförändringar. Enligt Boateng och Sanborn (2013) insjuknar 

årligen över 800 000 personer i hjärtinfarkt i USA, av de som insjuknar i hjärtinfarkt dör 

cirka 27 %, oftast innan de når sjukhuset. Antalet personer som avlider till följd av en 

hjärtinfarkt har minskat då diagnostiken och behandlingsmetoder har förbättrats (a.a.).  Det är 

viktigt att implementera kunskap i vården om hur personen och anhöriga upplever sjukdomen 

för att sjuksköterskan ska kunna utföra en mer optimal vård, samt för att kunna göra en 

uppföljning av personens tillstånd. Socialstyrelsen (2005) betonar att sjuksköterskan ska 

kunna sätta sig in i personernas situation efter insjuknandet för att kunna tillfredställa behovet 

av omvårdnad genom personens fysiska, psykiska, kulturella, sociala samt andliga bakgrund. 

Daly m.fl. (2000) menar att förståelse kring hur personerna upplever det dagliga livet efter en 

hjärtinfarkt kan underlätta för att ge en personcentrerad omvårdnad och hjälpa till i deras 

återhämtningsprocess. Enligt Quinn (2008) kan vårdpersonalens förståelse av personernas 

upplevelser bidra till en bättre omvårdnad, genom att vårdpersonalen kan informera 

personerna om hjärtinfarkten och dess påverkan på livet samt omvårdnadsåtgärder i form av 

exempelvis stresshantering (a.a.). Fortsatt forskning kan ge ökad kunskap för vårdpersonal 

vilket även kan leda till vidare forskning inom området. 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt 
Enligt Boateng och Sanborn (2013) krävs det att blodet har fri passage i hjärtats kranskärl för 

att hjärtat ska orka pumpa runt syre och näringsrikt blod i kroppen. Vid en hjärtinfarkt 
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minskar syretillförseln till hjärtat vilken kan leda till celldöd. Förträngningar och mindre 

elasticitet i hjärtats kranskärl leder till att hjärtat kan få för lite syre. Vid förträningar av 

hjärtats kranskärl kan det bildas en så kallad blodpropp. Blodproppen stoppar blodflödet 

totalt och hjärtat tillsätts inte med tillräckligt syre. En annan förekommande orsak till 

hjärtinfarkt är bristning eller sprickbildning av plack, vilket leder till aktivering av 

trombocyter och koagulationsfaktorer vilket täpper igen passagen för det syrerika blodet. Om 

det råder syrebrist längre än cirka 30 minuter utvecklas en hjärtinfarkt på grund av att den del 

av hjärtat det täppta kranskärlet försörjer dör. Andra orsaker till hjärtinfarkt kan vara emboli, 

hypertoni, anemi eller kokainmissbruk (a.a.). 

 

Enligt Boateng och Sanborn (2013) är de vanligaste symtomen vid hjärtinfarkt centrala 

bröstsmärtor som kan upplevas som brinnande och stickande smärta över bröstet, vilket gör 

det svårare att andas och kan leda till andfåddhet. Smärtan kan även stråla ut i båda armarna, 

smärtstrålningen kan även vara vanligt i ryggens övre del samt underkäken. Enligt Wikström 

(2006) medför smärta ofta stress vilket leder till att det sympatiska nervsystemets inverkan 

ökar då även pulsen ökar och syrebristen i hjärtmuskulaturen minskar. Bennett och Connell 

(1999) påstår att tiden efter hjärtinfarkten kan leda till begränsningar så som ångest, 

depression och fysisk aktivitet. Oavsett hjärtinfarktens styrka var upplevelser som oro och 

rädsla de vanligaste orsakerna till begräsningarna nämnda ovan (a.a.). 

 

Påverkan på livet 
World Health Organisation [WHO] (1997) definierar liv utifrån hur en person tolkar sin 

ställning i livet kopplat till den kultur och det samhälle personen lever i. Personen påverkas 

även av sina mål, förväntningar och intressen. Livet kan vara omfattande och påverkas utifrån 

personens fysiska och psykiska hälsa, samt de sociala relationerna och omgivningens 

påverkan (a.a.).  

 

Enligt Falk, Ekman, Andersson, Fu och Granger (2013) har de flesta personer med 

hjärtproblem bristande hälsorelaterad livskvalitet, personers upplevelser och symtom relaterat 

till hjärtproblem begränsar deras liv, vilket gör att de blir beroende av andra för att kunna 

överleva. Livsstilen styrs utifrån hur personen förstår sin sjukdom och hur de hanterar den 

förändrade livssituationen (a.a.).  
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Wikby och Johansson (1999); Dehlin och Rundgren (2007) betonar att det biologiska 

åldrandet börjar efter cirka 30 års ålder, vilket innebär att olika kroppsdelar påverkas, 

exempelvis minskar hjärtats pumpförmåga, artärernas elasticitet minskar vilket leder till att 

hjärtat får arbeta hårdare. Vid stigande ålder ökar risken för sjukdom och ohälsofaktorer 

(a.a.). Enligt WHO (2002) kommer antalet personer över 60 år att öka, år 2025 beräknas det 

finnas cirka 1,2 miljarder personer över 60 år vilket innebär en ökning på cirka 694 miljoner 

personer (a.a.). Det globala åldrandet kommer kräva mer resurser av sjukvården samt ett 

förändrat arbetssätt då antalet personer som insjuknar i hjärtinfarkt kan öka.  

Upplevelser 
Enligt Laing (1982) är upplevelser något som varje person formar själv utifrån dennes 

världsperspektiv. Upplevelser kan inte tolkas utifrån ett objektivt synsätt utan är något 

personen upplever utifrån ett subjektivt perspektiv. Enligt Travelbee (1971) är varje människa 

en unik person som upplever lidande någon gång i livet och är en del av den mänskliga 

existensen. Det här kan ses som en allmänmänsklig erfarenhet som har en betydelse inom 

omvårdnaden, Travelbee (1971) menar att även om lidande är något allmänmänskligt så 

upplevs den olika utifrån varje människa. Människan har en tendens att finna mening i mötet 

mellan lidande, sjukdom och smärta. Travelbee (1971) menar också att varje person kan 

uppleva sig ha en god hälsa trots sin diagnostiserade sjukdom och förklarar även att personer 

som inte har en diagnotiserad sjukdom också kan uppleva ohälsa. I omvårdnaden menar 

Travelbee (1971) att den subjektiva upplevelsen av hälsa är i huvudfokus och menar att det är 

individuellt vilken kapacitet varje person har utifrån personens fysiska och psykiska status. 

Vissa personer upplever hälsa när det kan utföra sina vardagliga aktiviteter eller gå till sitt 

arbete. Travelbee (1971) menar också att personer kan uppleva livslust i form av lycka och 

medkänsla från omgivningen. Travelbee (1971) betonar att alla personer kommer uppleva 

ensamhet, ångest och lidande någon gång i livet, det är därför viktigt för sjuksköterskan att 

känna till personens upplevelse av sin sjukdom för att få en förståelse och veta vilken 

betydelse upplevelsen har för människan och inte bara se en person med en diagnos (a.a.). 

 

Enligt Jackson m.fl. (2000); Bergman och Bertero (2003); Svedlund och Danielson (2004) 

lever personer som genomgått en hjärtinfarkt med en osäkerhet om livet, döden och den 

framtida livsstilsförändringen. Tobin (2000); Radley m.fl. (1998) skriver att män och kvinnor 

kämpar för att acceptera sina begränsningar i livet relaterat till familj, vänner, arbete, känslor 

och medicinskt tillstånd (a.a.). 
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt. 

Metod 
En litteraturstudie av artiklar genomfördes med kvalitativ ansats. Enligt Willman m.fl. (2006) 

används en kvalitativ forskningsmetod för att få fördjupad förståelse kring människans 

upplevelser och uppfattningar. Enligt Forsberg och Wengström (2013) används en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats för att kunna beskriva, förstå, och förklara ett specifikt 

problem och fenomen. Det här innebär att deltagarnas röst blir hörd, vilket ger fördjupad 

kunskap och förståelse om personernas upplevelser av livsvärlden (a.a.). 

Urval  
Artiklarna som valdes innefattade följande inklusionskriterier: Personer från 30 år och uppåt 

som insjuknat i hjärtinfarkt. Artiklarna var skrivna på Engelska eller Svenska. Artiklarna 

innefattade peer review som enligt Willman m.fl. (2006) innebar att artikeln är granskad och 

att författarna har expertis inom området (a.a.). En artikel belyste både personen som 

insjuknat och partnerns upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt. Utifrån denna artikel togs 

enbart data från personen som insjuknat.  

Litteratursökning 
Data samlades in genom vetenskapliga artiklar från databaserna Medline, Cinahl och 

sökmotorn Pubmed. Enligt Willman m.fl. (2006) är Medline den primära databasen inom 

områden för omvårdnad och medicin. Cinahl innehåller vetenskapliga artiklar som berör 

omvårdnad, tandvård, nutrition och sjukgymnastik (a.a.). För att finna artiklar med senast 

uppdaterad forskning användes Pubmed som är en av de största sökmotorerna. Sökningarna i 

de valda databaserna valdes utifrån studiens syfte och sökord valdes ut. Sökorden och syftet 

skrevs ned på lappar för att kontrollera att sökorden och syftet stämde överrens med varandra. 

Sökorden som användes var: Myocardial infarction, heart attack, aged, elderly, experience, 

life experiences, life style, life purpose, quality of life, life style changes, life change event, 

illness experiences och coping. Enligt Willman m.fl. (2006) ska sökorden utgå från 

problemformuleringen och identifieras så att relevanta ämnesord kan plockas ut (a.a.). 

Sökorden söktes i fritext och Mesh-term i Medline och Pubmed och som subject heading lists 

i Cinahl. Fritextsökning användes för att öka sensitiviteten, vilket inkluderar alla artiklar som 
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innehåller det sökta ordet. Mesh-term eller subject heading list användes för att kontrollera att 

korrekt sökord användes. För att kombinera söktermer användes den booleska termen AND 

vilket resulterar i en avgränsad sökning. De sökningar med sökordkombinationen som gav 

hanterbara träffar, lästes alla artiklars titlar genom för att inte gå miste om artiklar vilka hade 

kunnat passa till studiens syfte. Artiklar vars titlar svarade på studiens syfte granskades och 

lästes noggrant igenom, de artiklar som inte hade en relevant titel exkluderades. Sökningarna 

genomfördes med ett resultat på 13 artiklar, vars titel och abstrakt bedömdes vara relevanta 

till studiens syfte.  

Kvalitetsgranskning 
För att uppnå god kvalitet på artiklarna användes en mall utgiven av Willman m.fl. (se bilaga 

2). Willman m.fl. (2006) menar att granskningsprotokollet anpassas till den enskilda studien 

(a.a.). Granskningsprotokollet modifierades utifrån den valda studien då det valdes att 

utesluta datamättnad, analysmättnad och generering av teorier eftersom de inte var betydande 

för studien. Eftersom de vetenskapliga artiklarna uppnår olika styrkor valdes det att sortera 

studierna utifrån poängsättning. Varje svar som benämns med ett ”ja” poängsätts med 1 

poäng. Poängsumman räknas ihop och omvandlas till procent då det enligt Willman m.fl. 

(2006) kan ske en enklare gradering av kvalitet då författarna kan granska och jämföra 

artiklarna på ett överskådligt sätt (a.a.). Kvalitetsgraderingen delas in i tre kategorier som 

bestod av bra, medel och dålig kvalitet. Artiklar som ansågs vara bra utifrån protokollet för 

kvalitetsgranskning skulle uppnå 80-100%, artiklar mellan 70-79 % graderades till medelgod 

kvalitet och slutligen artiklar som ansågs vara av dålig kvalitet graderades mellan 60-69 %. 

 

Av de 13 artiklar som kvalitetsgranskades valdes 4 artiklar bort då de inte uppfyllde mallens 

krav på grund av att metod och urval inte stämde överrens med studiens syfte. 9 artiklar 

valdes ut för analysförfarande.  

 

Analys  
Delar från artiklarnas resultat analyserades utifrån en innehållsanalys tolkad av Graneheim 

och Lundman (2004) utifrån Krippendorfs innehållsanalys. Ambitionen med studien var att 

utgå från ett manifest innehåll för att inte göra en egen tolkning på personernas upplevelser. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att innehållsanalys används för att identifiera 

relevant information och väsentlig data som svarar på studiens syfte. Polit och Beck (2008) 
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menar att en innehållsanalys ger en djupare förståelse för textens innehåll (a.a.). Utvalda 

artiklar lästes först igenom av var och en. När var och en läst igenom artiklarna flera gånger 

valdes artiklar som kunde vara användbara för att svara på studiens syfte. Stycken som 

svarade på studiens syfte markerades i artiklarnas resultat med en markeringspenna för att 

underlätta inför nästa steg. Meningsenheter valdes ut enskilt och fördes in i varsitt dokument. 

Sammanställning av de utvalda meningsenheterna gjordes för att kontrollera att de stämde 

överrens med studiens syfte. Efter denna granskning valdes ytterligare en artikel bort på 

grund av att artikelns resultat inte svarade på studiens syfte. De 8 resterande artiklarna stämde 

överrens med syftet och valdes därmed ut för en innehållsanalys. 6 artiklar berör både 

kvinnor och mäns upplevelser och 2 artiklar berör enbart kvinnors upplevelser efter en 

hjärtinfarkt. Alla artiklar valdes att ta med eftersom det inte valts att göra någon 

generalisering av kön i resultatet.  

 

Meningsenheter som svarade på studiens syfte fördes in i ett dokument (se bilaga 4) där 

första steget i innehållsanalysen beskriven av Graneheim och Lundman (2004) påbörjades. I 

första steget av innehållsanalysen valdes meningsenheter ut som diskuterades och 

kontrollerades så att texterna tolkats på samma sätt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är en meningsenhet ord eller påstående som är relaterat till samma centrala mening och har 

valts utifrån exempelvis intervjuer eller observationer. Meningsenheterna valdes utifrån 

studiens syfte som var att beskriva personernas upplevelser efter en hjärtinfarkt. De 

meningsenheter som plockades ut ska vara relaterade till varandra genom textens innehåll och 

helhet (a.a.). I det andra steget av analysen översattes de engelska meningsenheterna till 

svenska, för att få en bättre förståelse för meningens innehåll. I steg tre kondenserades de 

översatta meningarna som enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att 

meningsenheten kortas ner samtidigt som kvaliteten bevaras (a.a.). Nästa steg innebar att den 

kondenserade meningen kodades. Graneheim och Lundman (2004) menar att koderna är 

hjälpmedel för att tänka på nytt sätt utifrån informationen som samlats in (a.a.). I fjärde steget 

kategoriserades meningsenheterna utifrån huvudkategorier som speglades i de ursprungliga 

artiklarna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver kategorier som en grupp av innehåll 

med samma helhet. Kategorin ska svara på frågan vad och ska beskriva det uppenbarliga 

syftet i innehållet, kategorier innehåller ofta underkategorier (a.a.). Studien utgår från tre 

kategorier, betydelsen av att känna socialt stöd, en känsla av rädsla och oro, att pendla 

mellan hälsa och ohälsa. 
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Etiskt övervägande 
Det etiska övervägandet stärktes genom Willman m.fl. (2006) protokoll för 

kvalitetsbedömning. Protokollet innehåller undersökningar för att bedöma om etiska 

resonemang finns med i artiklarna (a.a.).  I studien innebär det etiska övervägandet att 

personerna som är delaktiga i studien har gett sitt medgivande samt att de när som kan 

avbryta sitt deltagande i studien. Personerna som är delaktiga ska också vara väl förstådda 

över vad studien innebär och vad den har för syfte. De etiska principerna som är vägledande 

för forskning är enligt vetenskapsrådet (2002) informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De etiska principerna innebär att forskaren ska 

informera om forskningsuppgiftens syfte, deltagare bestämmer själva över sitt deltagande, 

uppgifter om deltagarna i undersökningen ska bevaras på ett sätt så att obehöriga inte kan del 

av informationen, samt att uppgifter från enskilda personer endast får användas för 

forskningens ändamål (a.a.). Alla artiklar hade uppnått ett etiskt godkännande och valdes 

därmed att ta med i studien då artiklarna svarade på studiens syfte. 

Resultat 
I analysen framkommer det tre huvudkategorier som svarar på studiens syfte: Betydelsen av 

att känna socialt stöd, en känsla av rädsla och oro samt att pendla mellan hälsa och ohälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Studiens syfte och kategorier. 
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Betydelsen av att känna socialt stöd 
Det framgår under kategorin att upplevelsen av att känna socialt stöd är av betydelse efter en 

hjärtinfarkt, då det kan ge en trygghet i personens livssituation. Det sociala stödet kunde 

underlätta de flesta personernas vardag medans det i andra fall kunde ses som ett hinder. 

 

Det sociala stödet visade sig genom att personer upplevde deras partner, närstående och 

omgivningen som ett värdefullt och positivt stöd efter en hjärtinfarkt (Eriksson, Asplund & 

Svedlund, 2009; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005). Det sociala stödet visade sig ha 

betydelse under den akuta fasen då personerna som insjuknat i hjärtinfarkt prioriterade sin 

familj (Baldacchino, 2011). Personerna var i stort behov av hjälp och stöd när de lämnat 

sjukhuset, de upplevde att det underlättade och skapade trygghet om partner eller annan 

familjemedlem fanns närvarande i hemmet (Eriksson m.fl. 2009; Jensen & Petersson, 2003). 

Personerna som insjuknat i hjärtinfarkt förklarade sin livskamrat som en god lyssnare som 

förstod allvaret i situationen (Kristofferzon m.fl. 2005). Förutom anhöriga och närstående 

upplevdes även vänner och kollegor vara ett socialt stöd då de gav goda råd och vägledningar 

för att hantera svåra livskriser (Kristofferzon m.fl. 2005). Socialt stöd från omgivningen var 

även en viktig aspekt för att upprätthålla beteendeförändringar (McSweeney & Coon, 2004). 

För att förstå sin situation efter en hjärtinfarkt upplevde några att andra människor som varit i 

en liknande situation kunde vara till god hjälp (Clark, 2003; Kristofferzon m.fl. 2005). 

 

The kids, my old man and everything, they all support me, just fantastic. I 

didn’t think we had such care. You can’t complain….  (Kristofferzon, 

m.fl. 2007, s.396) 

Vårdpersonal som sjuksköterska och läkare var också ett viktigt socialt stöd efter en 

hjärtinfarkt. Personerna upplevde att de fick bättre kontakt med sjuksköterskan än läkaren 

(Kristofferzon m.fl. 2005). Det framkom att det var lätt att nå sjuksköterskan för vägledning 

och stöd (Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006). Några personer upplevde att vårdpersonal inte 

såg deras outtalade behov. Exempel på outtalade behov var att de inte hade fått veta vem de 

skulle kontakta om sina problem (Kristofferzon m.fl. 2005). 
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NN (nurse in heart clinic)… there’s where I’ve got support. Enormous. I 

have the bit of paper on the wall (nurse’s telephone number). 

(Kristofferzon m.fl. 2005, s.397). 

Avsaknaden av socialt stöd kunde vara en hämmare för bearbetningsprocess efter en 

hjärtinfarkt. För några var inte socialt stöd tillräckligt för att motivera dem till en 

livsstilsförändring (McSweeney & Coon, 2004). Omgivningens sociala inverkan kunde även 

upplevas som påfrestande i samspelet med anhöriga och närstående, då några upplevde det 

sociala stödet som hinder för att kunna genomföra sina livsstilsförändringar. De flesta 

personerna såg det sociala stödet som en positiv aspekt då de fick hjälp och stöd med både 

livsstilförändringar och andra aktiviteter rörande livet (Clark, 2003). 

En känsla av rädsla och oro 
Det framgår under kategorin att rädsla och oro var en vanlig upplevelse efter en hjärtinfarkt. 

Känslorna uttryckte sig i personens vardag och i de sociala interaktionerna med andra 

människor. 

 

De mest centrala känslorna som upplevdes efter en hjärtinfarkt var rädsla och oro som även 

kunde speglas i nervositet, misstro och osäkerhet (Crane & McSweeney, 2003). Första tiden i 

hemmet kunde upplevas som en känsla av oro och otrygghet (Eriksson m.fl. 2009). 

Personerna var oroliga över att vara ensamma, de ville inte heller be andra om hjälp 

(Hildingh m.fl. 2006). Rädsla och oro upplevdes som ett hinder i livet, några personer ville 

inte utöva någon fysisk aktivitet på grund av rädslan av förhöjd puls (Hildingh m.fl. 2006). 

Som en följd av hjärtinfarkten litade inte personerna på sitt hjärta och upplevde en känsla av 

otrygghet, oro och hjälplöshet för att exempelvis vila då de inte hade kontroll på sitt hjärta. 

De beskriver att hjärtinfarkten förändrat de inombords (Eriksson m.fl. 2009). Personerna 

upplevde rädsla och oro som en hämmare i vardagen dels på grund av brist på kunskap om 

sjukdomen men också rädsla för döden samt oro för återfall, vilket resulterade i en försämrad 

hälsa (Kristofferzon m.fl. 2005). 

 

I couldn’t go outdoors at all… I felt my heartbeat and that was 

frightening. (Hildingh m.fl. 2006, s. 65). 
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Att pendla mellan hälsa och ohälsa  
Det framgår under kategorin att pendling mellan hälsa och ohälsa var en upplevelse efter en 

hjärtinfarkt. En god hälsa kan innebära ett gott välmående, några personer kan uppleva hälsa 

trots diagnotiserad sjukdom. Ohälsa kan innebära att personer upplever fysiska och psykiska 

begränsningar i vardagen. 

 

Några personer ansåg deras hälsa som bra och att hälsan var oförändrad efter hjärtinfarkten. 

Det fanns även de personer som tvivlade på sin hälsa och kroppsliga funktioner efter en 

hjärtinfarkt, personerna uppgav att de överskattat sin hälsa innan de insjuknade (Eriksson 

m.fl. 2009). Efter insjuknandet upplevde några personer ohälsa i form av känslor av obehag, 

yrsel, rubbningar i balansförmågan, trötthet och förändringar i tänkandet, lärandet och 

kommunikationen (Crane & McSweeney, 2003). Personerna upplevde också ohälsa då de 

belyste permanenta problem med minne och koncentration (Kristofferzon m.fl. 2005). Efter 

en hjärtinfarkt framkom det även att stress kunde upplevas som ett ohälsoproblem (Clark, 

2003). Livet värderades annorlunda efter hjärtinfarkten, första prioritet för personerna var sin 

egen hälsa och familj, personerna beskriver att de gör sitt bästa för att återgå till ett normalt 

och hälsosamt liv igen (Baldacchino, 2011). De som genomgått en hjärtinfarkt kunde uppleva 

en känsla av brist på energi efter insjuknandet (Crane & McSweeney, 2003). Trötthet var ett 

av symtomen som personerna beskrev som en negativ aspekt till följd av en hjärtinfarkt 

(Eriksson m.fl. 2009). Tröttheten medförde att personerna inte orkade utföra dagliga 

aktiviteter som de brukade göra innan hjärtinfarkten (Crane & McSweeney, 2003). Brist på 

energi och trötthet kunde medföra fysisk och psykisk svaghet (McSweeney & Coon, 2004). 

Hjärtinfarkten medförde att personerna upplevde sömnlöshet (Kristofferzon m.fl. 2005). 

 

I don´t know how to describe it. It just like the blahs, you know, 

everything is just gone. No energy, no nothing…I used to be full of energy 

all the time. And it just wears you out. (Crane & McSweeney, 2003, s. 

172). 

 

I can take care of my family, but it is harder than it was before, and I am 

very tired …(Jensen & Petersson, 2003, s.128). 
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Personerna upplevde att smärta påverkade deras vardagliga aktiviteter, då exempelvis andnöd 

beskrevs som ett vanligt symtom (Hildingh m.fl. 2006). Några personer upplevde att smärtan 

gjorde de lättare irriterade och arga (Kristofferzon m.fl. 2005). 

 

Worse pressure in the chest and it began to go out into the arms and hand 

(Kristofferzon m.fl. 2005, s.394). 

Personerna försökte återvända till det tidigare livet genom att acceptera situationen, samt vara 

medveten över vad som hänt. Personer som insjuknat i hjärtinfarkt och överlevt menar att de 

insåg allvaret i situationen och beskrev en känsla av att kunna få möjlighet att förändra sin 

livssituation samt få en andra chans i livet (Eriksson m.fl. 2009). Personerna kunde uppleva 

att de tappat självförtroende efter hjärtinfarkten (Crane & McSweeney, 2003). Till följd 

upplevde personerna skuldkänslor och samvetskval över tidigare livsstil (Jensen & Petersson, 

2002). Några personer upplevde en låg motivation för livsstilsförändringar vid ett beroende 

som till exempel alkoholvanor vilket påverkade personernas hälsa negativt (Kristofferzon 

m.fl. 2005). Hjärtinfarkten motiverade personerna till att sätta egna gränser och ändra sitt 

levnadsmönster vid behov. Personerna värderade fritid, arbete och sig själv på ett nytt sätt 

efter hjärtinfarkten, de påpekar även att fritidsaktiviteter gav balans i livet (Hildingh m.fl. 

2006). Personerna upplevde hjärtinfarkten som en lärande erfarenhet då de fick förstärka sina 

prioriteringar i livet genom att tänka på familj, relationer samt sin egen hälsa och i vissa fall 

ta till högre makter (Baldacchino, 2011). Till följd av dyra mediciner kunde personer uppleva 

svårigheter med att förändra sin livsstil (McSweeney & Coon, 2004). Personerna som 

insjuknat i hjärtinfarkt försökte förändrade sitt levnadssätt genom att ändra sin kost, fysisk 

aktivitet samt minska stressen i vardagen (Baldacchino, 2011). 

 

Now, I have realized how precious my health and family are. So I’m 

determined to stop smoking. (Baldacchino, 2011, s.108). 



 

15 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte valdes och genomfördes en litteraturstudie med kvalitativ 

ansats. Fördelar med litteraturstudier av kvalitativ ansats är enligt Willman m.fl. (2006) att 

författarna fokuserar på ett specifikt problemområde som belyser personers upplevelser (a.a.). 

Metoden valdes för att den lämpar sig att ge svar på personers upplevelser av det dagliga livet 

efter en hjärtinfarkt. En empirisk studie hade också kunnat lämpa sig till studiens syfte då den 

enligt Polit och Beck (2008) bygger på aktuella observationer om personers upplevelser. En 

empirisk studie hade kunnat ge tillgång till uppdaterad forskning då den grundar sig på 

intervjuer från den direkta källan (a.a.). Empirisk studie valdes bort då den enligt Polit och 

Beck (2008) är tidskrävande och kan ta lång tid att genomföra (a.a.). Kvantitativ metod 

valdes bort då den inte skulla kunna ge svar på syftet eftersom upplevelser inte kan besvaras 

med denna metod. Enligt Willman m.fl. (2006) bör kvantitativ forskningen vara allmängiltig 

och inte begränsas till specifika förhållanden (a.a.). 

 

Databaserna Cinahl och Medline och sökmotorn Pubmed var relevanta i sökningen då de 

innehåller forskning inom både omvårdnad och vårdvetenskap. Databasen Cinahl innehåller 

främst omvårdnad och var därmed den databas som gav flest träffar som svarade på studiens 

syfte. För att utöka datainsamlingen valdes det att göra sökningar i även Medline och 

Pubmed. Sökningarna gav mindre antal träffar än Cinahl, artiklar som söktes i Medline 

återkom ofta i Cinahl. För att få ytterligare sökträffar och mer data till resultatet kunde fler 

referensdatabaser använts, bland annat ISI web of science och academic search elite då 

databaserna berör hälsa, vård och teknik med mera. Hade fler databaser använts kunde 

resultatet blivit mer tillförlitligt då resultatet hade kunnat styrkas av flera artiklar. På grund av 

att databasernas uppslagsverk skiljer sig kunde inte samma sökord användas i samtliga 

referensdatabaser vilket ledde till att fler sökord fick läggas till. I genomförandet av 

sökningen användes sökorden kombinerat med sökoperatorn AND vilket resulterade i att 

sökningen blev mer specifik jämfört om sökoperatorn OR hade använts, det här för att 

specificera antal träffar men framförallt få fram artiklar som svarar på studiens syfte. För att 

avgränsa sökningen ytterligare kunde sökoperatorn NOT användas. Artiklar kan tappats i 

sökningsprocessen då OR kan ge ett bredare sökresultat. OR och NOT behövdes inte 

användas då sökningen med AND gav tillräckligt med artiklar för att svara på studiens syfte. 
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Artiklarna som valts ut skulle genomgått granskning, det vill säga Peer Reviewed. Enligt 

Willman m.fl. (2006) ökar det här tillförlitligheten i resultatet (a.a.). Vid passande titel lästes 

abstrakten genom dock kan det missats artiklar i det steget då en titel inte alltid avslöjar 

artikelns handling.  Vid nya sökordskombinationer framkom samma artiklar där abstraktet 

redan lästs därför kan bortfallet mellan antal lästa abstrakt och antal träffar förklaras.  

 

Författarna valde att exkludera personer under 30 år eftersom det biologiska åldrandet börjar 

vid 30 år. Artiklarna som inkluderades i studien innehöll främst upplevelser av hjärtinfarkt 

vid cirka 45-50 års ålder, en bakomliggande orsak till hjärtinfarkten kan vara att det 

biologiska åldrandet varat i några år då bland anat hjärtats pumpförmåga och artärernas 

elasticitet minskar. Följande kriterier kan ha påverkat resultat då yngre personer kan uppleva 

livet efter en hjärtinfarkt annorlunda i jämförelse med en person över 30 år. Av de totalt 8 

artiklarna som användes i resultatet berör 6 artiklar upplevelser från både män och kvinnor. 

För att inte generalisera valdes två artiklar som enbart berör kvinnors upplevelser då övriga 

artiklar främst berörde upplevelser från män. Detta resulterade i en jämnare kvot.  

 

Artiklar som valts att användas genomgick en kvalitetsgranskning av Willman m.fl. (2006) 

Protokollet för kvalitetsbedömning modifierades då vissa delar inte lämpade sig till studiens 

syfte. Willman m.fl. (2006) menar att granskningsprotokollet bör anpassas till varje enskild 

studie (a.a.). Därav uteslöts datamättnad, analysmättnad och generering av teorier. För att 

försäkra att artiklarnas kvalitet gav trovärdig och bra information som svarade på studiens 

syfte sattes det ett krav att artiklarna skulle uppnå minst medelgod kvalitet för att tas med i 

studien. Willman m.fl. (2006) påstår att det finns risk för att författarna sätter värderingar vid 

kvalitetsgranskningen även om skribenterna har ett kritiskt förhållningssätt (a.a.). 

Granskningsprotokollet som användes innehåller ett etiskt övervägande vilket innebär att de 

etiska principerna för forskning accepteras. Av de artiklar som valts ut innefattade alla ett 

etiskt övervägande. Enligt Granskär och Nilsen (2012) innebär det här att personens integritet 

hålls och att han eller hon när som helst kan avbryta eller säga nej till att delta i en 

undersökning. Polit och Beck (2008) skriver att det är viktigt att forskaren sätter 

begränsningar i relationen till personen som ska intervjuas för att resultatet inte ska påverkas 

(a.a.). Granskningsprotokollet visade sig vara ett bra hjälpmedel för att få fram artiklar med 

bra kvalitet och för att få svar på studiens syfte.  
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Innehållsanalys som är beskriven av Granheim och Lundman (2004) valdes för att den 

beskrev analysförfarandet på ett tydligt sätt. Innehållsanalysen var bra då den underlättade för 

författarna att plocka ut meningsenheter som passade till studien samt för att få ett tillförlitligt 

resultat. Artiklarnas innehåll analyserades utifrån en manifest analys. Ambitionen var att utgå 

från ett manifest innehåll, skribenterna försökte vara så textnära som möjligt när 

meningsenheterna plockades ut. Dock förekommer det latenta inslag i både kodning och 

kategoriersering av meningsenheterna, vilket även Graneheim och Lundman (2004) styrker 

då de nämner att det alltid finns någon tolkning i texten (a.a.). Latenta inslag kan ha påverkat 

studiens resultat då egna tolkningar kan ha gjorts. Även Polit och Beck (2008) påstår att det 

kan finnas personliga åsikter vid analysförfarandet (a.a.). Dock försökte det här undvikas 

genom att analyserade texterna enskilt för att därefter kontrollera att båda tolkat innehållet på 

samma sätt. Hade en annan innehållsanalys använts kunde resultatet sett annorlunda ut då 

analysen enligt Olsson och Sörensson (2011) skiljer sig utifrån varje metod (a.a.). Under 

resultatets bearbetningsprocess har kategoriseringen ändrats ett flertal gånger för att beskriva 

det uppenbarliga syftet i innehållet. Det här bör underlättat och skapat en bättre förståelse för 

läsaren.  

  

Resultatdiskussion  
I studien framkom det att kvinnor och män som insjuknat i hjärtinfarkt upplever det 

vardagliga livet annorlunda mot hur de tidigare upplevt livet. Det framkom i resultatet att 

upplevelserna efter en hjärtinfarkt kunde vara var smärta, rädsla, oro, otrygghet och brist på 

energi. Kvinnor och mäns hälsa påverkades av hjärtinfarkten då de kände otrygghet och 

tvivlade på kroppens funktioner, det här medförde oro för att insjukna i en ny hjärtinfarkt. 

Personerna upplevde större behov av socialt stöd då de var oroliga och otrygga i den 

förändrade livssituationen. Betydelsen av socialt stöd var ett stort behov under 

bearbetningsprocessen för att kunna hantera sjukdomen. Några personer upplevde att de 

behövde mer tid för sig själva för att kunna bearbeta hjärtinfarktens påverkan på livet. 

Personens liv kan påverkas på olika sätt men det som framkom i resultatet var personernas 

betydelse av att känna socialt stöd, en känsla av rädsla och oro, att pendla mellan hälsa och 

ohälsa. Travelbee (1971) menar att hälsan är individuell utifrån personens fysiska och 

psykiska status. Hon menar också att människan har benägenhet att känna livslust trots 

diagnostiserad sjukdom, hon påpekar även att människor som inte har en diagnostiserad 

sjukdom kan uppleva ohälsa (a.a.).  
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I studiens resultat framgår det att socialt stöd är av betydelse efter en hjärtinfarkt då det kan 

skapa trygghet och vara till hjälp under den aktuella livssituationen. Det framkom i resultatet 

att upplevelsen av att känna socialt stöd var av betydelse för några personer i deras vardag. 

Personerna upplevde att närstående, kollegor och vänner var ett värdefullt stöd efter en 

hjärtinfarkt. Partnern kunde finnas till hands som ett viktigt stöd efter insjuknandet då hon 

eller han lyssnade och visade förståelse för personens tillstånd. Även vårdpersonal kunde ses 

som ett betydande socialt stöd. Travelbee (1971) styrker i sin omvårdnadsteori att det sociala 

stödet är av betydelse för att personen som insjuknat kan känna livslust och glädje (a.a.). Alla 

personer har inte samma intresse eller förväntningar, det här visade sig i resultatet då några 

personer upplevde det sociala stödet som ett hinder i bearbetningsprocessen. World Health 

Organisation [WHO] (1997) menar att personen påverkas utifrån samhället och dess normer 

samt vilka förväntningar och intressen personen har. Personernas hälsa och sociala relationer 

och omgivning påverkar personens liv och livsstilsförändringar. Sjöströms, Ivarssons och 

Sjöbergs (2011) studie stämmer överrens med att det sociala stödet är av betydelse, de skriver 

att kvinnor ville ha mer tid tillsammans med sin familj efter en hjärtinfarkt. Några kvinnor 

upplevde det sociala stödet som positivt då de kunde prata om sina känslor, det sociala stödet 

var även viktigt i återhämtningsprocessen. Kvinnorna kunde uppleva att de inte togs på allvar 

av vårdpersonalen, de upplevde även brist på information om sitt sjukdomstillstånd vilket 

resulterade i att kvinnorna kände sig nedgraderade och osäkra. Falk m.fl. (2013) styrker i sin 

studie att det sociala stödet är av vikt vid hjärtproblematik vilket gör att både kvinnor och 

män som insjuknat blir beroende av omgivningen för att kunna hantera sin situation (a.a.). 

Det är av vikt att sjuksköterskan observerar, lyssnar och tar patienten på allvar utifrån ett 

personcentrerat perspektiv då det här kan skapa trygghet och en bättre relation mellan 

sjuksköterska och patient.  

 

Det påvisades i resultatet att några personer upplevde oro och rädsla för att vara ensamma då 

de inte litade på sin kropp. Några personer såg den ständiga oron och rädslan som ett hinder i 

livet, de vågade exempelvis inte utföra fysiska aktiviteter då de var rädda för döden samt för 

att få ett nytt återfall. Den ständiga oron ledde till försämrad hälsa för några personer. Det här 

stämmer överrens med Travelbees (1971) omvårdnadsteori som beskriver att alla människor 

upplever ensamhet, ångest, eller oro någon gång i livet. Sjöström m.fl. (2011) påvisar i sin 

studie att kvinnor som insjuknat i hjärtinfarkt var rädda och oroliga för att få en ny infarkt, de 

litade inte på sina kroppar. Oron och rädslan sågs som ett hinder för livsstilsförändringar. 
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Bergman och Bertero (2003) styrker i sin studie att personer som genomgått en hjärtinfarkt 

känner osäkerhet om livet och livsstilsförändringen. Benett och Conell (1999) påvisar att en 

hjärtinfarkt kan leda till begränsningar i livet, rädsla och oro var de vanligaste orsakerna. Det 

här styrker Hutton och Perkins (2008) som påpekar i sin studie att män som insjuknat i 

hjärtinfarkt undvek stressade situationer då de upplevde oro och rädsla för att utföra fysiska 

aktiviteter (a.a.).   

 

Det framkom i studien att lidande kunde uttryckas i olika former, då några personer kunde 

uppleva lidande i form av exempelvis ohälsa, obehag, stress och trötthet. Några personer 

upplevde även smärta, vilket resulterade i att personen upplevde fysisk och psykisk svaghet 

vilket påverkade deras vardagliga aktiviteter. Travelbee (1971) betonar att varje människa är 

unik och att personer upplever lidande någon gång i livet. Lidande upplevs olika utifrån varje 

individ, hon menar att personer trots sjukdom, smärta eller lidande kan finna mening i livet 

(a.a.).. Sjöström, Ivarsson och Sjöberg (2011) styrker i sin studie att trötthet och brist på 

energi upplevdes som en besvärlig följd av hjärtinfarkten hos kvinnor (a.a.).  

 

I resultatet framkom det att personerna upplevde livet efter hjärtinfarkten som påfrestande då 

personerna upplevde sjukdomen som problematisk och känslomässig. Personerna som 

insjuknat i hjärtinfarkt upplevde att de fick en andra chans i livet, personerna prioriterade sin 

hälsa och familj efter hjärtinfarkten, de försökte acceptera situationen och förstå vad som 

hänt. Det visade sig även att en del personer upplevde hälsan som oförändrad efter 

hjärtinfarkten.  

 

I studien framkommer det att det inte är någon större skillnad på mäns och kvinnors 

upplevelser efter en hjärtinfarkt. Om studien utförts med fler artiklar som genaralisera 

kvinnor och män skulle möjligtvis en skillnad kunnat tydas men eftersom studiens syfte är att 

belysa personers upplevelser är detta inte av betydelse för resultatet.   
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Slutsats  
Genom ökad förståelse om hur personer upplever det vardagliga livet efter en hjärtinfarkt kan 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal erbjuda personen en vård som utgår från personens 

aktuella behov. Vårdpersonal kan arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad genom att 

observera personens hälsa, känslor som kan tyda sig i exempelvis rädsla, oro och brist på 

socialt stöd. En ökad förståelse om personens upplevelser efter en hjärtinfarkt skulle kunna 

leda till ökad trygghet för både vårdpersonal och patienter och även ökad livskvalitet för 

patienten. Sammanställning av forskning kring personers upplevelser efter en hjärtinfarkt kan 

dels bidra till ökad kunskap och även ge ett underlag för förbättringsarbete inom vården samt 

fortsatt forskning inom området.  

Självständighet 
Samarbetet har varit väl fungerande då vi till största del suttit gemensamt och diskuterat fram 

lösningar i de olika delarna av studien. Innan varje arbetspass har det planerats och satts upp 

målsättningar vilket har gjort att vi varit väl i fas under arbetetsprocessen. Artikelsökningen 

genomfördes enskilt då Robin Martinsson sökte i Medline och Pubmed och Christoffer 

Sjöberg gjorde sökningarna i Cinahl. Artiklarna som hittades i de olika databaserna 

diskuterades och granskades gemensamt för att utvärdera lämpligheten för en 

kvalitetsgranskning. Artiklarna som valts ut kvalitetsgranskades gemensamt. Vid 

analysförfarandet delades artiklarna upp och meningsenheterna plockades ut enskilt för att 

sedan diskutera fram vilka meningsenheter som svarade på studiens syfte. Meningsenheterna 

kondenserades och kategoriserades gemensamt. I övrigt har arbetet skrivits gemensamt och 

Christoffer och Robin har turats om vem som sitter bakom tangentbordet.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl  
Söknumme
r och 
datum 

Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Lästa 
övergripand
e resultat 

Valda för analys 
(Artiklar med 
medel eller god 
kvalitet) 

S1 
2013-10-02 

Fritext MH 
”myocardial 
infarction” 

25422 0 0 0 0 

S2 
2013-10-02 

Mesh-term (MH 
“Myocardial 
infarction”) 

21167 0 0 0 0 

S3 
2013-10-02 

Fritext “Heart 
attack” 

1390 0 0 0 0 

S4 
2013-10-02 

Mesh-term (MH “Heart 
attack”) 

1358 0 0 0 0 

S5 
2013-10-02 

Fritext ”Aged” 348220 0 0 0 0 

S6 
2013-10-02 

Mesh-term (MH 
“Aged”) 

305893 0 0 0 0 

S7 
2013-10-02 

Fritext ”Elderly” 42654 0 0 0 0 

S8 
2013-10-02 

Mesh-term “Elderly” 42654 0 0 0 0 

S9 
2013-10-02 

Fritext “Experience” 88976 0 0 0 0 

S10 
2013-10-02 

Mesh-term (MH 
“Experience”
) 

88976 0 0 0 0 

S11 
2013-10-02 

Fritext “Life 
experiences” 

10892 0 0 0 0 

S12 
2013-10-02 

Mesh-term (MH “Life 
experiences”)  

9382 0 0 0 0 

S13 
2013-10-02 

Fritext “Life style”  18482 0 0 0 0 

S14 
2013-10-02 

Mesh-term (MH “Life 
style”)  

11210 0 0 0 0 
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Sökningar i Cinahl 
 
Söknummer 
och datum 

Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Lästa 
övergripand
e resultat 

Valda för analys 
(Artiklar med 
medel eller god 
kvalitet) 

S15 
2013-10-02 

Fritext “Life 
purpose” 

2026 0 0 0 0 

S16 
2013-10-02 

Mesh-term (MH ”Life 
purpose”) 

1849 0 0 0 0 

S17 
2013-10-02 

Fritext “Quality of 
life”  

57929 0 0 0 0 

S18 
2013-10-02 

Fritext “Life style 
changes ” 

4870 0 0 0 0 

S19 
2013-10-02 

Mesh-term (MH “Life 
style 
changes”)  

4762 0 0 0 0 

S20 
2013-10-02 

Fritext “Illness 
experience
s” 

613 0 0 0 0 

S21 Mesh-term (MH 
“Coping”) 

16658 0 0 0 0 

S22 
2013-10-02 

Peer rewievd, 
English language 

S2 AND 
S6 AND 
S17 

155 28 5 3 3 

S23 
2013-10-02 

Peer rewievd, 
English language 

S1 AND 
S9 

183 3 1 1 1 

S24 
2013-10-02 

Peer rewievd, 
English language 

S1 AND 
S20 (as 
keyword) 

2 2 1 1 1 

S25 
2013-10-02 

Peer rewievd, 
English language 

S1 AND 
S16 

6 3 2 1 1 

S26 
2013-10-02 

Peer rewievd, 
English language 

S2 AND 
S19  

89 9 1 1 1 

S27 
2013-10-02 

Peer rewievd, 
English language 

S2 AND 
S11 

43 8 2 1 1 

S28 
2013-10-02 

Peer rewievd, 
English language 

S2 AND 
S21 

107 13 2 2 2 

S29 
2013-10-02 

Peer rewievd, 
English language 

S1 AND 
S15 

7 1 1 1 1 
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Sökningar i Pubmed  
Söknummer 
och datum 

Avgränsn
ingar 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Lästa 
övergripande 
resultat 

Valda för 
analys 
(Artiklar 
med medel 
eller god 
kvalitet) 

S1 
2013-10-01 

Fritext MH 
”myocardial 
infarction” 

19047 
5 

0 0 0 0 

S2 
2013-10-01 

Mesh-
term 

(MH 
“Myocardial 
infarction”) 

141590 0 0 0 0 

S3 
2013-10-02 

Fritext “Life style” 67632 0 0 0 0 

S4 
2013-10-02 

Mesh-
term 

(MH “Life 
style”)  

60431 0 0 0 0 

S5 
2013-10-02 

Fritext ”Life change 
event” 

21043 0 0 0 0 

S6 
2013-10-02 

Mesh-
term 

(MH “Life 
change 
event”)  

18489 0 0 0 0 

S7 
2013-10-02 

Fritext ”Aged” 3855467 0 0 0 0 

S8 
2013-10-02 

Mesh-
term 

MH ”Aged” 2221505 0 0 0 0 

S9 
2013-10-02 

Fritext “Quality of 
life” 

206996 0 0 0 0 

S10 
2013-10-02 

Mesh-
term 

(MH “Quality 
of life”) 

109366 0 0 0 0 

S11 
2013-10-02 

Peer 
rewievd 
English 
language 

S2 AND S8 
AND S10 

15 6 2 1 1 
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Sökningar i MedLine  
Söknummer 
och datum 

Avgrän
sningar 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Lästa 
övergripande 
resultat 

Valda för 
analys 
(Artiklar 
med medel 
eller god 
kvalitet) 

S1 
2013-10-03 

Fritext ”Myocardial 
infarction” 

184528 0 0 0 0 

S2 
2013-10-03 

Mesh-
term 

(MH 
“Myocardial 
infarction”) 

136270 0 0 0 0 

S3 
2013-10-03 

Fritext “Aged” 3856100 0 0 0 0 

S4 
2013-10-03 

Mesh-
term 

(MH “Aged”)  2201741 0 0 0 0 

S5 
2013-10-03 

Fritext ”Experiences” 114450 0 0 0 0 

S6 
2013-10-03 

Mesh-
term 

(MH 
“Experiences”)  

114450 0 0 0 0 

S7 
2013-10-03 

Peer 
Review
d  

S1 AND S3 
AND S5 

240 15 5 3 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
 

Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod enligt  

Willman m.fl. (2006).  

Tydlig avgränsning/problemformulering?  □ Ja □ Nej  
 
Patientkarakteristiska 
 
Antal…………………………… 
 

Ålder…………………………… 

Man/Kvinna…………………… 

Är kontexten presenterad?    □ Ja □ Nej  

Etiskt resonemang?     □ Ja □ Nej  
Urval 

–Relevant?      □ Ja □ Nej  

– Strategiskt?     □ Ja □ Nej  

Metod för 

– Urvalsförfarande tydligt beskrivet?    □ Ja □ Nej  

– Datainsamling tydligt beskriven?   □ Ja □ Nej  

– Analys tydligt beskriven?    □ Ja □ Nej  

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt?    □ Ja □ Nej  

Kommunicerbarhet 

–Redovisas resultatet klart och tydligt?   □ Ja □ Nej  

–Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  □ Ja □ Nej  

Huvudfynd vilket fenomen/upplevelse/mening beskrivs?  
Poängsumma:  
□ 80-100% □ 70-79% □ <70%  

Sammanfattande bedömning av kvalitet: □ Bra □ Medel □ Dålig 

Granskare (sign.) ……………………………
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Baldacchino, D/2011/Storbritanien Myocardial infarction: A turning point in 
meaning in life over time. 
 

Semi-struktuerade 
intervjuer 

7 stycken personer från 
insjuknandet och 5 år framåt. 

Bra  

Clark, A.M/2003/Storbritanien Its like an explosion in your life…’: lay 
perspectives on stress and myocardial 
infarction 

Semi-struktuerade 
intervjuer 

8 män och 6 kvinnor, medelålder 
56 år. Två dagar efter 
insjuknandet och 3 månader 
framåt. 

Bra 

Eriksson, M., Asplund, K., & 
Svedlund, M/2009/Sverige 

Patients' and Their Partners' Experiences 
of Returning Home after Hospital 
Discharge Following Acute myocardial 
infarction 

Semi-struktuerade 
intervjuer 

15 par, fyra till åtta veckor efter 
insjuknandet. 

Bra 

Hildingh, C., Fridlund, B., & Lidell, 
E/2006/Sverige 

Access to the World After Myocardial 
Infarction: Experiences of the Recovery 
Process including commentary by 
Zimmerman B. 

Semi-struktuerade  
intervjuer 

16 män och 16 kvinnor, åtta till 
nio månader efter en hjärtinfarkt. 

Bra  

Jensen, O.B., Petersson, 
K/2002/Sverige  
 
 
 

The illness experiences of patients after a 
first time myocardial infarction 
 
  
 
 

Semi-struktuerade 
intervjuer 
 
 
 

8 kvinnor och 22 män som var 
mellan 41 och 80 år. 72 timmar 
efter insjuknandet fram till 17 
veckor.   
 
 
 

Bra 
 
 
 
 

Kristofferzon, M.L., Löfmark, R., & 
Carlsson, M/2005/Sverige  
 

Striving for balance in daily life, 
experiences of Swedish women and men 
shortly after a myocardial infarction. 

Semi-strukterade 
intervjuer 
 

20 kvinnor och 19 män med en 
medelålder på 65 år. 4-6 månader 
efter insjuknandet av en 
hjärtinfarkt. 
 

Bra 

McSweeney, J.C., & Coon, 
S/2004/USA    

Women's Inhibitors and Facilitators 
Associated with Making Behavioral 
Changes After Myocardial Infarction 

Semi-struktuerade 
intervjuer 

40 kvinnor 6-24 månader efter 
insjuknandet av hjärtinfarkt 

Medel 
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McSweeney, J.C., & Crane, 
P.B/2003/USA 

Exploring older women´s lifestyle 
changes after myocardial infarction. 

Djupa intervjuer 15 stycken personer, 65 år eller 
äldre, 3-12 månader efter 
insjuknandet av hjärtinfarkt. 

Bra 

Bilaga 4: Exempel på meningsenheter  
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

The patients mentioned 
their partner, significant 
others and the 
environment as important 
in their everyday life 
shortly after the AMI. 

Patienterna nämnde deras 
partner, närstående och 
omgivning som viktiga i 
deras vardag kort efter 
AMI 

Personer i omgivningen 
var viktiga i vardagen 
efter en hjärtinfarkt. 

Personer i omgivningen Betydelsen av att känna 
socialt stöd 

Children, daughters and 
sons-in-law, friends, 
neighbours and fellow-
patients were judged as 
important for their 
recovery.  

Barn, döttrar och söner, 
vänner, grannar och 
kolleger - bedöms som 
viktiga för patientens 
tillfrisknande . 

Stöd från familj, vänner 
och kollegor är viktiga för 
tillfrisknandet.  

Stöd från omgivningen Betydelsen av att känna 
socialt stöd 

Some informants found it 
frightening to go outdoors, 
because they experienced 
accelerated heart rate as 
soon as they went out. 

Några informanter fann 
det skrämmande att gå 
utomhus, eftersom de 
upplevt accelererad  puls 
så fort de gick ut. 

Rädsla för fysisk aktivitet 
på grund av förhöjd puls.   

Rädsla En känsla av rädsla och 
oro 
 

Worries often concerned 
personal health related to 
the MI such as fear of MI 
recurrence, fear of death 
and their lack of 
knowledge about the 
disease 

Oron ofta bekymrade 
personlig hälsa i samband 
med MI såsom rädsla för 
MI återfall, rädsla för 
döden och deras brist på 
kunskap om sjukdomen. 

Personer upplevde oro 
över sin personliga hälsa i 
samband med 
hjärtinfarkten eftersom de 
var rädda för att få ett 
återfall, döden och även 
bristen på kunskap 
orsakade denna oro.  

Oro och rädsla En känsla av rädsla och 
oro 
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Fourteen of the 15 women 
(93%) experienced 
decreased energy after the 
MI.  

14 av 15 kvinnor (93%) 
upplevde minskad energi 
efter en hjärtinfarkt.   

Minskad energi till följd 
av hjärtinfarkt.  

Brist på energi Att pendla mellan hälsa 
och ohälsa.  

Participants also 
associated stress with 
events that occurred daily 
in their lives. In these 
instances, stress was seen 
to recur mainly with 
problematic family 
relationships.  

Deltagarna förknippade 
också stress med 
händelser som förekom 
dagligen i sina liv. I dessa 
fall, sågs stress som ett 
vanligt återkommande 
med problematiska 
familjerelationer. 

Personerna relaterade 
stress som något vanligt 
förekommande i deras liv, 
det uppkom främst genom 
svårigheter vid 
familjerelationer. 

Stress Att pendla mellan hälsa 
och ohälsa.  

Now, I have realized how 
precious my health and 
family are. So I’m 
determined to stop 
smoking. 

Nu , jag har insett hur 
värdefull min hälsa och 
familj är. Så jag är fast 
besluten att sluta röka. 
 

Personen har insett hur 
värdefullt livet och 
familjen är och är besluten 
om att sluta röka. 

Livsstilsförändringar  Att pendla mellan hälsa 
och ohälsa 
 

The patients who had 
suffered an AMI 
described in various ways 
how the illness had 
changed them inside.. 

De patienter som hade 
drabbats av en akut 
hjärtinfarkt beskriver på 
olika sätt hur sjukdomen 
hade förändrat dem 
inombords .  

Hjärtinfarkten förändrade 
personen inombords  

Förändring Att pendla mellan hälsa 
och ohälsa 
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