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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de ledande dödsorsaker som drabbar ca 44 % 
av alla män och 45 % av alla kvinnor. Under år 2006 i Sverige beräknades insjuknandet per 
100 000 invånare, sjunka med 14 % bland kvinnor och 25 % bland män sedan år 1987. 
Livskamraters upplevelse och påverkan på livet efter en hjärtinfarkt berör det psykiska och 
sociala. Hälsan upplevs ofta negativt i samband med förändringar i vardagslivet och 
livskamraten utvecklar ofta ett kontrollbehov och blir överbeskyddande. Detta beteende anses 
uppkomma pga. för lite kunskap av sjukdomen, och den stress som uppstår av 
livsstilsförändringsprocessen. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka livskamraters upplevelse och påverkan efter 
hjärtinfarkt. 
Metod: Examensarbetet gjordes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats och sju 
vetenskapliga artiklar användes. Artiklarna analyserades enligt Granheim och Lundmans 
(2004) innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet visade att livskamrater upplevde livet efter hjärtinfarkt annorlunda än 
vad de hade förväntat sig. De kände ofta okunskap angående sjukdomen pga. allt för lite 
engagemang från vårdpersonal. Detta ledde till att livskamraten fick ångest, oro och det i sin 
tur ledde till att aktiva och passiva roller uppstod. 
Slutsats: Livskamrater behöver stöd och information angående hjärtinfarkt för att eliminera 
risken för negativa emotionella reaktioner samt, påtryckande roller och negativ syn på 
framtiden, för att kunna göra nödvändiga förändringar i livsstilen.  
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INTRODUKTION 
Hjärtinfarkt är en av de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomar, som bland män och kvinnor kan 
leda till ett mindre aktivt liv och en lägre livskvalitet (Swahn & Johansson, 2005).  Enligt 
Tamm (1990) leder sjukdomen till förändringar i patientens livsstil och påverkar dennes 
tankar angående livet. Det kan sedan komma att inverka på människor i omgivningen ex 
livskamrater. Denna studie kommer att ta upp livskamraters upplevelser och påverkan efter 
en hjärtinfarkt. Genom att studera livskamraters upplevelser efter en hjärtinfarkt, kan man få 
en fördjupad bild över hur livet kan te sig för båda parterna. Det kan hjälpa yrkesgrupper 
inom vårdarbetet som livskamrater kommer i kontakt med, att bemöta livskamrater och 
erbjuda bättre stöd och hjälp på ett sätt som stärker förhållanden och livssituation. Det kan 
även ge livskamrater en ökad förståelse av hjärtinfarkt, vilket kan hjälpa dem att hantera livet 
efter sjukdomen och bättre stödja patienterna. 

Det finns undersökningar som gjorts om upplevelser efter en hjärtinfarkt i samband med 
livskvalitet, rehabilitering, motivering, social stöd och fysisk anpassning ur den drabbades 
synvinkel, men det finns få studier angående parens reflektioner och deras tankegångar efter 
hjärtinfarkt. Denna studie kommer att fokuserar på livskamraters upplevelse och påverkan.  

BAKGRUND 
Hjärt- och kärlsjukdomar är en av världens ledande dödsorsaker. Utav hela världens 
befolkning beräknas 44 % av alla män och 45 % av alla kvinnor att drabbas av någon hjärt- 
och kärlsjukdom. Antalet kvinnor per 100 000 invånare som insjuknade i hjärtinfarkt år 2006 
i Sverige var 14 % lägre än år 1987, och 25 % lägre bland män. Insjuknandet har därmed 
sjunkit i samband med dagens förbättrad vård och behandling (Swan och Johansson, 2005). 

Hjärtinfarkt 
Det som sker vid en hjärtinfarkt är att en åderförkalkning bildas i kranskärlen. En 
åderförkalkning är en process där det sker en inlagring av lipider, inflammatoriska celler och 
bindväv, processen kallas även för fettinlagring, och bildar plack i kärlväggen.  Placken kan 
spricka och bilda propp som sätter stopp i kärlet. När transporten av blodet inte fungerar, sker 
det en syrebrist, och hjärtmuskel cellerna dör ut (Nilsson, 2005). De vanligaste riskfaktorer 
för en akut hjärtinfarkt enligt Anand et al.(2008) är följande: rökning, högt blodtryck, höga 
blodfetter, diabetes, övervikt, psykosocial stress, fysisk inaktivitet, högrisk diet, och 
överkonsumtion av alkohol (Anand et al., 2008). Utöver dessa riskfaktorer spelar åldern en 
avgörande betydelse för risken att drabbas av hjärtinfarkt (Wallentin, 2005). Enligt Swan och 
Johansson (2005) skiljer sig symtomen mellan män och kvinnor, då kvinnor oftare har smärta 
som strålar ut i rygg, nacke och käke, och män upplever bröstsmärtor och svettning. Andra 
symtom som är förknippad med kvinnan och akut hjärtinfarkt är illamående, andnöd, 
hjärtklappning, kräkning, yrsel, trötthet, svimning och aptitlöshet (Swan & Johansson, 2005).   

Livet efter hjärtinfarkt  
Tiden efter en hjärtinfarkt kan drabba patienten hårt. Enligt Roebuck, Furze och Thompson 
(2001) påverkas det fysiska, psykiska och sociala efter en hjärtinfarkt, hälsan upplevs 
negativt eftersom dessa påverkar kvaliteten på livet. I samma studie beskrivs osäkerheten 
över hälsan i dagsläget, framtidsutsikter och att patienter är rädda över att påbörja 
livsstilsförändring och hantera läkemedel. De oroar sig även över vilka biverkningar som kan 
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uppstå i samband med läkemedel och symtom i efterloppet av hjärtinfarkten (Roebuck, Furze 
och Thomson, 2001). Tamm (1990) beskriver livsstilsförändring som en stor del av livet efter 
en sjukdom. Det menas att en förändring av ett tidigare beteendemönster måste ske, för att 
minska risken för att förvärra tillståndet, få komplikationer eller återfall. Ett beteendemönster 
är ett livsstilsval som en individ lever inom under en längre tid, och som personen anammat 
under en livsperiod. Förebyggande åtgärder rekommenderas, ex fysisk aktivitet, förändrade 
matvanor, minskad stress i livet, sluta röka och minska alkoholintaget. Det kan vara svårt för 
patienterna att genomföra en sådan drastisk förändring, de behöver livskamraterna att stödja 
och hålla patienterna motiverade (Tamm, 1990). 

Roebuck, Furze och Thompson (2001) anser att en livsstilsförändring är en stor del av livet 
efter en hjärtinfarkt, vilket kan påverka livskamraters syn på livet. Har de en negativ syn 
leder till att de känner ett behov av att ingripa i patienters liv och försöka förändra livsstilen. 
De blir överbeskyddande vilket kan påverka patienterna negativt. Det är vanligt att känslor 
ex. frustration och trötthet över livskamraters ständiga försök till kontroll uppstår. Patienter 
beskriver ofta att livskamrater har för lite kunskap angående sjukdomen vilket är anledningen 
till beteendet (Roebuck, Furze och Thomson, 2001). En annan anledning till att ett 
kontrollerande beteende uppstår är enligt Imhof, Hoffman och Froelicker (2007) som påstår 
att livskamrater och patienter har olika förväntningar av förändringsprocessen, vilket är en 
vanlig faktor till att konflikter och rollfördelning sker i hemmet. Det kan leda till att man 
distanseras från varandra, och livskamrater stängs ut ur patienters liv. En dålig 
kommunikation leder till mindre stöttning i livsstilsförändringen, patienters motivering 
minskas och den gamla livsstilen återkommer. En gammal vana är svår att förändra, och att 
ha livskamrater som stöttning för patienter gör det lättare för patienter att bibehålla 
förändringen i livet (Imhof, Hoffman och Froelicher, 2007). 

Imhof, Hoffman och Froelicher (2007) definierar livskamrater som individer med en nära 
relation till patienterna, och har en intim relation, ex maka, make, sambo. Definitionen av 
livskamrater enligt Imhof, Hoffman och Froelicher (2007) är definitionen som min studie 
avser. Imhof, Hoffman och Froelicher (2007) framställer livskamraters upplevelser som 
negativa och positiva.  Livskamrater kan känna att en sjukdoms uppkomst leder till att rädsla 
uppstår då risken av att förlora sin kamrat finns, det gör att livskamraterna och patienterna 
behöver reflektera tillsammans över livet och nödvändiga förändringar som måste göras. 
Livskamrater upplever att patienterna är tacksamma över en andra chans på livet, och att de 
är ivriga att påbörja en aktivare livsstil. Den inställning leder till att livskamrater känner ett 
starkt behov av att övervaka och vara tillgängliga för patienterna, vilket inger endast oro och 
ångest hos patienter. Patienter upplever att det är stressigt att inleda ett nytt kapitel i livet, och 
känner ett behov av att ha livskamraters hjälp och stöd för att förändra livsstilen och skapa 
rutiner. Livskamrater och patienters relation kan därmed förstärkas, och ha lättrare tala om 
sjukdomen utan att känna sig obekväma över samtalen, och paren förbättrar sig på att lyssna 
på varandra (Imhof, Hoffman och Froelicher, 2007). Imhof, Hoffman och Froelicker (2007) 
beskriver att de livskamrater som inser att patienterna anstränger sig till att förbättra hälsan 
genom att vara aktiv.  Kan de bli motiverade till att hjälpa och stötta patienterna genom att de 
är aktiva. Imhof, Hoffman och Froelicker (2007) påstår att livskamrater är den bästa stöttning 
patienter kan få, då livskamrater har den största kontakten med dem under dagarna. Det 
medför att hoppet stärks, man kan sätta nya rutiner till vardagen och lättare ändra patienters 
beteendemönster. Livskamratens stöd kan ge patienten en bättre framtid och ett längre liv. 



 

3 
 

Teoretisk referensram 
Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär livsvärldsteorin att se, förstå, beskriva och analysera 
världen eller delar av den, så som den upplevs av människan. Det är en värld som upplevs 
genom erfarenhet och handling, och det är även genom den som vi försöker hitta livets 
mening. Den uppfattas som något som vi lever i och är mer än en fysisk värld, det handlar 
även om den psykiska uppfattningen av världen omkring. Livsvärlden beskrivs även som en 
värld där en persons vardag observeras och det dagliga tillståndet uppmärksammas. I ett 
vårdande är ansatsen fokuserad på hur patienten upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt 
välbefinnande eller sin vård. Det är något som inte kan fångas upp av tekniska instrument, 
och är därför inget mätbart (Dahlberg et al., 2003).  

Dahlberg et al. (2003) beskriver två aspekter som tillhör livsvärlden och hur den upplevs. 
Dessa är lidande och välbefinnande, vilket är kopplade och samspelar med varandra. Målet 
efter en sjukdom är att göra det möjligt för välbefinnande, genom att lära sig hantera lidande.  
Enligt Dahlberg et al. (2003) kan välbefinnande uppnås genom andligt stöd och respekt för 
livet. Att ta ansvaret för tillvaron och för dess framtid påbörjas först när individen accepterar 
att det finns ett lidande. Otrygghet i livsvärlden är en annan faktor som kan kopplas med 
lidande. Det är vanligt att man känner sig otrygg när livet utsätts för en sjukdom och leder till 
förlorad kontroll över sin hälsa. Det är först när man blir frisk från en sjukdom, då trygghet 
återvinns. Om en person inte blir frisk från sin sjukdom, kan individen försöka uppnå kontroll 
över livssituationen, för att tillbringa en viss trygghet (Dahlberg et al., 2003). Arman och 
Rehnfeldts (2006) beskriver livskamrater som människor runt patienter som kan drabbas 
emotionellt under sjukdomstiden och bör erbjudas hjälp. En livskamrat kan påverka 
hälsotillståndet och lidandet av den sjuke positivt eller negativt, beroende på livskamraters 
mentala förberedelse inför livet efter en sjukdom, och syn på vad en sjukdom kan innebära 
och tillbringa. Det är speciellt viktigt att livskamrater får stöd då patienternas tillstånd kräver 
tid, vilket kan leda till att livskamraters behov inte ses eller bekräftas (Arman & Rehnsfeldt, 
2006).   

SYFTE 
Syftet är att belysa livskamraters upplevelse och påverkan efter en hjärtinfarkt. 

METOD 
Eftersom studiens syfte är att belysa upplevelse gjordes en kvalitativ litteraturstudie, för att få 
fördjupad förståelse. En kvalitativ litteraturstudie ger en fördjupad förståelse och detaljerad 
information angående upplevelse (Backman, 2008). Enligt Forsberg och Wengström (2008) 
betyder systematisk litteraturstudie att söka, samla ihop data, analysera och sammanställa.  

Datainsamling 
En systematisk kvalitativ litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och Medline för att 
hitta relevanta vetenskapliga artiklar som passade bra till syftet. Sökorden som användes var: 
Myocardial infarction, spouse, partners, experiences, recovery och couples. Dessa 
kombinerades sedan med hjälp av den booleska termen AND, för att det skulle vara lättare att 
få fram användbar information till arbetet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

För att det skulle kvalitativt granskas, användes en bedömningsmall, som innehöll frågor och 
gradering av värde, för att separera och plocka ut lämpliga kvalitativa artiklar. Artiklar med 
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låg kvalitet ex. artiklar med oklart resultat, syfte och metod exkluderades (se bilaga 4) 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Inklusionskriterierna var att alla artiklar skulle vara 
vetenskaplig granskade och inte äldre än från 2000. Det skulle även handla om livskamratens 
och den drabbades upplevelser efter en hjärtinfarkt, och vara skrivna antingen på svenska, 
engelska eller norska. Kvinnor och män skulle även tags med i alla utvalda artiklar för att 
minimera risken för att få artiklar utanför mitt syfte. 

Det gjordes en sökning i Cinahl och Medline med de valda sökorden, det resulterade i 159 
artiklar i Cinahl och 243 i Medline. Abstraktet i alla de funna artiklar lästes igenom, för att 
eliminera artiklarna som inte passade mitt syfte. Därefter valdes sju artiklar ut ifrån databasen 
Cinahl. De övriga valdes bort eftersom de inte passade till syftet, riktade sig till det ena könet 
och var äldre än år 2000.  

Dataanalys 
Analysmetoden skedde enligt Granheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. 
Processen innehållsanalys fungerar genom att först läsa texterna ett antal gånger, för att få en 
helhet av handlingen. Sedan ska meningar eller fraser som är relevanta för syftet identifieras 
och plockas ut. Dessa meningar och fraser kallas för meningsbärande enheter. Sedan ska 
dessa kondenseras för att korta ner texten utan att den viktigaste informationen går förlorad. 
Därefter kodas de kondenserade meningsenheterna, för att senare grupperas i kategorier 
utifrån det centrala budskapet i meningsenheterna. Slutligen bildas subkategorier (Granheim 
& Lundman, 2004).  

Etiskt övervägande 
En etisk övervägande är då individers rättigheter vid deltagande i en forskning beskyddas, 
och motverkar fysisk, psykisk och ekonomisk skada. De ska även beskyddas från att 
information som deltagare medgivit, inte används emot dem själva (Polit, D., & Beck, C. T, 
2008). Enligt den svenska lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) får forskningen endast utföras om deltagarna har gett samtycke efter att ha fått 
information gällande forskningen.  

I sex av de sju artiklar som använts i studien, står det tydligt att det har skett en etisk 
prövning. Det har inte gjorts en etisk prövning i studien Stewart et al (2000) från Kanada, 
men det har samtyckts av berörda individer i studien och kommer att därmed användas i 
arbetet.  

RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån 7 vetenskapliga artiklar. Ur dessa framkom tre tydliga 
huvudkategorier och sju subkategorier vilket uppstod utifrån framträdande upplevelser i 
artiklarna. Dessa heter Livskamrater i livsförändringsprocessen, emotionell effekt på livet, 
och syn på förväntningar och framtiden. Subkategorierna var roller, kontroll, kommunikation, 
uppkomst av känslor, utanför hemmet, framtid, begränsningar och information

Livskamrater i livsförändringsprocessen  

Roller 
I hemmet kom det att uppstå olika roller för livskamraterna, detta skede beroende delvis på 
vilken inställning man hade till livsstilsförändringar och syn på hjärtinfarkten. De vanligaste 
typerna av rollerna var aktiva och passiva, där patienterna kunde antingen inta en lydande roll 
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och låta sin kamrat fatta beslut, själva avgöra och utesluta sin livskamrat från deras värld, 
eller skapa en samhörighet där paret tillsammans stötte varandra i livsprocessen. När 
livskamrater samarbetade med patienterna, skapades en ömsesidig respekt. Livskamraterna 
fokuserade på vilka ordval man använde för att minska emotionella utbrott, aggressivitet, 
missförstånd och för att stärka deras egen självkänsla och minska stress hos patienterna 
(Kärner, Dahlgren, & Bergdahl, 2004). 

“Yes, there have been a lot of changes: positive, I think. We are out walking   
much, much more…I often say, ‘Shall we go for a walk?’ We do it almost every 
day, for an hour. Sometimes, when he is a bit uncertain, he is a bit 
frightened…He doesn’t know if he can manage today, this particular day, 
because maybe he has had some pain, but I don’t want to nag too much 
because then he gets angry…Then I usually try to say it in such a way, nice and 
kind like this…‘Why don’t we go for a walk?’…like this, gentle, and then he 
comes after a while [and says] ‘OK, we can take a walk and see how it works 
out” (Kärner, Dahlgren, & Bergdahl, 2004, s. 207). 

Livskamrater kunde vara passiv i hela livsstilsförändringen vilket tycktes vara positivt enligt 
patienterna, pga. att de hade ett stort behov av att kontrollera sin egen framgång och försöka 
skapa en lugn atmosfär. Anledningen var att livskamrater brukar stressa upp patienterna om 
att vara aktiva i vardagen. Det ledde till att begränsningar bildades för livskamrater i form av 
minskad påverkan i patienters liv. Livskamrater var medvetna om detta, isoleringen från 
patienters livs drabbade dem hårt, och ledde oftast till att de inte kunde hantera deras 
utanförskap och blev oroliga och nedstämda (Kärner, Dahlgren, & Bergdahl, 2004). 

Ibland kunde livskamrater upplevas som glädjedödare, där individen tog på sig ansvaret och 
bestämde över allt i hop om att skapa en godare hemsituation för sig själva och patienterna, 
det beskrevs att livskamraternas beteende förändrades och började bete sig som en sträng 
förälder. Detta skede vanligtvis då patienterna antog en passiv deltagande i 
livsstilsförändringen, vilket ledde till att deras livskamrat blev oroliga och valde att ta ansvar 
för patienters hälsa, det ledde till att deras självbestämmande fråntogs gradvis under den 
situationen (Goldsmith, Lindholm, & Bute, 2006).  

Kontroll 
Livskamrater ville ha kontroll och antog därmed en annorlunda och självisk beteende för att 
uppnå reslutat, patienters liv var full med förbud från vissa aktiviteter eftersom de ansågs 
vara för ansträngande och farliga för dem (Stewart et al, 2000).  

När de livskamraterna inte fick resultat för sitt hårda jobb och kontrollerande beteende, kunde 
de känna sig uppgivna och misslyckade. Utöver detta var livskamraterna för det mesta 
positiva till ansvaret som de åtog från patienterna, men tänkte inte på hur deras beteende 
uppfattades eller påverkade dem (Kärner, Dahlgren, & Bergdahl, 2004). Ett problem som 
kunde uppstå pga. beteendet var bråk och utbrott mellan paren. Patienterna insåg att 
livskamraterna hade rätt om att särskilda vanor ex matvanor, aktiviteter och rökning inte 
längre kunde accepteras i vardagen, det ledde till att de blev arga över förändringen och fick 
utbrott vilket oftast skedde på sina livskamraters bekostnad (Stewart, et al., 2000).  
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“As a matter of a fact, that would be one point of conflict between my spouse 
and I, is I find her, taking over some of my jobs, if you will. Now, I realize some 
of them that I had done in the past, I should not be doing” (Stewart, et al., 
2000, s. 1353). 

Risken till ett kontrollerande beteende var att det ledde till att patienterna blev emotionellt 
instabila och kunde känna ilska över livskamraters envishet om att vara aktiva och bli bättre 
på matvanor, motionering och andra former av livsstilsändringar (Kärner, Dahlgren, & 
Bergdahl, 2004). Patienterna ansåg att de försökte ta över och styra deras liv, vilket ledde 
vanligtvis till provocering, maktkamp och motstånd (Goldsmith, Lindholm, & Bute, 2006).  

Patienterna tolkade deras livskamraters beteende för det mesta negativt, detta handlade om 
påtryckande och ensidiga samtal från livskamraters sida, tryck, krav, övervakning och ständig 
kritik. De ville helst bestämma över deras egna livsstilsförändringar, men livskamrater 
behandlade dem som att de inte hade förmågan att göra sina egna val, kunde motiveras eller 
att de hade brist på kunskap för att kunna ta nödvändiga beslut (Goldsmith, Lindholm, & 
Bute, 2006). En positiv syn angående livskamraters beteende var något som endels patienter 
upplevde, stöden de fick i hemmet tycktes vara värdefullt och uppskattad pga. De kände sig 
sårbara efter sjukdomens uppkomsts (Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2009). Livskamrater 
antog en kontrollerande beteende var pga. att de var oroliga och rädda för patienternas hälsa, 
de var rädda att de skulle åter igen drabbas av en hjärtinfarkt, och ville därför vara 
uppmärksamma, beskydda dem från stress och hjälpa dem på vägen till återställning 
(Goldsmith, Lindholm & Bute, 2006). McLean och Timmins (2007) beskriver att 
livskamrater uppträde på det viset var pga. de hade för lite information från hälso- och 
sjukvårdspersonal, det ledde till att livskamrater tog på sig ansvaret för patienters hälsa, och 
kunde ibland leda till en missbedömning av hur mycket patienterna klarade av i efterloppet av 
sjukdomen. Det var då överbeskyddande och ett aktivt ingripande i patienternas liv uppstod.  

Enligt Goldsmith, Lindholm och Bute (2006) ville livskamrater även visa att de brydde sig 
om och ansträngde sig för att göra livet bättre för patienterna, men när de möttes av ilska och 
motstånd, bestämde kamraterna sig för att sluta försöka anstränga sig. Detta kunde vara både 
negativt och positivt, då patienterna kunde uppfatta detta som att livskamraterna slutade att 
bry sig eller att de fortfarande ogillade deras beslut att själva försöka ta över sjukdomen. En 
annan syn på livet efter en hjärtinfarkt är att patienterna kände att det var deras livskamraters 
ansvar att hålla reda på vad som skulle göras i vardagen för att förbättra hälsan, men detta 
ledde till att livskamrater kände sig som övervakare. Detta var något som de inte gillade men 
kände som att det var deras skyldighet att genomföra (Goldsmith, Lindholm, & Bute, 2006).

 

Emotionell effekt på livet  

Uppkomst av känslor 
Patienterna blev medvetna om sin dödlighet och kände rädsla, ångest och ilska över 
sjukdomens uppkomst. Deras livskamrater upplevde sig vara oroliga, rädda och var väldigt 
stressade i vardagen i samband med att de hade svårt att acceptera sjukdomen. Livskamraters 
negativa känslor förvärrades i anknytning till att de kände sig vara okunniga och rädda av 
deras partners nya livssituation och visste inte hur de skulle vara stötande (Mclean, & 
Timmins, 2007). Livskamraternas stöttning kunde variera, de flesta livskamrater var mer 
optimistiska till att motivera och hjälpa med de nya livsstilsförändringarna i vardagslivet utan 
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att skapa onödiga negativa känslor, ex oro och ångest (Stewart et al., 2000). Enligt Eriksson, 
Asplund, och Svedlund (2009) kunde livskamrater uppleva hjärtinfarkten som en ofarlig 
händelse vilket paren skulle komma över. De kände att livet skulle åter bli detsamma vilket 
ledde till att de återupptog deras vanliga livsstil.  

Kommunikation  
Många par tyckte det vara svårt att samtala angående sjukdomen, den vanligaste anledning 
var att patienterna förnekade att de hade fått en hjärtinfarkt. Livskamraterna var även i 
förnekelse över att patienterna hade drabbats av en sjukdom (Eriksson, Asplund, & Svedlund, 
2009).   

“My husband does not want me to be ill. And that’s out of love. It’s not out of 
‘‘I can’t be bothered.’’ It’s out of, ‘‘there’s no way I could do without you’’ and 
‘‘there’s no way you can be ill.’’He was certainly very consumed and very 
caring when it happened. But now, it’s history” (Goldsmith, Lindholm, & 
Bute, 2006, s. 2086). 

Detta hade lett till att relationer förändrades, det fanns ingen bra kommunikation mellan 
paren, det var vanligare att båda blev irritabla. Patienterna kände mindre tålamod för deras 
livskamrat, och livskamraterna var påträngande i patienternas liv i hopp om att bevara 
kommunikationen oavsett hur upprörd patienterna blev. Detta kunde vara en vanlig händelse i 
parens liv eftersom, livskamraterna kände att om det inte pratades om sjukdomen, skulle 
patienterna aldrig acceptera sjukdomen, fortsätta lida och aldrig bli bra (Goldsmith, 
Lindholm, & Bute, 2006).  

En annan anledning till förändrad kommunikation var eftersom livskamraters rädsla för 
patienters hälsa hade uppfattats av patienterna, det ledde till att patienterna kände sig oroade 
och skyldiga för att ha hamnat i den situationen vilket påverkat deras livskamrat. Patienterna 
började dölja deras känslor, kommunikationen försämrades och paren distanserades ifrån 
varandra och livskamraterna blev utestängda (Mclean, & Timmins, 2007).   

“Occasionally, she’ll go, ‘‘Are you, you okay?’’Just concerned. ‘Cause she 
knows that I’ll hide stuff. She knows that I’ll try to hide fear. She knows that I’ll 
hide pain so she tries to keep in check, ‘‘Are you okay?’’  (Goldsmith, 
Lindholm, & Bute, 2006, s. 2086).  

De livskamrater som trodde på att gemensamhet och samarbete i livet efter hjärtinfarkten 
kunde leda till en bättre stöttning, upplevde en bra kommunikation, och patienterna hade det 
lättare att samtala om hjärtinfarkten med sina livskamrater. Tillsammans kunde paret hitta 
tillvägagångssätt till att förbättra hälsan och skapa en ny start i livet. De upplevde hopp och 
kände att de hade fått en ny chans till ett nytt liv, vilket gjorde det lättare att fortsätta med 
förändringsprocessen (Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2009).  

Utanför hemmet 
Patienterna beskrev deras erfarenhet utanför hemmet som negativt, många oroade sig över att 
komma tillbaka till jobbet, arbetstempot och stresshanteringen i en arbetsmiljö. Det oroades 
även om att klara av att utföra vardagliga aktiviteter pga. att de var rädda för att det skulle 
vara skadligt för kroppen och leda till konsekvenser (Webster, Thompson, & Mayou, 2002). 
Eriksson, Asplund och Svedlund (2009) beskriver att livskamraterna hade samma tankar och 
försökte hålla kontakt med patienterna under dagen, det skedde även när kamraten var på 
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jobbet eftersom de blev oroliga över att inte veta hur patienterna hanterade vardagen ensam. 
De ville därmed försöka hålla reda på patienternas hälsa och minska risken för stress 
(Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2009). Det första mötet var även en aspekt som räknades 
som överväldigande, att få negativa reaktioner från omgivningen och samtidigt hantera 
besökare med nedsatt energi och trötthet var inget som paren ville hantera (Stewart et al., 
2000). Stress upplevdes som en av de negativa upplevelserna under det sociala förhållande, 
där frågor från omgivningen kunde kännas obekvämt för patienterna och skapade ångest. 
Livskamraterna kunde sedan känna av patienternas ångest och drabbades själva av oro över 
situationen som de hamnat i (Webster, Thompson, & Mayou, 2002). 

  

Syn på förväntningar och framtiden  

Begränsningar 
Förväntningar delades mellan långsiktiga och kortsiktiga mål, uppfattningarna av framtiden 
och vad livskamrater hade förväntat sig var både negativa och positiva. De flesta tyckte att de 
hade förväntat sig en annorlunda liv efter sjukdomen utan att patienterna behövde handskas 
med begränsningar i ex, matvanor, aktiviteter mm. För att förbättra hälsan. Patienterna 
upplevde ett problem med att fortsätta med livet, eftersom livskamrater inte var säkra på vad 
de kunde klara av, speciellt i samband med dagliga aktiviteter, och uppkomsten av symtom ex 
trötthet (Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2009, 2010).  

Information 
Livskamrater tyckte att de hade fått för lite information om hur livet efter skulle hanteras och 
vad man kunde göra för att förbättra livssituationen. Paren skulle ha velat ha information om 
hur man kunde hantera negativa känslor, de olika vanor en individ kan behöva förändra och 
hur livsstilen kunde förbättras, de behövde mycket stöd efter utskrivningen. Det hade klagats 
på för lite engagemang från hälso- och sjukvårdsexperter, ex sjuksköterskor angående för 
dåligt förklarad av sjukdomen, processen efter utskrivningen och gav inga adekvata svar. 
Utan hjälp kunde det leda till stress och onödiga negativa känslor (Mclean, & Timmins, 2007; 
Stewart et al., 2000; Webster, Thompson & Mayou (2002).  

Framtid 
Framtida planer ansågs inte vara en prioritering, livskamrater och patienter ansåg att de skulle 
leva dag för dag, och inte anstränga sig med ansträngande vardagsaktiviteter (Eriksson, 
Asplund, & Svedlund, 2010). Webster, Thompson och Mayou (2002) beskriver livskamraters 
arv och kultur som en faktor som påverkade tänkandet, där sjukdomens uppkomst 
uppfattades som att patienterna hade blivit gamla. De skulle leva de alltid gjort och endast se 
fram emot dagarna som skulle komma, det ansågs även att patienternas hälsa inte skulle bli 
bättre och planerade därför inte för framtiden. 

“The engine runs as it runs. What else is there to think about, about the 
future? You just have to go with it”(Webster, Thompson, & Mayou, 2002, s. 
72). 

Positiva tankar och goda förväntningar av framtiden hade även uppfattats av livskamrater och 
de sjuka. Patienterna tog ansvar över livsstilen eftersom det påpekades att livet inte var över 
pga. händelsen. Livskamraterna ansåg även att de såg en förbättringsprocess i framtiden utan 
hinder, genom att tro på patienternas egen förmåga att hantera livet, det ledde till att 
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förhoppningar av en bättre framtid stärktes (Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2009). Enligt 
Goldsmith, Lindholm, och Bute (2006) hade livskamrater en annan syn på livet, det tycktes 
vänta på att patienterna skulle själva inse, tro på sig själv, prioritera det som var viktigast och 
börja förändra livsstilen (Goldsmith, Lindholm, & Bute, 2006) . 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Min studie avsåg att belysa livskamraters upplevelse och påverkan efter hjärtinfarkt, därmed 
användes en kvalitativ ansats. Backman (2008) anser att en kvalitativ studie ger en djupare 
förståelse av upplevelse, än vad en kvantitativ ansats kan förse. En kvalitativ metod riktar sig 
mot en mindre grupp människor och inger en djupare förståelse för ett fenomen (Backman, 
2008). I databasen Cinahl gjordes litteratursökningen, där det hittades sju artiklar som 
svarade mot syftet. Resten av artiklar som hittades exkluderades pga. att språket inte ingick i 
inklusionskriterierna, eller fanns inte att tillgå i full text. Artiklar från Medline användes inte i 
denna studie pga. att det hittades samma artiklar som i Cinahl. Sökorden som användes 
kombinerades med den booleska termen AND, vilket ledde till en mängd artiklar i Cinahl och 
Medline.  

Det tog ca två veckors tid att hitta artiklar som passade mitt arbete och det hittades tio 
artiklar. Under analysarbetet och en noggrannare granskning av innehållet, kom det fram att 
tre av artiklarna inte var användbara, pga. att syftet blev bortglömt under sökningen. De tre 
artiklarnas innehåll hade för dålig kvalitet och svårförstådda, innehållet innehöll för lite av 
livskamraters tankar och upplevelser och kunde därmed inte inkluderas i arbetet.  

De utvalda artiklarna granskades utifrån en bedömningsmall Willman et al. (2006) som utgår 
ifrån en poänggradering och gruppering beroende på resultatet av poänggraderingen. Denna 
gruppering var indelad i tre och var baserad på numreringar som beskriver kvaliteten av 
artikeln, grupp ett var hög kvalitet, grupp två var medel och grupp tre var låg kvalitet. 
Bedömningsmallen är en väl användbar mall granskning av artiklarna, och blev utvald utifrån 
andra kvalitetsbedömningsmallar eftersom denna rekommenderades av andra studenter. 
Mallen blev kontrollerad och utmärkte sig som lätthanterbar. Mallen utgår från att fördela och 
noggrant undersöka en artikel för att komma fram om dess innehåll kan mätas upp till denna 
studies inklusions- och exklusionskriterier. Vid granskningen märktes fem artiklar som grad 
ett, en artikel var grad två och en artikel bedömdes vara grad tre. Artikeln som blev graderad 
som låg, innehöll goda resultat och syftet var passande till mitt arbete vilket var anledningen 
till att den används.  

Innehållet analyserades sedan genom Granheim och Lundman (2004) innehållsanalys. Det är 
en väl utformad, beskrivande tillvägagångssätt, lättförstådd innehållsanalys vilket gjorde 
analysarbetet lätt att genomföra. Analysarbetet påbörjades endast när denna studies resultat 
blev sammanfattad och sattes ihop i arbetet. Därefter utgick analysarbetet utifrån resultatet 
och en artikel i taget lästes igenom flera gånger för att få en insikt i handlingen. Därefter 
plockades det viktigaste meningarna ut. Det ledde till att 10 meningsenheter valdes. Därefter 
översattes de till svenska utan hjälp av ordböcker eller annan redskap och kondenserades för 
att plocka ut det viktigaste innehållet. I nästa steg kodades dem, vilket gick fort eftersom att 
koda menas att det viktigaste av kondenseringen plockas ut, utan att det framträdande ämnet 
försvinner. Därefter skulle koden kategoriseras och subkategoriseras, vilket inte var svårt att 
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utföra pga. att det utgick från resultatets rubriker och underrubriker. Resultatet av 
kategoriseringen och subkategoriseringen blev tre kategorier respektive sju subkategorier. 

Urvalet av manliga och kvinnliga patienter och livskamrater varierade. I vissa studier var det 
ett större urval av kvinnliga patienter, och tvärtom i andra artiklar. Dessa artiklar valdes 
oavsett blandningen av urval, tillstånd och kön. Informationen i artiklarna var detaljerade och 
kunde exkludera onödig information i samband med andra tillstånd som inte har med 
hjärtinfarkt att göra. Artiklarna valdes oavsett könsskillnaderna och mängden deltagare. 
Informationen som utkom från dessa sju studier var tillräcklig för att få fram ett gott resultat. 
I artiklarna förutom en genomfördes en intervjustudie, intervjun skedde i små grupper 
ungefär 20-15 par per studie. I den nämnda artikel som inte hade samma metod, användes 
istället dagböcker och fältanteckningar som underlag. Tre artiklar var från Sverige, två av 
dessa hade samma författare, urval och metod men hade olika syften och var av bra kvalitet 
(Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2009; 2010). De valdes att tags med i arbetet, och 
påverkade inte arbetet negativt. En artikel var från Kanada, en från USA och två från 
Storbritannien.  

Att använda artiklar från olika länder kan påverka individen i förhållande till de olika 
vårdsystemen. Enligt SOU (2002:31) beskrivs vårdsystemen utifrån den offentliga och 
privata finansieringen som är en faktor till bedrivande av vården. I de nordliga länder ex 
Sverige och England är vården skattefinansierad och offentlig för alla medborgare. I Kanada 
bedrivs de flesta sjukhus privat, men är skattefinansierad och vården ska tillämpas till alla 
med lika villkor. I USA är det däremot tvärtom, där vårdsystemet är av privatfinansierade 
med frivilliga försäkringar, men har vissa undantag där sjukvårdsförsäkringen medicaid riktar 
sig mot äldre medborgare och vissa utsatta grupper (SOU, 2002: 31). Vårdsystemet kan ha en 
påverkande faktor om studien riktar sig till individer i samband sjukvården. Utifrån denna 
studies syfte och riktning bör inte vårdsystemet ha någon påverkan på resultatet. Upplevelser 
beskrivna i resultatet är vanligtvis kopplad till livet utanför sjukhuset, och ingen diskussion 
eller information angående kontakt med olika vårdgrupper- och instanser hittades i texten i 
någon av de sju artiklarna.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att livskamrater har olika upplevelser och påverkan efter en sjukdom. Enligt 
Eriksson, Asplund, och Svedlund (2009, 2010) kan upplevelse påverkas av vilken inställning 
en individ har till hjärtinfarkt och vad för kunskap man har av sjukdomen, som ex förnekelse. 
Förnekelse kan förekomma då förväntningar av livet efter en sjukdom och framtiden ser 
annorlunda ut än vad man har tänkt sig, eller då en individ inte har förstått att en hjärtinfarkt 
har skett. Detta leder till att livskamrater stressar och blir ångestfyllda (Eriksson, Asplund, 
och Svedlund, 2009, 2010). Roebuck, Furze och Thompson (2001) kan stödja de negativa 
upplevelser, och beskriver i studien att det psykiska tillståndet kan förändras i samband 
livsstilsförändringar och symtom, vilket leder till negativa känslor uppstår.  

Dahlberg et al. (2003) påstår att målet efter en sjukdom är att man ska acceptera att lidande 
finns för att göra det möjligt för välbefinnande. Det kan vara svårt att möjliggöra 
välbefinnande och acceptera lidande, när en livskamrat förnekar att patienten har fått en 
hjärtinfarkt, eller att en patient inte accepterar att man är sjuk. Är man två om förnekelsen i 
en relation är det svårt att fortsätta med livet och förändringsprocessen, speciellt när man 
vägrar inse att en sjukdom har uppstått och att det krävs arbete efter en utskrivning (Roebuck, 
Furze & Thompson, 2001). Tamm (1990) påpekar att en livsstilsförändring är svår att 
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förändra, även om man är ur ett lidande och accepterat hjärtinfarkten, det handlar om att 
förändra ett beteende som en individ har valt och anpassat efter, under en livstids period. De 
primära faktorer som beskrivs vara svårast att förändra är matvanor, fysisk aktivitet, stress, 
alkohol och rökning. Därmed behövs stöd och motivering från professionella ex, en 
sjuksköterska och livskamrater (Tamm, 1990). Arman och Rehnsfeldts (2006) påstår att 
patienters tillstånd kräver tid från omgivningen, och därmed måste livskamraters behov inte 
bortses, eftersom de påverkas emotionellt utav patienters sjukdom och sjuka tillstånd.  

Kortfattat beskrivs det ovan angående acceptans av hjärtinfarkt, för att kunna gå vidare med 
livet. Därmed blir det lättare att acceptera stöd från omgivningen, eliminera lidande och 
skapa ett bättre liv (Arman och Rehnsfeldts, 2006).  

I resultatet beskrivs det hur upplevelse av hjärtinfarkt är kopplad till vad en individ har för 
kunskap av sjukdomen, och hur det kan påverka processen efter sjukdomen. Enligt artikeln 
Webster, Thompson och Mayou (2002) som beskriver att eftersom hälso- och 
sjukvårdspersonal inte tar sin tid för att ge ut information som är anpassad för patienten, kan 
det leda till att paren känner sig osäkra av sjukdomens innebörd (Webster, Thompson & 
Mayou, 2002). Detta styrks av studierna Mclean och Timmins (2007) och Stewart et al. 
(2000) som även menar att informationen är viktig för att förstå vad man kan förvänta sig av 
sjukdomen, vardagliga problem som kan uppstå och livsstilsförändringar. Tamm (1990) 
menar även att sjuksköterskan ska ge ut detaljerad och individuell information för 
livskamrater och, för att minska oro och inge trygghet så de klarar sig efter utskrivningen. De 
ska erbjuda stöd och hjälp, för att minska risken att skapa ångest i vardagen (Tamm, 1990). 
Enligt Mclean och Timmins (2007) är ett bra stöd från vårdpersonal att skapa förutsättning 
för livskamrater, denna studie vill även bevisa att för att livskamrater ska klara sig efter en 
hjärtinfarkt, behöver vårdpersonal förbättra sig på att ge en grundlig information, för att 
minska risken för att livskamrater blir frustrerade efter utskrivning, pga. obesvarade frågor. 
De ska även ha i åtanke om att sjukvårdspersonal ex, sjuksköterskor ska informera 
livskamrater eftersom de kanske inte har den kunskapen av innebörden av hjärtinfarkt och 
livet efter. Informationen måste vara förståeligt, individuell och täcka hela området om 
hjärtinfarkt (Mclean och Timmins, 2007). 

Resultatet visar även att livskamraters behov av förändring kan medföra till emotionella 
upplevelser både negativa och positiva. Ångest, frustration och oro är vanliga förekommande 
känslor som kan uppkomma då vardagliga aktiviteter förändras, eller då parens hantering av 
en sjukdom varierar. Skilda synpunkter angående fortsatt hantering av livsstil kan göra att 
livskamraterna distanserar sig från patienterna varandra och i slutändan blir det inget samspel 
mellan paren. Paren upplever även positiva känslor, de fick en känsla av hopp och en andra 
chans pga. hjärtinfarkten, vilket tillbringade optimism och glädje för påbörjande av en ny 
livsstil (Mclean, & Timmins, 2007).  

Enligt Imhof, Hoffman och Froelicher (2007) är det viktigt att livskamrater och patienter 
stödjer varandra under en svår tid, och strävar till ett gott samarbete och uppehålla en god 
kommunikation under sjukdomstiden. Detta kan göras för att patienter ska uppnå ett 
hälsosamt liv och eliminera risken för ångest och frustration bland livskamrater (Imhof, 
Hoffman och Froelicher, 2007). Dahlberg et al. (2003) stärker betydelsen av kommunikation 
och stöd, då innebörden av livsvärlden är att en individ ska vara observant av en persons 
vardagsvärld och det psykiska och fysiska tillstånd, genom att analysera och förstå vad man 
upplever av sin partners situation. Vilket görs för att motverka lidande (Dahlberg et al, 2003). 
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Resultatet visar även att det sociala livet kan påverkas, enligt Webster, Thompson och Mayou 
(2002) kan den stressiga arbetsmiljön och sociala livet vara en stressig upplevelse för både 
patienterna och livskamraterna. Eriksson, Asplund och Svedlund (2009) beskriver att 
livskamrater oroar sig mycket över patienterna när de är ensamma i hemmet eller när de ska 
börja jobb igen. Tanken om att lämna patienterna ensamma kan leda till att de oroar sig över 
patienternas hälsa och håller därför regelbunden kontakt under alla timmar av dygnen 
(Eriksson, Asplund, Svedlund, 2009). Det påpekas av Stewart et al. (2000) och Webster, 
Thompson och Mayou (2002) att den sociala aspekten av livet kan vara svår att hantera. Det 
kan ske då de individer som de umgås med kan ställa obekväma frågor om sjukdomen till 
patienter, vilket kan påverka patienters självkänsla och skapa oro och ångest. Oron kan sedan 
komma att kännas av livskamrater och leder till att även de blir emotionellt nedsatta. 
Livskamraterna beskriver ångesten av att lämna patienterna ensamma, och har tankar 
angående alla möjliga situationer de kan råka ut för. Det gjorde att livskamraterna försökte 
hålla kontakt med patienterna under dagen, det skedde även när kamraten var på jobbet 
eftersom de blev mycket oroliga. De ville därmed försöka hålla reda på patienternas hälsa och 
minska risken för patienterna att bli stressade. Det jobbet som kräver livskamraterna att hålla 
reda på patienternas hälsa, kan göra att de glömmer bort sig själva och kan komma att själva 
drabbas av stress och ångest (Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2009). Det första mötet var 
även en aspekt som räknades som överväldigande. Att få negativa reaktioner från 
omgivningen och samtidigt hantera besökare med nedsatt energi och trötthet var inget som 
paren ville hantera (Stewart et al., 2000). Stress är en av de negativa upplevelserna de 
upplevde i samband med det sociala livet. Patienternas stress, utlöste livskamraters stress 
(Webster, Thompson, & Mayou, 2002).  

Resultatet visar även att upplevelser påverkas av vilka roller livskamrater har i en relation, 
enligt Kärner, Dahlgren, & Bergdahl (2004) kunde ett par vara aktiva eller passiva i 
livsförändringsprocessen. När ett par samarbetar, kan patienten lättare genomföra en 
livsstilsförändring ex, bättre kontroll av de olika vanorna så som mat, motion, rökning mm. 
Stewart et al. (2000) beskriver att en aktiv deltagande samspelar med det passiva i vissa 
situationer. Patienten eller deras livskamrat kan ha svårt att hantera oron eller ångest och kan 
leda till att de agerar olika, ex livskamraten tar kontrollen och blir överbeskyddande, och 
medför till att patienten tillåter detta eller drar sig undan från sin kamrat. Dahlberg et al 
(2003) påstår att när en patient börjar ta ansvar för sin hälsa och skapar förutsättningar för 
välbefinnande, kan osäkerhet elimineras, kontroll övervinnas och trygghet uppnås. Studien 
Roebuck, Furze och Thompson (2001) kan stärka att överbeskyddande och kontrollbehov är 
två faktorer som kan uppstå hos livskamraten. Det beskrivs att patienterna upplever 
frustrationen över livskamratens kontroll och krav i vardagen.  

Ett annat scenario är att patienten enligt Kärner, Dahlgren, och Bergdahl (2004) bestämmer 
över sitt egna liv och framtiden, vilket leder till att livskamraten utesluts och stängs ut ur 
patientens liv. Arman och Rehnfeldts (2006) beskriver att en livskamrat till den sjuka är 
individer som även drabbas av en sjukdom, och att patienter ska vara medvetna om det, och 
inte utesluta dem från sina liv och vardagsproblem. Det är två i en relation och båda påverkas 
av en sjukdom. Under detta stycke har den drabbades livskamrat ångest lett till 
överbeskyddande och patienten förlorat kontroll över sitt liv och livsförändringsprocessen. 
Därmed vill denna studie som gjorts angående upplevelser och påverkan av livet efter 
hjärtinfarkt, uppmärksamma livskamrater av vad som kan ske om beteendet tillåts fortsätta. 
Det leder till att man hämmar patientens process, självständighet och självbestämmandet 
(Arman & Rehnfeldts, 2006). 
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Resultatet visar även att kulturella skillnader kan påverka livskamraters upplevelser och 
påverkan på patienten och hälsan. Efter att artiklarna lästes igenom hittades inga olikheter i 
kulturen. I artikeln från Storbritannien (Webster, Thompson & Mayou, 2002) där urvalet av 
deltagare bestod av hindu, kan man utifrån den jämföra med de övriga artiklar om skillnader 
och likheter. Enligt Webster, Thompson och Mayou (2002) visar resultatet att livskamrater 
har samma upplevelser som i de tidigare studier i resultatet, när det kommer till upplevelser 
av information, olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, och oro över aktiviteter. 
Webster, Thompson och Mayou (2002) beskriver att utöver den kulturella bakgrunden kan 
språkskillnader påverka förståelsen av informationen som ges, vad som kan förväntas efter en 
hjärtinfarkt ex, livsstilsförändringar och övrig viktig information som kan påverka hälsan 
(Webster, Thompson och Mayou, 2002).  

Kommunikationssvårigheter är något som har tagits upp i de övriga studierna som används i 
resultatet ex, Eriksson, Asplund, och Svedlund (2009) beskriver att dålig kommunikation 
mellan livskamrater, patienter och sjukvårdspersonal försämrar förbättringsvägen för 
patienterna då livskamrater har för lite kunskap angående sjukdomen och vad de kan göra i 
hopp om att stödja patienterna. För lite information kunde även leda till stress och oro bland 
livskamrater (Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2009). 
 
Upplevelser och påverkan som beskrivs av Webster, Thompson och Mayou (2002) är hur 
okunskapen av hjärtinfarkt, leder till negativa förväntningar över framtid. Livskamraterna och 
patienterna beslöt utifrån den negativa synen på sjukdomen, att framtiden tillhörde barnen 
och slutade att kämpa för att få ett bättre liv. Deras matvanor innehåller mycket kryddor och 
stark mat. Förändringen ex, mindre starka rätter var något som livskamrater och patienter 
omfamnade, de var vana vid stark mat men efter att de minskade på kryddorna kändes det 
bättre i kroppen. Patienter kände sig mindre illamående, och hade inga problem att anpassa 
sig till matförändringarna. När livskamraterna och patienterna frågades om deras relation och 
problem som har uppstått, ville de inte diskutera hur hjärtinfarkten påverkade dem. De ansåg 
att det ämnet är något privat och ska inte diskuteras utanför hemmet. Efter att artikeln 
Webster, Thompson och Svedlund (2009) lästes igenom, märktes det att paren inte har den 
samhörighet som i de andra artiklarna, när patienterna pratade om hjärtinfarkten var deras 
livskamrat inte i närheten av intervjun (Webster, Thompson & Mayou, 2009). Eriksson, 
Asplund, och Svedlund (2009) beskriver däremot att livskamrater och patienter gör allt 
tillsamman, de samarbetar, kan öppna prata tillsammans om hjärtinfarkten och beskriver 
deras situation och relation.  
 
Utöver dessa skillnader har det inte påverkat resultatet för det sämre, det påvisar endast att 
olika kulturella bakgrund ex hindu, kan uppvisa att de upplever hjärtinfarkt inom samma 
områden som hittades i de övriga studier i resultatet, ex information, kontrollbehov, 
förväntningar, framtiden, emotionella utkomma mm, men att deras bakgrund kan påverka hur 
dessa områden upplevs (Webster, Thompson & Mayou, 2002). 
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SLUTSATS 
Resultatet visar att livskamrater upplever livet efter en hjärtinfarkt, enligt 3 uppkomma 
kategorier. De upplever att ett par delas upp i olika roller i hemmet, och att det leder till en 
påverkan och förändring i relationen. Det är vanligt att relationen försämras mellan ett par, 
när det finns påtryckande eller avvisande roller. Livskamrater upplever att de har andra 
förväntningar på livet efter hjärtinfarkt och framtiden, vilket påverkar processen av 
livsstilsförändring.  

Vanliga tankar är att de förväntar sig mer information och stöd från hälso- och 
sjukvårdspersonal, och att paren inte har tänkt sig behöva tänka på att varje faktor i livet kan 
påverka kroppen för det sämre ex matvanor, lite aktiviteter och stress mm. Det finns positiva 
upplevelser, där de tillsammans kan genom motivation och ansvar, påbörja ett nytt liv och 
planera för en långvarig framtid. Livskamrater upplever en emotionell reaktion till 
hjärtinfarkten med förnekelse, ångest, och oro som vanliga förekommande känslor. Positiva 
reaktioner där upplevelse av hopp återfinns i studierna, kan leda till en ny positiv tänkande av 
livet och kan därmed skapa ett nytt liv för sig själv och patienterna.  

Förhoppningsvis ger arbetet en inblick i livskamraters upplevelser efter en sjukdom, och att 
det hjälper livskamrater att få förståelse till vad livet efter hjärtinfarkt kan leda till för sig 
själva och även patienterna. Arbetet är även en tankeställare för olika yrkesgrupper som 
kommer i kontakt med livskamrater och hjärtinfarkts patienter, där studien kan inge en liten 
inblick i vad livskamrater upplever för att hjälpa dem att bli engagerade och kunna stödja, 
motivera och ge individuell information. 
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Bilaga 1 
Databassökning, peer reviewed, research artikel, 2000-2011 år  

Cinahl Sökord Antal träffar Valda artiklar  

1 Myocardial infarction 7773 -  

2 Experiences 18833 -  

3 Spouse 969 -  

4 Couples 1477 -  

5 Recovery 11455 -  

6 Partners 4927 -  

7 1+2+4 5 1  

8 1+2+3 4 1  

9 1+2+6 12 2  

10 1+3 14 2  

11 1+4 11 1  

12 1+6 34 0  

13 1+5+6 8 0  

14 1+5+3 3 0  

15 1+5+4 5 0  
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 Medline Sökord Antal träffar Valda artiklar  

 1 Myocardial infarction 101115 -  

 2 Experiences 5269 -  

 3 Spouse 459 -  

 4 Couples 1315 -  

 5 Recovery 119008 -  

 6 Partners 3472 -  

 7 1+2+4 5 0  

 8 1+2+3 4 0  

 9 1+2+6 17 0  

 10 1+3 34 0  

 11 1+4 21 0  

 12 1+6 71 0  

 13 1+5+6 6 0  

 14 1+5+3 3 0  

 15 1+5+4 4 0  
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Bilaga 2 
Artikelöversikt 
Författare/ 
Land/år 

Kvalitets 
grad 

Titel/Tidsskrift Syfte Metod Resultat 

Eriksson, 
Asplund, & 
Svedlund, 
2010 
Sverige 

Grad 1 
95 % 

Couple's 
thought's about 
and 
expectations pf 
their life after 
the patients 
hospital 
discharge 
following acute 
myocardial 
infarction 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Att beskriva 
och tolka 
livskamraters 
tankar och 
förväntningar 
av framtiden 
efter 
patientens 
utskrivning 
efter 
hjärtinfark 

15 par deltog 
i en intervju 
studie, 4-8 
veckor efter 
utskrivning. 
15 patienter 
varav 4 var 
kvinnor och 
15 
livskamrater, 
varav 4 var 
män 

Resultatet 
delades i två 
kategorier, en 
aktiv beteende 
där man var 
optimistisk 
inför 
framtiden, 
man trodde på 
livet och sig 
själv och att 
man kände att 
man fick en 
andra chans 
och en vänta 
och se 
beteende, livet 
ansågs full 
med 
osäkerhet, 
begränsningar, 
och inga 
förväntningar 
av framtiden.  

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

Grad 1 
90 % 

Patient's and 
their partners 
experiences of 
returning home 
after hospital 
discharge 
following acute 
myocardial 
infarction.  
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 

Att beskriva 
patientens 
och 
hans/hennes 
livskamrats 
upplevelse 
efter 
utskrivning 
efter 
hjärtinfarkt 

15 par deltog 
i en intervju 
studie, 4-8 
veckor efter 
utskrivning. 
15 män och 
15 kvinnor 
deltog. 

Resultatet 
visade att 
deltagarna 
upplevde 
hemkomsten 
fysiskt och 
psykiskt. Där 
osäkerhet, 
ångest, hopp 
och glädje var 
dominerande 
känslor. 
Trötthet, 
energisk, dålig 
och god sömn 
speglade de 
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fysiska 
symtomen.  

Goldsmith, 
D.J., 
Lindholm, 
K.A., & 
Bute, J.J, 
2006 
USA 

Grad 3 
66 % 

Dilemas of 
talking about 
lifestyle 
changes among 
couples with a 
cardiac event 
Nurse 
Education 
Today 

Att förstå 
kommunikati
onens 
betydelse 
angående 
livsförändrin
gar mellan 
livskamrater, 
genom att 
beskriva 
dileman som 
kan uppstå 
efter en 
hjärtincidens  

44 individer 
deltog i en 
intervjustudi
e, 25 
patienter och 
resten 
livskamrater. 
21 män och 
20 kvinnor 
deltog. 
1Livskamrat 
deltog inte. 8 
av 
patienterna 
var inne för 
CABG    

Att tala om 
livsstilsförändr
ingar, ledde 
till tankar 
angående goda 
och mindre 
goda upplevda 
egenskaper 
hos 
varandra,ex, 
kontroll, 
kritik, att bry 
sig om och 
närhet. God 
avsikt kunde 
missförstås 
och skapa 
negativ 
uppfattning 

Kärner, 
A.M., 
Dahlgren, 
M.A., & 
Bergdahl, B, 
2004 
Sverige 

Grad 1 
90 % 

Rehabilitation 
after coronary 
heart disease: 
spouse's view of 
support 
 Journal of 
Advanced 
Nursing 

Livskamrater
s upplevelse 
av 
rehabilitering 
efter 
hjärtsjukdom 

25 
livskamrater 
intervjuades 
1 år efter 
hjärtsjukdom
en, 8 män 
och 17 
kvinnor 
deltog.  7 Av 
deltagarna 
hade inte 
upplevt 
hjärtinfarkt. 
Endast 
revaskulering
. 

Resultatet 
visade 5 olika 
roller hos 
livskamraterna 
vilket 
varierade i 
samband med 
förhållandet 
till 
livsstilsförändr
ingar, stöd och 
kommunikatio
n  
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Mclean, S., 
& Timmins, 
F, 2007 
Storbritanni
en 

Grad 1 
81 % 

An exploration 
of the 
information 
needs of 
spouse/partner 
following acute 
myocardial 
infarction using 
focus group 
methodology 
Nursing in 
Critical Care  

Att utforska 
livskamraters 
upplevelse 
av 
information 
som givits 
till följd av 
en akut 
hjärtinfarkt  

15 par deltog 
i en grupp 
studie.  Var 
av 12 
kvinnor och 
3 män. 
Intervjustudi
e 

Resultatet var 
negativt, 
livskamrater 
upplevde att 
vårdpersonal 
inte tog sin tid 
för att ge 
detaljerad och 
individuell 
information, 
vilket ledde 
till negativa 
känslor av oro, 
ångest och 
rädsla vid 
hemkomst, 
vilket ledde 
till en negativ 
påverkan på 
relationen 
mellan 
deltagarna   

Stewart, M., 
Davidson, 
K., Meade, 
D., Hirth, 
A., & 
Makrides, L, 
2000 
Kanada 

Grad 2 
71% 

Myocardial 
infarction: 
Survivor's and 
spouse's, stress, 
coping and 
support 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att beskriva 
livskamraters 
upplevelse 
av stress, 
stöd och 
hantering av 
hjärtinfarkt 

14 par varav 
en patient var 
kvinna 
deltog i ett 
gruppstöd 
där man 
använde 
dagböcker 
och 
fältantecknin
gar som 
grund för 
studien    

Resultatet 
visade en 
emotionell 
reaktion ex 
ångest, ilska 
oro och stress, 
till sjukdomen, 
livsförändring
ar och 
vårdpersonal 
pga brist på 
information 
och stöd från 
omgivningen, 
och 
överbeskydda
nde från den 
friske 
make/makan, 
vilket 
påverkade 
relationen 
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mellan 
livskamraterna  

Webster, R. 
A., 
Thompson, 
D.R., & 
Mayou, 
R.A, 2002 
Storbritanie
n 

Grad 1 
85 % 

The experiences 
and needs of 
gujarati hindu 
patients and 
partners in the 
first month after 
a myocardial 
infarction 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 

Att beskriva 
upplevelse 
och behov av 
gujarati 
indiska 
patienter och 
deras 
livskamrat 
första 
månaden 
efter en 
hjärtinfarkt 

35 deltog i 
en 
intervjustudi
e varav 5 
hade 
uteslutits ur 
studien pga 3 
avlidna och 2 
som inte ville 
vara med. 25 
av deltagarna 
var män, 
resten 
kvinnor. 

Resultatet 
visade att det 
fanns en brist 
på information 
vilket 
påverkade 
kunskapen av 
sjukdomen 
och 
hanteringen. 
Kulturen 
påverkad även 
inställningen 
till 
hjärtinfarkt. 
För lite 
kunskap gav 
en negativ syn 
på framtiden. 
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Bilaga 3 
Analysarbetet 

Meningsbärande enhet 
 

Kondensering Kod Kategori Subkategori 

These couples did not think 
very much about the future, 
taking each day as it comes 
and biding their time. 

Livskamrater 
tänkte inte på 
framtiden, de tog 
dag för dag 

Inga 
framtidsplaner 
 

Syn på 
förväntningar 
och framtiden 

Framtid 

The couples appeared to have 
similar expectations about 
and, on the whole, a ‘wait-
and-see’ approach to their 
future life. 

Samma 
förväntningar 
angående en 
passiv syn på 
livsförändrings-
processen 

Passiv deltagande 
i livsförändring 
 

Livskamraters 
roller i 
livsförändring
sprocessen 

Roller 

The couples’ stories gave the 
impression that both partners 
had similar expectations of 
and, in general, an active 
approach to their future life.  

Livskamrater 
hade samma 
förväntningar och 
var aktiva inför 
livet i framtiden   

Aktiv delaktighet 
och förväntningar 
av framtiden 

Livskamraters 
roller i 
livsförändring
sprocessen 

Roller 

Some emphasised their sense 
of insecurity and wondered 
what kind of limitations they 
could expect in the future as 
a result of the AMI. 

Man kände 
osäkerhet och 
undrade över 
vilka 
begränsningar 
man kunde 
förvänta sig i 
framtiden  

Begränsningar i 
framtiden 

Syn på 
förväntningar 
och framtiden 

Begränsning
ar  

The emotional impact of 
heart disease ranged from 
denial and confusion at the 
outset, to persistent fear, 
frustration and irritahility. 
Fear and uncertainty seemed 
to emerge from a perceived 
loss of control and permeated 
activities once survivors 
returned home following 
hospitalization. 

Förnekelse, 
förvirring rädsla 
frustration, 
irritabilitet och 
osäkerhet 
uppstod i 
samband med 
förlorad kontroll 
och förträngande 
aktiviteter 

Känslor och 
förlorad kontroll  

Emotionell 
effekt på livet 

Uppkomst 
av känslor 

However, some patients 
described their partners as 
not supportive and used 
terms such as loss of 

Livskamrat gav ej 
stöd och var 
överbeskyddande
, övervakande. 

Överbeskyddand
e och 
kontrollbehov 

Livskamraters 
roller i 
livsförändring
s-processen 

Kontroll 
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influence and 
responsibilities, being on 
probation and overreaction 
on the part of the partner. 

Tog ifrån 
patientens 
inflytande och 
ansvar  

When talking about day to 
day activity, patients did 
not appear to be doing very 
much. Many had not left 
the house at the time of the 
interview. Several were 
worried that activity would 
be harmful 

När det talades 
om daglig 
aktivitet, 
uppenbarade sig 
att det inte 
gjordes mycket. 
Många hade inte 
vågat lämna 
hemmet, eftersom 
det ansågs att 
aktiviteter skulle 
vara skadligt 

Aktiviteter 
utanför hemmet 

Emotionell 
effekt på livet 

Utanför 
hemmet 

Most spouses had 
experienced difficulty 
accessing health information. 
They did not receive relevant 
responses in understandable 
terms. Survivors exerted 
suhstantial effort. trying to 
gain access to 
comprehensive, user-friendly, 
detailed information. In 
addition to inadequate 
informational support, lack of 
emotional support from 
health professionals created 
stress for some survivors. 

Livskamrater 
hade svårt att 
hitta hälso- 
information, fick 
inga relevanta, 
förståeliga svar 
och ingen stöd 
från vårdpersonal 
ledde till stress 

Brist på 
information och 
stöd 

Syn på 
förväntningar 
och framtiden 

Information  

Consequently, commenting 
on behavior may be taken as 
not only questioning the 
specific behavior but also 
criticizing the lack of 
knowledge, judgment, or 
motivation that produced it. 

Kommentar av 
beteende togs 
som 
ifrågasättande 
och kritik av 
kunskap, 
omdöme eller 
motivation 

Ifrågasättande 
och kritik 

Livskamraters 
roller i 
livsförändring
s-processen 

Kontroll 

Communication was deemed 
essential for coping; indeed, 
the inability to communicate 
concerns was a major source 

Kommunikation 
var viktig för 
hanteringen. 
Oförmågan att 

Kommunikations
-förmåga, 
relationsproblem 

Emotionell 
effekt på livet 

Kommunika
tion 
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of relationship difficulties 
and subsequent stress 

kommunicera 
ledde till problem 
I relationer och 
stress uppkom 
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Bilaga 4 
bedömningsmall för kvalitetsbedömning 



 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAKGRUND
	Hjärtinfarkt

	METOD
	Datainsamling
	Dataanalys
	Etiskt övervägande

	RESULTAT
	Livskamrater i livsförändringsprocessen 
	Roller
	Kontroll

	Emotionell effekt på livet 
	Uppkomst av känslor
	Kommunikation 
	Utanför hemmet

	Syn på förväntningar och framtiden 
	Begränsningar
	Information
	Framtid


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4

