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FM Hanna Salmista ja FM Tiina Vahvaselkää. Tiedonhankinnassa saamastani avusta kiitän 
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      Olen erittäin kiitollinen kaikille tutkimukseeni osallistuneille sydäninfarktipotilaille ja heidän 

puolisoilleen. Olen saanut heiltä arvokasta kokemustietoa, jonka avulla on mahdollista kehittää 

sydäninfarktiin sairastuneen ja hänen perheensä hoitotyötä. Kiitos sydäninfarktipotilaiden 

kuntoutusohjaaja Aino Anttilalle tutkimuksen tiedonantajien informoimisesta ja hyvästä 

yhteistyöstä. Kiitos myös Tays:n kardiologisten osastojen osastonhoitajille ja sairaanhoitajille 

tutkimuksen tiedonantajien informoimisesta ja hyvästä yhteistyöstä.  
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Pohjanmaan maakuntarahasto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Kiitän lämpimästi saamastani 

taloudellisesta tuesta. Kiitän myös ystäviäni ja kollegoitani saamastani tuesta. 
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Seinäjoella 16.6.2013 
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TIIVISTELMÄ 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista 

selviytymistä sydäninfarktin akuutissa vaiheessa potilaan ollessa sairaalassa sekä neljän ja 

kahdentoista kuukauden kuluttua sydäninfarktista (Artikkelit I–IV). Tutkimuksen tavoitteena oli 

luoda sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymisprosessia kuvaava 

substantiivinen teoria. Perhehoitotyön kehittämisen näkökulmasta tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa 

hoitohenkilökunnan käyttöön siitä, millaisena potilas ja hänen puolisonsa kokevat sydäninfarktiin 

sairastumisen ja siitä selviytymisen.  

      Tutkimuksen tiedonantajina olivat 28 sydäninfarktipotilasta ja heidän puolisonsa. 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Sydäninfarktipotilasta ja hänen puolisoaan 

haastateltiin erikseen. Lisäksi tutkimusaineistoon kuului neljä sydäninfarktipotilaan kirjoittamaa 

esseetä ja neljä puolison kirjoittamaa esseetä. Esseet oli kirjoitettu 12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. Tutkimusaineisto analysoitiin grounded theory –menetelmällä.  

      Tutkimuksen avulla kehitetyn substantiivisen teorian ydinkategoria on psykososiaaliseen 

tasapainoon pyrkiminen. Ydinkategoria on yhteydessä viiteen pääkategoriaan, jotka ovat 

ongelmanratkaisukeskeinen, toimintakeskeinen, seesteinen, epävarma ja sairauskeskeinen 

selviytymisprosessi. Niiden välisiä suhteita kuvaavat perhedynamiikan toimivuus, asioiden 

jakaminen ja sosiaalinen tuki. Lisäksi selviytymisprosessien muotoutumiseen vaikuttavat 

kausaaliset, kontekstuaaliset, vuorovaikutukseen yhteydessä olevat ja yksilölliset tekijät. Keskeinen 

merkitys sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymiseen on heidän koherenssin 

tunteellaan, voimavaroillaan ja erilaisilla selviytymisstrategioilla.  

      Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sydäninfarktipotilaan hoitotyön kehittämisessä. Tutkimus 

tuotti uutta tietoa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisestä prosessina pitkällä 

aikavälillä. Keskeinen tulos oli, että sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä kuvaa 

pyrkimys psykososiaaliseen tasapainoon sekä akuutissa tilanteessa että myös sairauden pitkittyessä. 

Tutkimustulokset auttavat hoitotyöntekijöitä ennakoimaan ja tunnistamaan sydäninfarktipotilaan ja 

hänen puolisonsa selviytymiseen, koherenssin tunteeseen ja tilanteen hallintaan vaikuttavia tekijöitä 

potilaan sairaalavaiheessa. Tutkimus tuotti uutta tietoa myös sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa välisestä vuorovaikutuksesta ja perhedynamiikan toimivuuden tärkeydestä. Uuden 

tutkimustiedon myötä hoitohenkilökunta voi edistää sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 
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selviytymistä myös jatkohoidossa kotona, sillä tutkimustulosten myötä voidaan kehittää jatkohoitoa 

edistävän ohjauksen sisältöä.  

    Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös hoitotyön koulutuksessa sekä sairaanhoitaja- että 

terveydenhoitajaopiskelijoiden perusopetuksessa ja myös täydennyskoulutuksessa. 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymisprosessia kuvaava 

substantiivinen teoria voi toimia teoreettisena viitekehyksenä, jonka avulla opiskelijoiden on 

helpompi hahmottaa sydäninfarktipotilaan elämäntilannetta ja selviytymisprosessia sekä 

selviytymistä edistäviä ja sitä heikentäviä tekijöitä. Lisäksi se antaa heille tietoa perhedynamiikan 

toimivuuden tärkeydestä ja sosiaalisen tuen merkityksestä osana perhekeskeistä hoitotyötä yhden 

perheenjäsenen sairastuessa vakavasti. 

 

 

Avainsanat: sydäninfarkti, psykososiaalinen selviytyminen, selviytymisprosessi, koherenssin tunne, 

perhedynamiikka, voimavarat, sosiaalinen tuki, grounded theory -menetelmä 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study was to describe the psychosocial coping of myocardial infarction (MI) 

patients and their spouses in the acute stage during hospitalization and at 4 and 12 months following 

MI (Articles I-IV). The study aimed at creating a substantive theory of MI patients’ and their 

spouses’ psychosocial coping process. Another aim, from the perspective of developing family 

nursing, was to produce new knowledge for nursing staff on patients’ and their spouses’ 

experiences of MI and coping. 

       Informants were 28 patients with MI and their spouses. Data were collected by themed 

interviews. Patients and spouses were interviewed separately. The research material also included 

four essays by MI patients and four essays by their spouses, both written 12 months following MI. 

The grounded theory method was used to analyse data. 

      The core category of the substantive theory created was named ‘seeking psychosocial balance’. 

The core category is associated with five main categories, which involve a problem-focused, action-

focused, serene, insecure and illness-focused coping process. The relationships between these 

categories are characterized by the functionality of family dynamics, sharing and social support. 

The formation of coping processes is further influenced by causal, contextual, interactional and 

individual factors. Sense of coherence, resources and various coping strategies are of essential 

importance to the coping of MI patients and their spouses. 

     The results can be used to develop the nursing of MI patients. The study provides new 

knowledge of MI patients’ and their patients’ coping process over a long period of time. One central 

finding is that the coping of patients and spouses is characterized by their striving towards 

psychosocial balance both in the acute stage and later, with prolonged illness. The research results 

will help nursing staff to anticipate and recognise factors that affect MI patients’ and their spouses’ 

coping, sense of coherence and management of the situation. The study also yields new knowledge 

of interaction between MI patients and their spouses, bringing out the importance of functional 

family dynamics. The findings can help nursing staff to promote patients’ and spouses’ coping at 

home, as the results can be used to develop the counselling contents for follow-up care. 

      The findings can be utilized in both nursing and public health nursing education programmes 

and in continuing education. The substantive theory that describes the psychosocial coping process 

of MI patients and their spouses may function as a theoretical framework that facilitates students’ 

understanding of patients’ life situation, coping process and factors that might promote or interfere 
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with the process. The theory also provides information on the importance of functional family 

dynamics and social support as part of family nursing of seriously ill patients. 

 

Keywords: myocardial infarction, psychosocial coping, coping process, sense of coherence, family 

dynamics, resources, social support, grounded theory method 
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     1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 
 

Perhehoitotieteellisen tutkimuksen keskeisenä mielenkiinnon kohteena on potilaiden ja heidän 

perheenjäsentensä selviytyminen erilaisissa sairaustilanteissa (Feeley & Gottlieb 2000, Van 

Horn & Kautz 2007, Åstedt-Kurki 2010). Terveys 2015 –ohjelma määrittelee terveyden 

prosessina, jota tulee tarkastella elämänkulun kriittisten ajanjaksojen näkökulmasta. Tavoitteena 

on auttaa ihmisiä selviytymään terveydentilan muutoksista mahdollisimman itsenäisesti 

tarjoamalla heille tietoa ja tukemalla heidän päätöksiään. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.)  

      Sydäninfarkti koetaan uhkaavana elämänmuutostilanteena, johon potilas ja hänen perheensä 

eivät ole voineet varautua etukäteen (Jaarsma ym. 1995). Sydäninfarkti aiheuttaa pelkoja ja 

ahdistuneisuutta, jotka murentavat sekä potilaan että hänen puolisonsa elämänhallintaa 

(Kristofferzon ym. 2007, Oranta 2011, Albert ym. 2012). On tärkeää tutkia sydäninfarktista 

selviytymistä sekä potilaan että hänen puolisonsa näkökulmasta, koska hyvän hoitotyön ja 

ohjauksen kehittämiseksi tarvitaan kokonaiskuva perheen selviytymisestä. (Feeley & Gottlieb 

2000, Paavilainen ym. 2006, Ruotsalainen 2006, Rantanen ym. 2010, Åstedt-Kurki 2010). 

Perheen asenteet voivat vaikuttaa kunkin perheenjäsenen terveyttä edistäviin valintoihin sekä 

potilaan toipumiseen. Yhden perheenjäsenen sairastuminen sydänsairauteen vaikuttaa koko 

perheen jaksamiseen ja toimintaan. (Anderson ym. 2000, Paavilainen ym. 2006.)  

      Sydäninfarktista toipumisen alkuvaihe koetaan stressaavana (Daly ym. 1998), mutta on 

tärkeää huomioida, että akuutti vaihe ei ole ainoa ajankohta, jolloin sairastunut tarvitsee 

ohjausta ja tukea. Sydäninfarkti on usein lähtökohta pitkäaikaiselle sydänsairaudelle, jonka 

kanssa potilas elää loppuelämänsä (Rolley & Thompson 2012). Selviytymisprosessi voi merkitä 

sydänsairauden etenemisen ja pahenemisen kohtaamista (Albert ym. 2012). On tärkeää 

kartoittaa potilaiden ja heidän puolisoidensa kokemuksia pitkällä aikavälillä, että heidän 

ohjaustaan voidaan kehittää heidän tarpeidensa mukaiseksi. Gregoryn ym. (2005) mukaan 

sydäninfarktipotilaat ja heidän perheenjäsenensä kärsivät pitkään sydäninfarktin jälkeen 

epävarmuudesta ja se murentaa heidän elämänhallintaansa.  

      Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

psykososiaalista selviytymistä sydäninfarktin akuutissa vaiheessa potilaan ollessa sairaalassa 

sekä neljän ja kahdentoista kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Tutkimuksen tavoitteena on 

luoda substantiivinen teoria sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalisesta 

selviytymisprosessista. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessin 
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tutkiminen heidän hoitotyönsä kehittämiseksi on tärkeää, koska sepelvaltimotauti on merkittävä 

kansanterveydellinen ongelma sekä Suomessa että kaikissa kehittyneissä maissa. Sydäninfarkti 

on keski-ikäisten ja iäkkäiden suomalaisten tärkein kuolinsyy. Iskeemiset sydänsairaudet ovat 

suurin kuolinsyy yli 65-vuotiailla koko Euroopassa. Iskeemisiin sydänsairauksiin menehtyy 

76,5 ihmistä 100 000 asukasta kohti vuodessa (Eurostat 2012). Yli 65-vuotiaiden standardisoitu 

kuolleisuusluku iskeemisiin sydänsairauksiin Euroopassa on 568,8 ihmistä 100 000 asukasta 

kohti. Suomessa standardisoitu kuolleisuusluku iskeemisiin sydänsairauksiin yli 65-vuotiailla on 

900 ihmistä 100 000 asukasta kohti. (Buchow ym. 2012.) Sydän- ja verisuonisairaudet 

muodostavat 36 % kuolinsyistä Euroopan Unionin alueella (OECD 2012).  

      Sydäninfarktipotilaan lääketieteellinen hoito on kehittynyt nopeasti viime vuosina ja 

sairauden ennuste on parantunut merkittävästi (Braunwald 2012, Rolley & Thompson 2012). 

Potilas viipyy sairaalassa vain muutaman päivän liuotushoidon, pallolaajennuksen tai 

ohitusleikkauksen jälkeen, mikä on taloudellisesti tehokasta, mutta hoitohenkilökunnalla on 

entistä vähemmän aikaa valmentaa potilasta elämään usein kroonistuvan sydänsairauden kanssa 

(Condon & McCarthy 2006, Rolley & Thompson 2012, Wit ym. 2012). Hoitoajan lyhentyessä 

potilas ja hänen perheenjäsenensä joutuvat ottamaan vastuun jatkohoidosta nopeasti. Tämä 

asettaa haasteita hoitohenkilökunnalle, sillä heidän tulisi ehtiä ohjata potilasta hänen 

elämäntilanteensa huomioiden sairaalassaolon aikana. Theobaldin (1997) mukaan 

hoitohenkilökunnalla ei ole kuitenkaan riittävästi tietoa sydäninfarktin psykososiaalisista 

vaikutuksista potilaan ja hänen puolisonsa selviytymiseen.  

     Koska liuotushoito, pallolaajennus ja ohitusleikkaus edistävät yhä useampien potilaiden 

fyysistä selviytymistä sydäninfarktista, on tärkeää kiinnittää huomiota psykososiaalisiin 

tekijöihin, jotka vaikuttavat potilaiden elämään pitkäaikaisen sydänsairauden kanssa (Okkonen 

& Vanhanen 2006). Selviytyvät potilaat ovat yhä vanhempia ja heidän toipumistaan voivat 

heikentää voimattomuus ja heikentynyt fyysinen kunto (Dolansky & Moore 2008). 

Sydäninfarkti voi vaikeuttaa sairastuneen ja hänen puolisonsa elämää aiheuttaen myös 

psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia (Dixon ym. 2000).  

     Hoitotyössä tarvitaan sydäninfarktiin sairastuneen ja hänen puolisonsa kokemuksia 

kuvailevaa tutkimustietoa heidän psykososiaalisen selviytymisensä edistämiseksi sekä 

ohjauksen kehittämiseksi. Potilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymistä ei ole 

huomioitu tarpeeksi, vaikka tutkimuksissa on todettu psykososiaalisten reaktioiden ja 

voimavarojen vaikuttavan heidän selviytymiseensä jatkossa. (Burell & Granlund 2002, Smith & 

Ruiz 2002.) Tieto psykososiaalisista selviytymiseen vaikuttavista tekijöistä voi auttaa 

tunnistamaan ne sydäninfarktipotilaat, jotka masentuvat herkemmin ja tarvitsevat enemmän 
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tukea kuin muut (Garnefski ym. 2009). Lisäksi tieto sydäninfarktipotilaiden soveltamista 

selviytymisstrategioista auttaa hoitohenkilökuntaa suunnittelemaan potilaille heidän 

selviytymistään edistävää ohjausta (Ruotsalainen 2006, Kane 2011). 

      On tärkeää tuottaa uutta tietoa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa pitkäaikaista 

selviytymistä edistävän hoitotyön kehittämiseksi, koska ei ole olemassa hoitotieteellistä 

tutkimusta, jossa olisi tutkittu sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä prosessina 

pitkällä aikavälillä samassa tutkimuksessa (Daly ym. 2000, Kristofferzon ym. 2005). 

Aikaisemmat tutkimukset ovat tuottaneet tietoa sydäninfarktipotilaan selviytymiskokemuksista 

yksittäisinä ajankohtina; sairaalavaiheessa (Svedlund ym. 2001, Lampi 2005), ensimmäisten 

viikkojen aikana kotiutumisen jälkeen (Daly ym. 2000, Jackson ym. 2000, Lowe ym. 2000, 

Stewart ym. 2000, Moser & Dracup 2004, Kristofferzon ym. 2005, White ym. 2007, Hildingh 

ym. 2008) sekä neljän (Dixon ym. 2000, Kristofferzon ym. 2007), kuuden (Brink ym. 2006, 

Hutton & Perkins 2008) ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista (Garnefski ym. 2009, Brink 

2009).  Selviytymistä on tutkittu myös sydäninfarktipotilaan työhönpaluun ja kuntoutukseen 

osallistumisen näkökulmista (Petrie ym. 2002, Hutton & Perkins 2008), elämänlaadun 

(Lukkarinen 1999, Kattainen 2004, Rantanen 2009) sekä pelkojen, masennuksen ja 

ahdistuneisuuden näkökulmista (Koivula 2002, Oranta 2012). 

      Kristofferzon ym. (2005) ovat kuvailleet sydäninfarktiin sairastuneiden miesten ja naisten 

selviytymistä, sosiaalista tukea ja elämänlaatua koskevia kokemuksia yhden, neljän ja 12 

kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Lukkarisen (1999) tutkimuksessa on kuvailtu 

lääkehoidolla, pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella hoidettujen sepelvaltimotautia 

sairastavien elämänlaatua hoidon jälkeen sekä kuuden ja 12 kuukauden kuluttua hoidosta.  

      Sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä on tutkittu potilaan ollessa sairaalassa ja 

ensimmäisten viikkojen aikana kotiutumisen jälkeen (Stewart ym. 2000, Santavirta ym. 2001).   

Avioparin yhteistä selviytymistä sydäninfarktista ja mahdollisesti kroonistuvasta 

sydänsairaudesta ei ole tutkittu, vaikka on tiedostettu, että sydäninfarkti aiheuttaa 

kuormittuneisuutta sekä sairastuneelle että hänen puolisolleen (Repetti ym. 2009, Eriksson ym. 

2010, Revenson & DeLongis 2011). Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä on 

tärkeää tutkia samoina ajankohtina ja pitkällä aikavälillä, koska aikaisemmissa tutkimuksissa on 

todettu, että puolisoilla on tärkeä rooli sydäninfarktipotilaan toipumisen kannalta (Stewart ym. 

2000, Mahrer-Imhof ym. 2007, White ym. 2007, Whitsitt 2012). Svedlund ja Danielson (2004) 

ovat tutkineet sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa kokemuksia päivittäisestä elämästä 3 ja 

12 kuukauden kuluttua sydäninfarktin jälkeen. Rantanen (2009) on kuvannut 
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ohitusleikkauspotilaiden ja heidän läheistensä terveyteen liittyvää elämänlaatua yhden, kuuden 

ja 12 kuukauden kuluttua ohitusleikkauksesta.  

     Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman tavoitteena on painopisteen 

siirtäminen ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja 

ongelmien ehkäisemiseen (Kaste 2012-2015). Psykososiaalisten tekijöiden huomioiminen on 

tärkeää, koska pitkäkestoisilla kuormitustilanteilla on yhteys sydäninfarktiriskiin ja 

sepelvaltimotaudin pahenemiseen (Livneh 1999, European Society of Cardiology 2012, Perk 

ym. 2012).  

      Hoitotyön tavoitteena on edistää sekä yksilön että perheen selviytymistä ja elämänhallinnan 

valmiuksia (Leino-Kilpi ym. 1999, Feeley & Gottlieb 2000, Pietilä & Häggman-Laitila 2006). 

Tunnistamalla voimavaroja ja uhkatekijöitä voidaan tukea yksilön ja perheen selviytymistä sekä 

vähentää uhkatekijöitä. Voimavaroja määritellään yksilössä tai yhteiskunnassa ilmenevinä 

tekijöinä, jotka auttavat välttämään kuormitustekijöitä tai selviytymään niistä. On tärkeää 

selvittää, millaiset voimavarat auttavat potilasta ja hänen perhettään selviytymään stressaavassa 

elämäntilanteessa. (Pietilä ym. 2002, Kotseva ym. 2009.) Negatiiviset tunteet, masennus ja 

voimavarojen puute voivat heikentää heidän selviytymistään (McGrady ym. 2009). Näiden 

tekijöiden huomioonottaminen on tärkeää, koska emotionaaliset ongelmat tai voimavarojen 

puute merkitsevät, että samanlainen ohjaus ei riitä kaikille potilaille ja heidän puolisoilleen, 

vaan tulevaisuudessa tarvitaan yhä yksilöllisemmin potilasta ja hänen perheenjäseniään 

huomioivaa perhehoitotyötä (Baigi ym. 2008, Pedersen ym.  2011). 
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     2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 

Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa kuvattu kirjallisuuskatsaus perustuu vuosina 2005-

2012 Cinahl-, Ovid-, PubMed/MEDLINE - ja EBSCOhost Academic Search Elite-, Medic- ja 

Linda- tietokannoista tehtyihin systemaattisiin kirjallisuushakuihin. Suomenkielisinä 

hakusanoina käytettiin seuraavia: ”sydäninfarkti”, ”sydäninfarktipotilas”, ”puoliso”, ”kokemus”, 

”selviytyminen” ja ”koherenssin tunne” sekä englanninkielisinä hakusanoina seuraavia: 

”myocardial infarction”, ”myocardial infarction patient”, ”MI patient”, ”spouse”, ”experience”, 

”coping” ja ”sense of coherence”. Hakusanoja käytettiin sekä yksittäisinä hakusanoina että 

myös erilaisina hakusanayhdistelminä etsittäessä aikaisempia tutkimuksia tietokannoista.   

       Elektronisista tietokannoista saatiin kirjallisuushaun tuloksena 970 tutkimusta, jotka 

täyttivät asetetut kriteerit. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan valittiin otsikon ja abstraktin 

lukemisen jälkeen 500 tutkimusta, jotka kuvasivat sydäninfarktipotilaan tai hänen puolisonsa 

psykososiaalista selviytymistä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Kirjallisuuskatsaukseen ei otettu 

mukaan lääketieteellisiä tutkimuksia, joissa vertailtiin erilaisten hoitomuotojen vaikuttavuutta. 

(Liitteessä 1 esitetään systemaattisen tiedonhaun hakutuloksia kuvaava taulukko.) Lisäksi 

käytettiin manuaalista hakua hyödyntäen artikkeleiden lähdeluetteloita ja niihin perehtymisen 

jälkeen tehtiin uusi haku vuosille 1995-2012, koska tutkija huomasi, että aihepiiriin olennaisesti 

liittyviä tutkimuksia oli tehty myös v. 1995-1999 välillä. Kriittisen lähteiden tarkastelun jälkeen 

katsaukseen otettiin mukaan myös muutamia 1990-luvulla julkaistuja tutkimusartikkeleita, jotka 

olivat tutkimusaiheen kannalta merkittäviä.  

      Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa kuvataan aluksi lyhyesti sydäninfarktia fyysisenä 

sairautena sekä sen hoitoa ja ohjausta. Sen jälkeen tarkastellaan sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa kokemuksia sydäninfarktista selviytymisestä aikaisempien tutkimustulosten valossa. 

Lisäksi luvussa 2 määritellään sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessin 

kannalta keskeiset käsitteet; selviytyminen, koherenssin tunne, selviytymiseen vaikuttavat 

tekijät, selviytymisstrategiat, selviytymistä edistävät voimavarat ja sosiaalinen tuki.  
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     2.1 Sydäninfarkti fyysisenä sairautena 
 

 

Sydäninfarkti määritellään sairautena, joka ilmenee sydänlihaksen iskemiaan liittyvänä kuoliona 

(The Joint European Society of Cardiology 2000, Thygesen ym. 2012). Se voi olla ensimmäinen 

merkki sepelvaltimotaudin olemassaolosta. Sydäninfarkti voi olla pieni episodi ja jäädä 

toisinaan tunnistamatta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavan hemodynamiikan romahtamisen 

tai äkkikuoleman. Sepelvaltimon äkillinen ahtautuminen tai tukkeutuminen aiheuttaa 

sydänlihaksen hapenpuutteen ja johtaa sepelvaltimotautikohtaukseen. Sen aiheuttajana on 

useimmiten sepelvaltimon seinämän ateroomaplakin repeämä, siihen liittyvä trombin 

muodostuminen ja spasmi. Sepelvaltimotukoksen aiheuttaman iskemian johtaessa 

sydänlihassolujen tuhoutumiseen potilas kärsii sydäninfarktista (The Joint European Society of 

Cardiology 2000, Thygesen ym. 2007).  

     Sydäninfarkti voidaan luokitella EKG-muutosten perusteella joko ST-nousuinfarktiksi 

(STEMI) tai sydäninfarktiksi ilman ST-nousuja (NSTEMI). Käypä hoito –suosituksen (2009) 

mukaan potilaalla on sydäninfarkti, kun spesifinen merkkiainetesti (troponiini) osoittaa 

sepelvaltimotautikohtaukseen sopivan taudinkuvan, iskemiaoireiden ja iskemiaan tai 

sydäninfarktiin sopivien EKG-muutosten yhteydessä sydänlihaskudoksen tuhoutumisen. 

(Salomaa ym. 2005, Thygesen ym. 2007). 

     Sydäninfarkti on suurin kuolinsyy maailmanlaajuisesti. Joka vuosi Euroopassa menehtyy 4.3 

miljoonaa ihmistä sepelvaltimotautiin (European Heart Network 2012). Suomessa hoidetaan 

vuosittain n. 20 000 sepelvaltimotautikohtausta sairaaloissa ja n. 6000 ihmistä menehtyy 

sydäninfarktiin joko kotona tai matkalla sairaalaan. Aikaisemmin sydäninfarktipotilaista suurin 

osa oli 40-60-vuotiaita miehiä, mutta 2000-luvulla tyypillinen sydäninfarktipotilas on iäkäs 

nainen. FINAMI-tutkimuksen mukaan puolet sydäninfarkteista sattuu yli 74-vuotiaille. Naisten 

osuus heistä on 65 %. Tilanteen tekee haasteelliseksi se, että yli 74-vuotiaiden sydäninfarktin 

kliininen kuva ei ole aina tyypillinen. (Koukkunen ym. 2009.) Erityisesti naispotilailla tilanteen 

vakavuuden ymmärtämistä voi ehkäistä oireiden epämääräisyys (Holliday ym. 2000). 

Sydäninfarktin tunnistaminen ei ole aina helppoa ja se saattaa johtaa hoidon aloittamisen 

viivästymiseen (Moser ym. 2007).  

FINRISKI-tutkimuksen tulosten mukaan korkea verenpaine, korkea kolesterolitaso, matala 

HDL-taso, tupakointi, diabetes mellitus sekä vanhempien sairastama sydäninfarkti ennustavat 

akuutin sepelvaltimotautitapahtuman vaaraa seuraavan 10 vuoden aikana (Vartiainen ym. 2007). 

Sepelvaltimotaudin vuoksi kuolevista ihmisistä 80-90 %:lla on yksi tai useampia elämäntavasta 
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johtuvia riskitekijöitä (WHO 2006). Pääriskitekijöitä ovat korkea ikä, perinnöllisyys, tupakointi, 

kohonnut kolesteroli, liikunnan puute, lihavuus, diabetes, ruokavaliotottumukset ja korkea 

verenpaine (Daniels 2002, Yusuf ym. 2004). Sydäninfarktin todennäköisyys on suurin niillä, 

joilla on sepelvaltimotauti tai joille on kasautunut useita riskitekijöitä (Reunanen 2000).  

Psykososiaalisista tekijöistä sepelvaltimotaudille altistavat matala sosioekonominen asema 

(Rahimi ym. 2007, Stringhini ym. 2010), sosiaalisen tuen puute (Mookadam & Arthur 2004, 

Lett ym. 2005), työstressi (Eller ym. 2009), perhe-elämän stressitekijät (Orth-Gomer ym. 2000), 

masennus (Rugulies 2002) ja ahdistuneisuus (Shibeshi ym. 2007, Frasure-Smith & Lesperance 

2008, Chen ym. 2009, Denollet ym. 2010). Negatiiviset tunteet, masennus ja stressi, ovat 

yhteydessä sydäninfarktikuolleisuuteen (Kubzansky & Kawachi 2000, Lett ym. 2004, van Melle 

ym. 2004, Rozanski ym. 2005, Whooley 2006, Thombs ym. 2006, Whooley ym. 2008, 

Davidson ym. 2010). Sydäninfarktipotilaan masennuksen ja sydänoireiden ilmenemiseen 

vaikuttavat myös potilaan persoonallisuus, aikaisemmat kokemukset sekä elämänmuutokset 

(Garnefski ym. 2009, Pedersen ym. 2011). Lähes viidesosalla sydäninfarktipotilaista todetaan 

toipumisen alkuvaiheessa vakava masennus. Harmillista on, että se on alidiagnosoitu ja jää 

usein tunnistamatta ja hoitamatta. (Lesperance ym. 2002). Suurin masentumisriski on 

sydäninfarktipotilailla, jotka ovat aiemmin kärsineet masennuksesta (Vaahtovuo & Saarijärvi 

1998). Olisikin tärkeää tunnistaa sydäninfarktipotilaan masennus sairaalavaiheessa ja tarkastella 

psyykkisiä ja fyysisiä sydänsairauteen ja elämäntilanteeseen vaikuttavia tekijöitä yhdessä, sillä 

hoitamattomalla masennuksella on suuri vaikutus psykososiaaliseen selviytymiseen ja työ- ja 

toimintakyvyn heikkenemiseen (Melamed ym. 1999).  

 

 

      Sydäninfarktin oireet 

 

Sydäninfarktin oirekuva on laaja ulottuen oireettomasta tilanteesta äkkikuolemaan. Se ilmenee 

useimmiten ankarana, laaja-alaisena, puristavana kipuna rintalastan alla. Kivulle on tyypillistä, 

että se kestää yli 20 minuuttia, eikä helpotu levolla tai lyhytvaikutteisella nitraatilla (Askham 

ym. 2010). Sydäninfarkti aiheuttaa rintakivun lisäksi hengenahdistusta, pahoinvointia, hikoilua, 

sokkioireita ja väsymystä (Kerr & Fothergill-Bourbonnais 2002, Fennessy ym. 2010). Kipu voi 

tuntua myös ylävatsalla, kaulan alueella, leukaperissä, olkavarsissa, hartioissa tai selän 

yläosissa. Sydäninfarktiin voi liittyä myös tajuttomuuskohtaus. Kivun aikana potilaan 

verenpaine ja syke saattavat kohota. Alaseinäinfarktin yhteydessä potilas voi kuitenkin kärsiä 

matalasta verenpaineesta ja sykkeestä. Sydänlihaksen pumppaustoiminnan heikentyminen voi 
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aiheuttaa äkillisen sydämen vajaatoiminnan, joka ilmenee syketason kohoamisena, 

hengenahdistuksena, hikoiluna, ihon kalpeutena, raajojen viileytenä ja verenpaineen 

alenemisena. (Suomen Kardiologisen Seuran suositustyöryhmä 2000.)  

      Miesten ja naisten sydäninfarktioireet saattavat olla erilaisia (Milner ym. 2004, D’Antono 

ym. 2008, Mackay ym. 2011). Naisilla ilmenee enemmän kurkkuun, kaulalle, niskaan, 

hampaisiin ja leukaan säteilevää kipua tai epämääräisiä hartiatuntemuksia kuin miehillä (Culic 

ym. 2002, Chen ym. 2005, Lovlien ym. 2006). Naiset kokevat sydäninfarktin jälkeen enemmän 

angina pectoris –oireita ja sydämen vajaatoiminnan oireita. Miesten ja naisten erilaisia oireita 

voivat aiheuttaa erot biologisissa prosesseissa synapsi- ja hermotasolla, mutta myös heidän 

erilaiset tapansa kokea ja kuvailla tuntemuksiaan (Regitz-Zagrosek 2011). Naisten toipuminen 

sydäninfarktista on hitaampaa kuin miesten toipuminen (Keresztes ym. 2003, Garavalia ym. 

2007, Worcester ym. 2007) ja sydäninfarkti uusiutuu naisilla useammin (Riegel & Gocka 1995). 

He kokevat fyysisen kuntonsa ja mielenterveytensä heikommaksi kuin miehet (Dixon ym. 2000, 

McGee ym. 2000). Naisten sydäninfarktilla on huonompi ennuste kuin miesten sydäninfarktilla 

ja he menehtyvät miehiä useammin sydänkohtaukseen (Vaccarino ym. 2001). He saattavat pitää 

sydäninfarktia miesten sairautena ja vähätellä omia tuntemuksiaan (Moser ym. 2005).  

      Iäkkäillä ihmisillä hengenahdistus tai yleistilan heikkeneminen voivat olla ainoat 

sydäninfarktin oireet ja he saattavat pitää heikotusta ja huonovointisuutta normaalina 

ikääntymisen oireena (McGowan ym. 2004, Alsen ym. 2008). Condonin ja McCarthyn (2006) 

mukaan ihmisillä saattaa olla virheellinen käsitys, että sydäninfarktiin voi sairastua vasta 

iäkkäänä ja että se antaa jonkinlaisia merkkejä etukäteen. Kipua ei aina tunnisteta 

sydänperäiseksi. Vaikeutuneet oireet ovat yhteydessä fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen ja 

potilaan kokemukseen selviytymisestään. Fyysiset oireet, hengenahdistus ja väsymys saattavat 

jatkua pitkään sydäninfarktin jälkeen (Barnason ym. 2012). Oireet voivat olla epätyypillisiä tai 

puuttua kokonaan myös diabetesta sairastavilta potilailta. Heillä esiintyy ns. hiljaista iskemiaa 

diabeettisesta neuropatiasta johtuen (Regitz-Zagrosek 2011).  

      Rintakivun kokemus aiheuttaa usein pelokkuutta, epävarmuutta (Grace ym. 2005), 

univaikeuksia (Gallagher & McKinley 2009) ja ruokahaluttomuutta (Rankin ym. 2002). 

Sydäninfarktiin liittyy useilla potilailla masennusta ja ahdistuneisuutta (Abbey & Stewart 2000, 

Davies 2000, Frasure-Smith ym. 2000, Mayou ym. 2000, Svedlund & Axelsson 2000, 

Thompson 2006, Shibeshi ym. 2007). Ne ovat yhteydessä komplikaatioriskiin (Moser ym. 

2007). Yleinen huonovointisuus voi heikentää toimintakykyä ja päivittäistä selviytymistä. 

(Crane 2005, Brink & Grankvist 2006, Dickens ym. 2006.) 
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      Masennus voi ilmetä ennen sairastumista, sairaalavaiheessa tai kotiutumisen jälkeen (Martin 

& Thompson 2000, Lampi 2005). Sydäninfarktipotilaiden masennusta ei ole helppo tunnistaa ja 

diagnosoimattomana se saattaa jäädä hoitamatta. Masennus voi naamioitua somaattisten 

oireiden taakse. Erityisesti miesten masentuneisuutta sepelvaltimotaudin yhteydessä 

määritellään akuutin tai pitkäaikaisen stressin aiheuttamaksi. Mitä enemmän komplikaatioita 

sepelvaltimosairaus tuo mukanaan, sitä todennäköisemmin masennusta ilmenee. (Ahto 1999.) 

Masennus on yhteydessä heikentyneeseen kuntoon, jatkuviin fyysisiin oireisiin, tulevaisuutta 

koskevaan epävarmuuteen, vähentyneisiin aktiviteetteihin ja uudelleen sairaalaan joutumiseen 

(Grace ym. 2005) sekä heikentyneeseen elämänlaatuun (Stafford ym. 2007, Oranta 2012). 

Okkosen ja Vanhasen (2006) mukaan masennusta ilmenee eniten sydäninfarktipotilailla, jotka 

saavat vain vähän tukea perheenjäseniltään tai niillä, jotka elävät yksin. Sydäninfarktipotilaat, 

jotka eivät voi kontrolloida ja hallita elämäntilannettaan, eivätkä saa sosiaalista tukea, ovat 

masentuneempia ja ahdistuneempia kuin muut potilaat (Gallagher & McKinley 2009). 

Masennusta ja ahdistuneisuutta voi ilmetä viiden kuukauden kuluttua sydäninfarktista jopa 

enemmän kuin ennen sairaalasta kotiutumista (Brink ym. 2002). Luttikin ym. (2011) mukaan 

olisikin tärkeää kartoittaa sydäninfarktipotilaiden masennusoireita sairaalavaiheessa. 

Masennusoireiden tunnistamisella ja niihin puuttumisella voidaan parantaa potilaan fyysistä ja 

psyykkistä toimintakykyä toipumisaikana (Stafford ym. 2007, Oranta 2011, Dickens ym. 2012).  

 

 

      Sydäninfarktipotilaan hoito 

 

Sydäninfarktipotilaan hoidon tulos on sitä parempi, mitä nopeammin sydänlihasiskemiaa 

vähentävä hoito aloitetaan. Alkuvaiheen hoidon tavoitteena on vakauttaa potilaan tilanne 

tehokkaan lääkityksen avulla. Tarvittaessa valtimotukos pyritään avaamaan välittömällä 

pallolaajennuksella tai liuotushoidolla. Joissakin tilanteissa tarvitaan kiireellinen ohitusleikkaus. 

(Tung ym. 2008, Madan ym. 2012, O’Brien ym. 2013). Hoitomuodon valintaan vaikuttavat 

oireiden vaikeus, sepelvaltimoiden anatomia, sydänlihasiskemia rasituskokeessa, aikaisempi 

sydäninfarkti, vasemman kammion toiminta, potilaan ikä ja kunto sekä muut sairaudet. 

Pallolaajennushoidon etuina voidaan pitää potilaan nopeaa toipumista ja työkykyisyyden 

palaamista. Pallolaajennukseen liittyy toisinaan kuitenkin komplikaatioita, joiden vuoksi 

potilaalle joudutaan tekemään ohitusleikkaus. Sydäninfarktipotilaan hoito ei pääty lääkehoidon 

aloittamiseen, pallolaajennukseen tai ohitusleikkaukseen, vaan se edellyttää jatkuvaa hoitoa ja 

seurantaa, johon lääkehoidon lisäksi sisältyy erilaisia elämäntapamuutoksia (Lukkarinen 1999).  
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      Sydäninfarktipotilaan hoitotyön tavoitteena on vähentää sydäninfarktin uusiutumisriskiä ja 

parantaa potilaan elämänlaatua (Wenger 2008, Bergman ym. 2011) sekä auttaa häntä 

saavuttamaan normaali päivittäinen toimintakyky (Bergman & Berterö 2003). Tieto 

sydäninfarktista toipumisesta on välttämätön menestykselliselle kuntoutumiselle (White ym. 

2010). Myös emotionaalisten ja sosiaalisten tekijöiden huomiointi on tärkeä osa 

sydäninfarktipotilaan kuntoutusta (Okkonen & Vanhanen 2006). Potilaan perheenjäsenten 

osallistuminen ja sitoutuminen kuntoutusprosessiin on välttämätöntä (Astin ym. 2008).  

      Sydäninfarktipotilaan toipumista edistävän hoitotyön tulisi perustua potilaan oman 

sairauskäsityksen ymmärtämiseen sekä itsehoidon tukemiseen (Murray ym. 2000, Sutherland & 

Jensen 2000, Bergman & Berterö 2001). Lähtökohtana tulisi olla salutogeeninen, terveyttä 

edistävä näkökulma ja tavoitteena yksilön koherenssin tunteen vahvistaminen ja ylläpitäminen. 

Potilaalle tulisi antaa riittävästi tietoa hänen sairaudestaan ja elämäntapamuutoksista, että hänen 

elämänsä sydäninfarktin jälkeen olisi ymmärrettävämpää ja hallittavampaa. (Bergman ym. 

2011.) Hoitohenkilökunta tarvitsee tietoa sydäninfarktin merkityksestä potilaalle 

ymmärtääkseen potilaan yksilöllisiä tarpeita ja kyetäkseen tukemaan hänen selviytymistään 

(Fridlund 2002, Gassner ym. 2002, Cherrington ym. 2004, Izawa ym. 2004, Ekman ym. 2012).  

      Potilaiden osallistumista sydänkuntoutukseen tulee tukea, sillä se voi helpottaa 

elämäntapamuutosten hyväksymistä (Mierzynska ym. 2010, Bartlett & Coulson 2011). 

Kuntoutukseen osallistuvat potilaat kokevat hallitsevansa toipumistaan sekä ottavat enemmän 

vastuuta terveydestään (Wyer ym. 2001). Lisäksi he kokevat saamansa vertaistuen tärkeänä 

elämänhallinnalleen (Stewart ym. 2001, Gregory ym. 2005). Kaikki sydäninfarktiin sairastuneet 

eivät kuitenkaan halua osallistua kuntoutukseen (Jackson ym. 2000, Wyer ym. 2001). Erityisesti 

iäkkäät ihmiset eivät halua osallistua kuntoutukseen ja se voi estää heidän riittävää 

tiedonsaantiaan toimintakykynsä ylläpitämisestä (Jolliffe ym. 2001, Dolansky ym. 2012). 

Masennus saattaa ehkäistä kuntoutukseen osallistumista (Ziegelstein ym. 2000, Fogel ym. 2004, 

Turner ym. 2002). Masennus on yhteydessä haluttomuuteen (Lehto ym. 2000), eristäytymiseen 

sekä heikompaan selviytymisennusteeseen (Hemingway ym. 1999, Brummett ym. 2001, 

Mookadam & Arthur 2004, Lett ym. 2005, Bergman ym. 2011).  

     Aika kotiutumisen jälkeen koetaan vaikeana, koska vasta silloin sydäninfarktin vakavuus ja 

sen aiheuttamat arkielämän muutostarpeet tunnistetaan omakohtaisesti. Sydäninfarktipotilaat 

huomaavat tiedontarpeita, mutta heillä ei ole kotona asiantuntijaa, jolta asioista voisi kysyä. 

(Hanssen 2009.) Bergmanin ja Berterön (2001) mukaan sydäninfarktipotilaat kokevat tärkeänä, 

että he voivat ottaa puhelimitse yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja varmistaa asioita, joista he ovat 

epävarmoja. Myös säännölliset puhelinsoitot sydänpotilaiden kuntoutusohjaajalta edistävät 
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potilaiden selviytymistä (Keeling & Dennison 1995, Linden ym. 1996, McLaughlin ym. 2005, 

Hanssen 2009). Lisäksi kontrollikäynti kardiologin vastaanotolle koetaan erittäin tärkeänä 

(Bergman & Berterö 2001). 

     Sydäninfarktipotilaan elämänhallinnan tukemiseksi on kehitetty erilaisia tuki-interventioita, 

joita ovat mm. puhelinohjaus (Bambauer ym. 2005, Hanssen 2009, Norris ym. 2009, Stolic ym. 

2010, Shah ym. 2011), sairaanhoitajan toteuttama interpersoonallinen ohjaus (Oranta 2012) ja 

vertaistukiryhmät (Hildingh ym. 2006). Hoitohenkilökunnan antama tuki vahvistaa potilaan ja 

hänen puolisonsa selviytymistä ja ehkäisee tulevaisuuden ongelmia (Cobb ym. 2006, Gregory 

ym. 2006, Wingham ym. 2006). Tukiryhmässä potilaat ja puolisot voivat jakaa kokemuksiaan 

sekä saada emotionaalista ja tiedollista tukea. Huomatessaan muiden samassa elämäntilanteessa 

olevien potilaiden selviytyneen hyvin sydäninfarktista potilaat voimaantuvat omassa 

toipumisprosessissaan (White ym. 2007). Sydänkuntoutukseen yhdessä osallistuvat puolisot 

kokevat kuntoutuksella olevan positiivisia vaikutuksia heidän selviytymiseensä ja 

parisuhteeseensa (Stewart ym. 2001).  

 

 

       Sydäninfarktipotilaan ja hänen perheensä selviytymistä tukeva ohjaus 

 

 

Sydäninfarktipotilaan sairaalassaoloaika on lyhyt ja siksi potilaan ja hänen perheensä ohjauksen 

tulisi sisältää potilaan selviytymistä ja tilanteen hallintaa edistäviä asioita (Commodore-Mensah 

& Dennison Himmelfarb 2012). Ohjauksen lähtökohtana tulisi olla tieto siitä, mitä sydäninfarkti 

merkitsee potilaalle. Olisi tärkeää tunnistaa, miten se vaikuttaa yksilön elämään ja millaisia 

elämäntapamuutoksia hän joutuu tekemään. (Coyle 2009, Bergman & Berterö 2001, Barnason 

ym. 2012.) Potilaan sairauskäsitys vaikuttaa toipumisprosessiin enemmän kuin lääketieteelliset 

tekijät (Agrawal & Dawal 1993, Billing ym. 1997, Gassner ym. 2002). Potilaan 

sairauskäsityksen tunnistamisen myötä voidaan edistää hänen sitoutumistaan mahdollisiin 

elämäntapamuutoksiin. (Wiles 1998, Gregory ym. 2006). Potilas voi tarvita pitkäaikaista tukea 

hoitohenkilökunnalta selviytyäkseen elämäntapamuutoksista (Gregory 2005, Worcester ym. 

2007, Norekvål ym. 2008, Gullikson ym. 2011). On tärkeää arvioida potilaan 

itsehoitomahdollisuuksia hänen elämäntilanteensa näkökulmasta, että voidaan edistää hänen 

selviytymistään (Mierzynska ym. 2010, Bergman ym. 2012). Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

ilmennyt, että potilaat eivät saa riittävästi tietoa ja tukea selviytyäkseen kotona sairaalasta 

päästyään (Roebuck ym. 2001, Kristofferzon ym. 2003, Hanssen 2009). He tarvitsisivat 

enemmän tietoa sydäninfarktista, lääkehoidosta, kivun hallinnasta, ruokavaliosta, liikunnasta, 
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tupakoinnin lopettamisesta, stressin hallinnasta, työhönpaluumahdollisuuksista, päivittäisen 

toiminnan rajoituksista, elämäntapamuutoksista ja oireiden hallinnasta (Bergman & Berterö 

2001, Goldsmith ym. 2006, Zhao & Wong 2009, Barnason 2012). Ohjauksen tulisi edistää 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa osallistumista jatkohoitoon sekä lisätä heidän 

taitojaan sydänsairauden hoidossa (Commodore-Mensah & Dennison Himmelfarb 2012). Osa 

potilaista kokee saamansa ohjauksen hyvänä, mutta silti he eivät pysty omaksumaan ajatusta 

sydäninfarktista itseään koskevana (Condon & McCarthy 2006) ja soveltamaan annettua tietoa 

yksilöllisiin tarpeisiinsa (Hanssen 2009). Sydäninfarktista selviytyminen edellyttää sopivien 

selviytymisstrategioiden omaksumista. Oikein ajoitettu ohjaus lisää potilaan ymmärrystä 

sairaudesta toipumisesta ja nopeuttaa hänen kuntoutumistaan (Flanagan 1998, Tung ym. 2008). 

      Sydäninfarktipotilaan ja hänen perheenjäsentensä ohjaus sairaalavaiheessa on vaativaa. He 

ovat usein valmistautumattomia omaksumaan uutta tietoa johtuen sairauden äkillisyydestä. 

Ahdistuneisuus saattaa heikentää heidän kykyään sitoutua jatkohoitoon (Jackson ym. 2000, 

Kristofferzon ym. 2003). Hoitohenkilökunnalla saattaa olla liian vähän resursseja koko perheen 

ohjaamiseen yhtä aikaa ja potilaan ja hänen puolisonsa saama ohjaus voi olla sisällöltään 

erilaista kuin he odottavat (Commodore-Mensah & Dennison Himmelfarb 2012).  

     Toistuvien sairaalajaksojen ehkäisemiseksi ja kotihoidon onnistumiseksi hoitohenkilökunnan 

olisi tärkeää suunnitella sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa ohjaus perheen 

psykososiaalinen tilanne huomioiden erityisesti potilaan kärsiessä masennuksesta ja 

ahdistuneisuudesta (Broadbent ym. 2009, Madan ym. 2012). Ohjauksessa olisi tärkeää keskittyä 

voimavaroihin (Norekvål ym. 2009). Ohjauksen lähtökohtana ei tulisi olla sairaus ja diagnoosi, 

vaan potilaan elämäntilanne. Kun potilas kertoo kokemuksiaan tilanteestaan, hän samalla 

käsittelee kokemuksiaan ja rohkaistuu ottamaan kantaa sairauttaan koskeviin asioihin (Coyle 

2009, Ekman ym. 2012). Tällöin voidaan huomioida sydäninfarktipotilaan selviytymistä 

edistävät ja heikentävät tekijät, joita hänen sosiaalisessa kontekstissaan ilmenee. On tärkeää 

kartoittaa potilaan vastuutehtävät, kodinhoitotehtävät ja mahdolliset rajoitukset (Kristofferzon 

ym. 2005). Koska perinteiset sukupuoliroolit vaikuttavat sydäninfarktipotilaan toipumiseen, 

hoitajien on hyvä huomioida miesten ja naisten erilaiset sosiaaliset roolit (Varvaro 2000).  

     Olisi tärkeää tutustua sydäninfarktista kärsivän perheeseen, että voitaisiin tunnistaa puoliso, 

joka tarvitsee erityisesti tukea (Kärner ym. 2004, Paavilainen ym. 2006). Puolison reaktiot 

vaikuttavat potilaan itsehoitoon ja hänen selviytymiseensä (Franks ym. 2006, Ruiz ym. 2006). 

Potilaan selviytymistä edistää potilaan ja hänen puolisonsa samanlainen käsitys sydäninfarktista 

ja siihen vaikuttavista tekijöistä (Figueiras & Weinman 2003, Karademas ym. 2010). 
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Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa ohjauksessa on tärkeää selvittää, mitä 

sydäninfarktista toipuminen käytännössä merkitsee. (Barnason 2012.)  

     Perhekeskeisyys tarkoittaa usein, että perheenjäsenet otetaan mukaan potilaan hoitotyöhön 

silloin, kun heiltä tarvitaan tietoa potilaan aikaisemmasta terveydentilasta, sairauksista ja hänen 

käyttämistään lääkkeistä (Chambers ym. 2001, Koivula 2004). Perheen odotetaan tukevan 

potilasta hänen sairastuttuaan (Rantanen ym. 2010), mutta perheenjäsenet eivät saa riittävästi 

tukea ja ohjausta hoitohenkilökunnalta (Jackson ym. 2000, Stewart ym. 2000, Le Clerc ym. 

2002). He tarvitsisivat enemmän tietoa jatkohoidosta voidakseen tukea potilaan selviytymistä 

kotona (Kosco & Warren 2000, Lee ym. 2000, Commodore-Mensah & Dennison Himmelfarb 

2012). Hoitajien antama emotionaalinen ja konkreettinen tuki edistää perheen toimivuutta 

(Paavilainen ym. 2006).  

      Erityisen tärkeää olisi huomioida ne sydäninfarktipotilaat, jotka ovat yksinäisiä, pelokkaita 

ja ahdistuneita, koska heidän hyvinvointiaan voidaan edistää sosiaalisella tuella ja ohjauksella 

(Petrie ym. 2002, Carroll & Rankin 2006, Kane 2011). Olisi tärkeää tunnistaa potilaat, jotka 

vähättelevät oireitaan tai sydäninfarktin merkitystä elämäntilanteessaan (White ym. 2007). 

Toisaalta Paavilaisen ym. (2006) mukaan erityistä huomiota tarvitsevat myös nuoremmat 

sydäninfarktipotilaiden puolisot, joilla ei vielä ole  kokemusta vakavan sairaustilanteen 

kohtaamisesta ja käsittelystä.  
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     2.2 Sydäninfarkti potilaan kokemuksena 

 
Sydäninfarktista selviytymistä voidaan tarkastella sekä akuutista sairaustilanteesta 

ylipääsemisenä että myös kroonistuvan sairauden jatkuvana arkielämään integraatioprosessina.  

Sydäninfarktista toipuminen edellyttää fyysisiä ja henkisiä voimavaroja sekä 

uudelleenorientoitumista. Keskeistä on avun saaminen, vaikean tilanteen käsitteleminen ja 

toipumismotivaation löytäminen. (Hildingh ym. 2006.) Sutherlandin ja Jensenin (2000) mukaan 

sydäninfarktista selviytyminen sisältää viisi vaihetta, jotka ovat diagnoosin etsiminen, 

todellisuuden kohtaaminen, tarvittavan muutoksen luonteen oivaltaminen, sopeutuminen 

muutokseen ja muutoksessa eteneminen. Fleury ym. (1995) kuvailevat selviytymistä prosessina, 

jonka vaiheet ovat eloonjääminen, uudelleen orientoituminen ja tasapainon löytäminen.  

       Selviytymisprosessille tärkeänä tekijänä nähdään sydäninfarktipotilaan oma motivaatio, 

joka auttaa potilasta taistelemaan sairauden alkuvaiheen epävarmuudesta eheytymiseen ja 

uusien terveellisempien elämäntapojen omaksumiseen. Sydäninfarktista toipuva potilas kokee, 

että hänen on käsiteltävä ensin sydäninfarkti ja päästävä siitä yli, ennen kuin hän voi jatkaa 

normaalia elämäänsä. (Wiles & Kinmoth 2001, White ym. 2007.) Sydäninfarktipotilaan 

selviytymiselle on tärkeä hänen käsityksensä sydäninfarktin aiheuttamasta muutostilanteesta 

kokonaisuutena. Se edistää valintojen tekemistä sekä itsehoitoon sitoutumista omien 

voimavarojen puitteissa toivottujen päämäärien saavuttamiseksi (Coyle 2009.) 

 

 

      Akuutti sydäninfarkti potilaan elämäntilanteena 

 

Akuutti sydäninfarkti aiheuttaa sekä henkisiä että fyysisiä haasteita potilaalle ja hänen 

perheelleen ja vaatii oireista, tutkimuksista, hoidoista ja erilaisista elämäntapamuutoksista 

selviytymistä (Al-Hassan & Sagr 2002, Ostergaard Jensen & Petersson 2003, Kristofferzon ym. 

2007, Norekvål ym. 2008, Garnefski ym. 2009). Se on odottamaton elämäntilanne, joka uhkaa 

potilaan fyysistä ja psyykkistä tasapainoa. Akuutti sydäninfarkti on kokemuksellisesti koko 

perheen asia ja se voi olla potilaalle ja hänen perheelleen sekä henkisesti että fyysisesti 

traumaattinen kokemus (Hildingh ym. 2006) ja merkittävä stressin ja kuormittumisen aiheuttaja 

(Fleury & Moore 1999, O’Farrell ym. 2000, Roebuck ym. 2001, King 2002, Condon & 

McCarthy 2006, Hildingh ym. 2008, Baldacchino ym. 2012). Alkuvaiheen kriisistä 

selviytymiseen liittyy sekä iloa eloonjäämisestä että menetyksen tunteita, kuolemanpelkoa, 

voimattomuutta ja toipumista koskevia pessimistisiä tunteita (Brink & Grankvist 2006).  
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       Sairastuminen ja sairaalahoitoon joutuminen on yksilön elämässä poikkeustilanne, jossa 

kyky selviytyä tilanteen tuomista haasteista joutuu koetukselle (Mikkola 2006). Sydäninfarktin 

vuoksi sairaalaan joutuminen voidaan kokea stressaavana, koska sairaalaympäristö koetaan 

vieraana ja kohtaamiset hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden kanssa jännittävinä tilanteina. 

Akuutin sairaustilanteen emotionaalisia vaikutuksia ja puolison reaktioita voidaan pitää 

kuormittavina. (Stewart ym. 2000.) Selviytymisvaatimuksia potilaalle aiheuttavat myös muiden 

perheenjäsenten ja ystävien ahdistuneisuus, reaktiot ja huolestuneisuus (White ym. 2007). 

      Lampi (2005) on tutkinut miehen sydäninfarktikokemusta sairastumisen ja sairaalassa 

potilaana olemisen näkökulmasta. Sydäninfarktiin sairastuminen edellyttää sopeutumista 

potilaan rooliin ilman ennakkovaroitusta. Potilaan kokemusta sairaalassa kuvaavat kuoleman 

pelko, mielialan vaihtelu sekä tuskastuminen vuodepotilaana olemiseen ja liikkumiskiellon 

hyväksymiseen. Toiset potilaat koetaan kohtalotovereina, joilta voidaan saada vertaistukea. 

Potilastovereiden läsnäolo koetaan omaa hallinnan tunnetta lujittavana. Selviytymishaasteita 

aiheuttavat hoitoympäristö, potilaan kokema kohtelu ja vuorovaikutus sekä erilaiset 

toimintakäytännöt (Shattell 2004). Pieni henkilökohtainen tila voi ahdistaa (Rosqvist 2003) ja 

potilaalla voi ilmetä pelkoja annettuja hoitoja kohtaan (White ym. 2007). 

 

 

      Sydäninfarktipotilaan sairaalasta kotiutumista seuraava vaihe  

 

Ensimmäinen kuukausi sydäninfarktin jälkeen on ratkaisevin potilaan tulevan elämän kannalta 

(Bennett & Connell 1999, Kärner ym. 2005, Kristofferzon ym. 2005), sillä potilas voi olla 

erityisen haavoittuvainen sekä fyysisesti että henkisesti (Daly ym. 2000, Ginzburg ym. 2002, 

Roberge ym. 2010). Akuuttiin vaiheeseen liittyy psykososiaalisia huolia, jotka voivat aiheuttaa 

masennusta, ahdistusta ja toivottomuutta (Frasure-Smith ym. 2000, DeJong ym. 2004, Huffman 

ym. 2008, Hutton & Perkins 2008). Potilas voi kokea sydänkohtauksen uusiutumisen pelkoa ja 

kuoleman pelkoa (Bergman & Berterö 2001). Sekä potilas että puoliso voivat olla sokissa tai 

turtuneita ensimmäisten viikkojen aikana (Jensen & Petersson 2003, Norekvål ym. 2008).  

      Sydäninfarkti voi vaikuttaa voimakkaasti potilaan psykososiaaliseen toimintaan (Rohrbaugh 

ym. 2002, Boersma ym. 2006, Joekes ym. 2007). Hän voi kärsiä posttraumaattisesta 

stressireaktiosta, jolle on tyypillistä sydäninfarktin kokeminen uhkana elämälle tai fyysiselle 

toimintakyvylle. Potilaalla saattaa ilmetä somaattisten oireiden ohella masennusta, ahdistusta ja 

sosiaalisen toimintakyvyn heikentymistä (Ayers ym. 2009, Doerfler & Paraskos 2012). Hän 

saattaa elää sydäninfarktin uudelleen toistuvasti ajatuksissaan tai unissaan ja kokea stressiä tai 
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fyysisiä oireita sydäninfarktista keskusteltaessa. Hän voi yrittää välttää asioita, ihmisiä ja 

paikkoja, jotka muistuttavat häntä sydäninfarktista. Tämä saattaa rajoittaa sosiaalista toimintaa 

sekä johtaa eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Lisäksi potilas saattaa kärsiä univaikeuksista, 

ärtyneisyydestä tai keskittymisvaikeuksista. Posttraumaattisen stressireaktion oireet voivat 

kestää yli vuoden ja niillä voi olla negatiivista vaikutusta sydäninfarktista selviytymiseen. 

(Shemesh ym. 2004, Wikman ym. 2008, Roberge ym. 2010.) Sydäninfarktipotilas altistuu 

stressireaktiolle, ellei hän saa tukea läheisiltään tai hoitohenkilökunnalta (Bennett & Brooke 

1999, Bennett ym. 2002, Pedersen ym. 2003). Posttraumaattinen stressireaktio on yhteydessä 

heikkoon fyysiseen terveyteen ja ahdistuneisuuteen sekä vetäytyvään ja alistuvaan 

selviytymisstrategiaan (Ginzburg ym. 2002). 

      Sydäninfarkti vaikuttaa potilaan elämänlaatuun (Roebuck ym. 2001, Brink ym. 2002, 

Rantanen 2009) ja usein koko perheen sosiaaliseen elämään (Condon & McCarthy 2006). Se voi 

rajoittaa yksilön osallistumista sosiaaliseen elämään ja joskus myös pakottaa luopumaan työstä. 

Sosiaaliset muutokset voivat vaikuttaa yksilön itseluottamukseen sekä perheenjäsenten 

keskinäisiin suhteisiin. (Endler 2002.) Stressaava elämäntilanne ja fyysisen toimintakyvyn 

rajoitukset voivat vaikuttaa potilaan mielialaan ja tilanteen hallintaan (Garnefski ym. 2009). 

Ellei potilas saavuta tavoitteitaan, hän saattaa masentua (Bergman & Berterö 2001, Boersma 

ym. 2005, Brink & Grankvist 2006). 

       Sydäninfarktiin sairastunut saattaa olla epävarma kotiutuessaan nopeasti sairaalasta 

(Doiron-Maillet & Meagher-Stewart 2003, Jensen & Petersson 2003, Svedlund & Danielson 

2004, Sjöström-Strand & Fridlund 2007). Epävarmuus on yhteydessä tiedon puutteeseen 

(Bergman & Berterö 2003, Barnason ym. 2012). Potilaan tilanne voi kotiutumisen jälkeen 

sisältää odottamattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat tilanteen hallittavuuteen. Sekä potilas että 

hänen puolisonsa saattavat kokea, että kotiutumiseen ei ole voinut valmistautua riittävästi, koska 

he eivät ymmärrä toipumisprosessia, eivätkä ole saaneet tarpeeksi tietoa siihen vaikuttavista 

tekijöistä. (Kan 2009, Askham ym. 2010.) Potilas tarvitsisi enemmän tietoa sydäninfarktista 

toipumiseen vaikuttavista tekijöistä voidakseen paremmin hallita elämäntilannettaan (Timmins 

& Kaliszer 2003, Decker ym. 2007). Potilas sopeutuu perheenjäsenen rooliinsa ja palaa 

nopeammin työelämään, jos hän saa riittävästi tietoa toipumiseen vaikuttavista tekijöistä 

kotiutuessaan sairaalasta (Varvaro 2000). Usein potilas havahtuu todellisuuteen tilanteen 

vakavuudesta vasta kotona ja hän tarvitsee tukea perheeltään selviytyäkseen peloistaan, 

masennuksestaan ja ahdistuksestaan (Kettunen ym. 1999). 

       Sydäninfarktipotilaalle saattaa aiheuttaa selviytymisvaatimuksia myös toipuminen 

pallolaajennuksesta tai ohitusleikkauksesta fyysisine kipuineen (Rantanen ym. 2009). Sekä 
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sydäninfarktiin että sen operatiivisista hoidoista toipumiseen voi liittyä menetyksen tai 

luopumisen tunne, joka vähentää potilaan voimavaroja (Bowman ym. 2006, Kristofferzon ym. 

2007, Davidson ym. 2008). 

       Aika kotiutumisen jälkeen saatetaan kokea vaikeana, koska potilas joutuu kohtaamaan 

sydäninfarktin vaikutukset elämäänsä ja muuttamaan elämäntapojaan. Hän joutuu ottamaan itse 

suurimman vastuun kuntoutumisestaan. (Hildingh ym. 2006, Bergman & Berterö 2009, Brink 

2009.) Tarvittavat muutokset voivat kohdistua sekä arkipäivän käyttäytymiseen, tietoihin ja 

taitoihin että myös ympäristösuhteisiin. Yksilön muutoshalukkuus perustuu luottamukseen, että 

elämässä on jatkuvuutta ja ennustettavuutta ja että hän voi itse vaikuttaa elämänkulkuunsa 

(Pietilä ym. 2002, Brink 2009.) Selviytymistä voi heikentää tietoisuus siitä, että elämä ei palaa 

enää ennalleen. On sopeuduttava sydänsairauteen ja opittava kuuntelemaan sydäntään. 

(Bergman & Berterö 2001.)  

       Sydäninfarktipotilaalle on tyypillistä halu unohtaa sydäninfarkti traumaattisena 

tapahtumana ja keskittyä normaaliin arkeen palaamiseen sairaalasta kotiutumisen jälkeen (Tobin 

2000, Condon & McCarthy 2006). Se luo elämään jatkuvuutta, toiveikkuutta ja 

ennustettavuutta. Selviytyminen sydäninfarktista ei kuitenkaan etene suoraviivaisesti, vaan 

toisina päivinä potilas kokee enemmän alakuloisuutta. Potilaalle on tyypillistä voimakas stressin 

kokeminen ja kykenemättömyys sen menestykselliseen hallintaan. (Bergman & Berterö 2001). 

 

      Kroonistuvan sydänsairauden kanssa selviytyminen 

 

Sydäninfarktipotilaan kokemuksia ensimmäisten kuukausien aikana voidaan kuvailla 

ongelmakeskeisinä. Fyysiset oireet ja henkinen kuormittuneisuus ovat pääasialliset ongelmat. 

Potilaalla ilmenee voimakasta väsymystä, rintakipuja ja hengenahdistusta. Hän voi olla ärtynyt, 

masentunut ja itkuherkkä. Sydäninfarktipotilas pyrkii hallitsemaan ongelmiaan vähättelemällä 

niitä, muuttamalla käyttäytymistään sekä osallistumalla itseään koskeviin päätöksiin ja 

toimintaan. Hänelle on tärkeää pyrkimys tasapainoon ongelmien ja voimavarojen suhteen. 

(Kristofferzon ym. 2007, Baldacchino ym. 2012.) Hän kamppailee hyväksyäkseen elämäänsä 

rajoittavat tekijät ja määritelläkseen uudelleen, mikä on normaalia muuttuneessa 

elämäntilanteessa (Tobin 2000).  

      Helgesonin (2003) mukaan positiivinen käsitys itsestä ja tulevaisuudesta sekä 

henkilökohtaisen hallinnan tunne arkipäivän elämässä ovat yhteydessä positiiviseen sairauteen 

sopeutumiseen ja pienempään komplikaatioriskiin neljän vuoden kuluttua pallolaajennuksesta. 

Iäkkäät naiset eivät koe sydäninfarktia ainoastaan negatiivisena elämäntilanteena, vaan he 
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kokevat sen vaikuttavan elämäänsä myös positiivisesti. Positiiviset kokemukset ovat yhteydessä 

heidän elämänhallintaansa edistäviin muutoksiin. Tärkeänä koetaan huolenpidon lisääntyminen 

itsestä ja läheisistä ihmisistä. Sydäninfarkti voi lähentää puolisoita. (Norekvål ym. 2008.) Myös 

nuoremmat potilaat saattavat kokea sydäninfarktin positiivisena elämäntilanteena akuutin 

sairastumisen antaessa heille mahdollisuuden ottaa aikaa itselleen kiireisen elämän keskellä. 

Toisaalta positiiviset kokemukset saattavat pohjautua tilanteen vakavuuden kieltämiseen tai 

positiivisiin illuusioihin. Tilanne koetaan vähemmän uhkaavana, kun sille löydetään uusia 

merkityksiä (Norekvål ym. 2008). Positiivisten mahdollisuuksien löytäminen uhkaavasta 

tilanteesta voi johtaa sairaudesta selviytymiseen (Tomich & Helgeson 2004). 

      Depressiiviset oireet saatetaan kokea arkielämää kuormittavana taakkana ja ne ovat 

yhteydessä heikompaan fyysiseen terveyteen ja elämänlaatuun. Jos potilas on kärsinyt 

masennuksesta ennen ohitusleikkausta, se saattaa heikentää hänen elämänlaatuaan leikkauksen 

jälkeen (Burg ym. 2005), koska fyysinen toimintakyky ei palaudu nopeasti ja hänellä saattaa 

ilmetä työhönpaluuta ja arkista toimintaa ehkäiseviä oireita (Caine ym. 1999). 

Sydäninfarktipotilaan masennus on yhteydessä heikoksi koettuun elämänlaatuun kolmen 

kuukauden kuluttua sydäninfarktista (Spertus ym. 2000) ja heikoksi koettuun hyvinvointiin, 

mielenterveyteen, fyysiseen kuntoon ja sosiaaliseen toimintakykyyn neljän (Fauerbach ym. 

2005) sekä kuuden kuukauden kuluttua sydäninfarktista (Burg ym. 2005, Mallik ym. 2005). 

Radleyn ym. (1998) mukaan potilaalla ilmenee vielä kuuden kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista ongelmia lääkityksen, elämäntapamuutosten, työhönpaluun ja taloudellisen 

tilanteen osalta. Sydäninfarktista toipuvien naisten on vaikeata palata normaaliin elämään vielä 

kahdeksan kuukauden kuluttua sydäninfarktista (Bowman ym. 2006, White ym. 2007). 

Sydäninfarktipotilailla voi ilmetä emotionaalisia ongelmia ja ihmissuhdevaikeuksia 

perheenjäsenten kanssa (Rumsfeld 2001, Rumsfeld 2003) ja heidän elämänlaatuaan voidaan 

pitää heikkona vielä vuoden kuluttua sydäninfarktista (Mayou ym. 2000, Beck ym. 2001). 

Stressin hallinta voi olla vaikeaa vielä vuoden kuluttua sydäninfarktista ja potilaat tarvitsevat 

yhä jatkuvaa tukea (Kamwendo ym. 1998). He yrittävät hankkia tietoa ja tukea monista eri 

lähteistä (Zuzelo 2002, Kristofferzon ym. 2003, White 2003).  

       Sydäninfarktin jälkeen alkanut masennus vaikuttaa potilaan kokemaan terveyteen enemmän 

kuin ennen sydäninfarktia alkanut masennus (Bjerkeset 2005, De Jonge ym. 2006). Mallikin 

ym. (2005) mukaan masennus ohitusleikkauksen jälkeen ennustaa heikompaa selviytymistä kuin 

sairauden vakavuus. Masennus on yhteydessä fyysisiin oireisiin ja heikompaan elämänlaatuun 

vielä viiden vuoden kuluttua sydäninfarktista (Sullivan ym. 2001). Lisäksi yksinäisillä ihmisillä 

on suurempi riski masentua ja joutua uudelleen sairaalaan (Lane ym. 2001).  



 

30 

 

       On stressaavaa sopeutua kroonistuvaan sairauteen, jonka kanssa joutuu elämään jatkuvasti 

(Astin & Jones 2006). On selviydyttävä oireista, hoidosta ja elämäntapamuutoksista (Sutherland 

& Jensen 2000, Crane & McSweeney 2003) ja potilaan epävarmuus saattaa heikentää 

sydäninfarktista kuntoutumista (Bergman & Berterö 2001, Baldacchino ym. 2012). 

Pitkäaikainen sairaus voi johtaa hallinnan tunteen menettämiseen (Pietilä ym. 2008). 

       Brinkin (2009) tutkiessa sydäninfarktipotilaan sopeutumista sairauteensa vuoden kuluttua 

sydänkohtauksesta potilaalla ilmenee sekä itseään ja omaa toimintaansa muuttavaa että itseään 

suojelevaa käyttäytymistä. Ne sisältävät nykyisen terveydentilan suojelemista, taistelua 

terveyden puolesta, sairauden huomiotta jättämistä ja toisaalta taistelua sairautta vastaan. 

Vahvan koherenssin tunteen omaava potilas asettaa tavoitteita, kontrolloi tilannettaan, tekee 

valintoja ja kantaa vastuuta. Heikon koherenssin tunteen omaava potilas ei kykene 

kontrolloimaan ongelmiaan, vaan välttää valintojen tekemistä ja vastuun ottamista. Potilas, joka 

hyväksyy sairauden, haluaa tietää mahdollisimman paljon terveellisemmistä elämäntavoista ja 

tilanteen pahenemisen ehkäisemisestä. Tilanteen kieltävä potilas taistelee sairauden 

hyväksymistä vastaan ja hänen sopeutumisensa pitkäaikaiseen sydänsairauteen on vaikeaa.  

      Vahva koherenssin tunne vaikuttaa pitkäaikaiseen sairauteen sopeutumiseen (Ekman ym. 

2002, Pietilä ym. 2008) ja edistää vakavan elämäntilanteen hallittavuutta. Sairauden 

hyväksyminen ja riskitekijöiden hallinta vahvistaa koherenssin tunnetta (Coyle 2009, Song & 

Haejung 2001). Sydäninfarktipotilas, jolla on vahva koherenssin tunne sisäisenä 

selviytymisvoimavarana, on paremmin valmistautunut sydäninfarktista selviytymiseen (Drory 

ym. 1999). Kun sairaus lisää oman elämän arvostamista, potilaan elämänhalu voi vahvistua ja 

hänen on helpompi sopeutua elämäntapamuutoksiin (Svedlund & Axelsson 2000, Bergman & 

Berterö 2003, Groleau ym. 2010, Baldacchino 2011).  

     Aikaisemmista tutkimuksista suurin osa on keskittynyt miesten kokemuksiin sydäninfarktista 

toipumisesta (Petrie ym. 1999, Lampi 2005, Hutton & Perkins 2008). He ovat naisia enemmän 

huolissaan taloudellisesta tilanteestaan ja fyysisen toimintakykynsä palautumisesta (Tung ym. 

2008). Viime aikoina on kiinnitetty enemmän huomiota myös naisten sydäninfarktikokemuksiin 

(Fleury & Cameron-Go 1997, Jackson ym. 2000, Burell & Grandlund 2002, Kristofferzon ym. 

2003, White ym. 2007). Sekä miehillä että naisilla ilmenee masennusta ja ahdistuneisuutta 

sydäninfarktia seuraavan vuoden aikana (Con ym. 1999, Lane ym. 2002, Karlsson ym. 2000, Ku 

ym. 2002, Keresztes ym. 2003). Heitä ahdistaa turvattomuuden kokemus sairaalasta kotiutuessa 

ja epävarmuus tulevaisuudesta. He ovat surullisia riippumattomuutensa menetyksestä ja 

toimintakykynsä heikentymisestä. Heidän roolinsa perheessä saattaa muuttua vastuunkantajasta 

passiivisemmaksi huomion vastaanottajaksi. Selviytymisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat 
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heidän itseluottamuksensa ja läheisten ihmisten suhtautuminen heihin toipilaina. (White ym. 

2007.) Naiset keskittyvät tilanteeseen kokonaisvaltaisemmin kuin miehet pohtien fyysisten 

oireidensa vaikutusta mielialaansa, ihmissuhteisiinsa ja rooleihinsa (Tung ym. 2008). 

     Sydäninfarktipotilaan selviytymistä kuvaava elämänlaatu voidaan määritellä moniulotteisena 

ilmiönä, joka sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

(Kinney ym. 1996). Elämänlaatua pidetään parempana sydäninfarktista selviytymistä kuvaavana 

mittarina kuin kuolleisuutta (Lei & Chiou 2000). Se kuvaa enemmän sydäninfarktipotilaan 

sairauskokemusta kuin sairautta itseään (Dempster & Donnelly 2000, Thompson & Yu 2003). 

Siihen sisältyy potilaan käsitys fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystään, 

roolitoiminnoistaan, mielenterveydestään sekä hyvinvoinnistaan. Elämänlaatu paranee vuoden 

kuluessa sydäninfarktista fyysisen kunnon, vireyden, emotionaalisen jaksamisen ja arkiroolien 

osalta (Verrill ym. 2001, Kristofferzon ym. 2005), mutta naisten fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen toimintakyky on heikompi kuin miesten toimintakyky (Bogg ym. 2000, Bute ym. 

2002, Keresztes ym. 2003). Tähän vaikuttaa se, että naiset ovat sairastuessaan usein vanhempia 

kuin miehet (Miller & Grindel 2001). He ovat saattaneet jäädä leskeksi ja heiltä voi puuttua 

huolehtiva puoliso. Sosiaalinen tuki läheisiltä edistää heidän selviytymistään (Kristofferzon ym. 

2005).  

     Tungin ym. (2008) mukaan miesten elämänlaatu on parempi ohitusleikkauksen jälkeen kuin 

naisten. Heidän elämänlaatuaan parantaa nopeampi fyysinen kuntoutuminen ja paluu 

työelämään. Se edistää myös heidän riippumattomuuttaan ja elämänhallintaansa. Toisaalta 

sukupuolella ei ole kaikkien tutkimustulosten mukaan vaikutusta koettuun elämänlaatuun 

(Kattainen 2004, Rantanen 2009) ja potilaan elämänlaadun arviointi voi muuttua ajan kuluessa 

(Muldoon ym. 1998). Kun sydäninfarktipotilas oivaltaa sairauden pitkäaikaisuuden, tapahtuu 

psykologista sopeutumista, joka parantaa tyytyväisyyttä elämään (Stafford ym. 2007). 
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     2.3 Sydäninfarkti potilaan puolison kokemuksena 
 

Sydäninfarkti vaikuttaa myös potilaan puolison elämään ratkaisevasti, koska se keskeyttää 

normaalin arjen ja perhe-elämän. Se aiheuttaa hänelle erilaisia selviytymisvaatimuksia. 

(Lukkarinen & Kyngäs 2003, Svedlund & Danielson 2004, Elliott & Shewchuk 2005). 

Puolisolle erityisen stressaavaa on aika potilaan ollessa sairaalassa, koska sydäninfarkti on uusi 

ja pelottava asia, johon puoliso ei kykene vaikuttamaan. Lähes kolmannes puolisoista kokee, 

että hoitohenkilökunta laiminlyö heitä, eikä ole kiinnostunut heidän jaksamisestaan. Hoitajat 

eivät keskustele potilaan ongelmista ja puolison peloista riittävästi. Puoliso tarvitsisi tietoa 

sydäninfarktipotilaan tilanteesta ja sairauden etenemisestä rehellisesti ja ymmärrettävällä 

kielellä. (Moser ym. 1993, Kettunen ym. 1999.) Puolisoa kuormittaa myös se, että hän kokee 

olevansa taakka hoitajille keskeyttäessään heidän toimiaan osastolla. Lisäksi puolison 

kokemusta kuvaa tunne potilaan hoidosta ulkopuolelle jäämisestä. (McLean & Timmins 2007.)  

       Sydäninfarktipotilaan puoliso tarvitsee hoitohenkilökunnalta tukea ja vakuuttelua tilanteen 

etenemisestä parempaan suuntaan. Osa puolisoista kokee saavansa riittävästi tukea 

hoitohenkilökunnalta, jos he ovat itse aktiivisia. (Kettunen ym. 1999.) Kuormittavana koetaan 

kotiutumista välittömästi seuraava aika, koska puoliso kokee voimakasta vastuuntunnetta ja 

yrittää huolehtia potilaasta, mutta hän ei saa keneltäkään tukea (Astin ym. 2008).  

       Puolison kokema stressi voi olla yhtä voimakasta kuin potilaan kokema stressi (Daly ym. 

1998, Mahrer-Imhof ym. 2007) ja se voi vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen aiheuttaen 

epävarmuutta ja pelkoja (Arefjord ym. 1998, Moser & Dracup 2004). Kettusen ym. (1999) 

tutkiessa puolisoiden reaktioita ja tuen tarvetta potilaan sydäninfarktin jälkeen ilmeni, että 

puoliso kokee sekä sairauteen liittyviä että henkilökohtaisia pelkoja, emotionaalista 

kuormittumista, haavoittuvuutta ja toimintakyvyttömyyttä. Puolison pelot koskevat 

sydäninfarktipotilaan toipumista, sydäninfarktin uusiutumista ja läheisten ihmisten ahdistumista. 

Vähemmän huolia aiheuttavat perhe-elämän muutokset, potilaan työkykyennuste ja taloudelliset 

ongelmat. Puolisolle stressiä aiheuttavat lisäksi potilaan masentuneisuus sekä puolison kokema 

avuttomuus potilaan puolesta ja lisääntynyt vastuu perheen asioista (O’Farrell ym. 2000). Hän 

kokee uupumusta, univaikeuksia, ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä, masentuneisuutta ja 

psykosomaattisia oireita, mitkä voivat johtaa emotionaaliseen kuormittumiseen ja 

toimintakyvyn heikentymiseen (Kettunen ym. 1999).  

      Puolison kokemat pelot korreloivat hänen ikäänsä ja sukupuoleensa siten, että nuoremmat 

naispuolisot ovat pelokkaampia kuin miehet tai iäkkäämmät puolisot. Mitä enemmän sokissa 

puoliso kokee olevansa, sitä enemmän hänellä ilmenee pelkoja. Puolison sokkireaktio ei ole 
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suhteessa tilanteen vakavuuteen, vaan se on yksilöllinen ja riippuu puolison persoonallisuudesta, 

aikaisemmista kokemuksista ja tiedon saamisesta. Aikaisempi kriisin menestyksellinen käsittely 

voi antaa puolisolle voimaa selviytyä potilaan sydäninfarktista. (Kettunen ym. 1999.)  

      Puolison emotionaalinen kuormittuminen voi jatkua vielä kuuden kuukauden kuluttua 

potilaan sydäninfarktista (Theobald 1997). Hän voi murehtia potilaan toipumista ja hänen 

sairautensa ennustetta, sydäninfarktin uusiutumista, potilaan alakuloista mielialaa, 

työhönpaluuta ja taloudellista tilannetta (Hilbert 1994, Paavilainen ym. 2006). Lisäksi 

huolenaiheena voi olla pelko puolison menettämisestä. Muutokset arkirooleissa voidaan kokea 

kuormittavina (Daly ym. 1998). Sydäninfarkti voi johtaa perheen rutiinien keskeytymiseen, 

sosiaalisista toiminnoista luopumiseen ja perheenjäsenten tarpeiden laiminlyömiseen (Theobald 

1997). Puolison stressaantuneisuus potilaan sydäninfarktin jälkeen voi murentaa potilaan 

koherenssin tunnetta ja heikentää koko perheen toimintaa (O’Farrell ym. 2000). Se voi vaikuttaa 

myös potilaan sydäninfarktista selviytymiseen (Theobald 1997). 

      Sydäninfarktipotilaan puolison rooli voi olla moninainen potilaan kuntoutumisvaiheessa. Jos 

puoliso omaksuu osallistuvan roolin, hän toimii potilaan kanssa yhteistyössä pyrkien edistämään 

terveellisiä elämäntapamuutoksia. Tällöin puolisolla on rohkaiseva tapa kommunikoida potilaan 

kanssa ja hän suhtautuu positiivisesti muutoksiin. (Kärner ym. 2004.) Jos puoliso kokee oman 

roolinsa tärkeäksi potilaan toipumisen tukijana, hän tuntee itsensä tarpeelliseksi ja kokee 

elämänsä merkityksellisenä (Muscroft & Bowl 2000). Puoliso voi myös kontrolloida potilaan 

toimintaa tukiessaan potilasta tiedollisesti tai käytännön toimin. Vuorovaikutus voi sisältää 

käskyjä ja kieltoja, joiden taustalla voivat olla puolison omat pelot ja stressaantuminen. 

Tarkkailijan roolin omaksuva puoliso on passiivinen, mutta hän kannustaa potilasta 

selviytymään muutoksista. Kyvyttömän roolin omaksuva puoliso ei kykene tukemaan potilasta 

fyysisten tai psykososiaalisten ongelmiensa vuoksi. Hän voi jatkaa omaa elämäänsä 

huomioimatta sydäninfarktista toipuvan elämäntapamuutoksia. (Kärner ym. 2004.) 

      Sydäninfarktipotilaan puolison elämä potilaan rinnalla sairauden vaiheissa sekä haasteista ja 

vaikeuksista selviytyminen johtaa henkiseen kasvuun (Calhoun ym. 2000, Rohrbaugh ym. 2002, 

Sheikh 2004). Kokemus henkisestä kasvusta on yhteydessä yksilöllisiin voimavaroihin, 

sisukkuuteen, kestävyyteen ja sitoutumiseen sekä tilanteen hallintamahdollisuuksiin (Park & 

Helgeson 2006), sairauden ennusteeseen ja vakavuuteen (Senol-Durak & Belgin Ayvasik 2010), 

hengellisiin voimavaroihin ja vakaumukseen (Calhoun ym. 2000). 
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2.4 Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytyminen 
 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytyminen (coping) määritellään yksilön 

jatkuvasti muuttuvina kognitiivisina yrityksinä ja käyttäytymisyrityksinä hallita spesifejä 

ulkoisia ja sisäisiä vaatimuksia, jotka koetaan yksilön voimavaroja kuormittavina tai ylittävinä 

(Lazarus & Folkman 1984). Selviytyminen voidaan määritellä kontekstisidonnaisena ilmiönä, 

joka sijoittuu stressaavien tapahtumien ja kuormittavien seurausten välille (Lazarus 1993). Se 

voidaan nähdä vastauksena tai reaktiona johonkin tunteeseen sekä opittuna käyttäytymistapana, 

joka auttaa selviytymään uhkaavaksi koetusta tilanteesta. (Folkman & Lazarus 1988.) Hentinen 

(1984) määrittelee sydäninfarktista toipumisen psykososiaalisena mukautumisprosessina. Myös 

McHaffie (1992) määrittelee selviytymisen psykososiaalisena prosessina. Tässä tutkimuksessa 

käytetään Lazaruksen ja Folkmanin käsitteitä ”selviytyminen” ja ”selviytymisprosessi.”      

      Selviytyminen voidaan määritellä prosessina, joka ilmenee tilanteessa, jonka yksilö kokee 

itselleen tärkeäksi ja merkittäväksi, mutta niin vaativaksi, että se ylittää hänen voimavaransa 

(Lazarus & Folkman 1984). Selviytymisprosessi alkaa yksilön arvioitua, että tärkeät tavoitteet 

ovat uhattuna. Selviytymisreaktio saa alkunsa emotionaalisessa ympäristössä ja usein 

ensimmäisenä tehtävänä on negatiivisten tunteiden säätely ja sopivien selviytymisstrategioiden 

soveltaminen. Selviytymisprosessia tulee arvioida suhteessa kontekstiin, jossa se esiintyy. 

Selviytymisprosessin tehokkuus riippuu tilanteen kontrolloitavuudesta. Koska konteksti voi olla 

dynaamisesti muuttuva, sama selviytymisstrategia ei välttämättä toimi aina, vaan yksilö voi 

joutua vaihtamaan selviytymisstrategiaa tilanteen edetessä. (Folkman & Moskowitz 2004.)  

     Selviytymistapa on yksilölle tyypillinen tapa kohdata stressaava tilanne ja käsitellä sitä. 

Lazaruksen ja Folkmanin (1987) mukaan selviytyminen voi olla joko ongelmakeskeistä tai 

tunnekeskeistä. Ongelmakeskeinen selviytyminen sisältää yksilön toimintoja stressaavan 

tilanteen tai ympäristön muuttamiseksi. Tunnekeskeinen selviytyminen ei sisällä konkreettisia 

muutostoimintoja, vaan muutoksia tilanteen tulkinnassa. Se voi merkitä hankalan asian 

ajattelemisen välttämistä tai sen olemassaolon kieltämistä. (Lazarus & Folkman 1987.) Yksilön 

selviytymistavan valintaan vaikuttaa se, voidaanko tilanteen muuttamiseksi tehdä mitään. Jos 

jotakin on tehtävissä, yksilö valitsee useimmiten ongelmakeskeisen selviytymistavan. Jos 

mitään ei ole tehtävissä tilanteen muuttamiseksi, yksilön on luontevaa valita 

tunnesuuntautuneita selviytymiskeinoja. (Lazarus 1993.) 

     Selviytyminen on moniulotteinen käsite, jota voidaan tarkastella jatkumona suhteessa 

onnistumiseen tai epäonnistumiseen (Keil 2004). Selviytymistavoitteina kuvataan stressaavan 
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tilanteen tai ongelman ratkaisemista ja voinnin kohentumista, emotionaalisen stressin 

hallitsemista, itsetunnon vahvistumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen hallitsemista (Folkman 

& Moskowitz 2004). Selviytymisstrategia voi olla hyödyllinen potilaalle, mutta ei välttämättä 

hänen puolisolleen. Lisäksi miehillä ja naisilla on taipumus kokea toistensa selviytymisstrategiat 

eri tavalla. Usein selviytymisprosessin tavoitteena on saada pysyvä ratkaisu asiaan tai 

täydellinen toipuminen sairaudesta, mutta se ei toteudu, jos on kyse kroonistuvasta sairaudesta 

(Folkman & Moskowitz 2004). Selviytyminen on sensitiivinen ympäristölle, sen vaatimuksille 

ja voimavaroille, sekä yksilön kyvyille arvioida stressiä ja omia selviytymisvoimavarojaan. 

Tunteiden ja stressin säätely on olennainen osa selviytymisprosessia, jonka keskeiset osat ovat 

yksilö ja ympäristö sekä niiden väliset suhteet. Selviytymistä voi tapahtua monella eri tasolla, se 

voi olla jopa automaattista tai alitajunnassa tapahtuvaa. (Folkman & Moskowitz 2004.) 

     Yksilöllä on rajalliset selviytymisvoimavarat ja hänen selviytymiseensä vaikuttavat myös 

hänen persoonallisuutensa sekä erilaiset tilanne- ja ympäristötekijät. Aina olisi tärkeää saada 

esiin yksilön oma kokemus selviytymisestään, koska hän arvioi kontrollin ja hallinnan 

tunnettaan suhteessa omaan elämänhistoriaansa ja kykyihinsä. Yksilö valitsee ongelma- tai 

tunnekeskeisen selviytymisstrategian ilmenneen stressin luonteen mukaan ja huomioiden, miten 

hän pystyy parhaiten kontrolloimaan tilannetta. Yksilön kyky muuntaa selviytymistään tilanteen 

vaatimusten mukaan osoittaa joustavuutta, joka sisältää erilaisten selviytymisstrategioiden 

soveltamista erilaisissa tilanteissa. (Lester ym. 1994.) 

 

 2.4.1 Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa koherenssin tunne 
 

 

Koherenssin tunne voidaan määritellä keskeisenä sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymiseen vaikuttavana tekijänä. Antonovskyn (1979, 1987) kehittämän salutogeenisen 

lähestymistavan keskeinen käsite on koherenssin tunne, joka määritellään yksilön kykynä 

arvioida ja ymmärtää elämäntilannettaan sekä kykynä käyttää voimavarojaan terveyttä 

edistävään muutokseen. Koherenssin tunne voidaan määritellä yleisenä elämänorientaationa, 

jonka avulla ihminen kokee maailman ymmärrettävänä, hallittavana ja mielekkäänä 

(Antonovsky 1991, 1993).  

      Pietilän ym. (2008) mukaan koherenssin tunne ilmenee omien sisäisten voimavarojen 

tunnistamisena ja ymmärrettävyytenä, käytössä olevien voimavarojen hallittavuutena sekä 

kokemuksena voimavarojen mielekkäästä kohdistamisesta erilaisiin sitoumuksiin. 

Ymmärrettävyys tarkoittaa tunnetta siitä, että yksilö kykenee hahmottamaan omat sisäiset 
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voimavaransa sekä vuorovaikutuksen sosiaalisen ympäristön kanssa. Ymmärrettävyys tuo 

elämään loogisuutta ja johdonmukaisuutta ja tunteen, että oma elämä on ennustettavissa ja 

järjestyksessä. Hallittavuus viittaa yksilön kokemukseen siitä, että hänellä on käytössään 

voimavaroja, joiden avulla hän voi vastata erilaisiin haasteisiin ja vaikuttaa omaan elämäänsä. 

Tarkoituksellisuus kuvaa sitä, miten yksilö kokee oman elämänsä mielekkyyden ja miten hän 

haluaa suunnata voimavarojaan erilaisiin sitoumuksiin ja velvoitteisiin. Elämän 

tarkoituksellisuuden kokeminen on erityisen tärkeää, koska se vaikuttaa yksilön motivaatioon ja 

elämänhaluun, mutta kaikki koherenssin osatekijät ovat tärkeitä yksilön selviytymisen kannalta. 

Jos ihminen kokee ymmärtävänsä ja hallitsevansa elämäntilannettaan ja uskoo voimavarojensa 

riittävyyteen, mutta häneltä puuttuu kokemus oman elämänsä tarkoituksellisuudesta, hän 

menettää tilanteen ja voimavarojensa hallinnan ennen pitkää. (Antonovsky 1987.) 

       Koherenssin tunne on sidoksissa potilaan henkisiin voimavaroihin ja se auttaa häntä 

selviytymään sydäninfarktiin liittyvistä haasteista ja ongelmista (Myers ym. 2011). Se ilmentää 

persoonallisia, sosiaalisia, psykologisia ja taloudellisia voimavaroja (Baldacchino ym. 2012) ja 

se voi lisääntyä, vähentyä tai pysyä muuttumattomana (Bergman ym. 2011). Vahva koherenssin 

tunne auttaa kokemaan stressiä aiheuttavat tilanteet hallittavina, mielekkäinä ja ymmärrettävinä. 

Potilas, joka kokee elämäntilanteensa vähemmän stressaavana, suuntaa voimavaransa 

stressitekijöiden käsittelyyn ja motivaationsa sitoutumiseen selviytyä. (Antonovsky 1987.) 

      Yksilölliset tilanteet ja olosuhteet vaikuttavat koettuun koherenssin tunteeseen (Nilsson ym. 

2003, Baldaccino ym. 2012). Koherenssin tunne on Droryn ym. (1999) ja Myersin ym. (2011) 

mukaan yhteydessä sydäninfarktipotilaan yleisiin vastustusvoimavaroihin, koulutustaustaan, 

työtehtävään, taloudelliseen tilanteeseen, sosiaaliseen tukeen, terveyteen ja masennusoireisiin, 

mutta Baigin ym. (2008) ja Norekvålin ym. (2009) mukaan sosiodemografisilla tekijöillä ei ole 

vaikutusta potilaan koherenssin tunteeseen. Koherenssin tunne voi olla yhteydessä taloudellisiin 

voimavaroihin, sillä paremmat tulot merkitsevät parempia elämän olosuhteita ja pienempää 

stressiä päivittäisistä asioista (Nesbitt & Heidrich 2000, Ing & Reutter 2003, Volanen 2011). 

      Kroonistuvan sairauden yhteydessä positiivinen asenne voi ennaltaehkäistä masennusta ja 

auttaa säätelemään hankaliksi koettuja tunteita. Joustava kapasiteetti on tärkeä koherenssin 

tunteeseen, voimavarojen löytämiseen ja elämänhallintaan liittyvä tekijä, koska sydäninfarktista 

selviytyminen edellyttää elämäntapamuutoksia (Myers ym. 2011). Vahva koherenssin tunne 

auttaa näkemään sydäninfarktin tilanteena, josta voidaan selviytyä. Sydäninfarkti voi vaikuttaa 

potilaan koherenssin tunteeseen, vaikka hän saa tietoa sairaudestaan ja tulee ystävällisesti 

kohdatuksi ja tehokkaasti hoidetuksi (Bergman & Berterö 2003, Bergman ym. 2011).  
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       Koherenssin tunnetta kuvaillaan orientoitumisena vakaviin elämäntilanteisiin (Ekman ym. 

2002). Tällöin vahva koherenssin tunne merkitsee, että ihmisellä on enemmän voimavaroja ja 

hän kykenee valitsemaan onnistuneita selviytymiskeinoja (Karlsson ym. 2000, Kattainen ym. 

2006). Vahva koherenssin tunne on yhteydessä myönteisesti koettuun terveyteen (Eriksson 

2007, Myers ym. 2011), mielenterveyteen (Drory ym. 2002), toimintakykyisyyteen (Ekman ym. 

2002), elämänhallintaan (Pietilä ym. 2002, Bergman ym. 2012) ja paineen sietokykyyn 

(Bergman ym. 2011). Se edistää myös elämänlaatua (Poppius ym. 1999, Karlsson ym. 2000, 

Dantas ym. 2002, Fok ym. 2005, Norekvål ym. 2009) ja emotionaalista selviytymistä 

sydäninfarktista ja sairauden aiheuttamista muutoksista (Nesbitt & Heidrich 2000) sekä lisää 

vastustuskykyä ja pienentää kuolleisuusriskiä (Surtees ym. 2003).  

      Gerberin ym. (2011) mukaan koherenssin tunne on yhteydessä luonteen lujuuteen ja voi 

siten vaikuttaa selviytymiseen positiivisesti. Heikko koherenssin tunne on yhteydessä koettuun 

avuttomuuteen ja voimavarojen puutteeseen (Hildingh ym. 2008) sekä rajoittuneeseen kykyyn 

selviytyä uusista tilanteista ja olosuhteista (Bergman ym. 2011). Sydäninfarktipotilas, jolla on 

heikko koherenssin tunne, voi henkisesti huonommin sairaalasta kotiutuessaan (Bergman ym. 

2009).   

       Hildinghin ym. (2008) mukaan koherenssin tunne määritellään psykososiaaliseksi 

voimavaraksi, joka tulisi huomioida erityisesti sydäninfarktipotilaan kotiutuessa sairaalasta. 

Tieto potilaan koherenssin tunteesta auttaa hoitohenkilökuntaa tunnistamaan potilaan tuen 

tarpeita (Baigi ym. 2008, Myers ym. 2011). Potilaan koherenssin tunnetta ja oman elämän 

hallintaa tulisi tukea kotiutusvaiheessa, kun psykososiaalisia voimavaroja tarvitaan stressaavan 

sydäninfarktikokemuksen jälkeen (Hildingh ym. 2008). Koherenssin tunne auttaa selviytymään 

sekä fyysisestä että henkisestä kuormittuneisuudesta (Cobb ym. 2006, Gregory ym. 2006, 

Wingham ym. 2006). Se auttaa potilasta pysymään vahvana ja tunnistamaan omia 

voimavarojaan (Eriksson & Lindström 2005, Myers ym. 2011). Tällöin potilaan on helpompi 

tunnistaa oma tilanteensa ja valita toimivia selviytymiskeinoja. Koherenssin tunteeseen sisältyvä 

tilanneherkkyys auttaa ymmärtämään terveellisempien elämäntapojen merkityksen ja motivoi 

käyttäytymismuutokseen (Myers ym. 2011). Vahvan koherenssin tunteen omaava 

sydäninfarktipotilas käsittelee sairauttaan, hallitsee päivittäisen itsehoidon ja toimii 

optimaalisesti rintakivun yllättäessä (Bergman ym. 2012). 

      Bergmanin ja Berterön (2003) mukaan oman elämän kokeminen tärkeäksi edistää 

elämänhalua, positiivista asennoitumista elämään ja omien voimavarojen hyödyntämistä. Niillä, 

joilla on vahva koherenssin tunne, on vähemmän angina pectoris –kipuja sydäninfarktin jälkeen, 

ja he tarvitsevat vähemmän terveyspalveluita (Eriksson 2007). Koherenssin tunne liittyy myös 
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fyysiseen aktiivisuuteen, mikä edistää potilaan selviytymistä (Al-Khalili ym. 2007). 

Kuntoutukseen osallistuvilla potilailla on vahvempi koherenssin tunne ja usko omaan 

selviytymiseensä (Breuer & Etienne 2001, Myers ym. 2011).   

       Vahva koherenssin tunne edistää sydäninfarktiin liittyvästä stressistä selviytymistä 

sairaalasta kotiutumisen jälkeen (Hildingh ym. 2008). On tärkeää huomioida, että jopa 60% 

sydäninfarktipotilaista kokee koherenssin tunteensa heikoksi kotiutumisvaiheessa. Erityisesti 

yksinäisten miesten koherenssin tunne heikkenee ajan kuluessa. (Bergman ym. 2011.) Droryn 

ym. (1999) mukaan koherenssin tunne, sosiaalisen tuen saaminen ja masentuneisuus ennakoivat 

psykososiaalista sopeutumista kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Vahva 

koherenssin tunne ja sosiaalisen tuen saaminen vaikuttavat sydäninfarktiin sairastuneen 

mielenterveyteen positiivisesti myös viiden vuoden kuluttua sydäninfarktista (Drory ym. 2002).  

      Bergmanin ym. (2009) pitkittäistutkimuksessa kartoitettiin sydäninfarktista toipuvien 

ihmisten koherenssin tunnetta. Tutkimuksen osallistujat olivat 36-70-vuotiaita miehiä ja naisia, 

jotka olivat sairastaneet sydäninfarktin ensimmäistä kertaa. Tutkimus toteutettiin 

sairaalavaiheessa sekä kahden ja neljän viikon kuluttua potilaan kotiutumisesta. 

Tutkimustulosten mukaan miehillä on korkeampi koherenssin tunne kuin naisilla ja he ovat 

fyysisesti aktiivisempia. Heillä on vähemmän rintakipukohtauksia sydäninfarktin jälkeen kuin 

naisilla ja heidän sairauskäsityksensä on myönteisempi kuin naisilla. Samanlaisia tuloksia 

ilmenee myös Bergmanin ym. (2011) tutkimuksessa, jossa kartoitettiin sydäninfarktiin 

sairastuneiden miesten ja naisten koherenssin tunnetta kuuden kuukauden, vuoden ja kahden 

vuoden kuluttua sydäninfarktista. Mitä vähemmän rajoituksia sydäninfarktipotilaat kokevat 

fyysisessä toimintakyvyssään, sitä paremmaksi he kokevat koherenssin tunteensa ja 

elämänhallintansa. Mitä oireettomammaksi potilaat tuntevat itsensä, sitä parempi on heidän 

koherenssin tunteensa. Miespotilaiden koherenssin tunteeseen vaikuttaa heidän siviilisäätynsä. 

Naimisissa olevat sydäninfarktiin sairastuneet miehet kokevat, että heidän selviytymisensä 

kannalta on tärkeää, että heidän vaimonsa on lähellä antaakseen tukea ja tunteen sitoutumisesta 

miehen elämään. Perheenjäsenten tuki lisää sydäninfarktipotilaan koherenssin tunnetta, kun taas 

yksinäisyys alentaa sitä. (Bergman & Berterö 2003, Baigi ym. 2008, Bergman ym. 2011.)  

      Bergmanin ym. (2012) tutkiessa sydäninfarktipotilaiden koherenssin tunnetta ja 

elämänlaatua 49-67 kuukauden kuluttua sydäninfarktista miespotilaiden koherenssin tunne on 

edelleen vahvempi kuin naispotilaiden. Myös Erikssonin ja Lindströmin (2005) mukaan miesten 

koherenssin tunne on parempi kuin naisten. Norekvålin ym. (2009) mukaan naisten koherenssin 

tunteessa ilmenee yksilöllistä vaihtelua, se voi olla heikko, kohtuullinen tai vahva. Jos naisen 

koherenssin tunne on heikko, hänellä on myös heikompi fyysinen terveys ja psykososiaalinen 
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elämäntilanne. Jos naisella on paljon oireita, hän kokee heikompaa elämänhallintaa (Janz ym. 

2001). Vahvan koherenssin tunteen omaavalla naisella on vähemmän ahdistusta ja masennusta. 

Hänellä on parempi itsetunto ja hän on tyytyväisempi saamaansa tukeen. (Norekvål ym. 2009.)  

      Sydäninfarktin jälkeen koherenssin tunteessa ilmenee yksilöllisiä eroja, joita selitetään 

siviilisäädyllä, tupakoinnilla, alkoholin käytöllä, hoitotyytyväisyydellä, fyysisillä rajoituksilla, 

mielenterveydellä ja sairauskäsityksellä. Antonovskyn (1987) mukaan merkittävät 

elämäntapahtumat voivat vaikuttaa koherenssin tunteeseen joko positiivisesti tai negatiivisesti. 

Koherenssin tunne voi muuttua elämän aikana (Volanen ym. 2007, Bergman ym. 2011). 

Erikssonin ja Lindströmin (2006) ja Kattaisen ym. (2006) mukaan koherenssin tunne vahvistuu 

iän myötä, mutta Nilssonin ym. (2003) mukaan ikääntyminen vähentää koherenssin tunnetta.  

      Baigin ym. (2008) mukaan sosiodemografisilla tekijöillä ei ole vaikutusta koherenssin 

tunteeseen, mutta ne vaikuttavat sosiaalisen tuen saamiseen perheenjäseniltä ja muilta 

sosiaalisen verkoston jäseniltä. Yksilön sosiaalinen ympäristö voi tukea hallinnan tunteen 

muodostumista. Koettu hallinnan tunne ja usko omien selviytymisstrategioiden toimivuuteen 

vähentää ahdistuneisuutta (Dracup ym. 2003). Hoitohenkilökunnan olisi tärkeää tukea 

sydäninfarktipotilaan koherenssin tunnetta ja luoda olosuhteet yksilölliselle tilanteesta 

selviytymiselle (Bergman ym. 2011).  

 

 2.4.2 Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä edistävät 
voimavarat 

 

 

Voimavara on substanssi, joka mahdollistaa toiminnan ja selviytymisen muutos- ja 

sairaustilanteessa. Voimavaranäkökulman lähtökohtana ovat ihmisen kyvyt ja mahdollisuudet. 

Yksilön voimavaroja biologis-fysiologisesta näkökulmasta tarkasteltaessa voimavaroihin 

sisältyvät fyysinen kunto, terveys ja voimat. Voimavaroja voidaan lähestyä myös 

kokemuksellisesta, emotionaalisesta näkökulmasta. Pelko, huoli ja ahdistuneisuus kutistavat 

voimavaroja, mutta aikaisempi kokemus tilanteen hallinnasta edistää yksilön voimavaroja. 

(Leino-Kilpi ym. 1999, Leino-Kilpi 2003, Moser ym. 2009.)  

      Persoonalliset voimavarat edistävät sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä 

(Nesbitt & Heidrich 2000). Voimavarat voivat olla sosiaalisia, emotionaalisia, kognitiivisia, 

psykososiaalisia, fyysisiä, taloudellisia ja yhteisöllisiä. Tieto, itsetunto ja käsitys tulevaisuudesta 

ovat tärkeitä persoonallisia voimavaroja. Yksilön kognitiivisia ja emotionaalisia vahvuuksia, 

kykyjä, tietoja ja taitoja kuvaillaan sisäisinä tai henkisinä voimavaroina. Sisäisiä voimavaroja 
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ovat myös minän vahvuus, luottamus, energia, motivaatio, hallinnan tunne ja oppimiskyky.  

(Antonovsky 1987). Kognitiiviset voimavarat merkitsevät, että potilailla on tiedollisia 

valmiuksia omaksua terveyttä koskevaa tietoa. Tietämättömyys vähentää voimavaroja ja 

rajoittaa toimintavaihtoehtoja. (Leino-Kilpi 2003.)  

      Sisäisten voimavarojen lisäksi potilaalla on ulkoisia voimavaroja, joita ovat mm. sosiaalinen 

asema, tulot, koulutus, aseman ja elinolosuhteiden varmuus tai epävarmuus (Larsson & 

Kjellberg 1996). Lisäksi yksilöllä voi olla sosiaalisia, sosiaalis-yhteiskunnallisia ja 

toiminnallisia voimavaroja. Sosiaalisia voimavaroja ovat mm. perhe, sukulaisten ja ystävien 

muodostamat verkostot sekä yhteiskunnan palveluverkostot. (Leino-Kilpi 2003.) Nämä 

voimavarat ilmenevät suhteessa yhteisöön ja ympäristöön.  

      Antonovskyn (1987) mukaan ihminen käyttää sisäisiä ja ulkoisia voimavarojaan pyrkiessään 

etenemään elämässään tavoitteidensa suuntaisesti. Erilaiset kuormitustekijät aiheuttavat 

toimintavaatimuksia, joista ihmiset selviytyvät käyttäen vastustusvoimavarojaan. Voimavarat 

ovat terveyden edellytys ja vahva hallinnan tunne mahdollistaa voimavarojen käytön. 

Voimavarat ovat sidoksissa elämäntilanteisiin, elämänhallintaan ja terveyteen. Lazarus ja 

Folkman (1984) ovat kuvanneet selviytymisvoimavaroja, joita ihminen käyttää uhka- ja 

kuormitustilanteissa. Nämä voimavarat ovat sisäisiä (terveys, energia, moraali, 

ongelmanratkaisutaidot, uskomukset) ja ulkoisia (sosiaaliset verkostot, materiaaliset resurssit).  

       Potilaalle erityisen tärkeitä ovat eettiset voimavarat. Potilas nähdään tällöin oman 

arvoperustan, autonomian ja yksityisyyden omaavana ihmisenä. Autonomian kaventuminen 

kutistaa voimavaroja. Autonomiseksi itsensä kokeva kykenee suuntaamaan voimavarojaan 

paranemiseensa sen sijaan, että joutuisi ponnistelemaan epäinhimillisen kohtelun aiheuttaman 

pahan mielen voittamiseksi. (Leino-Kilpi 2003.) Optimistinen asennoituminen, koettu sisäisen 

hallinnan tunne sekä sairauden luonteen ymmärtäminen edistävät selviytymistä (Leino-Kilpi 

ym. 1999, Kristofferzon ym. 2003, White ym. 2007). Positiivinen asenne voi lisätä joustavuutta, 

vahvistaa sosiaalisia, kognitiivisia ja fyysisiä voimavaroja stressaavassa tilanteessa sekä 

helpottaa kuormittavaksi koetun tiedon prosessointia (Folkman & Moskowitz 2000). 
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2.4.3 Sydäninfarktista toipuvan potilaan selviytymiseen yhteydessä 
olevat tekijät 
 

Sydäninfarktipotilaan selviytymisen kannalta tärkeä on hänen oma käsityksensä sairaudestaan. 

Sairauskäsitys muodostuu sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, joita ovat mm. potilaan aiempi 

terveys- ja sairaushistoria, persoonallisuus ja sosiaalinen ympäristö. (Petrie ym. 2002, Grace 

ym. 2005, French ym. 2006.) Jos sairauskäsitys on positiivinen ja potilas kokee sairauden 

aiheuttaman tilanteen hallittavana ja loogisena, hän selviytyy tilanteesta hyvin (Greif ym. 1995). 

Kontrollin tunteen saavuttaminen tilanteessa on olennaista selviytymisen kannalta (Moser & 

Dracup 1995, Allan ym. 2007, Moser ym. 2009). Cherringtonin ym. (2004) mukaan 

hoitohenkilökunnan on tärkeää auttaa potilasta muokkaamaan sairauskäsitystään vähemmän 

negatiiviseksi, koska se edistää potilaan selviytymistä. 

      Sydäninfarktipotilaan selviytymiseen ovat yhteydessä ikä (Beck ym. 2001, Bengtsson ym. 

2001, Rumsfeld ym. 2001, Pettersen ym. 2008), sukupuoli (Tomich & Helgeson 2004, Brink 

ym. 2005, Kristofferzon ym. 2005, White ym. 2007) ja siviilisääty (Bennett 1993). Nuoremmat, 

miespuoliset ja naimisissa olevat sydäninfarktipotilaat selviytyvät sydäninfarktista paremmin 

kuin iäkkäämmät, naispuoliset tai yksinäiset (Beck ym. 2001, Pettersen ym. 2008). 

Sydäninfarktipotilaan kokema masennus ja ahdistuneisuus heikentävät hänen selviytymistään 

(Rumsfeld ym. 2001, Hofer ym. 2006, Tung ym. 2008). Yhdessä uhkaavaksi koetun sairauden 

kanssa nämä tekijät muokkaavat sydäninfarktiin sairastuneen kokemusta identiteetistään, 

sairauden syistä ja sen seurauksista (Cherrington ym. 2004). Jos potilas keskittyy sairauden 

syiden etsimiseen ja potee syyllisyyttä, hän ahdistuu ja masentuu herkästi (Weinman ym. 2000). 

Ahdistuneisuus on yhteydessä komplikaatioihin (Moser & Dracup 1996) ja heikentyneeseen 

fyysiseen toimintakykyyn (Mayou ym. 2000). Masentuneisuus vähentää aiempiin toimintoihin 

osallistumista ja lisää angina pectoris –kipuja (Mayou ym. 2000) sekä kuolleisuutta (Frasure-

Smith ym. 2000, Welin ym. 2000). 

      Aikaisemmin sairastettu sydäninfarkti (Pettersen ym. 2008), uudelleen sairaalaan 

joutuminen (Bengtsson ym. 2001), rintakipu, hengenahdistus (Swenson & Clinch 2000, Crilley 

& Farrer 2001, Brink ym. 2002), sairauden vakavuus (Petrie ym. 1999, Tomich & Helgeson 

2004, Norekvål ym. 2008) ja päivittäisen elämän rajoitukset (Kerr & Fotergill-Borbonnais 

2002) voivat murentaa uskoa selviytymiseen. Myös muut pitkäaikaiset sairaudet, 

elämäntilanteet ja olosuhteet voivat heikentää sydäninfarktipotilaan selviytymistä (Rumsfeld 

ym. 2001, Fortin ym. 2004, Norekvål ym. 2009).  
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      Aikajatkumolla on merkitystä sydäninfarktista selviytymiseen potilaan peilatessa sairaudesta 

toipumisodotuksiaan ja sairauskäsitystään oireiden ilmenemiseen ja toipumiskokemuksiinsa. 

Potilas voi masentua, jos toipuminen etenee hitaasti. (Weinman ym. 1996.) Sairauden 

psykologisilla aspekteilla on merkittävä vaikutus sydäninfarktista selviytymiseen (Cherrington 

ym. 2004). Sydäninfarktipotilaan selviytymistä edistävät hänen koherenssin tunteensa (Baigi 

ym. 2008), henkiset ja fyysiset voimavaransa sekä hänen selviytymisstrategiansa (Garnefski ym. 

2009). Selviytymistä edistää potilaan avoin kommunikaatio puolisonsa kanssa sekä hänen 

saamansa sosiaalinen tuki puolisoltaan (Sher & Baucon 2001, Elliott & Shewchuk 2005, Franks 

ym. 2006, Ruiz ym. 2006, Molloy ym. 2008). Sydäninfarktipotilaan selviytymiseen vaikuttaa 

myös hänen fyysinen toipumisensa. Mitä nopeammin hän kykenee palaamaan työhönsä ja 

normaaleihin arkirooleihinsa, sitä nopeammin hän sopeutuu tilanteeseensa (White ym. 2007). 

      Sydäninfarktista selviytyminen ja sepelvaltimotaudin hyväksyminen vaatii usein potilaalta 

elämäntapamuutoksia ja niihin sopeutuminen voidaan kokea monimutkaisena haasteena 

(Gregory ym. 2005, Condon & McCarthy 2006). Elämäntapamuutokset vähentävät uuden 

sydäninfarktin ja sairaalaan joutumisen riskiä (Rutledge ym. 1999). Usein potilaat harkitsevat 

muuttavansa elämäntapojaan terveellisemmiksi, mutta heiltä puuttuu voimavaroja sitoutua 

muutokseen. Potilaat ovat ahdistuneita siitä, että lyhyellä aikavälillä pitää tehdä monia 

muutoksia (Condon & McCarthy 2006). Stressaantuneet ihmiset eivät kykene muuttamaan 

elämäntapojaan terveellisemmiksi (Kamwendo ym. 1998). Myös masennus voi johtaa 

epäterveellisiin elämäntapoihin palaamiseen (Condon & McCarthy 2006). 

      Sekä miehillä että naisilla ilmenee heidän selviytymistään heikentäviä oireita. Yleisimmin 

he kokevat rintakipua, hengenahdistusta, väsymystä, univaikeuksia, huimausta, masennusta ja 

ahdistusta. Naispotilailla ilmenee enemmän terveysongelmia heti sydäninfarktin jälkeen ja myös 

neljän kuukauden kuluttua kuin miehillä. (Kristofferzon ym. 2005.) Fyysiset oireet ilmenevät 

myös energian puutteena ja heikkona fyysisenä toimintakykynä (Loose & Fernhall 1995, Dixon 

ym. 2000). Naiset kokevat terveytensä heikompana ja toipumisensa vaikeampana kuin miehet 

(Con ym. 1999, Keresztes ym. 2003). Lisäksi heidän selviytymistään heikentää emotionaalinen 

stressaantuminen (Bogg ym. 2000, Kristofferzon ym. 2005).  

       Naispotilas on useimmiten vastuussa kodinhoidosta ja se voi edistää hänen toipumistaan ja 

selviytymistään (Abbey & Stewart 2000) sekä fyysistä kuntoutumistaan (Varvaro 2000) ja 

vahvistaa hänen itsetuntoaan (Helpard & Meagher-Stewart 1998). Tuttu rooli ja arkinen 

toiminta voivat edistää hänen turvallisuuden tunnettaan uudessa tilanteessa (Varvaro 2000, 

Kristofferzon ym. 2003). Toisaalta kodinhoidosta vastaavan emännän rooli voi kuormittaa  

toipumisen alkuvaiheessa (Ashton 1999, Tung ym. 2008). Nainen voi kokea jännitteitä vaimon, 
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äidin, toisista huolehtijan ja toipilaan roolin välillä. Hän tarvitsee tukea, mutta toivoisi olevansa 

riippumaton muista. (Benson ym. 1997, Varvaro 2000.) Hänen olisi tärkeää hyväksyä apua 

perheenjäseniltään kodinhoidossa ja priorisoida omia tarpeitaan, kunnes hän kokee vointinsa 

riittävän hyväksi (Kristofferzon ym. 2003).  

      Miespotilas on enemmän huolissaan työkyvystään ja fyysisestä heikkoudestaan. Jos mies 

kokee, että hän voi kontrolloida itse terveyttään, hän palaa työelämään nopeasti. Tällöin hänellä 

on vahva sisäisen hallinnan tunne (Leino-Kilpi ym. 1999). Jos mies uskoo, että hänen 

terveyteensä vaikuttavat seikat ovat hänen kontrollinsa ulkopuolella, työelämään paluu tapahtuu 

hitaammin. (Soejima ym. 1999.) Sydäninfarktipotilaan selviytymiseen vaikuttaa myös hänen 

suhtautumisensa pettymyksiin, jos hän ei saavuta itselleen asettamiaan tavoitteita 

sydäninfarktista kuntoutumisessa. Heikoksi koettu terveys ja masentuneisuus ovat yhteydessä 

saavuttamattomiin tavoitteisiin. (Boersma ym. 2005a, Boersma ym. 2005b.) 

      Aikaisempien tutkimusten mukaan miehet tunnistavat naisia enemmän riskitekijöitä 

sydäninfarktiinsa (Aalto ym. 2005). Toisaalta sydäninfarktista toipuvat naiset etsivät aktiivisesti 

syitä sydäninfarktiin ja tämä edistää heidän selviytymistään tulevaisuudessa (Fleury ym. 1995, 

Fleury & Cameron-Go 1997, Jackson ym. 2000, White ym. 2007). Kun he kokevat 

tulevaisuuden ennustettavana, loogisena ja hallittavana, selviytyminen on helpompaa (Fowers 

1994, Sykes 1994, Moser ym. 2009). Miespotilailla voi olla vaikeuksia hyväksyä 

elämäntapamuutoksia, jos he kokevat vointinsa lähes oireettomaksi (White 1999). 

 

2.4.4 Sydäninfarktipotilaan puolison selviytymiseen yhteydessä olevat 
tekijät 

 

Sydäninfarkti voi aiheuttaa selviytymisvaatimuksia myös potilaan puolisolle (Lukkarinen & 

Kyngäs 2003, Svedlund & Danielson 2004, Elliott & Shewchuk 2005). Puoliso kokee potilaan 

toipumisajan emotionaalisesti kuormittavana (Astin ym. 2008). Sydäninfarktipotilaan puolison 

selviytymisen kannalta tärkeitä ovat hänen havaintonsa potilaan fyysisestä kunnosta ja 

mielialasta. Sydäninfarktipotilaan fyysiset oireet aiheuttavat puolisolle ahdistuneisuutta ja hänen 

alakuloisuutensa masentuneisuutta. (Bennett & Connell 1998.) Puoliso voi kokea stressiä ja 

ahdistusta sekä kuoleman pelkoa sydäninfarktin akuutissa vaiheessa ja potilaan kotiutumista 

seuraavana aikana. Hän voi myös surra niitä menetyksiä, joita kroonistuva sydänsairaus 

aiheuttaa potilaalle. Potilaan sairastuminen voi aiheuttaa puolisolle tunteen, että hänkin on 

menettänyt jotakin ja että nykyisyys on hankalaa ja erilaista kuin ennen. Tulevaisuus voi sisältää 

enemmän pelkoja kuin unelmia. Erityisen stressaavana koetaan kotiutumista välittömästi 
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seuraava aika, koska puoliso ei saa aina tukea, mutta hän yrittää kuitenkin huolehtia potilaasta. 

Puolison kokema stressi voi olla yhtä voimakasta kuin potilaan kokema stressi (Mahrer-Imhof 

ym. 2007, Astin ym. 2008) ja se voi vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen aiheuttaen epävarmuutta ja 

pelkoja (Arefjord ym. 1998, Moser & Dracup 2004). 

      Sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä edistävät hänen persoonalliset tekijänsä, 

kognitiiviset kykynsä ja selviytymisvoimavaransa sekä ympäristö- ja tilannetekijät (Theobald 

1997). Kun puolisolla on vähintään kolme tai neljä tuen lähdettä, hänen emotionaalinen 

tilanteensa on parempi ja hän sitoutuu motivoituneemmin sydäninfarktista toipuvan läheisensä 

ohella terveellisiin elämäntapamuutoksiin. Selviytymisstrategiat ovat tärkeässä osassa sekä 

sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa selviytymisessä sydäninfarktista (Whitsitt 2012). 

Puolison selviytymistä heikentää, jos potilas käyttää välttämisorientoitunutta 

selviytymisstrategiaa piilottaen huolensa ja kieltäen murehtivansa (Bennett & Connell 1999). 

Jos potilas kieltäytyy kohtaamasta todellisuutta ja laiminlyö tunteiden käsittelyä, puoliso kokee 

ahdistusta ja alistuu sopeutumaan tilanteeseen passiivisesti (Svedlund ym. 1999). Potilaan 

käyttäessä ongelmakeskeistä selviytymisstrategiaa puoliso kokee vähemmän stressiä ja se 

edistää hänen selviytymistään (Bennett & Connell 1999). Avioparit, jotka kokevat 

sydäninfarktin sellaisena tapahtumana, joka voidaan ylittää, ja etsivät hengellistä tukea, 

selviytyvät sydäninfarktin aiheuttamasta muuttuneesta elämäntilanteesta paremmin kuin ne, 

jotka soveltavat välttämisstrategiaa (van der Poel & Greeff 2003).  

      Mahrer-Imhofin ym. (2007) mukaan sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytyminen ilmenee joko positiivisena, puolisoita lähentävänä kokemuksena tai uhkaavana 

kokemuksena, joka saa avioparin kehittämään uusia rutiineja arjesta selviytymiseksi. Lisäksi 

puolisot saattavat tunnistaa muutostarpeita, mutta palata kuitenkin entiseen arkeen. 

Selviytyminen on nopeampaa, kun sydäninfarktipotilaalla ja hänen puolisollaan on samanlainen 

käsitys sydäninfarktista ja siitä toipumisesta (Figueiras & Weinman 2003).  

      Potilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä edistää myös perheen toimivuus, joka muodostuu 

perheen rakennetekijöistä ja voimavaroista sekä perheenjäsenten keskinäisistä suhteista ja 

perheen ulkopuolisista ihmissuhteista. Potilaan ja puolison selviytymisen kannalta erityisen 

tärkeitä ovat keskinäiset emotionaaliset siteet ja yhdessä jaetut kokemukset. Lisäksi puolisot 

kokevat tärkeinä perheen yhteiset arvot ja toiminnat sekä konkreettisen avun. Iäkkäämmät 

potilaat arvioivat perheensä paremmin toimivaksi kuin nuoremmat. Tämä saattaa selittyä sillä, 

että nuoremmat puolisot kokevat potilaan sairastumisen suurempana yllätyksenä. Heillä ei ole 

vielä kokemusta vaikean sairauden kohtaamisesta ja käsittelemisestä. (Paavilainen ym. 2006.) 
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      Dalyn ym. (1998) tutkiessa libanonilaisten puolisoiden kokemuksia kahden ja neljän viikon 

kuluttua heidän aviomiestensä sydäninfarktista ilmeni, että kaikki heistä kokevat stressiä, 

pelkoa, masennusta sekä itsesyytöksiä ja yrittävät taistella hankalia tunteita vastaan. Heillä on 

voimakas tarve saavuttaa elämänhallinnan tunne uudelleen. He tarkkailevat aviomiehen kaikkia 

elämänalueita päivittäin ja yrittävät ottaa enemmän vastuuta miehensä elämästä. Se vie heidän 

voimiaan ja aiheuttaa heidän omien tarpeidensa laiminlyömistä. Kaikki puolisot hakevat 

sosiaalista tukea perheenjäseniltä, ystäviltä ja hoitohenkilökunnalta.  

     Sydäninfarktipotilaiden puolisot voivat kokea yksinäisyyttä, sosiaalisista suhteista 

eristäytymistä sekä oman elämän hallinnan menettämistä. Toisaalta he kokevat valvovansa 

potilaan arjesta selviytymistä. Heidän kokemustaan kuvaavat epävarmuus, emotionaalinen 

myllerrys ja voimakas tuen tarve sekä ahdistuneisuus tiedon puutteesta tarvittavista elämäntavan 

muutoksista. Epävarmuutta lisää potilaan tilanteen epävakaus tai komplisoituminen. Lisäksi 

puoliso kokee sairaalaterminologian vaikeana ja sairaalaympäristön epämukavana. Puolisoiden 

ahdistuneisuutta vähentää kokemus siitä, että hoitohenkilökunta tunnistaa heidän tunteensa ja 

tukee heitä. Osa puolisoista kokee saavansa tukea myös uskostaan Jumalaan (Theobald 1997). 

 

2.4.5 Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisstrategiat 
 

Selviytyminen sydäninfarktista voidaan määritellä yrityksenä käsitellä negatiivisia tunteita ja 

vaikeaksi koettua psykososiaalista tilannetta (Lazarus & Folkman 1984, Doering ym. 2004). 

Sydäninfarktipotilas arvioi sairauden merkitystä henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa. Lisäksi hän 

arvioi omia voimavarojaan ja kykyjään sekä mahdollisuuksiaan hallita sairauttaan ja 

muuttunutta elämäntilannettaan. Kun potilaan selviytyminen perustuu realistiseen tilanteen 

tunnistamiseen ja hyväksymiseen, hänen on helpompi asettaa tavoitteet toipumiselleen. (Lazarus 

& Folkman 1984.) Sisäisten ja ulkoisten stressitekijöiden kontrolloitavuus vaikuttaa 

selviytymisstrategian valintaan (Heth & Somer 2002). Sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa on tärkeää suhteuttaa stressitekijä minäkäsitykseensä, arvoihinsa ja uskomuksiinsa, 

että he voivat tulkita stressitekijän merkitystä itselleen realistisesti (Park & Folkman 1997).   

      Selviytymisstrategiaa voidaan pitää suhteellisen pysyvänä. Ihmiselle on tyypillistä reagoida 

tietyllä tavalla stressaavissa tilanteissa. (Lazarus & Folkman 1984.) Kroonistuvan sairauden 

kanssa elävälle on tyypillistä kehittää totunnaisia tai automaattisia käyttäytymistapoja ajan 

kuluessa (de Ridder & Schreurs 2001, Kristofferzon ym. 2005). Selviytyminen riippuu sekä 

tilannetekijöistä että potilaan ja hänen puolisonsa voimavaroista ja kyvyistä. Siihen vaikuttavat 

myös kulttuuriset uskomukset, tavat ja käytännöt. (Daly ym. 1998, Baldacchino ym. 2012.) 
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Selviytyminen on laadukkaampaa ihmisillä, jotka käyttävät useita selviytymisstrategioita, kuin 

niillä, joilla on käytössään vain yksi selviytymisstrategia.  

 

      Stressaavan tilanteen käsittelyyn sovellettavat selviytymisstrategiat  

 

Keskeisimmät selviytymisstrategiat ovat ongelmakeskeinen ja tunnekeskeinen 

selviytymisstrategia (Folkman & Moskowitz 2004). Ongelmakeskeinen selviytymisstrategia 

kohdistuu ongelmaan, joka aiheuttaa stressiä ja kuormittumista. Ongelmakeskeiselle 

selviytymisstrategialle on tyypillistä, että yksilö määrittelee tavoitellun ratkaisun tai päämäärän 

ja keinot sen saavuttamiseksi. Se edistää huomion kiinnittämistä oikeisiin asioihin, hallinnan 

tunteen saavuttamista ja vastuun omaksumista. Tilanteen tärkeyden tunnistaminen vaikuttaa 

positiivisesti selviytymiseen. (Folkman & Moskowitz 2000.) Kun sydäninfarktipotilas tai hänen 

puolisonsa uskoo, että mitään ei ole tehtävissä ongelman ratkaisemiseksi, hän käyttää 

tunnekeskeistä selviytymisstrategiaa. Tällöin hän pyrkii välttämään tilanteen kohtaamista 

stressiä vähentääkseen. Tunnekeskeinen selviytymisstrategia kohdistuu ongelman yhteydessä 

ilmeneviin negatiivisiin tunteisiin. Yksilö voi välttää tunteiden kohtaamista, laiminlyödä niitä, 

hakea emotionaalista tukea tai sitoutua muihin asiohin. (Folkman & Moskowitz 2004.) 

       Ongelmakeskeinen ja tunnekeskeinen selviytymistapa tukevat toisiaan ja yksilön 

selviytymisprosessia (Lazarus 2000). Kaikki sydäninfarktipotilaan selviytymisstrategiat 

tähtäävät kontrollin tunteen saavuttamiseen toipumisprosessissa (Sutherland & Jensen 2000). 

Selviytyminen stressistä ei aina kuitenkaan merkitse stressitekijän hallintaa, vaan se voi olla 

stressaavan tilanteen vähättelyä, kestämistä, välttämistä tai hyväksymistä riippuen siitä, 

millaiseksi potilas arvioi stressin ja omat voimavaransa (Baldacchino ym. 2012). Kun potilas 

kokee, että hän voi hallita elämäänsä, hän kykenee myös selviytymään sairaudestaan 

(Kristofferzon ym. 2003). Selviytymisstrategiat voivat sisältää avun etsimistä ja uusien taitojen 

opettelua, jotka voidaan määritellä kognitiivisina ja toiminnallisina yrityksinä vastata 

stressitekijään (Lazarus & Folkman 1984).  

      Tunnekeskeiseen selviytymisstrategiaan sisältyy tunteiden säätelyä prosessina, joka voi olla 

automaattinen tai kontrolloitu, tietoinen tai tiedostamaton. Tunteiden säätely sisältää sekä 

tunnetilojen että käyttäytymisen kontrollointia joko ennen stressaavaa tilannetta tai sen jälkeen. 

(Gross & John 2003.) Tunnekeskeinen selviytymisstrategia on yhteydessä vähäisempään 

masentuneisuuteen sekä miehillä että naisilla. Se tukee selviytymistä lyhyellä aikavälillä 

stressaavan tilanteen jälkeen, mutta se ei edistä selviytymistä pitkällä aikavälillä. (Stanton ym. 
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2000.) Lazaruksen (1993) mukaan tietyissä tilanteissa tunnekeskeinen selviytymisstrategia on 

paras vaihtoehto. Sellainen tilanne on esimerkiksi sydäninfarktiin sairastumisen akuutti vaihe. 

      Ongelmakeskeistä tilanteen uudelleenarviointia voidaan pitää sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa selviytymisen kannalta tehokkaana pitkän ajan kuluessa (Gross & John 2003). Se 

ilmenee samanaikaisesti vaikuttavien tekijöiden priorisointina potilaan ja puolison tavoitellessa 

tasapainoa voimavarojensa, haasteidensa ja ongelmiensa välillä (Baldacchino 2003, Brink ym. 

2006, Baldacchino ym. 2012). Folkman ja Moskowitz (2004) kuvaavat ongelmakeskeisen ja 

tunnekeskeisen selviytymisstrategian lisäksi merkityskeskeisen selviytymisstrategian, jonka 

mukaan yksilö käyttää kognitiivisia selviytymiskeinoja hallitakseen tilanteen merkitystä. Se 

ilmenee syiden pohtimisena ja merkityksen etsimisenä vastoinkäymisten keskellä.  

      Elämää uhkaavana sairautena sydäninfarkti voi lisätä oman elämän reflektointia, joka voi 

lisätä yksilön tietoisuutta hengellisistä asioista. Hengellinen selviytymisstrategia sisältää 

elämän tarkoituksen etsintää ja sairauden merkityksen löytämistä sekä lohdutuksen ja 

luottamuksen saavuttamista uskosta Jumalaan. (Walton 1999, Pargament 2000, Baldacchino 

ym. 2012.) Hengellisyys on yhteydessä sydäninfarktipotilaan hyvinvointiin henkisen 

kuormittuneisuuden aikana hänen pohtiessaan vahvuuksiaan ja rajoituksiaan (Baldacchino 

2012). Sydäninfarkti voi aiheuttaa toivottomuutta ja hengellistä hätää (Bowman ym. 2006). 

Potilas voi kokea tyhjyyttä, merkityksettömyyttä, voimattomuutta sekä kuolemanpelkoa ja 

hakea rohkaisua uskosta Jumalaan (Baldacchino ym. 2012). Hengelliset asiat voivat edistää 

sairauteen sopeutumista sekä luoda luottamusta tulevaisuuteen (Baldacchino & Draper 2001, 

Walton 2002, Delgado 2007, Krok 2008, French & Narayanasamy 2011). Potilas voi kokea 

itsensä arvokkaaksi ja löytää syyn elää (Svedlund & Danielsson 2004). Hengellisyys voi antaa 

elämänvoimaa ja lohtua (Seybold & Hill 2001, Folkman & Moskowitz 2004). Potilas voi kokea 

voimavaraistumista, joka edistää hänen tahtoaan selviytyä sydäninfarktista. Tällöin elämä 

voidaan kokea seesteisempänä ja potilaan selviytymistä edistää toivo. (Baldacchino ym. 2012.) 

Voimavaraistumiseen on yhteydessä proaktiivinen asenne (Bedi & Brown 2005). Hengellinen 

selviytymisstrategia voi edistää tilanteen hallintaa tai helpottaa luopumista ja auttaa löytämään 

uusia sisältöjä elämään (Pargament ym. 2000). Hengellistä selviytymisstrategiaa käyttävät 

eniten naispuoliset ja yksinäiset sydäninfarktipotilaat (McConnell ym. 2011). 

      Sydäninfarktipotilas voi soveltaa myös eksistentialistista selviytymisstrategiaa, joka 

tarkoittaa suhteiden ylläpitämistä perheenjäseniin, ystäviin, lemmikkieläimiin ja luontoon sekä 

elämän tarkoituksen ja merkityksen etsimistä. Luonto, puutarhanhoito, käsityöt ja taide-

elämykset antavat potilaalle ja hänen puolisolleeen emotionaalisia voimavaroja sydäninfarktista 

selviytymiseen (Baldacchino ym. 2012). Hyvä puolisoiden keskinäinen suhde merkitsee 
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mahdollisuutta jakaa vaikeita asioita sekä kokea harmoniaa elämässä (Råholm 2002, 

Baldacchino 2003). Rohkaisevana ja voimavaraistavana koetaan perheenjäseniltä, ystäviltä ja 

hoitohenkilökunnalta saatu tuki ja kannustus (Kristofferzon ym. 2007, Baldacchino ym. 2012). 

       Selviytymisstrategiat voivat olla myös konkreettisia ja instrumentaalisia. 

Sydäninfarktipotilas yrittää kontrolloida sairauttaan vähentämällä tunnistamiaan riskitekijöitä. 

Hän kontrolloi elämäntapojaan ja tekee kompromisseja ylläpitääkseen elämänlaatuaan hyvänä. 

(Gulanick ym. 1998.) Selviytyminen voi olla tehtävä- tai välttämisorientoitunutta toimintaa. 

Tehtäväorientoitunut toiminta sisältää yrityksiä ratkaista ongelma. Välttämisorientoitunut 

selviytyminen sisältää toimintoja stressaavan tilanteen kohtaamisen välttämiseksi. (Endler 

2002.) Siihen liittyy taipumus välttää negatiivisten tunteiden käsittelyä. Välttäminen on tehokas 

selviytymiskeino varhaisessa vaiheessa sydäninfarktin jälkeen, mutta myöhemmin selviytymistä 

edistää tehokkaammin ongelma- ja ratkaisukeskeinen toiminta. (Denollet ym. 2008.) 

      Endlerin ja Parkerin (2000) mukaan sydäninfarktiin sairastunut ja hänen puolisonsa 

käyttävät palliatiivista, instrumentaalista tai emotionaalista selviytymisstrategiaa 

selviytyäkseen sairaudesta. Palliatiivinen selviytymisstrategia tähtää sairauden 

epämiellyttävyyden vähentämiseen. Yksilö voi tietoisesti yrittää ajatella jotakin muuta kuin 

sairautta ja sitoutua toimintaan, mikä ei liity sairauteen ja näin välttää tilanteen kohtaamista. 

Instrumentaalinen selviytyminen sisältää tehtäväorientoitunutta toimintaa ja emotionaalinen 

selviytyminen tunnepitoista pohtimista. (Sutherland & Jensen 2000, White ym. 2007.) 

      Repressiivinen eli alistuva selviytymisstrategia saattaa olla vahingollinen potilaalle tai 

puolisolle, koska se tarkoittaa, että yksilöllä on taipumus välttää negatiivisia tunteita. Hän ei 

välttämättä tunnista emotionaalista ahdistustaan (Denollet ym. 2008), eikä myöskään kykene 

kuvailemaan tuskaansa muille ihmisille (Lane ym. 2000). Repressiivistä selviytymisstrategiaa 

soveltava potilas noudattaa heikosti terveellisiä elämäntapoja (Denollet ym. 2008). 

 

      Proaktiiviset selviytymisstrategiat  

 

Proaktiivinen selviytymisstrategia merkitsee ennakoivaa asennoitumista ja valmistautumista 

stressaavan tilanteen kohtaamiseen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sydäninfarktipotilaan 

valmentautumista ohitusleikkaukseen. Moskowitz ja Wrubel (2000) ovat määritelleet 

selviytymisprosessin sisältävän henkistä valmistautumista tulevaan, tunteiden purkamista sekä 

tuen hyödyntämistä. Proaktiivinen selviytyminen sisältää ajallisten, sosiaalisten ja taloudellisten 

voimavarojen kartuttamista, mahdollisten stressitekijöiden tunnistamista ja arviointia, 

selviytymisyrityksiä ja niistä saadun palautteen hyödyntämistä. (Aspinwall 2003).  
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     Schwarzer ja Knoll (2003) kuvaavat kolme tulevaisuuteen suuntautuvaa 

selviytymisstrategiaa, jotka ovat ennakoiva, ennaltaehkäisevä ja proaktiivinen 

selviytymisstrategia. Ennakoiva selviytymisstrategia kuvaa yrityksiä käsitellä kriittistä 

tapahtumaa, joka varmasti tai todennäköisesti ilmenee tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisevä 

selviytymisstrategia ennakoi mahdollista tulevaisuudessa ilmenevää uhkatekijää. Proaktiivinen 

selviytymisstrategia ilmentää suhtautumista tuleviin haasteisiin voimavaraisesti. Se luo 

mahdollisuuksia uusien voimavarojen löytämiselle (Schwarzer & Knoll 2003). 

 

 

Selviytymisstrategioiden yhteys sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymiskokemuksiin 

 

Selviytymisstrategiat ovat yhteydessä sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa henkisiin 

voimavaroihin ja sosiaalisen tuen tarpeeseen (Garnefski ym. 2009). Kognitiivinen 

selviytymisstrategia voidaan määritellä tietoisena strategiana käsitellä tunteita kuormittavaa 

tietoa (Garnefski ym. 2009). Se voi sisältää hyväksymistä, pohtimista, etäisyyden ottamista, 

uudelleen arviointia ja positiivisiin asioihin keskittymistä. Osa kognitiivisista 

selviytymisstrategioista edistää sydäninfarktipotilaiden selviytymistä, mutta osa voi johtaa 

masentumiseen ja heikkoon tilanteen hallintaan. (Garnefski & Kraaij 2010.) Kognitiivisista 

selviytymisstrategioista tilanteen uudelleenarviointi ja keskittyminen positiivisiin asioihin ovat 

yhteydessä parempaan selviytymiseen (Kraaij ym. 2002, Garnefski & Kraaij 2006). 

        Sydäninfarktipotilaat käyttävät sekä ongelma- että tunnekeskeisiä selviytymisstrategioita 

edistääkseen tilanteen hallintaa ja vähentääkseen stressiä kuukauden kuluttua sairaalasta kotiin 

pääsemisestä (Johnson ja Moore 1990, Keckeisen ja Nyamathi 1990). Ongelmakeskeistä 

selviytymisstrategiaa käyttävien potilaiden psykososiaalinen toipuminen on tehokkaampaa kuin 

niiden, jotka käyttävät tunnekeskeistä selviytymisstrategiaa. Ongelmakeskeinen 

selviytymisstrategia on yhteydessä vähäisempään ahdistuneisuuteen. (Tung ym. 2008.) Sekä 

miehet että naiset käyttävät eniten optimistista, tilanteen realistisesti kohtaavaa 

ongelmakeskeistä selviytymisstrategiaa ja vähiten vetäytyvää tai palliatiivista 

selviytymisstrategiaa  (Scherck 1992, Brink ym. 2002, Kristofferzon ym. 2005). 

       Positiiviset tunteet ja optimistinen asenne toimivat puskureina vaikeassa elämäntilanteessa 

(Middleton & Byrd 1996, Folkman & Moskowitz 2000, Fredrickson & Joiner 2002, Tugade ym. 

2004). Ne ovat yhteydessä toivoon ja huumoriin, jotka tuottavat hyvinvointia (Mahony ym. 

2002). Lisäksi positiiviset tunteet vähentävät sydänkohtausten riskiä, edistävät toipumista 

sydäninfarktista sekä vähentävät potilaiden joutumista uudelleen sairaalaan (Scheier ym. 1999, 
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Brink & Grankvist 2006). Positiivisiin tunteisiin yhteydessä olevat selviytymisstrategiat, 

ongelmakeskeinen selviytymisstrategia ja tilanteen positiivinen uudelleen arviointi, toimivat 

puskureina stressiä vastaan. (Davis ym. 1998, Folkman & Moskowitz 2000.)  

      Sydäninfarktipotilaiden selviytymisstrategiat korreloivat eri tavoin heidän kokemaansa 

toimintakykyyn. Fatalistinen, kohtaloon uskova tai protestoiva selviytymisstrategia on 

yhteydessä heikommaksi koettuun toimintakykyyn ja masentuneisuuteen. Sosiaalista 

luottamusta ilmentävä selviytymisstrategia on yhteydessä hyvään fyysiseen ja psyykkiseen 

toimintakykyyn. Vähättelevä selviytymisstrategia on merkittävä strategia akuutissa vaiheessa 

potilaan psyykkisen toimintakyvyn osalta (Brink ym. 2002), koska se on yhteydessä 

vähäisempään ahdistuneisuuteen (Elderen ym. 1999). Se voi kuitenkin johtaa vaivojen 

laiminlyömiseen ja hoitoon hakeutumisen viivästymiseen (Rankin 1995). Miespotilailla 

välttämisstrategia on yhteydessä fyysisen toimintakyvyn heikkouden kokemukseen 

(Kristofferzon ym. 2005). Miehet käyttävät enemmän vetäytyvää selviytymisstrategiaa, johon 

voivat sisältyä tunteiden kätkeminen, tilanteen vakavuuden kieltäminen, alkoholin käyttö ja 

tupakointi (Bennett & Connell 1999). Miesten selviytymisstrategia voi myös koostua 

henkilökohtaisista selviytymisvoimavaroista, jotka ovat yhteydessä tilanteen hallintaan, 

itseluottamukseen ja sairauden ymmärtämiseen. Ne edistävät realistista tilanteen hyväksymistä 

ja selviytymistä sydäninfarktista. (Kristofferzon ym. 2003.) 

       Miehet ja naiset käyttävät erilaisia ongelmakeskeisiä selviytymisstrategioita. Miehet 

tekevät aikatauluja itselleen parantaakseen elämänhallinnan tunnettaan ja vähentääkseen 

epävarmuuttaan. He hyötyvät naisia enemmän erilaisista hoitointerventioista ja kuntoutuksesta. 

Naiset pyrkivät tietoisesti välttämään stressaavia tekijöitä, mutta he hyötyvät ohjauksesta, joka 

auttaa heitä käsittelemään terveydentilaansa sanallisesti. Selviytymistä edistää vastuun 

ottaminen omasta elämäntilanteesta. Koska miesten ja naisten toimintakyky sydäninfarktin 

jälkeen voi olla erilainen ja heidän arkiroolinsa erilaiset, he käyttävät erilaisia 

selviytymisstrategioita. Naiset käyttävät useampia selviytymisstrategioita kuin miehet. 

(Kristofferzon ym. 2003.) Boggin ym. (2000) mukaan naiset käyttävät enemmän ongelma- ja 

tunnekeskeisiä selviytymisstrategioita ja välttämiskeinoja kuin miehet kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. Naiset käyttävät miehiä enemmän passiivisia selviytymisstrategioita, jotka 

ilmenevät depressiivisinä reaktioina, kieltämisenä ja syyllisyytenä (Martin ja Lee 1992).  

      Sydäninfarktiin sairastuneiden naisten käyttämät ongelmakeskeiset strategiat sisältävät avun 

etsimistä perheenjäseniltä, sydäninfarktikokemusten jakamista ystävien kanssa, oman 

elämäntilanteen uudelleen priorisointia, vahvuuksiin keskittymistä ja omien rajojen testaamista. 

Heidän käyttämänsä tunnekeskeiset strategiat sisältävät omien tarpeiden uhraamista, kieltämistä, 
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riippuvuuden kokemista, taantumista ja myös hyväksymistä. (Helpard & Meagher-Stewart 

1998, Sutherland & Jensen 2000, Svedlund & Axelsson 2000, Svedlund ym. 2001.)  

       Kun sydäninfarktipotilaalla ja hänen puolisollaan on samanlainen käsitys sydäninfarktista 

sairautena, he käyttävät enemmän ongelmakeskeisiä selviytymisstrategioita ja vähemmän 

palliatiivisia selviytymisstrategioita (Karademas ym. 2010). Kun sekä potilas että hänen 

puolisonsa käyttävät ongelmanratkaisustrategioita, he voivat paremmin kuin 

tunnesuuntautuneita strategioita käyttävät. He sopeutuvat paremmin tilanteeseen ja kokevat 

vähemmän psyykkisiä ongelmia. (Bennett & Connell 1999, Rohrbaugh ym. 2004.) 

      Sydäninfarktipotilaan puolison ikä, negatiiviset elämäntapahtumat edeltävän 12 kuukauden 

aikana ja puolison kokemat pelot vaikuttavat hänen selviytymisstrategioidensa valintaan. Ikä 

vaikuttaa siten, että vanhimmat puolisot tyytyvät passiiviseen selviytymiseen useammin kuin 

nuoremmat. Onnistuneesti käsitellyt elämäntapahtumat ovat yhteydessä ongelmakeskeisten 

selviytymisstrategioiden soveltamiseen. Lisäksi sairauskeskeiset tai henkilökohtaiset pelot ja 

somaattiset vaivat ovat yhteydessä ongelmakeskeisiin selviytymisstrategioihin. Tilanteen 

uudelleenarviointi edistää puolisoiden voimavaroja ja vähentää surullisuutta. 

Hoitohenkilökunnan antama sosiaalinen tuki edistää heidän emotionaalisia voimavarojaan. 

Stressaava puoliso käyttää enemmän tunnekeskeisiä ja välttämisorientoituneita 

selviytymisstrategioita ja optimistinen puoliso ongelmakeskeisiä selviytymisstrategioita.  

(Santavirta ym. 2001.) 

      Sydäninfarktipotilaiden puolisoiden eniten käyttämät selviytymisstrategiat ovat sosiaalisen 

tuen etsiminen ja tilanteen realistinen kohtaaminen. Miespuolisot käyttävät naisia enemmän 

ongelmakeskeistä ja käyttäytymistään kontrolloivaa selviytymisstrategiaa. Puolisot käyttävät 

runsaasti ongelmakeskeistä selviytymisstrategiaa yrittäessään löytää tietoa potilaan sairaudesta 

erilaisista lähteistä pystyäkseen paremmin hallitsemaan ja kontrolloimaan epävarmuutta 

aiheuttavia tekijöitä potilaan toipuessa sydäninfarktista (McLean & Timmins 2007). 

 

      2.4.6 Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa saama sosiaalinen tuki 

 
Sosiaalinen tuki voi sisältää emotionaalista, konkreettista, instrumentaalista ja tiedollista 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa kohtaamista. Emotionaalinen tuki tarkoittaa 

välittämisen osoittamista, kannustamista ja arvostamista. Se antaa mahdollisuuden purkaa 

emotionaalista kuormitusta yhdessä toisten kanssa. Tunteiden purkaminen on yhteydessä 

kokemusten jakamiseen ja se tukee potilaan jaksamista. (Mikkola 2006.) Konkreettisella ja 
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instrumentaalisella tuella tarkoitetaan ajan antamista, arkiaskareissa ja kodinhoidossa auttamista 

sekä taloudellista tukemista. Tiedollinen tuki sisältää tiedon ja neuvojen antamista sekä 

ohjaamista. (House & Kahn 1985.)  

       Sosiaalista tukea voidaan tarkastella sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa sosiaalisten 

suhteiden olemassaolon, määrän ja laadun sekä tuen lähteiden näkökulmasta. Tärkeitä tekijöitä 

ovat sosiaalisen tukiverkoston suhteiden määrä ja kesto sekä tuen intensiivisyys. (Powers 1988.) 

Sosiaalinen tuki määritellään ihmisten väliseksi vuorovaikutukseksi, joka sisältää tuen 

antamisen ja saamisen. Verbaalisen ja nonverbaalisen tukiprosessin tarkoituksena on vähentää 

epävarmuutta stressiä aiheuttavissa elämäntilanteissa. Sosiaalinen tuki tarkoittaa myös yksilön 

kokemusta hyväksytyksi ja välitetyksi tulemisesta ja toimintaa, joka edistää hänen 

selviytymistään. (Albrecht & Goldsmith 2003.)  

       Sosiaalista tukea voidaan saada puolisolta ja muilta perheenjäseniltä, ystäviltä ja 

vertaispotilailta (Hämäläinen ym. 2000, Rankin ym. 2002). Sosiaalinen tuki ilmentää 

sydäninfarktipotilaan sosiaalisten suhteiden laatua ja sitoutumista, joiden kautta hän voi saada 

emotionaalista, tiedollista ja instrumentaalista tukea (Karlsson ym. 2000). Sosiaalinen tuki on 

yhteydessä selviytymiseen. Se voidaan nähdä selviytymisstrategiana, selviytymisvoimavarana ja 

selviytymisprosessin osana (Baldacchino ym. 2012). Se voi vaikuttaa sydäninfarktipotilaan 

valitsemaan selviytymisstrategiaan ja hoitoon hakeutumiseen (Fleury & Cameron-Go 1997, 

Hildingh ym. 2008). Se suojelee stressin vaikutuksilta (White & Frasure-Smith 1995, Linden 

ym. 1996). Menestyksellinen selviytyminen sydäninfarktista edellyttää sekä lyhyt- että 

pitkäkestoista tukea, joka voi edistää tehokkaiden selviytymisstrategioiden käyttöä, rohkaista 

potilasta aktiiviseen toimintaan ja vähentää hänen ahdistustaan (Hildingh ym. 2008).  

      Sydäninfarktipotilaan selviytymisen kannalta erityisen tärkeä on hänen suhteensa 

puolisoonsa (O’Shea ym. 2002, Berkman ym. 2003, Kärner ym. 2004, Pfiffner & Hoffmann 

2004). Puoliso on useimmiten tärkein ihminen, joka edistää perheen voimavarojen uudelleen 

organisointia sydäninfarktin jälkeen (Theobald 1997). Finchin ja Masonin (1993) mukaan se, 

mihin perheenjäsenet sitoutuvat suhteessa toisiinsa, on seurausta prosessista, jossa vastuu 

toisesta kehittyy vuorovaikutuksessa. Ratkaisevaa sosiaalisen tukemisen kannalta on, millaiseen 

elämän jatkumoon potilaan tilanne liittyy. Lisäksi perheenjäsenten antamaan tukeen saattavat 

vaikuttaa heidän suhteensa potilaaseen ja heidän saamansa ohjaus hoitohenkilökunnalta. Heidän 

mahdollisuuksiinsa tuen antamiseen vaikuttavat myös heidän oma ahdistuneisuutensa, 

epävarmuutensa tai masennuksensa (Kettunen ym. 1999, O’Farrell ym. 2000).  

      Sosiaalinen tuki perheenjäseniltä vaikuttaa merkittävästi selviytymiseen (Stewart ym. 1997, 

Endler 2002, White ym. 2007, Rantanen 2009). Se toimii ikään kuin puskurina antaen voimaa 
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taistella silloin, kun omat voimavarat ovat vähissä (Bergman & Berterö 2001). Perheenjäseniltä 

voidaan saada emotionaalista tukea ja toisaalta he saattavat edistää yksilön selviytymistä 

mahdollistamalla ongelman tarkastelun objektiivisemmalla tasolla (Endler 2002, Astin ym. 

2008). Hoitohenkilökunnan antama tuki sisältää tietoa, miten voidaan ennaltaehkäistä 

tulevaisuuden ongelmia ja se vahvistaa potilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä 

sydäninfarktista (Cobb ym. 2006, Gregory ym. 2006, Wingham ym. 2006, Astin ym. 2008).  

      Korkea sosiaalisen tuen saamisen taso on yhteydessä parempaan terveyteen ja 

elämänlaatuun (Wingate 1995, Staniute ym. 2013), tilanteeseen sopeutumiseen (Moser & 

Dracup 2004) sekä vähäisempään ahdistukseen (Bennett & Connell 1999) ja masennukseen 

(Barefoot ym. 2003). Matala sosiaalisen tuen saamisen taso ennakoi potilaan masentumista ja 

yksinäisyyttä (Brummett ym. 2001, Mookadam & Arthur 2004, Pedersen ym. 2004).  

      Sosiaalisen tuen saamisessa on eroja miesten ja naisten välillä. Miehet saavat useimmiten 

sosiaalista tukea vaimoltaan ja naiset lapsiltaan, lapsenlapsiltaan tai naispuolisilta ystäviltään 

(Kristofferzon ym. 2005, Baigi ym. 2008, White ym. 2007). Naiset hakevat tukea myös kirkon 

piiristä useammin kuin miehet (Kristofferzon ym. 2005). Naisilla on suurempi emotionaalisen ja 

instrumentaalisen tuen tarve kuin miehillä (Hildingh ym. 1997). Emotionaalinen tuki voi 

sisältää huolenpitoa, välittämistä, ymmärtämistä ja empatiaa (Barry ym. 2006). Riegelin ja 

Gockan (1995) mukaan naiset saavat enemmän emotionaalista tukea yhden ja neljän kuukauden 

kuluttua sydäninfarktista kuin miehet, kun taas Hildinghin ym. (2008) ja Mendes de Leonin ym. 

(2001) mukaan naiset kokevat saavansa vähemmän emotionaalista tukea kuin miehet. Bensonin 

ym. (1997) mukaan naiset eivät saa riittävästi emotionaalista, instrumentaalista ja tiedollista 

tukea. Ikääntyneet naiset kokevat kuitenkin merkittäviltä läheisiltään saamansa emotionaalisen 

tuen edistävän heidän itseluottamustaan (Helpard & Meagher-Stewart 1998). Heille on tärkeää 

kuuluminen johonkin (Hildingh & Fridlund 1997). Naiset sekä antavat että saavat enemmän 

tukea miehiin verrattuna yhden ja neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Miehet 

haluaisivat saada enemmän tukea kuin he saavat. Sekä naisten että miesten emotionaalisen tuen 

saaminen vähenee ajan kuluessa (Riegel & Gocka 1995). Emotionaalisen tuen puute lisää 

sydäninfarktikuolleisuutta sekä sairaalavaiheessa että kuuden kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista (Okkonen & Vanhanen 2006). 

       Kokemus emotionaalisen tuen saamisen vähenemisestä saattaa olla yhteydessä 

lisääntyneeseen emotionaalisen tuen tarpeeseen tai tietoisuuden lisääntymiseen sen tärkeydestä 

omien voimavarojen ollessa vähäisemmät. Sydäninfarktiin sairastunut saa enemmän huomiota 

sairaalassa, kun perheenjäsenet, ystävät ja hoitohenkilökunta vierailevat usein hänen luonaan. 

Hiljaisuus, joka vastaanottaa heidät kotona, voidaan kokea tuen puuttumisena. Erityisesti 
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yksinäisyydestä ja sosiaalisen tuen puutteesta voivat kärsiä ikääntyneet toipilaat. (Dixon ym. 

2000, Hildingh ym. 2008). Heidän tuen saamistaan voivat heikentää sosiaalisen verkoston puute 

ja heidän liikkumistaan hankaloittavat seikat (Daly ym. 2002). 

       Konkreettinen tuki voi sisältää keskustelua ja käytännön esimerkkejä ruokavaliosta, 

lääkkeistä ja fyysisestä ja psyykkisestä ponnistelusta sekä käytännön toimenpiteitä (Paavilainen 

ym. 2006). Se voi olla päivittäisissä toimissa auttamista (Barry ym. 2006). Kristofferzonin ym. 

(2005) ja Baigin ym. (2008) mukaan miehet saavat sydäninfarktin jälkeen enemmän tukea 

käytännön toimissa kuin naiset sekä kahden viikon että myös kuuden kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. (Rose ym. 1996). Naisten vähäisempi käytännöllisen tuen saaminen saattaa 

johtua heidän rooleistaan kodinhoidossa (Baigi ym. 2008). Konkreettisen ja emotionaalisen tuen 

saaminen on yhteydessä myös perheen toimivuuteen ja voimavaroihin (Paavilainen ym. 2006). 

       Tiedollisen tuen saaminen on tärkeää sekä sydäninfarktipotilaille että heidän puolisoilleen 

(Stewart ym. 2000). Naiset saavat vähemmän tiedollista tukea hoitohenkilökunnalta 

sydäninfarktista ja siitä kuntoutumisesta ja työhön palaamisesta kuin miehet (Hamilton & 

Seidman 1993). Hildinghin ja Fridlundin (1997) mukaan miesten tiedollisen tuen tarve on 

suurempi kuin naisten. Sydäninfarktipotilaat tarvitsevat tiedollista tukea eniten kolmen 

kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Tiedollisen tuen saamisessa hoitohenkilökunnalta ei 

ilmene eroja iän, koulutustaustan tai siviilisäädyn mukaan, mutta perheen antama tuki lisääntyy 

alhaisen tai keskitasoisen koulutustaustan omaavilla. (Baigi ym. 2008.) Naiset kokevat 

sosiaalisen tuen puutetta puolisoiltaan vuorovaikutusongelmien vuoksi, mutta toisaalta he 

kokevat saavansa heiltä suojelua ja fyysistä tukea. (Walton 2002.) 

       Tuen saaminen on heikkoa, jos sydäninfarktipotilas on yksinäinen tai hänellä on heikot 

sosiaaliset verkostot (Astin ym. 2008). Årestedtin ym. (2012) mukaan tuen saanti on vähäisintä 

yksin asuvilla, hankalasta taloudellisesta tilanteesta kärsivillä miehillä, joille on kehittynyt 

vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta. Lisäksi iäkkäämmät sydäninfarktipotilaat saavat 

vähemmän emotionaalista tukea kuin nuoremmat (Mendes de Leon ym. 2001). Toisaalta Baigin 

ym. (2008) mukaan sydäninfarkti lisää perheen konkreettista osallistumista potilaan 

elämäntilanteen tukemiseen iäkkäillä potilailla kahden viikon kuluessa sydäninfarktista. 

      Puolison tuki voidaan kokea myös ylisuojeluna, valvontana, vaatimuksena, nalkutuksena tai 

kritiikkinä ja silloin potilas saattaa vastustaa muutoksia, koska hän kokee, että ei enää itse voi 

päättää oman käyttäytymisensä seurauksista (Condon & McCarthy 2006, Goldsmith ym. 2006, 

Sjöström-Strand & Fridlund 2007.) Puolison sosiaalinen kontrollointi voi jopa aiheuttaa potilaan 

sitoutumisen heikentymistä elämäntapamuutoksiin, koska se koetaan omaa identiteettiä 

uhkaavana (Kärner ym. 2004). Puolison kahlehtiva huolehtiminen potilaasta voi estää toipilaan 
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paluun normaaleihin arkitoimintoihin (Theobald 1997). Sekä sydäninfarktipotilas että hänen 

puolisonsa muokkaavat sairauskäsityksiään jatkuvan, keskinäisen vuorovaikutuksen sekä 

tunteiden ilmaisemisen kautta. Vuorovaikutuksen taustalla vaikuttavat heidän henkilökohtaiset 

näkemyksensä ja kokemuksensa potilaan sairaudesta. (Karademas ym. 2010.)  

       Whiten ym. (2007) mukaan sydäninfarktista toipuvat naiset tarvitsevat sosiaalista tukea 

erityisesti sairauden alkuvaiheessa. Toipumisen alkuvaiheen jälkeen he haluaisivat kuitenkin 

jatkaa normaalia elämää, sillä fyysinen riippuvuus puolisosta voi aiheuttaa huolia suhteen 

tasapuolisuudesta (Goldsmith ym. 2006). Puolisoita tulisikin ohjata huomioimaan potilaan 

herkkyys ja haavoittuvuus ja tukemaan potilaan tilanteen hallintaa rakentavasti (Stewart ym. 

2000, Hildingh ym. 2008). Fleuryn ja Mooren (1999) mukaan enemmän huomiota tulisi 

kiinnittää perhekeskeisen hoitotyön tarpeeseen akuutin sydäninfarktin jälkeen.  

      Theobaldin (1997) mukaan sydäninfarktipotilaan puoliso tarvitsee sekä sosiaalista, 

emotionaalista että tiedollista tukea muilta perheenjäseniltä, ystäviltä ja hoitohenkilökunnalta. 

Mitä enemmän hän saa tukea, sitä vähemmän hän kärsii peloista, emotionaalisesta stressistä ja 

kuormittuneisuudesta. Puoliso tarvitsee tukea potilaan oireiden hallinnassa, mutta hänen tiedon 

tarpeensa ja hoitajien antama ohjaus eivät kohtaa sisällöllisesti, sillä hoitohenkilökunta näkee 

sairauden taustalla olevien syiden etsimisen ja lääkehoidon ensisijaisina ohjaussisältöinä. 

(Kettunen ym. 1999.) Hän tarvitsee myös emotionaalista tukea (Stewart ym. 2000.) Sosiaalisen 

tuen saamisella on positiivinen vaikutus sekä potilaan että hänen puolisonsa toipumiseen ja 

heidän keskinäiseen suhteeseensa (Stewart ym. 2001, Paavilainen ym. 2006).  

 

      2.4.7 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista 
 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessin tutkiminen heidän hoitotyönsä 

kehittämiseksi on tärkeää, koska sepelvaltimotauti on merkittävä kansanterveydellinen ongelma 

sekä Suomessa että kaikissa kehittyneissä maissa (Eurostat 2012, OECD 2012). Sydäninfarktin 

hoitokustannukset ovat edelleen suuret, vaikka hoitoaika on lyhentynyt, ja siksi olisi tärkeää 

kehittää edelleen sydäninfarktipotilaan selviytymistä edistävää ohjausta, koska merkittävä osa 

hoitokustannuksista muodostuu potilaan joutumisesta uudelleen sairaalahoitoon (Kettula 2001, 

Häkkinen ym. 2007).    

      Yhteenvetona aikaisempien tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että sydäninfarkti aiheuttaa 

potilaalle ja hänen puolisolleen ahdistusta, stressiä ja kuormittuneisuutta sekä akuuttina 



 

56 

 

sairaustilanteena että myös pitkäaikaista selviytymistä vaativana sairautena. Kuviossa 1 

esitetään kiteytetysti tutkimuksen teoreettisessa osassa kuvatut sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa selviytymiseen liittyvät käsitteet ja näkökulmat.  

 

 

Kuvio 1. Yhteenveto sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä kuvaavista 

käsitteistä ja näkökulmista. 

 

       Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymisprosessia edistävän hoitotyön kehittämiseksi, koska ei ole olemassa riittävästi 

hoitotieteellistä tutkimusta sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisestä pitkällä 

aikavälillä (Daly ym. 2000, Kristofferzon ym. 2005). Aikaisemmat tutkimukset ovat tuottaneet 

tietoa sydäninfarktipotilaan selviytymiskokemuksista yksittäisinä ajankohtina; sairaalavaiheessa 

(Svedlund ym. 2001, Lampi 2005), ensimmäisten viikkojen aikana kotiutumisen jälkeen (Daly 

ym. 2000, Jackson ym. 2000, Lowe ym. 2000, Stewart ym. 2000, Moser & Dracup 2004, 

Kristofferzon ym. 2005, White ym. 2007, Hildingh ym. 2008) sekä neljän (Dixon ym. 2000, 

Kristofferzon ym. 2007), kuuden (Brink ym. 2006, Hutton & Perkins 2008) ja 12 kuukauden 

kuluttua sydäninfarktista (Garnefski ym. 2009, Brink 2009). Selviytymistä on tutkittu myös 
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sydäninfarktipotilaan työhönpaluun ja kuntoutukseen osallistumisen näkökulmista (Cooper ym. 

1999, Petrie ym. 2002, Hutton & Perkins 2008) sekä elämänlaadun (mm. Lukkarinen 1999, 

Kattainen 2004, Kristofferzon ym. 2003, Kristofferzon ym. 2005, Rantanen 2009), pelkojen, 

masennuksen ja ahdistuneisuuden näkökulmista (mm. Koivula 2002, Oranta 2012). Lisäksi on 

tutkittu sydäninfarktipotilaan koherenssin tunnetta (mm. Bergman & Berterö 2001, Kattainen 

2006, Hildingh ym. 2008, Bergman ym. 2011) ja hänen saamaansa sosiaalista tukea (mm. 

Karlsson ym. 2000, Blom ym. 2003, Gregory ym. 2006, Hildingh ym. 2008). 

      Avioparin selviytymisprosessia sydäninfarktista ja mahdollisesti kroonistuvasta 

sydänsairaudesta ei ole tutkittu aikaisemmin samassa tutkimuksessa, vaikka on tiedostettu, että 

sydäninfarkti aiheuttaa stressiä ja kuormittuneisuutta sekä sairastuneelle että hänen puolisolleen 

(Revenson & DeLongis 2011). Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä 

sydäninfarktista on tarpeellista tutkia, koska pitkäaikainen sairaus aiheuttaa monia 

kuormitustekijöitä ja selviytymistehtäviä avioparille ja vaikuttaa koko perheen toimintaan ja 

perheenjäsenten keskinäisiin sosiaalisiin vuorovaikutusprosesseihin. (Repetti ym. 2009, 

Revenson & DeLongis 2011).        

       Sydäninfarktipotilaan selviytymistä on tutkittu aikaisemmin sekä kvalitatiivisilla (Jackson 

ym. 2000, Stewart ym. 2000, Svedlund ym. 2001, Brink ym. 2002, Lampi 2005, White ym. 

2007 ym., Brink ym. 2009) että kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä (Dixon ym. 2000, Moser 

& Dracup 2004, Kristofferzon ym. 2005, Hildingh ym. 2008 ym, Garnefski ym. 2009). Myös 

sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä on tutkittu sekä kvalitatiivisesti (Daly ym. 1998, 

Stewart ym. 2000, Eriksson ym. 2010) että kvantitatiivisesti (Coyne & Smith 1991, Bennett & 

Connell 1998, Santavirta 2001), mutta puolisoiden kokemuksia on tutkittu huomattavasti 

vähemmän kuin potilaiden kokemuksia.  

       Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessia on tärkeää tutkia 

yhdistämällä grounded theory –menetelmä ja pitkittäisasetelma, koska siten voidaan tuottaa 

aineistolähtöisesti tutkittavaa ilmiötä kuvaava substantiivinen teoria siitä, miten 

selviytymiskokemukset ilmenevät, kehittyvät tai muuttuvat selviytymisprosessin aikana. Koska 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytyminen ja sosiaalinen vuorovaikutus nähdään 

dynaamisena, on tutkimuksen tarkoituksena löytää ne prosessit, jotka kuvaavat selviytymisen 

kokemuksen kehitystä tai muutosta. (Jeon 2004, Walker & Myrick 2006.) 
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     3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

psykososiaalista selviytymistä sydäninfarktin akuutissa vaiheessa potilaan ollessa sairaalassa 

sekä neljän ja kahdentoista kuukauden kuluttua sydäninfarktista (Artikkelit I–IV). Tutkimuksen 

tavoitteena on luoda sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessia kuvaava 

substantiivinen teoria. Perhehoitotyön kehittämisen näkökulmasta tavoitteena on tuottaa uutta 

tietoa hoitohenkilökunnan käyttöön siitä, millaisena potilas ja hänen puolisonsa kokevat 

sydäninfarktiin sairastumisen ja siitä selviytymisen.  

 

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimustehtäviin: 

 

1. Millaista sydäninfarktipotilaan selviytyminen on sydäninfarktin jälkeen hänen ollessaan 

sairaalassa ? (Artikkeli I) 

2. Millaista sydäninfarktipotilaan puolison selviytyminen on potilaan sairaalavaiheessa ? 

(Artikkeli II) 

3. Millaista sydäninfarktipotilaan selviytyminen on neljän ja kahdentoista kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista ? (Artikkeli III) 

4. Millaista sydäninfarktipotilaan puolison selviytyminen on neljän ja kahdentoista kuukauden 

kuluttua potilaan sydäninfarktista ? (Artikkeli IV) 

5. Millainen on sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessia kuvaava 

substantiivinen teoria ? (yhteenveto-osa) 
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    4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

     4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat  

 
Tutkimus toteutettiin grounded theory –menetelmää soveltaen, koska tarkoituksena oli saada 

tietoa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisestä heidän itsensä kokemana ja 

tuottaa heidän selviytymistään kuvaava aineistolähtöinen, substantiivinen teoria. Grounded 

theory -menetelmä on Glaserin ja Straussin 1960-luvulla kehittämä laadullisen tutkimuksen 

menetelmä, joka soveltuu sosiaalisten ilmiöiden ja prosessien induktiiviseen tutkimiseen ja 

empiiriseen aineistoon perustuvan teorian luomiseen (Glaser ja Strauss 1967). Heidän teoksensa 

”Discovery of Grounded Theory” ilmestyi vuonna 1967. Sen jälkeen metodologiaa on kehitelty 

edelleen (Glaser 1978, Chenitz ja Swanson 1986, Strauss ja Corbin 1990, Corbin ja Strauss 

2008) ja siitä on olemassa erilaisia sovelluksia (MacDonald & Schreiber 2001, Charmaz 2003, 

Charmaz 2006). Suomessa grounded theory –menetelmää ovat ensimmäisinä käyttäneet mm. 

Leino-Kilpi (1990a) ja Vehviläinen-Julkunen (1990). Grounded theory –menetelmällä tutkitaan 

sosiaalisia prosesseja induktiivisesta lähtökohdasta ja rakennetaan aineistolähtöistä teoriaa 

ihmiselämän tärkeistä asioista (Strauss ja Corbin 1998, Morse 2001). Empiriasta nouseva teoria 

voi olla substantiivinen tai formaalinen. Substantiivinen teoria suuntautuu jollekin tietylle 

toiminnan alueelle ja formaalinen teoria on yleistettävämpi ja pidemmälle kehitetty kuin 

substantiivinen teoria. (Corbin ja Strauss 2008.) 

       Teoria voidaan määritellä järjestelmällisenä rakennelmana, joka muodostuu käsitteistä ja 

niiden välisistä suhteista. Sen avulla voidaan kuvata, selittää, ennustaa ja kontrolloida jotakin 

ilmiötä. Sen avulla voidaan myös jäsentää todellisuutta luokittelemalla tutkittavan todellisuuden 

elementtejä ja prosesseja (Jack 2006). Grounded theory –menetelmä valittiin, koska sen avulla 

voidaan tuottaa kuvaileva teoria, joka auttaa hoitotyöntekijöitä tarkastelemaan 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa kokemuksia sellaisista näkökulmista, joita ei 

välttämättä kliinisessä työssä tule ajatelleeksi. Substantiivinen teoria auttaa hoitotyöntekijöitä 

ennakoimaan ja huomioimaan sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymiseen 

vaikuttavia tekijöitä, olosuhteita ja yhteyksiä. Lisäksi grounded theory –menetelmän valintaan 

vaikutti se, että sen avulla voidaan tuottaa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

todellisuutta kuvaava teoria, joka helpottaa erilaisten sosiaalisten prosessien ja 

merkityssuhteiden hahmottamista. 
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      Grounded theory –menetelmä perustuu symbolisen interaktionismin näkemykseen 

merkitysten sosiaalisesta luonteesta, jonka yhteinen kieli mahdollistaa. Merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja ne muovautuvat yksilöllisessä tukintaprosessissa. 

(Mead 1934, Blumer 1969.) Tutkimuksen kohteena ovat merkityksistä muodostuvat sosiaaliset 

prosessit, jotka on tarkoitus saada esiin tutkimuksen myötä (Glaser ja Strauss 1967, Glaser 

1978, Chenitz ja Swanson 1986, Smith ja Biley 1997, Corbin ja Strauss 2008). Symbolinen 

interaktionismi korostaa kulttuurin roolia ihmisen käyttäytymisen muokkaajana ja tulkintoja, 

jotka syntyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta ihmisessä itsessään tai ihmisten 

keskuudessa. Tulkinta voidaan määritellä ymmärrettyjen merkitysten valikointina, vertailuna ja 

muunteluna.  

       Symbolinen interaktionismi keskittyy vuorovaikutukseen ja dynaamiseen, sosiaaliseen 

toimintaan, joka tapahtuu henkilöiden välillä. Ihmiselle on ominaista toisten aikomusten sekä 

omien tarpeiden, tunteiden, ajatusten ja toimintojen tulkintaan pyrkiminen. Ihmisen toimintaan 

vaikuttavat sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäksi asioiden merkitykset hänelle itselleen ja hän 

määrittelee tilannettaan sitä mukaa, kun etenee toiminnassaan. (Charon 1998.) Ihminen toimii 

aktiivisesti erilaisissa tilanteissa niiden merkitysten pohjalta, jotka muodostuvat sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa (Benzies & Allen 2001). Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymiskokemusten ja vuorovaikutusprosessien merkitysten tunnistaminen ja 

käsitteellistäminen tutkimuksen aikana oli tärkeää. Tutkijan tehtävänä oli paljastaa sekä 

tiedonantajien kertomat että näkymättömät merkitykset ja tulkita ne käsitteelliseksi 

todellisuudeksi (Charmaz 2000). 

       Grounded theory – menetelmää voidaan soveltaa hoitotieteellisessä tutkimuksessa, kun 

tutkittavaa ilmiötä halutaan tarkastella uudesta näkökulmasta ja kun halutaan saada esiin ilmiön 

ominaisuuksia, ehtoja, olosuhteita ja yhteyksiä, joiden myötä tieteellinen tieto ilmiöstä laajenee 

ja syvenee. Sen avulla pyritään luomaan uusia teoreettisia rakenteita (Leino-Kilpi 1990b). 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä ei ole aikaisemmin tutkittu samassa 

tutkimuksessa pitkällä aikavälillä. Grounded theory -menetelmä ja pitkittäisasetelma valittiin, 

koska siten voitiin saada esiin potilaan ja hänen puolisonsa selviytymiskokemuksia eri 

vaiheissa. Koska merkitysrakenteet muodostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja muuttuvat 

ajassa, samankaltaisella tilanteella tai asialla voi olla sydäninfarktipotilaalle tai hänen 

puolisolleen eri merkitys eri ajankohtana. Selviytymisen kokemus voi olla erilainen eri 

ajankohtina. Pitkittäisasetelman vaikutus merkitysrakenteisiin huomioitiin tarkastelemalla 

tutkimuksen kohteena olevaa selviytymistä sekä sairaalavaiheessa että neljän ja kahdentoista 

kuukauden kuluttua sydäninfarktista suhteessa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 
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elämäntilanteeseen ja senhetkisiin aika- ja kontekstitekijöihin (Benzies & Allen 2001). Lisäksi 

selviytymiskokemusten mahdollista muutosta etsittiin potilaan ja hänen puolisonsa kokemusten 

kuvauksista. Dynaamisten muutosten hahmottamisessa käytettiin apuna käsitekarttoja. Lisäksi 

tutkija varmisti analyysin oikeellisuutta koko tutkimusprosessin ajan tapahtuvalla jatkuvalla 

analyysin tulosten ja aineiston vertailulla analyysin edetessä yhä abstraktimmalle tasolle (Corbin 

& Strauss 2008). 

       Tässä tutkimuksessa sovellettiin Straussin ja Corbinin grounded theory –menetelmää. 

Straussin ja Corbinin (1998) mukaan grounded theory – menetelmää voidaan soveltaa 

joustavasti tutkimusaiheeseen, ongelmanasetteluun ja empiiriseen aineistoon perustuen ja se 

merkitsi tämän tutkimuksen empiirisen aineiston keräämistä avoimin mielin. Tutkimustehtävää 

ei rajattu tiukasti, koska tiedonantajien kokemusten haluttiin ohjaavan teorian muodostumista. 

Oli tärkeää ymmärtää, miten sydäninfarktipotilaat ja heidän puolisonsa kokivat oman 

selviytymisensä ja mitä todellisuudessa tapahtui. Keskeistä oli ymmärtää ja hahmottaa 

selviytyminen jatkuvan prosessin kautta ja osana elämäntilanteen kompleksisuutta ja 

vaihtelevuutta. Lisäksi oli tärkeää hahmottaa, että olosuhteet, merkitykset ja toiminta olivat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.  

      Grounded theory –menetelmän mukaisesti tutkimuksessa sovellettiin teoreettista otantaa, 

jatkuvan vertailun analyysiä, aineiston kolmivaiheista koodausta ja kategorioiden 

muodostamista. Lisäksi kenttämuistiinpanot ja haastattelupäiväkirjat koodattiin ja analysoitiin, 

koska ne rikastivat aineistoa ja selkeyttivät analyysiä. (Corbin & Strauss 2008.) 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä kuvaavat osateoriat ja heidän 

selviytymisprosessiaan kuvaava substantiivinen kokoava teoria luotiin jatkuvan vertailun 

menetelmän kautta (Corbin & Strauss 2008). Se soveltuu rajatulle hoitotyön toiminta-alueelle 

kuvatessaan sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa selviytymistä.  
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     4.2 Tutkimusaineiston keruu ja kohderyhmä 
 

Grounded theory –menetelmää soveltavassa tutkimuksessa suositellaan monipuolisen aineiston 

keruuta (Corbin & Strauss 2008). Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin sekä 

sydäninfarktipotilailta että heidän puolisoiltaan. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 28 ensimmäistä 

kertaa sydäninfarktiin sairastunutta potilasta ja heidän puolisonsa. Tutkimusastelmana oli  

pitkittäistutkimus. Tutkimusaineiston keruuta vaiheittain havainnollistetaan kuviossa 2. Sekä 

sydäninfarktipotilaita että heidän puolisoitaan haastateltiin erikseen kolmena eri ajankohtana: 

potilaan ollessa sairaalassa, neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista ja 12 kuukauden 

kuluttua sydäninfarktista. Näin aineistoksi saatiin kuusi eri haastatteluaineistokokonaisuutta.  

      Jatkuvan vertailun kautta oli mahdollista päättää, milloin aineisto saturoitui ja tutkimuksen 

tiedonantajien määrä oli riittävä (Cutcliffe 2000, Chiovitti & Piran 2003). Tutkimukseen 

osallistujien lukumäärää ei päätetty etukäteen, vaan tutkija jatkoi osallistujien hankintaa, kunnes 

aineisto saturoitui. Lisäksi aineistoon kuuluivat neljä sydäninfarktipotilaan ja neljä puolison 

kirjoittamaa esseetä, tutkijan kenttämuistiinpanot ja haastattelupäiväkirjat. Esseet oli kirjoitettu 

12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista ja niissä kuvailtiin selviytymistä pitkittäisenä 

prosessina. Esseiden kautta oli mahdollista varmistaa tutkimusaineiston saturoituminen, sillä ne 

vahvistivat pitkittäistutkimuksen teemahaastatteluiden kautta saatua tietoa. Esseiden tuottamaa 

aineistoa ei raportoitu artikkeleissa, vaan yhteenveto-osan substantiivisessa teoriassa. 

      Pitkittäistutkimusasetelma valittiin, koska sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

psykososiaalista selviytymistä ei ole aikaisemmin tutkittu pitkällä aikavälillä samassa 

tutkimuksessa ja perhehoitotyön kehittämiseksi tarvitaan heidän selviytymisprosessiaan 

koskevaa tietoa. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa kokemuksia päätettiin tutkia 

sairaalavaiheessa sekä neljän ja kahdentoista kuukauden kuluttua, koska aikaisempien 

tutkimusten mukaan sydäninfarktipotilaalla ja hänen puolisollaan ilmenee epävarmuutta, 

masennusta ja ahdistuneisuutta eniten juuri neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista (Daly 

ym. 1998, Fauerbach ym. 2005, Kristofferzon ym. 2005) ja heidän selviytymisensä ja 

elämänlaatunsa on todettu olevan heikkoa vielä 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista (Mayou 

ym. 2000, Beck ym. 2001, Lane ym. 2001, De Jonge ym. 2006). Tutkimuksella haluttiin kuvata 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä prosessina ja tunnistaa heidän 

selviytymiseensä liittyviä tekijöitä.  
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Kuvio 2. Tutkimusaineiston keruu vaiheittain 

 

       Tutkija oli antanut sydäninfarktipotilaiden ohjauksesta vastaaville sairaanhoitajille ohjeet 

tutkimukseen pyydettävien sydäninfarktipotilaiden rekrytoimiseksi. Sisäänottokriteerinä oli, että 

potilas oli sairastunut sydäninfarktiin ensimmäistä kertaa elämässään. Lisäksi kriteerinä oli, että 

potilaalla ja hänen puolisollaan ei ilmennyt kognitiivisia, muistiin tai tilanteen tietoiseen 

käsittelyyn liittyviä ongelmia. Sydäninfarktipotilaiden ohjauksesta vastaavat sairaanhoitajat 

olivat varmistaneet haastateltavia rekrytoidessaan heiltä kysymällä, että heillä ei ollut 

ymmärrys- tai muistiongelmia. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkija antoi 

sydäninfarktipotilaille ja heidän puolisoilleen sekä suullista että kirjallista tietoa tutkimuksen 

tarkoituksesta, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja tutkimukseen osallistuvien 

anonymiteetin turvaamisesta. Tutkimukseen osallistujat allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen 

tutkimukseen osallistumisesta. (Liite 1 Saatekirje tutkimukseen osallistuvalle potilaalle ja liite 2 

Saatekirje tutkimukseen osallistuvalle puolisolle) 
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       Tutkimukseen osallistuneista sydäninfarktipotilaista 16 oli miehiä ja 12 naisia. Potilaiden 

keski-ikä oli 65 vuotta. Heistä 16 oli hoidettu pallolaajennuksella, kuusi ohitusleikkauksella ja 

kuusi liuotushoidolla. Sydäninfarktiin sairastuneiden ikäjakauma oli 32-82 vuotta. Heidän 

hoitoaikansa sairaalassa oli 4-10 vuorokautta. Puolisoista 12 oli naisia ja 16 miehiä. Heidän 

ikäjakaumansa oli 30-82 vuotta ja keski-ikä 64 vuotta. Yksi tutkimukseen osallistunut potilas 

menehtyi kuukauden kuluttua sydäninfarktista ja hänen tilalleen otettiin toinen haastateltava 

potilas. Tutkimukseen osallistuneiden sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa 

taustatiedot esitetään taulukossa 1. Taustatiedot pysyivät samoina koko tutkimusprosessin ajan. 

 

 

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden ja puolisoiden taustatiedot    

         _________________________________________________________ 

  Potilaat_  Puolisot___________________ 

Taustamuuttuja n  % n %______________ 

Sukupuoli 

Mies  16 57 12 43 

Nainen  12 43 16 57 

 

Ikä 

<40 v  1 3 1 3 

41-50 v  2 7 3 7 

51-60 v  12 43 12 43 

61-70 v  8 29 7 25  

>70 v  5 18 5 18 

 

Sosioekonominen asema 

Työelämässä 15 54 18 64 

Eläkkeellä  13 46 10 36 

 

Sydäninfarktin hoitomuoto 

Liuotushoito 6 21 

Pallolaajennus 16 57 

Ohitusleikkaus 6 21 

      ___________________________________________________________________ 

 

      Tutkimusaineiston keruu alkoi lokakuussa 2005 ja jatkui joulukuulle 2007. Aineiston 

keruussa noudatettiin teoreettista otantaa. Teoreettinen otanta tarkoitti tässä tutkimuksessa, että 

tutkimuksen tiedonantajiksi pyrittiin löytämään sydäninfarktipotilaita ja heidän puolisoitaan, 

joilla oli omakohtaista kokemustietoa sydäninfarktista sekä kykyä ja halua kuvata 

kokemuksiaan. Alustavan analysoinnin tulokset ohjasivat seuraavaa aineistonkeruuta. 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Teemahaastattelu määritellään astetta 

strukturoidummaksi kuin avoin haastattelu, sillä siinä aiempien tutkimusten ja aihepiiriin 
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tutustumisen pohjalta valmistellut teemat ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä 

liikutaankin joustavasti ilman tiukkaa etenemisjärjestystä. (Hirsjärvi & Hurme 2001.) 

Sydäninfarktiin sairastunutta ja hänen puolisoaan haastateltiin erikseen. Yksilöhaastatteluihin 

päädyttiin, koska kahdenkeskinen haastattelu takasi yksityisen ja turvallisen kontekstin, jossa 

haastateltavan oli helpompi kertoa arkaluontoisista ja emotionaalisesti sensitiivisistä asioista. 

Haastatteluiden kesto vaihteli 60-90 minuuttiin ja ne nauhoitettiin osallistujien luvalla. 

Keskiarvo haastatteluajasta oli 75 minuuttia.  

      Teemahaastattelun lähtökohtana oli sekä tutkijan teoreettinen tieto että kokemustieto 

sydäninfarktipotilaan hoitotyön sisällöstä ja hoitopolusta. Teemat pohjautuivat aikaisempaan 

tutkimustietoon ja tutkijan kokemukseen sydäninfarktipotilaan hoitotyöstä. Teemahaastattelun 

onnistumisen kannalta oli tärkeää, että tutkijalla oli riittävä ymmärrys sydänpotilaan hoitotyöstä. 

Teemahaastattelut eivät edenneet tarkkojen, valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta vaan 

väljemmin, soveltaen ennalta suunniteltuja teemoja. Teemojen järjestys oli vapaa, eikä kaikkien 

haastateltavien kanssa puhuttu kaikista asioista yhtä laajasti. Tutkijalla oli haastattelussa 

mukanaan teemalista, jotta hän pystyi keskittymään syvällisesti keskusteluun, mutta samalla 

tarkistamaan, että kaikki teemat käytiin läpi. Teemojen lisäksi tutkija oli laatinut joitakin 

apukysymyksiä keskustelun ruokkimista varten. Teemahaastattelussa oli tärkeää huomioida 

ihmisten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa. Ilmapiiri haastattelun aikana oli välitön 

alkujännityksen jälkeen. Tiedonantajat kertoivat vapautuneesti selviytymiskokemuksistaan.  

     Teemahaastattelun etuna voitiin pitää sitä, että kerättävä aineisto muodostui tiedonantajien 

kokemuksista käsin. Tällöin tutkijan etukäteisoletukset eivät rajanneet aineistoa, mutta silti 

tutkijan etukäteen valitsemat teemat sitoivat aineiston käsillä olevaan tutkimustehtävään. 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä kartoitettiin hieman erilaisten 

teemarunkojen avulla. Sydäninfarktipotilaan selviytymistä kartoittavat teemat sisälsivät 

nimenomaan potilaan näkökulman ja puolison selviytymistä kartoittavat teemat hänen 

näkökulmansa. Lisäksi teemahaastattelurungot sisälsivät sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa vuorovaikutusta ja tukea kartoittavia teemoja. (Liite 3 Haastatteluteemat) 

       Tutkija kirjoitti muistiinpanoja ja haastattelupäiväkirjaa jokaisen haastattelun jälkeen, koska 

ne koettiin sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalisen todellisuuden 

ymmärtämistä helpottavina ja tutkijan omaa analyysiprosessia ja tulkintaa rikastuttavana 

(Charmaz 2000). Muistiinpanot ja haastattelupäiväkirjat koodattiin myös ja niitä käytettiin 

analyysiaineistona sekä osateorioissa että lopullisen substantiivisen teorian muodostamisessa. 

Liitteenä ote muistiinpanoista (Liite 4) ja haastattelupäiväkirjasta (Liite 5).  
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     4.3 Aineiston analysointi 
 

Jokainen tutkimusaineisto analysoitiin erikseen grounded theory -menetelmää soveltaen 

selektiiviseen koodaukseen saakka ja tutkimusaineistoista muodostettiin neljä erillistä 

osateoriaa, jotka ovat sydäninfarktipotilaan selviytymistä sairaalavaiheessa kuvaava teoria 

(Coping – Seeking lost control), sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä potilaan 

sairaalavaiheessa kuvaava teoria (Seeking balance), sydäninfarktipotilaan selviytymistä neljän 

ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista jatkumona kuvaava teoria (Coping experiences – A 

Pathway towards different coping orientations) sekä sydäninfarktipotilaan puolison 

selviytymistä neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista jatkumona kuvaava teoria 

(Spouses’ Coping Alongside MI Patients). Nämä osateoriat kuvataan liitteenä olevissa 

artikkelijulkaisuissa. Niiden keskeiset tulokset kuvataan myös suomen kielellä yhteenveto-

osassa. Lopuksi kaikki aineistot analysoitiin samanaikaisesti ja muodostettiin kokoava 

substantiivinen teoria. 

     Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa haastatteluteemat olivat hieman erilaiset. Ne 

huomioitiin jokaisen aineiston analysoinnissa ja niiden myötä raportoitiin tulokset erikseen eri 

artikkeleissa. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymiskokemuksia potilaan 

sairaalavaiheessa kuvailtiin eri artikkeleissa, koska haluttiin erityisesti korostaa heidän 

selviytymiseensä liittyviä tekijöitä. Tutkija koki tärkeäksi kartoittaa ja kuvailla 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymiskokemuksia ensin erillisinä, koska heidän 

näkökulmansa ovat erilaiset. Sairastuminen sydäninfarktiin koskettaa potilasta ja hänen 

puolisoaan eri tavalla.  

      Sydäninfarktipotilaan selviytymistä neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista 

kuvattiin samassa artikkelissa, koska haluttiin tuoda esiin selviytymiskokemuksia pitkällä 

aikajatkumolla. Myös sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä neljän ja kahdentoista 

kuukauden kuluttua kuvattiin samassa artikkelissa, koska haluttiin kuvata heidän 

selviytymistään prosessina. Sydäninfarktipotilaan selviytymiskokemuksia kuvaavat neljän ja 12 

kuukauden kuluttua kerätyt aineistot analysoitiin ensin erikseen aksiaaliseen koodaukseen 

saakka ja aineistojen yhdistämisen jälkeen edettiin selektiiviseen koodaukseen. Samoin edettiin 

sydäninfarktipotilaan puolison selviytymiskokemuksia neljän ja 12 kuukauden kuluttua 

kuvaavien aineistojen analysoinnissa. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymiskokemuksia neljän ja kahdentoista kuukauden kuluttua kuvaavien aineistojen 

yhdistämisessä sovellettiin käsitekarttoja, joiden avulla tutkija pystyi hahmottamaan 

selviytymisen dynaamisia muutoksia neljän ja 12 kuukauden välillä. Aineistojen yhdistämistä 
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helpotti myös koko analysoinnin ajan jatkuva analyysin tulosten ja aineiston vertailu analyysin 

edetessä yhä abstraktimmalle tasolle (Corbin & Strauss 2008). 

      Tutkimuksessa haluttiin myös kartoittaa sydäninfarktista selviytymistä potilaan ja puolison 

yhteisenä prosessina ja siksi kaikki aineistot pilkottiin uudelleen substantiivisiin koodeihin ja 

analysoitiin vielä yhtenäisenä kokonaisuutena. Kaikkien aineistojen yhteisen analysoinnin 

tuloksena luotu substantiivinen teoria esitetään tutkimuksen yhteenveto-osassa.  

       Grounded theory -menetelmä mahdollisti teoreettisen aineiston keräämisen ja analysoinnin 

samanaikaisesti. Jokaisen aineiston analyysi eteni systemaattisesti seuraavalla tavalla. 

Haastattelut kirjoitettiin Word -tekstinkäsittelyohjelmalla sanasta sanaan sitä mukaa kuin 

haastatteluita toteutettiin. Nauhoitetut haastattelut kuunneltiin uudelleen ja varmistettiin 

litteroidun tekstin yhtäpitävyys niiden kanssa. Aineiston keruu, analysointi ja teorian 

kehittäminen olivat koko tutkimusprosessin ajan läheisessä suhteessa toisiinsa. Keskeistä oli, 

että tutkija esitti kysymyksiä tutkimuksen tiedonantajille ja analysoi saamaansa tietoa 

kysymysten avulla. Lisäksi tutkija analysoi haastatteluiden jälkeen kirjoittamansa muistiinpanot 

ja haastattelupäiväkirjat ja hyödynsi niitä analyysissä. Muistiinpanot auttoivat hahmottamaan 

sekä aineiston yksityiskohtia, käsitteiden suhteita että selviytymisprosessin kokonaisuutta ja 

nostamaan analyysin abstraktiotasoa (Corbin & Strauss 2008).  

 

 

Kuvio 3. Aineiston analyysin eteneminen 
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Jokaisen aineiston analyysi tapahtui kolmen koodausvaiheen kautta, jotka olivat avoin, 

aksiaalinen ja selektiivinen koodaus (Kuvio 3). Avoimen koodauksen vaiheessa aineistoa 

tarkasteltiin rivi riviltä poimien kaikki ne alkuperäisilmaisut, lauseet ja lauseryppäät, jotka 

kuvailivat sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa kokemuksia sydäninfarktista 

selviytymisestä. Avoimessa koodauksessa aineisto pilkottiin merkityksiä sisältäviksi lausumiksi 

eli empiirisiksi koodeiksi. Empiirinen koodi oli joko yksittäinen lause tai useamman lauseen 

kokonaisuus. Empiiristen koodien ominaisuuksia ja ulottuvuuksia tarkastelemalla muodostettiin 

substantiivisia koodeja. Substantiivisella koodilla tarkoitetaan nimen antamista tietylle asialle. 

Substantiiviset koodit siis kuvaavat empiiristä ilmiötä. Alkuperäisistä ilmaisuista, lauseista ja 

lauseryppäistä muodostettiin substantiiviset koodit etsien samankaltaisia asioita kuvaavia 

ilmauksia, liittämällä ne yhteen ja antamalla niille yhteinen koodi. Koodien muodostamisessa 

pyrittiin säilyttämään tiedonantajan alkuperäinen merkitys (Eaves 2001, Charmaz 2002).    

      Tutkimusaineisto alkoi saturoitua siinä vaiheessa, kun sydäninfarktipotilaiden ja heidän 

puolisoidensa haastattelu ei tuottanut enää uutta tietoa kehitettävään teoriaan. Tutkija luki kaikki 

haastatteluaineistot vielä kolmeen kertaan läpi varmistuakseen kunkin aineiston saturoitumisesta 

ja saadakseen kokonaiskuvan aineistosta. Liitteessä 5 esitetään esimerkki analyysin vaiheesta, 

jossa alkuperäisistä ilmaisuista edettiin substantiivisiin koodeihin.  

      Substantiiviset koodit avattiin niiden ominaisuuksien, ulottuvuuksien ja seurausten  

näkökulmista. Avoimen koodauksen vaiheessa tutkija esitti aineistolle seuraavia kysymyksiä: 

”Mitä tässä tapahtuu ?”, ”Mitä tämä kokemus kuvaa ?”, ”Mistä kokemus johtuu ?”, ”Mihin 

kokemus johtaa ?”, ”Miten selviytyminen ilmenee ?”, ”Mitkä ovat selviytymistä kuvaavia 

ominaispiirteitä ?”, ”Mitkä tekijät edistävät selviytymistä ?” ja ”Mitkä tekijät heikentävät 

selviytymistä ?” Kysymykset kirjattiin erillisiin tiedostoihin ja niihin etsittiin aineistosta 

vastauksia. Analysointivaiheessa kysymykset helpottivat tutkijaa havaitsemaan aineistosta 

oleellisen. Tässä vaiheessa tutkija hyödynsi käsitekarttoja hahmottaakseen sydäninfarktipotilaan 

ja hänen puolisonsa selviytymiseen yhteydessä olevia syy- ja seuraussuhteita selkeämmin.  

      Tutkimuksessa sovellettiin jatkuvan vertailun menetelmää. Tutkija vertaili ja luokitteli 

ilmiön ominaisuuksia ja ulottuvuuksia ja etsi käsitteiden välisiä suhteita. Aksiaalisessa 

koodauksessa jatkettiin alustavien alakategorioiden ja pääkategorioiden täsmentämistä ja 

tarkasteltiin kategorioiden ominaisuuksia ja niiden ulottuvuuksia. Tässä vaiheessa kartoitettiin 

kategorioiden sisältöä ja myös kategorioiden sisäistä vaihtelua. Edelleen apuna käytettiin 

käsitekarttoja, joiden avulla oli helpompi hahmottaa myös kontekstia, vuorovaikutusta, 

selviytymisen ehtoja ja syyseuraussuhteita. Aksiaalisen koodauksen vaiheessa selvitettiin, mitkä 

tekijät sydäninfarktipotilaan ja puolison selviytymisessä liittyvät vuorovaikutukseen ja 
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dynaamiseen toimintaan. Tutkija palasi myös tässä vaiheessa alkuperäiseen aineistoon. 

Samankaltaisista substantiivisista koodeista muodostettiin isompia ryppäitä, joista muodostettiin 

alakategorioita (Esimerkkinä kuvio 4). (Corbin & Strauss 2008.)  

       Alakategoriat toimivat osateorioiden käsitteinä. Substantiivisia koodeja, alakategorioita ja 

niistä johdettuja abstraktimpeja kategorioita verrattiin toisiinsa pohtien, miten ne ovat 

yhteydessä toisiinsa. Aksiaalisen koodauksen vaiheessa etsittiin selviytymiseen vaikuttavia 

tekijöitä, selviytymistä edeltäviä tekijöitä, selviytymisen toteutumista ja sen seurauksia sekä 

siihen vaikuttavia rakenteellisia, kontekstuaalisia, olosuhteisiin ja toimintaan yhteydessä olevia 

tekijöitä, vuorovaikutustekijöitä ja väliintulevia tekijöitä (Corbin & Strauss 2008). Lisäksi 

pyrittiin löytämään kategorioiden välisten yhteyksien samanaikaisuutta, rajoituksia, ehtoja ja 

seurauksia. Löydetyt kategoriat nimettiin alakategorioiksi ja pääkategorioiksi. (Esimerkki 

pääkategorioista ja alakategorioista liitteessä 7.) 
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SUBSTANTIIVISET KOODIT                           ALAKATEGORIA 

 

Uskon puute omaan selviytymiseen sydäninfarktista 

 

Epävarmuus hallitsee potilaan ajatuksia 

 

Säälin kohteeksi joutuminen murentaa  

itseluottamusta 

 

Puolison ja muiden perheenjäsenten liiallinen  

suojelunhalu potilasta kohtaan  

     

Ulkopuolisuuden kokemus omassa  

sairaustilanteessa 

 

Riippuvuuden kokemus hoitohenkilökunnasta  

lähes kaikessa 

 

Kokemus, että omat voimavarat eivät riitä tilanteen  

hallintaan 

 

Itsensä kokeminen passiivisena avun vastaanottajana 

 

Vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen estää tilanteen  

hallintaa 

 

Kuvio 4. Alakategoria ”Tilanteen hallinnan ja kontrollin tunteen menettäminen” ja sen 

sisältämät substantiiviset koodit 

 

       Aksiaalisen koodauksen vaiheessa kategorioiden ympärille rakentui kokonaisuus, joka 

kuvasi selviytymisen ilmiön kontekstia, samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä ja seurauksia. Sen 

jälkeen analysoinnissa edettiin selektiiviseen koodaukseen, jossa kaikki löydetyt kategoriat 

Tilanteen 

hallinnan ja 

kontrollin 

tunteen 

menettäminen 
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yhdistettiin ydinkategorian kautta. Ydinkategoria ”Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen” 

toteutui kaikissa kategorioissa. Sitä voitiin pitää myös ongelman tärkeimpänä ulottuvuutena.  

       Viimeisessä analyysivaiheessa tarkastelun kohteeksi otettiin sekä sydäninfarktipotilaiden 

selviytymiskokemukset sairaalavaiheessa ja neljän ja kahdentoista kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista että heidän puolisoidensa selviytymiskokemukset potilaan sairaalavaiheessa ja 

neljän ja kahdentoista kuukauden kuluttua potilaan sydäninfarktista. Lisäksi analysoinnin 

kohteeksi otettiin neljän sydäninfarktipotilaan ja neljän puolison kirjoittamat selviytymistä 

kuvaavat esseet, tutkijan kenttämuistiinpanot ja haastattelupäiväkirjat. Substantiiviset koodit 

otettiin uudelleen analysoitavaksi ja ryhmiteltäväksi, koska kehitettävän kokoavan 

substantiivisen teorian luomisen kannalta koettiin luotettavimmaksi tavaksi lähteä liikkeelle 

uudelleen substantiivisista koodeista. Ryhmistä muodostettiin uusia alakategorioita, teoreettisia 

koodeja. Substantiivisia koodeja ja teoreettisia koodeja verrattiin jälleen alkuperäiseen 

aineistoon ja substantiivisten koodien sisältöjä yhdistettiin kuvaamaan teorian lopullisia 

käsitteitä. Seuraavaksi toteutettiin aksiaalinen koodaus, jossa käsitteiden sisältöjä verrattiin 

keskenään niiden ominaisuuksien perusteella. Näin saatiin muodostettua käsitteiden väliset 

suhteet.  

       Koska kaikki analyysiyksiköt oli numeroitu haastatellun potilaan ja hänen puolisonsa 

mukaan, tutkija pystyi analysoimaan samanaikaisesti ja rinnakkain käsitekarttoja hyödyntäen 

avioparien selviytymiskokemuksia sairaalavaiheessa sekä neljän ja 12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. Kaikkien aineistojen yhteisen analysoinnin tuloksena muodostettiin 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymisprosessia kuvaava 

substantiivinen teoria. Käsitekarttojen avulla oli mahdollista hahmottaa myös 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa yhteistä elämäntilannetta sekä sairaalavaiheessa että 

neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Ne helpottivat sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa haastatteluaineiston analysointia rinnakkain. Käsitekarttojen avulla oli helpompi 

ryhmitellä kategorioita ja käsitteitä, tarkastella niiden välisiä suhteita sekä tehdä johtopäätöksiä 

aineistoon perustuvista kategorioista ja niiden välisistä suhteista. (Corbin & Strauss 2008.) 

Käsitekarttojen avulla voitiin hahmottaa selviytyminen dynaamisena vuorovaikutusprosessina. 

       Väitöskirjan yhteenveto-osassa esitetään substantiivinen teoria, jossa kuvataan 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalinen selviytyminen dynaamisina, 

pitkittäisinä selviytymisprosesseina, joiden aikajatkumo alkaa sairaalavaiheesta ja päättyy 12 

kuukautta sydäninfarktin jälkeen.  

 

 



 

72 

 

     4.4  Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

 
Grounded theory –menetelmää soveltavan, laadullisen tutkimuksen eettisiä lähtökohtia on 

arvioitava jokaisen tutkimusvaiheen osalta. Tutkimuksen eettiset ratkaisut perustuivat hyvään 

tieteelliseen käytäntöön (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012), lakiin (488/1999) ja 

asetukseen (986/1999) lääketieteellisestä tutkimuksesta ja terveydenhuollon yleisiin eettisiin 

periaatteisiin (Etene 2001). Lisäksi tutkimuseettisiä valintoja ohjasivat tutkimukseen 

osallistujien antama tietoinen, kirjallinen suostumus ja Helsingin julistus (Rickham 1964). 

Eettiset lait ja suositukset ohjasivat tutkimusaineistojen keruuta, tiedonantajien kohtaamista ja 

haastattelua sekä tulosten raportointia. Tutkimuksen toteuttamiseksi hankittiin sekä Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan lausunto.  

      Tutkijan etiikan ja ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen nähdään ainutkertaisena 

yksilönä, jonka kokemuksia arvostetaan autenttisena, arvokkaana tutkimusaineistona. 

Ihmisarvon kunnioittaminen ja sosiaalisen vastuun vaatimus koskevat sekä tutkimukseen 

osallistuvien kohtelua että myös sen tulosten mahdollisia seurauksia (Kuula 2006). Tutkimuksen 

kaikissa vaiheissa huomioitiin osallistujien integriteetin kunnioittaminen siten, että ihmisen 

ainutlaatuista fyysistä ja psyykkistä kokonaisuutta, tietoisuutta, kokemuksia, arvoja ja 

vakaumusta ei loukattu (Etene 2001). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa teoriatietoa 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa hyvän hoitotyön kehittämiseksi.        

       Tässä tutkimuksessa ihmisen vapaan tahdon kunnioittaminen merkitsi tutkimukseen 

osallistuvien vapaaehtoista osallistumista tutkimukseen ja mahdollisuutta halutessaan kieltäytyä 

osallistumisesta missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, myös jälkikäteen. Ennakkosuunnittelun 

avulla pyrittiin ehkäisemään tutkimukseen osallistujille aiheutuvia mahdollisia haittoja. Tutkija 

otti huomioon seurauseettiset näkökulmat pohtiessaan, miten tutkimuksen tiedonantajien 

kokemuksia kuvaillaan artikkeleissa ja väitöskirjan yhteenveto-osassa, ettei heitä tunnisteta tai 

leimata ja ettei heidän todellisuuttaan myöskään silotella.  

       Eettiset kysymykset olivat läsnä kaikissa tutkimuksen vaiheissa, aiheen valinnasta 

tutkimustulosten vaikutuksiin saakka. Uuden tiedon hankkimista tutkimuskohteesta voitiin pitää 

tutkimuseettisesti perusteltuna motivaation ja kiinnostuksen lähteenä. Tutkija sitoutui 

tutkimuseettisiin periaatteisiin, jotka ovat hyvän tekeminen, pahan tekemisen välttäminen, 

oikeudenmukaisuus ja autonomian kunnioittaminen. Tutkimuksen osallistujiksi valinta tapahtui 

teoreettisella otannalla siten, että tiedonantajiksi valittiin henkilöitä, joilla oli omakohtainen 

kokemus akuutista sydäninfarktista potilaan tai puolison näkökulmasta (Fossey ym. 2002). 

Lisäksi kriteerinä oli, että tutkimukseen osallistujalla ei ollut kognitiivisia, asioiden 
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ymmärtämiseen ja muistamiseen liittyviä ongelmia. Tutkija selvitti tiedonantajien 

sisäänottokriteerit sydäninfarktipotilaiden ohjauksesta vastaaville hoitajille molemmissa 

sairaaloissa, että he tiesivät, millaisia sydäninfarktipotilaita ja puolisoita tutkimuksen 

tiedonantajiksi toivottiin. Tutkimukseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen.  

      Kaikkia osallistujia informoitiin etukäteen sekä kirjallisesti että suullisesti. Heille kerrottiin 

tutkimuksen tarkoituksesta, haastattelunauhojen säilyttämisestä, puhtaaksikirjoittamisesta sekä 

nauhojen ja kirjoitetun aineiston asianmukaisesta hävittämisestä. Heille kerrottiin myös 

anonymiteetin turvaamisesta ja mahdollisuudesta keskeyttää tutkimus missä vaiheessa tahansa 

niin halutessaan. Lisäksi heille annettiin tutkimuksesta kertova kirjallinen saatekirje. Riittävän 

tiedon antaminen tutkimuksesta osallistujille on tärkeä tutkimuseettinen periaate, koska 

osallistujien on oltava tietoisia siitä, mihin he suostuvat, mitkä ovat tutkimuksen tarkoitus ja 

tavoitteet, millä menetelmällä tietoa hankitaan ja millaisia hyötyjä ja haittoja tutkimukseen 

osallistumisesta heille voi aiheutua (Tuomi & Sarajärvi 2009).  

       Tutkija valmistautui huolellisesti haastattelutilanteisiin ja pyrki luomaan avoimen ja 

luottamuksellisen ilmapiirin heti haastattelun alkuvaiheessa, koska haastateltavien 

jännittyneisyys olisi saattanut heikentää tutkimusaineiston todenmukaisuutta estäen 

haastateltavia kertomasta kokemuksistaan aidosti. Haastatteluiden aikana ilmapiiri oli 

levollinen, haastateltavat eivät jännittäneet haastattelijaa, eikä yksikään haastateltavista 

keskeyttänyt tutkimukseen osallistumista missään vaiheessa. Ensimmäinen haastattelu tapahtui 

sekä potilaan että puolison osalta sairaalassa, huoneessa, jossa ei ollut läsnä muita. Kukaan ei 

kuullut eikä häirinnyt haastattelijan ja haastateltavan keskustelua. Toinen ja kolmas haastattelu 

tapahtuivat potilaan ja puolison kotona kenenkään häiritsemättä ja kuulematta haastatteluita.  

       Tutkimukseen osallistujan kotona tapahtuvaan haastatteluun liittyi erityisiä eettisiä 

haasteita. Aineistonkeruutilanteessa tutkijan oli huomioitava potilaan ja puolison anonymiteetin 

ja yksityisyyden suojaamisen ja kunnioittamisen merkitys. Tutkija koki olevansa sekä tutkijan 

roolissa että myös vieraana tutkimukseen osallistuvan kodissa. Se edellytti hienotunteisuutta ja 

tutkimukseen osallistuvan ehdoilla etenemistä. (Kylmä 2008.) Toisaalta tutkija sai 

havainnoimalla paljon sellaista tietoa perheestä heidän omassa elinympäristössään, mikä ei olisi 

tullut esiin haastatteluissa sairaalassa. 

     Tutkimusaineisto kerättiin avoimin menetelmin. Grounded theory –menetelmään 

sitoutuminen vaati tutkijalta teoreettista herkkyyttä erityisesti jatkuvan vertailun menetelmää ja 

koodausprosessia toteutettaessa ja ydinkategorian tunnistamisessa (Corbin & Strauss 2008). 

Muistiinpanojen ja haastattelupäiväkirjojen kirjoittaminen toimivat avoimuuden ja eettisen 

kurinalaisuuden takaajina, koska niiden myötä tutkija reflektoi myös omaa asemaansa 
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tutkimusprosessin eri vaiheissa. Teoreettinen herkkyys ja oivaltamis- ja ymmärtämiskyky 

kehittyivät suhteessa tutkimusaineistoon ja tiedonantajiin tutkimusprosessin aikana. Myös 

tutkijan kliininen kokemus sydäninfarktipotilaan hoitotyöstä auttoi ymmärtämään niitä asioita, 

joita sydäninfarktipotilaat ja heidän puolisonsa kuvailivat. Toisaalta kliininen kokemus voi 

heikentää puolueettomuutta, sillä tutkija saattoi olettaa ymmärtäneensä, mitä tiedonantajat 

kertoivat, mutta tutkijan oma kokemus ja tulkinta saattoivat estää tiedonantajien merkitysten 

saavuttamista (Tuomi & Sarajärvi 2009).  

      Teoreettista herkkyyttä lisäsi myös tutkijan perehtyminen aikaisempaan tutkimukseen 

keskeisten käsitteiden määrittelemiseksi ennen empiiristä tutkimusta. Koska tutkija halusi 

välttää tutkimusten ohjaavan vaikutuksen aineistonkeruu- ja analyysivaiheessa, hän perehtyi 

laajemmin sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa selviytymistä koskevaan 

tutkimukseen vasta analyysiprosessien jälkeen. (Strauss & Corbin 1998.) Tutkija ei myöskään 

laatinut aikaisempaan kirjallisuuteen perustuvaa viitekehystä ennen tutkimusaineiston keruuta ja 

analysointia, ettei se ohjaisi häntä aineiston analyysivaiheessa (Holloway & Todres 2010).  

       Henkilökohtainen kokemus akuuttiin sydäninfarktiin sairastumisesta tai puolison kokemus 

läheisen sairastumisesta tekivät aiheen sensitiiviseksi tutkimukseen osallistuville, koska 

ensimmäinen haastattelu tapahtui varhaisessa vaiheessa, potilaan ollessa vielä sairaalassa. 

Tutkija kiinnittikin erityistä huomiota potilaiden suojelemiseen ja hyvinvointiin heitä 

haastatellessaan tarkkaillen sekä potilaan fyysistä vointia että mahdollista emotionaalista 

herkistymistä. Lisäksi tutkija huomioi sensitiivisyyden ja varovaisuuden potilaiden puolisoita 

haastatellessaan, koska puolisot olivat huolissaan läheisensä selviytymisestä ja saattoivat 

herkistyä tilanteen vakavuudesta.  

      Tutkija haastatteli potilasta ja hänen puolisoaan erikseen, koska hän uskoi kahdenkeskisen 

haastattelun takaavan yksityisen ja turvallisen kontekstin, jossa haastateltavan olisi helpompi 

kertoa henkilökohtaisista kokemuksistaan ja mahdollisesti arkaluontoisista ja emotionaalisesti 

sensitiivisistä asioista. Jos potilasta ja puolisoa olisi haastateltu samanaikaisesti, toinen heistä 

olisi voinut olla dominoivampi ja toisen kokemus olisi siten saattanut jäädä ilmaisematta. Kun 

potilasta ja puolisoa haastateltiin erikseen, he saattoivat ilmaista kokemuksiaan vapaammin. 

(Åstedt-Kurki ym. 2001.) Sekä potilaiden että puolisoiden haastatteluissa ilmeni, että molemmat 

osapuolet halusivat suojella toinen toistaan tilanteen vakavuudelta ja sen aiheuttamilta 

ahdistavilta tunteilta ja peloilta. Potilaat paljastivat tutkijalle, että he eivät kertoneet 

puolisoilleen akuutissa vaiheessa tilanteen todellista vakavuutta ja toisaalta puolisot pyrkivät 

suojelemaan potilasta esiintyen urheampina kuin sisimmässään kokivatkaan.  
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      Tilanteen sensitiivistä havainnointia helpotti tutkijan sairaanhoitajan ammatti ja pitkä 

työkokemus. Tutkija pyrki päättämään haastattelun aina siten, että tutkimukseen osallistuja sai 

kertoa, miten oli haastattelun kokenut. Lisäksi oli tärkeää varmistaa, että mikään asia ei jäänyt 

vaivaamaan tutkimukseen osallistujia. Toisaalta henkilökohtainen vakavan sairauden tai 

kokemuksen läpikäyminen saattoi vahvistaa osallistujia niin, että he olivat kykeneviä kertomaan 

omista kokemuksistaan (Kylmä 2008). Tutkija pyrki sydäninfarktipotilaita ja heidän 

puolisoitaan haastatellessaan kuuntelemaan heidän kokemuksiaan avoimin mielin ja 

sulkeistamaan sairaanhoitajan työssä kertyneen kliinisen kokemustiedon.  

       Eettisenä haasteena koettiin kärsivällinen pidättäytyminen induktiivisessa päättelyssä, mikä 

vaati runsaasti aikaa aineistoon paneutumiseen ja sen sisäisen logiikan ja ytimen löytämiseen 

(Kylmä 2008). Tutkija koki haasteena sen, että hän varmasti löysi ydinilmiön ja ydinkategorian, 

sillä analysointiprosessin alkuvaiheessa monet tärkeiltä tuntuvat asiat veivät suuren osan 

huomiosta ja vaarana oli keskittyminen tärkeän ilmiön reunalla oleviin seikkoihin. 

Analysointivaiheessa oli tärkeää toisaalta eläytyä tutkimuksen tiedonantajien todellisuuteen ja 

kokemuksiin, mutta toisaalta myös etääntyä niistä ja tarkastella ilmiötä erilaisten sosiaalisten 

prosessien muodostamana kokonaisuutena. Totuuden etsimistä ja tiedon luotettavuutta 

ilmaisevat normit ohjasivat tutkijaa noudattamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja 

esittämään luotettavia tuloksia. Tähän kuuluivat haastatteluaineiston keruu, käsittely ja 

asianmukainen arkistointi, mitkä mahdollistivat tiedon luotettavuuden ja tarkistettavuuden. 

Uuden tiedon tuottamisen lisäksi tutkija pyrki uuden tiedon etsimisessä avoimuuteen, 

kriittisyyteen ja omien ennakko-olettamusten sulkeistamiseen. (Kuula 2006.) Lisäksi tutkimusta 

ohjasi järjestelmällinen epäily siten, että johtopäätöksiä lykättiin, kunnes aineiston 

saturoituminen antoi vankan pohjan niille.  

      Tutkijan pitkä työskentely alkuperäisten aineistojen kanssa sisälsi käsitteiden täsmentämistä 

ja suhteuttamista ja ilmiön kokonaisuuden hahmottamista eri näkökulmista. Aineisto ikään kuin 

”eli” tutkijan mielessä. Analyysiä tapahtui siihen saakka, kunnes kuvaus substantiivisesta 

teoriasta tutkimusraportin yhteenveto-osaan oli kirjoitettu (Strauss & Corbin 2008). Tutkija 

pyrki esittämään tutkimustulokset kattavasti ja objektiivisesti, mutta kuitenkin säilyttämään 

tulosten yhteyden tiedonantajien kokemuksiin. Objektiivisuus ilmeni avoimuutena ja haluna 

kuunnella, mitä tutkimuksen tiedonantaja kertoi (Strauss & Corbin 1998). Objektiivisuutta 

saattoivat kuitenkin heikentää tutkijan antamat merkitykset ja tulkinnat asioille.  

      Tutkimukseen osallistujien anonymiteetti turvattiin kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. 

Koska grounded theory –menetelmää soveltavassa tutkimuksessa osallistujien määrä ei ole 

suuri, vaan se määräytyy aineiston saturaation perusteella, oli tärkeää huolehtia, että 
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tutkimuksen osallistujia ei voida tunnistaa missään tutkimuksen vaiheessa. Sen vuoksi 

tutkittavan elämän kontekstia ei kuvattu siten, että osallistuja olisi voinut paljastua. 

Raportoinnissa oli tärkeää kuvata tutkittavaa ilmiötä osallistujien näkökulmasta niin, että kuvaus 

ei loukkaa kenenkään osallistujan ihmisyyttä. (Draper ym. 2004, Kylmä 2008.) Suoria 

lainauksia käytettiin niin, että tiedonantajia ei voida tunnistaa (Strauss & Corbin 2008). 

      Tutkimusartikkeleiden keskeiset tulokset päädyttiin esittämään myös suomeksi yhteenveto-

osassa, koska tutkija tahtoi huomioida myös ne suomalaiset lukijat, jotka eivät kykene lukemaan 

englanninkielisiä artikkeleita.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 

 

Tutkimustulokset muodostuvat neljästä sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä eri 

vaiheissa kuvaavasta osateoriasta, jotka esitetään liitteenä olevissa artikkeleissa (I-IV), sekä 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymisprosessia kuvaavasta 

kokoavasta substantiivisesta teoriasta, joka esitetään luvussa 5.1. Sen jälkeen yhteenveto-osassa 

esitetään tutkimusartikkeleiden keskeisimmät tulokset aikajärjestyksessä (luvut. 5.2-5.5.). Allaoleva 

kuvio havainnollistaa muodostettuja osateorioita ja kokoavaa substantiivista teoriaa.  

 

 

 

 

Kuvio 5. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä kuvaavat osateoriat ja kokoava 

substantiivinen teoria 
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5.1 Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessia 
kuvaava kokoava substantiivinen teoria  
 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä dynaamisena prosessina kuvaava 

substantiivinen teoria kehitettiin kolmen sydäninfarktipotilaan selviytymistä kuvaavan 

haastatteluaineiston (sairaalavaihe, neljä kk sydäninfarktista ja 12 kk sydäninfarktista) ja kolmen 

sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä kuvaavan haastatteluaineiston (sairaalavaihe, neljä kk 

sydäninfarktista ja 12 kk sydäninfarktista), neljän sydäninfarktipotilaan kirjoittaman esseen ja 

neljän sydäninfarktipotilaan puolison kirjoittaman esseen analysoinnin sekä muistiinpanojen ja 

haastattelupäiväkirjojen analysoinnin pohjalta. Kokoavan substantiivisen teorian muodostamisen 

alkuvaiheessa jokainen aineisto pilkottiin uudelleen substantiivisiksi koodeiksi ja 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä kuvaava aineisto analysoitiin rinnakkain. 

Analyysi eteni selektiiviseen koodaukseen ja ydinkategorian muodostamiseen saakka noudattaen 

edellä kuvattua analyysiprosessia (s. 64-69). 

      Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymisprosessia kuvaavassa 

substantiivisessa teoriassa esitetään heidän selviytymisensä ja siihen liittyvät tekijät viitenä 

dynaamisena prosessina. Substantiivisen teorian ydinkategoria on ”Psykososiaaliseen tasapainoon 

pyrkiminen” ja se ilmenee ydinprosessina pääkategorioissa ”ongelmanratkaisukeskeinen, 

toimintakeskeinen, seesteinen, epävarma ja sairauskeskeinen selviytymisprosessi.” 

Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen selittää selviytymisprosessin vaihtelua aineistossa. 

Ydinkategoria ja pääkategoriat muodostavat teorian keskeiset käsitteet.  

      Ydinkategoria ”Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen” kuvaa sydäninfarktipotilaan ja 

hänen puolisonsa selviytymisen ilmiön ydinolemusta ja kaikki kategoriat ovat selkeässä yhteydessä 

siihen (Kuvio 6). Ilmiö ”psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen” on olennainen, sillä se on läsnä 

sekä jokaisen sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa yksilöllisessä selviytymiskokemuksessa 

ja myös avioparin yhteisen selviytymisprosessin keskeisenä juonteena.  

     Selviytymisprosesseja kuvaavien käsitteiden välisiä suhteita kuvaavat perhedynamiikan 

toimivuus, asioiden jakaminen ja sosiaalinen tuki. Lisäksi psykososiaaliseen tasapainoon 

pyrkiminen ilmenee suhteessa kausaalisiin, kontekstuaalisiin, vuorovaikutukseen yhteydessä oleviin 

ja erilaisiin yksilöllisiin tekijöihin. Teoria koostuu ydinkategorian ja pääkategorioiden lisäksi 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessiin vaikuttavista kausaalisista, 

kontekstuaalisista, vuorovaikutukseen yhteydessä olevista ja yksilöllisistä tekijöistä. 
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Kuvio 6. Substantiivinen teoria ”Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen”  

- sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytyminen sosiaalisena prosessina 

 

Ydinkategoria: PSYKOSOSIAALISEEN TASAPAINOON PYRKIMINEN 
Perhedynamiikan toimivuus, asioiden jakaminen ja sosiaalinen tuki 

 

 

SYDÄNINFARKTIPOTILAAN JA HÄNEN PUOLISONSA 

SELVIYTYMISPROSESSIIN LIITTYVÄT  TEKIJÄT 

Kausaaliset tekijät; 

sydäninfarkti oireineen, 

hoitomenetelmineen ja 

elämän muutos-

vaatimuksineen 

Kontekstuaaliset tekijät; 

aikajatkumo, fyysinen, 

sosiaalinen, 

emotionaalinen ja 

kognitiivinen ympäristö 

Vuorovaikutukseen 

yhteydessä olevat, 

samanaikaisesti 

vaikuttavat tekijät, 

perhedynamiikka 

Yksilölliset fyysiset, 

emotionaaliset, kogni-

tiiviset ja sosiaaliset 

voimavarat, koherenssin 

tunne, selviytymisstrategiat 
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Ydinkategoria ”Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen” 

 
Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen on dynaaminen prosessi, joka ilmenee 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalisena kokemuksena sekä myös suhteessa 

vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa ja suhteessa ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen. 

Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen ilmenee sisäisenä prosessina heijastaen niitä 

merkityksiä, ajatuksia ja tunteita, joita sydäninfarktipotilas ja hänen puolisonsa kokevat suhteessa 

sydäninfarktiin psykososiaalista tasapainoa kuormittavana tekijänä. Sisäisenä prosessina 

psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen ilmenee sekä emotionaalisella että kognitiivisella tasolla. 

Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen ilmenee dynaamisena, aaltomaisena liikkeenä, jolle on 

tyypillistä mielialan ja jaksamisen vaihtelu. Selviytymisprosessi kuvaa psykososiaaliseen 

tasapainoon pyrkimistä suhteessa elämäntilanteen hallintaan. Psykososiaaliseen tasapainoon 

pyrkiminen ilmenee myös sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa suhteessa sosiaaliseen 

ympäristöön, sillä sekä sydäninfarktipotilas että hänen puolisonsa saattavat kokea uhkia, 

epävarmuutta ja pelkoja suhteessa muuttuneeseen elämäntilanteeseen, vuorovaikutussuhteisiin sekä 

rooleihinsa perheessä, työelämässä ja yhteiskunnan jäsenenä.  

      Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen ilmenee myös sosiaalisella vuorovaikutuksen ja 

käyttäytymisen tasolla. Erilaiset roolit sisältävät erilaisia odotuksia ja tehtäviä, mutta samankin 

roolin sisällä sydäninfarktipotilas tai hänen puolisonsa voivat ottaa erilaisia asemia. Potilaan tai 

hänen puolisonsa koherenssin tunne, aiempi elämänkokemus ja kokemus tilanteen hallittavuudesta 

vaikuttavat roolien sisältöön. Jos sydäninfarktipotilas tai hänen puolisonsa joutuvat muuttamaan 

roolejaan sydäninfarktin jälkeen paljon, he voivat kokea kuormittumista ja psykososiaalisen 

tasapainon murentumista. Roolimuutos on kuormittava potilaan tai hänen puolisonsa joutuessa 

luopumaan mielekkäästä, tärkeäksi koetusta roolista tai hänen joutuessaan omaksumaan uuden 

roolin ja tehtävän, jonka hän kokee emotionaaliset tai fyysiset voimavaransa tai tietotaitotasonsa 

ylittäväksi. (Art. II). Toisaalta puoliso voi kuormittua ja stressaantua joutuessaan omaksumaan 

potilaalle aiemmin kuuluneita tehtäviä, jos ne ovat fyysisesti raskaita tai paljon uutta tietotaitoa ja 

harjoittelua vaativia.  

 

”On ahdistavaa ottaa niitä sen tehtäviä, kun omat saappaat on paljon pienemmät. Se niin kuin 

stressaa, että selviytyykö sitä…” (5 puoliso) 
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”Kaikkia ihan yksinkertaisia asioita mietin, kun mies on hoitanut kaikki pankkiasiat ja kaikki 

veroasiat, enhän mä tiedä oikeastaan tästä talon hoidosta, en mistään sähköjutuista, tuuletuksesta, 

ilmastoinnista, en pankkiasioiden hoidosta, auton renkaiden vaihdosta ja ihan tämmösiä käytännön 

asioita pohdin.” (8 puoliso) 

 

 

Jos potilaan rooli muuttuu vastuullisesta huolenpitäjän roolista autettavan perheenjäsenen rooliksi, 

potilas voi masentua omasta heikkoudestaan ja hänen selviytymistään voivat murentaa häpeän ja 

syyllisyyden tunteet. Ne saattavat heikentää myös potilaan koherenssin tunnetta ja itsetuntoa. 

Seuraava alkuperäinen ilmaisu kuvaa potilaan kokemusta omasta heikentyneestä selviytymisestä ja 

voimattomuudesta, joka aiheuttaa häpeän tunteita. 

 

”Karvaalta  tuntuu, niin  ettei  mihinkään, vaikka  söisi  tabletteja  tusinan  niin  ei  mitään  toiveita, 

siltä  tuntuu, en  valehtele, ei  mitään  enää saa, ei oo mitään virkaa enää, eikä jaksa …  enhän 

minä  saa  kohta  edes  housujanikaan  nostaa.” (3 potilas, osajulk.3) 

 

 

Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen on myös aikajatkumolla muuttuva, kompleksinen 

prosessi. Sekä sydäninfarktipotilas että hänen puolisonsa kokevat akuutissa sydäninfarktitilanteessa 

hämmennystä, kuormittumista ja stressaantumista ja pyrkivät saavuttamaan tasapainon suhteessa 

voimavaroihinsa, ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja pelkoihinsa. Psykososiaaliseen tasapainoon 

pyrkiminen kuvaa keskeisenä ilmiönä myös sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä 

prosessina pitkällä aikavälillä, neljän ja kahdentoista kuukauden kuluttua sydäninfarktista. 

Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen on dynaaminen, sosiaalinen vuorovaikutusprosessi, jossa 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa kokemus tilanteen hallittavuudesta ja seesteisyydestä 

vaihtelee. Selviytymisprosessin muotoutumiseen liittyvät sekä potilaan sydäninfarktista toipuminen, 

sairauden saama merkitys perheen elämäntilanteessa että perhedynamiikka.   

   

 

Erilaiset selviytymisprosessit  

 
 

Substantiivisen teorian pääkategoriat kuvaavat sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymistä ja psykososiaaliseen tasapainoon pyrkimistä viitenä erilaisena selviytymisprosessina, 

jotka ovat ongelmanratkaisukeskeinen, toimintakeskeinen, seesteinen, epävarma ja sairauskeskeinen 

selviytymisprosessi. Selviytymisprosessit nousivat tutkimusaineiston sisällöstä ja niiden luonteessa 

on havaittavissa kaksi erilaista juonnetta. Tällöin ongelmanratkaisukeskeinen, toimintakeskeinen ja 

sairauskeskeinen selviytymisprosessi kuvaavat sitä, mikä on prosessin etenemiselle keskeinen piirre 
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ja mihin potilas ja puoliso keskittyvät, kun taas seesteinen ja epävarma selviytymisprosessi 

kuvaavat enemmän sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa kokemusta siitä, miten he ovat 

selviytymisprosessin kokeneet. Seesteinen ja epävarma selviytymisprosessi ovat tyypillisiä niille 

aviopareille, jotka suhtautuvat selviytymisvaatimuksiin tunteella. Ne ilmentävät 

selviytymisprosessin emotionaalista perspektiiviä, kun taas ongelmanratkaisukeskeinen, 

toimintakeskeinen ja sairauskeskeinen selviytymisprosessi ilmentävät enemmän kognitiivista 

perspektiiviä. Ongelmakeskeisessä, toimintakeskeisessä ja sairauskeskeisessä 

selviytymisprosessissa on jokin tekijä (ongelma, toiminta, sairaus), joka ohjaa 

selviytymisstrategioiden valintaa ja voimavarojen suuntaamista, kun taas seesteisessä ja 

epävarmassa selviytymisprosessissa avioparin selviytyminen ohjautuu enemmän tunnetasolla. 

Ongelmakeskeiselle, toimintakeskeiselle ja sairauskeskeiselle selviytymisprosessille on tyypillistä 

keskittyminen johonkin konkreettiseen, kun taas epävarmalle selviytymisprosessille on tyypillistä 

konkreettisten kiinnekohtien puuttuminen. Lisäksi ongelmakeskeisessä ja toimintakeskeisessä 

selviytymisprosessissa ilmenee tavoitteellisuutta, mikä puuttuu epävarmasta selviytymisprosessista. 

Seesteiselle selviytymisprosessille keskeistä on, että se pohjautuu joko hengelliseen vakaumukseen 

tai arvoihin, jotka luovat vankan perustan tasapainoisuudelle ja hyvinvoinnille. 

 

 

Ongelmanratkaisukeskeinen selviytymisprosessi 

 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessi voidaan määritellä 

ongelmanratkaisukeskeisenä, kun heidän suhtautumistaan sydäninfarktiin elämän muutostilanteena 

kuvaa jo sairaalavaiheessa tilanteen hallinnan ja kontrollin tunteen etsiminen. (Art. I ja II). He 

pohtivat sydäninfarktin merkitystä sekä potilaan näkökulmasta että koko perheen elämäntilanteen 

kannalta. He miettivät, millaisia elämänmuutoksia sydäninfarkti aiheuttaa ja miten niitä voidaan 

toteuttaa. Sekä sydäninfarktipotilas että hänen puolisonsa uskaltavat ilmaista tunteitaan ja pelkojaan 

ja keskustella vakavista asioista avoimesti. Heillä on vahva koherenssin tunne. Heidän 

selviytymiselleen on tyypillistä psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen sekä emotionaalisella 

että kognitiivisella tasolla tilannetta aktiivisesti käsitellen. 

       Ongelmanratkaisukeskeiselle selviytymisprosessille on tyypillistä, että sekä 

sydäninfarktipotilas että hänen puolisonsa hyväksyvät tilanteen viimeistään neljän kuukauden 

kuluessa sydäninfarktista. (Art. III ja IV). Heille on tyypillistä tietoinen ajatusten kontrollointi, 

avoin ja rakentava vuorovaikutus sekä johdonmukainen tarttuminen sydäninfarktista toipumisessa 

ilmenneisiin ongelmiin. He eivät elä epävarmuudessa tai epätietoisuudessa, vaan selvittävät 
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loogisesti, miten olisi parasta toimia missäkin tilanteessa. Heidän arkielämäänsä kuvaa rohkeus ja 

sisukkuus. Heillä on myös käytössään runsaasti fyysisiä, emotionaalisia, kognitiivisia ja sosiaalisia 

voimavaroja, jotka ovat yhteydessä vahvaan koherenssin tunteeseen ja kokemukseen tilanteen 

hallittavuudesta. Fyysisenä voimavarana ilmenee potilaan hyvä peruskunto ja aktiivinen liikunnan 

harrastaminen. Myös puoliso kokee fyysisen ja henkisen terveytensä ja voimavaransa hyviksi. Sekä 

sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa emotionaalisena ja sosiaalisena voimavarana ovat 

perhe, ystävät ja luottamukselliset ihmissuhteet. Lisäksi sydäninfarktipotilaalle ja hänen 

puolisolleen on tyypillistä useiden erilaisten selviytymisstrategioiden soveltaminen. He käyttävät 

sekä ongelma-, tunne- ja merkityskeskeisiä selviytymisstrategioita että hengellistä, eksistentialistista 

että proaktiivista selviytymisstrategiaa.  

       Kahdentoista kuukauden kuluttua sydäninfarktista potilaan ja puolison selviytymisprosessia 

kuvaa tulevaisuuskeskeinen orientaatio. Sydäninfarktilla ei ole enää keskeinen asema heidän 

elämässään, vaan elämä jatkuu sekä sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa yksilöllisten 

tavoitteiden että myös heidän yhteisten päämääriensä suuntaisesti. Elämä koetaan mielekkäänä ja 

johdonmukaisena. (Art. III ja IV). 

 

Toimintakeskeinen selviytymisprosessi 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessi määritellään toimintakeskeiseksi, 

kun heidän selviytymistään sairaalavaiheessa luonnehtii tilanteen hallinnan ja kontrollin tunteen 

etsiminen ja pyrkimys normaalin arjen toimintojen konkreettiseen ylläpitämiseen. Sekä 

sydäninfarktipotilaalle että hänen puolisolleen on tärkeää arjen jatkuvuuden ja turvallisuuden 

säilyminen. He pyrkivät jatkamaan elämää entiseen tapaan. Heillä ei ole voimavaroja käsitellä 

sydäninfarktitilanteeseen liittyviä pelkojaan ja ahdistavia tunteitaan. He kieltävät tilanteen 

vakavuuden. Heidän on vaikea eläytyä toinen toisensa asemaan ja siten he eivät myöskään kykene 

tukemaan toisiaan akuutissa tilanteessa. (Art. I ja II) 

 

”Silti ajattelee niin kuin ei olisi mitään, vaikka sitten onkin, sitä salaa tilanteen vakavuuden 

itseltään, ei halua tietää, sen taudin vakavuuden haluaa niin kuin kieltää, ainakin mulla oli niin, ne 

olisi pitänyt nuo polkemiset ja muut tehdä jo ennemmin, mutta kun pelotti, että jos jotakin 

paljastuu.” (16 potilas) 

 

 

”Kyllä mä niinku tietoisesti yritän välttää vakavasta asiasta puhumista, se suojaa mua ja mun 

vaimoa.”(3 potilas) 
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Vielä neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista sekä potilas että hänen puolisonsa välttävät 

tilanteen vakavuuden kohtaamista. Sydäninfarktin jatkohoidossa kotona keskitytään konkreettisiin 

asioihin, kuten lääkehoitoon, ruokavaliomuutoksiin ja liikunnan lisäämiseen, mutta puolisot eivät 

edelleenkään jaa sydäninfarktiin liittyviä tunteita ja pelkoja keskenään. He pyrkivät säilyttämään 

elämän loogisuuden ja johdonmukaisuuden pitämällä kiinni turvallisista arkirutiineista. Heidän 

koherenssin tunteensa on heikko ja heidän elämäänsä ohjaavat arjen rutiinit. Tilanteen vakavuuden 

kieltäminen aiheutuu kyvyttömyydestä käsitellä omia vaikeiksi koettuja tunteita ja kyvyttömyydestä 

jakaa niitä keskenään. Kieltäminen toimii tavallaan puolustusmekanismina, kun emotionaaliset 

voimavarat eivät riitä tilanteen käsittelyyn. Vaikeat tunteet tiedostetaan, mutta sydäninfarktipotilas 

ja hänen puolisonsa eivät pysty puhumaan niistä, vaan kokevat turvallisempana keskittyä 

konkreettiseen tekemiseen. (Art. III ja IV). 

       Kahdentoista kuukauden kuluttua sydäninfarktista potilaan ja hänen puolisonsa 

psykososiaaliseen tasapainoon pyrkimistä kuvaa edelleen toimintakeskeinen selviytymisorientaatio. 

Sekä sydäninfarktipotilas että hänen puolisonsa soveltavat eniten palliatiivisia, repressiivisiä, 

välttämisorientoituneita ja konkreettisia selviytymisstrategioita. Palliatiivisen selviytymisstrategian 

soveltaminen tähtää sairauden aiheuttaman epämiellyttävyyden vähentämiseen. Sydäninfarktipotilas 

ja hänen puolisonsa yrittävät ajatella jotakin muuta kuin sydäninfarktia ja sitoutua toimintaan, mikä 

ei liity sairauteen ja näin välttää tilanteen kohtaamista. Konkreettinen selviytymisstrategia sisältää 

tehtäväorientoitunutta toimintaa ja keskittymistä arkirutiineihin. Toimintaan keskittyminen antaa 

kokemuksen onnistumisesta, mikä on tärkeä selviytymistä edistävä tekijä. Repressiivinen ja 

välttämisorientoitunut selviytymisstrategia kuvaavat sekä sydäninfarktipotilaan että hänen 

puolisonsa tarvetta kieltää tilanteen vakavuus. (Art. III ja IV). 

 

 

Seesteinen selviytymisprosessi 

 

 

Seesteiselle selviytymisprosessille on tyypillistä, että sydäninfarktipotilas ja hänen puolisonsa 

suhtautuvat tilanteeseen rauhallisesti, hyväksyvät sydäninfarktin ja etsivät tilanteen hallinnan ja 

kontrollin tunnetta yhdessä jo potilaan sairaalavaiheen aikana. He keskustelevat sydäninfarktista 

avoimesti ja pohtivat tilanteen merkitystä elämän tarkoituksen näkökulmasta. (Art. I ja II). 

       Sydäninfarktipotilas ja hänen puolisonsa luottavat fyysisiin, emotionaalisiin, kognitiivisiin ja 

sosiaalisiin voimavaroihinsa. Heillä on vahva koherenssin tunne ja he kokevat elämänsä 

mielekkäänä, merkityksellisenä ja johdonmukaisena. Useilla aviopareilla seesteisen 
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selviytymisprosessin kulmakivenä on hengellinen vakaumus ja usko Jumalan johdatukseen. He 

kokevat myös rukouksen voimaannuttavana tekijänä. Heidän selviytymistään neljän kuukauden 

kuluttua sydäninfarktista kuvaa avoin vuorovaikutus, asioiden keskinäinen jakaminen ja hyvin 

toimiva perhedynamiikka. (Art. III ja IV). 

       Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä kahdentoista kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista kuvaa hengellinen selviytymisorientaatio. Sekä sydäninfarktipotilas että hänen 

puolisonsa soveltavat useita erilaisia selviytymisstrategioita, joita ovat mm. hengellinen, 

eksistentiaalinen, ongelma-, tunne- ja merkityskeskeinen sekä proaktiivinen selviytymisstrategia. 

Proaktiivinen selviytymisstrategia ilmenee toiveikkaana suhtautumisena tuleviin haasteisiin 

voimavaraisesti. Elämän tarkoituksen kokeminen on yhteydessä turvalliseen, luottavaiseen ja 

positiiviseen asennoitumiseen. Tulevaisuus ei aiheuta pelkoja ja epävarmuutta. (Art. III ja IV). 

 

Epävarma selviytymisprosessi 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa epävarma selviytymisprosessi ilmenee tilanteen hallinnan 

ja kontrollin menettämisenä ja kokemuksena fyysisestä ja henkisestä epätasapainosta jo 

sairaalavaiheessa. Sekä sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa mielialaa kuvaavat 

ahdistuneisuus, stressaantuneisuus ja masentuneisuus. Tilannetta vaikeuttaa puolisoiden avoimen 

keskinäisen vuorovaikutuksen puute ja vaikeiden tunteiden ja pelkojen kätkeminen toinen 

toiseltaan. (Art. I ja II). 

       Epävarma selviytymisprosessi jatkuu edelleen neljän ja 12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. Sekä sydäninfarktipotilas että hänen puolisonsa elävät pelon ja epävarmuuden 

kuormittamassa arjessa. Heidän selviytymistään heikentää tiedon puute potilaan jatkohoitoa 

koskevista asioista. (Art. III ja IV ). 

 

”Se on niin, että kun sitä palapeliä on ruvettu kokoamaan sen tilanteen jälkeen, niin ne 2 palaa on 

ikään kuin koottu yhdessä, mutta se kotona selviytyminen, sille palalle ei löydy vielä sopivaa 

kohtaa, ne ei kyllä antaneet minkäänlaista ohjausta jatkohoidosta kotona, ei niin sitten mitään 

minkäänlaista selvitystä annettu siitä, että kuinka se jatkohoito tapahtuu.” (28 potilas) 

 

”Se jatkohoito, kuinka siinä selviytyy, siitä ei puhuta tarpeeksi, se on kuin hyppy tuntemattomaan, 

että kuinka paljon uskaltaa itseänsä rasittaa, että mikä on kunto, kuinka on oikein hengissä ja mikä 

on syketaso, kuinka paljon se saa nousta – kun ei niistä puhuta tarpeeksi, ei mitään, ei halaistua 

sanaa.” (14 potilas) 

 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa epävarmuuden tunnetta lisäävät myös lääkäreiltä, 

hoitohenkilökunnalta ja fysioterapeuteilta saadut erilaiset jatkohoito-ohjeet. Se vähentää myös 
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luottamusta hoitohenkilökuntaan ja lääkäreihin. Epävarmuutta lisää kokemus omasta heikosta 

fyysisestä toipumisesta ja selkeiden, yhtenäisten ohjeiden puute. 

 

”Sitten tuli tämä testaajalääkäri, joka sanoi, että sinä olet liian vähän tehnyt, että sun pitää ruveta 

tekemään enemmän, että tällä vauhdilla sä meet niin kuin taaksepäin, vaikka sä teet normaalia 

enemmän. Se erikoislääkäri käski, että pitää tehdä, ja fysioterapeutti rupiaa sen jälkeen 

paasaamahan, että sä oot tehnyt liikaa, että sä oot menetellyt nyt väärin, että etkö sä ole lukenut 

ohjeita…” (28 potilas) 

 

 

Sydäninfarktipotilas ei ole hyväksynyt sairastumistaan ja pohtii edelleen sairastumisen syitä. Hän 

saattaa myös kokea häpeää ja syyllisyyttä heikkoudestaan ja sairastumisestaan. Vastaavasti puoliso 

voi murehtia kykyjään ja taitojaan huolehtia sydäninfarktista toipuvasta potilaasta. 

Sydäninfarktipotilas ja hänen puolisonsa eivät keskustele avoimesti tunteistaan ja peloistaan ja sen 

vuoksi he eivät myöskään saa riittävästi emotionaalista ja sosiaalista tukea toisiltaan. Heidän 

selviytymisprosessiaan 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista kuvaa epävarma ja depressiivinen 

orientaatio sekä heikko koherenssin tunne. Molemmat kokevat sekä fyysiset, emotionaaliset, 

kognitiiviset että sosiaaliset voimavaransa niukoiksi. Heille on tyypillistä tunnekeskeisen, 

repressiivisen tai välttämisorientoituneen selviytymisstrategian soveltaminen. Heidän 

psykososiaaliseen tasapainoon pyrkimistään kuvaa epävarma tasapainottelu omien voimavarojen 

puuttumisen, koetun tiedon puutteen ja toivotun hallinnan ja kontrollin tunteen saavuttamisen 

välillä. He kokevat turvattomuutta, epävarmuutta ja ovat voimakkaasti ahdistuneita ja masentuneita 

vielä 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. (Art. III ja IV). 

 

 

Sairauskeskeinen selviytymisprosessi 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessia voidaan määritellä myös 

sairauskeskeisenä. Tällöin sekä sydäninfarktipotilas että hänen puolisonsa kokevat menettäneensä 

tilanteen hallinnan ja kontrollin tunteen jo sairaalavaiheessa. Potilaan tilannetta kuvaa kokemus 

fyysisestä voimattomuudesta ja hänen elämänsä keskittyy oireiden tarkkailemiseen. Myös puoliso 

ahdistuu potilaan huonosta terveydentilasta, vaikeista oireista ja heikkoudesta. Potilaan vaivat ja 

oireet aiheuttavat pelkoja, masennusta ja ahdistuneisuutta sekä hänelle itselleen että myös hänen 

puolisolleen. (Art. I ja II). 
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”Sitä vaan niin kuin yrittää luovia eteenpäin, kuuntelee, että miten on hengissä ja pelkää sitä uutta 

sydänkohtausta” (4 potilas) 

 

      Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytyminen on sairauskeskeistä edelleen neljän ja 

12 kuukauden kuluttua. Sydäninfarkti on sekä perheen elämää ja arkea ohjaava, että myös rajoittava 

tekijä. Sekä sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa koherenssin tunne on heikko ja he kokevat 

omaavansa niukasti fyysisiä, emotionaalisia, kognitiivisia ja sosiaalisia voimavaroja. He soveltavat 

useimmiten vain repressiivistä tai tunnekeskeistä selviytymisstrategiaa. Heidän elämäänsä kuvaa 

episodimainen pyrkimys psykososiaaliseen tasapainoon, sillä heidän elämänsä ohjautuu hetki 

hetkeltä potilaan oireiden ja voinnin mukaan. Heidän elämäänsä kuvaa turvattomuus ja pelko 

yhteisen elämän päättymisestä potilaan sydänsairauden epävakaisuuden ja komplikaatioiden vuoksi. 

He elävät ”hetkessä”, eivätkä uskalla suunnitella tulevaisuutta. (Art. III ja IV). 

 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessiin liittyvät tekijät 

 

 

Substantiivisessa teoriassa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymiseen ja 

psykososiaaliseen tasapainoon pyrkimiseen liittyvät myös kausaaliset, kontekstuaaliset ja 

vuorovaikutukseen liittyvät tekijät sekä yksilölliset voimavarat, koherenssin tunne ja erilaiset 

selviytymisstrategiat. (Kuvio 7). Selviytymisprosessiin liittyvät tekijät ovat selviytymistä 

edellyttäviä, selviytymistä edistäviä ja selviytymistä heikentäviä. 
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Kuvio 7. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessiin liittyvät 

selviytymistä edellyttävät, edistävät ja heikentävät tekijät 

 

Selviytymistä edellyttävät, kausaaliset tekijät 

 

 

Selviytymisvaatimuksia aiheuttavana, kausaalisena tekijänä ilmenee sydäninfarkti oireineen ja 

riskitekijöineen. Se on psykososiaalisen selviytymisprosessin laukaiseva tekijä. (Kausaalinen tekijä 

määritellään tässä syytä ilmaisevana tekijänä.) Kausaalisuus ilmenee myös sydäninfarktipotilaan ja 

hänen puolisonsa pohtiessa sydäninfarktiin johtaneita syitä ja tekijöitä sekä sydäninfarktin 

mahdollisia seurauksia. Se näkyy voimakkaasti syy-seurausajatteluna. Selviytymisvaatimuksia 

aiheuttavat myös potilaan rooliin sairaalaan joutuminen ja erilaiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet 

sekä tarvittavat elämänmuutokset. Tutkimukset ja tekniset laitteet voivat aiheuttaa pelkoja ja 

ahdistusta. Sydäninfarkti johtaa psykososiaaliseen tasapainoon pyrkimiseen sekä emotionaalisella, 

kognitiivisella että sosiaalisella tasolla. Seuraavat esimerkit havainnollistavat sydäninfarktia 

elämäntilanteena, joka aiheuttaa laaja-alaisia selviytymisvaatimuksia sekä sydäninfarktipotilaalle 

että hänen puolisolleen. (Art. I ja II) 

 

”Sydäninfarkti on niin kuin iso harmaa verkko, joka pitää koko perhettämme vankinaan, kaikki 

lähtee siitä.” (6 potilas) 

 

              Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen 

Kausaalinen 

tekijä: 

Sydän-

infarkti 

oireineen 

Kontekstuaa-

liset tekijät: 

potilashuone, 

koti, aika-

jatkumo 

Perhedynamiikan toimivuus, asioiden jakaminen, sosiaalisen tuen 

saaminen Vuorovaiku-

tukseen 

yhteydessä 

olevat tekijät 

  Yksilölliset voimavarat ja koherenssin tunne 

             Erilaiset selviytymisstrategiat 
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”Se on tämä sydäninfarkti semmoinen asia, joka muuttaa koko elämän, se vaikuttaa ihan 

kaikkeen.” (5 potilas) 

 

Sydäninfarkti voidaan määritellä kuormittavana elämänmuutostilanteena, koska se aiheuttaa 

sydäninfarktipotilaalle ja hänen puolisolleen vaatimuksen selviytyä sekä akuutin, äkillisen tilanteen 

kohtaamisesta että myös pitkäaikaisen sydänsairauden kanssa elämisestä. Alkuvaiheessa, akuutin 

sydäninfarktin äkillisyys ja odottamattomuus sekä tilanteen epävarmuus vaativat tunteiden ja 

ajatusten käsittelyä sekä oman ahdistuksen ja pelkojen kohtaamista. Akuutin vaiheen jälkeen 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa on sopeuduttava elämään pitkäaikaisen 

sepelvaltimotaudin kanssa ja omaksuttava elämänmuutoksia, jotka saattavat olla sekä fyysisiä, 

psyykkisiä että sosiaalisia. Sydäninfarkti vaatii sekä tehokasta akuutin stressin kestämistä että myös 

pitkäaikaisen kuormituksen kestämistä. Sydäninfarkti kausaalisena tekijänä vaatii 

sydäninfarktipotilasta ja hänen puolisoaan sekä luopumaan jostakin tärkeästä että hyväksymään 

tilalle jotakin uutta ja haasteellista. Eletyistä elämäntavoista, esim. tupakoinnista luopuminen, 

voidaan kokea vaikeana.  

 

Selviytymistä edistävät ja heikentävät tekijät 

 
 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessia voivat edistää tai heikentää 

kontekstuaaliset tekijät, vuorovaikutustekijät, yksilölliset voimavarat, koherenssin tunne ja erilaiset 

selviytymisstrategiat.  

 

 

Kontekstuaaliset tekijät 

 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa kokemus sydäninfarktista selviytymisestä on 

riippuvainen sairastumisajankohdan kytkeytymisestä potilaan ja hänen perheensä 

elämäntilanteeseen, olosuhteisiin ja elämänhistoriaan. Kontekstuaaliset tekijät ovat tilannekohtaisia, 

mutta tärkein sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymiseen akuutissa vaiheessa 

vaikuttava konteksti on sairaalan potilashuone fyysisenä, emotionaalisena ja sosiaalisena 

ympäristönä. Fyysisestä näkökulmasta potilashuone koetaan steriilinä ja laitosmaisena ja 

emotionaalisesta sekä sosiaalisesta näkökulmasta oma reviiri ahdistavan pienenä. Myös osaston 

toimintakulttuuri ja tavat ovat vieraat sekä potilaalle että hänen puolisolleen ja vaikeuttavat siten 

tilanteen hallintaa. (Art. I ja II) 
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”Ei tuntunut hyvältä ollenkaan maata, kun on paljon johtoja ja kun pitäisi kääntyä, kyllä mullakin 

lähti irti niitä kaapeleita, kädestäkin tuli verta ja sitten kun vähänkin käännyit niin se kone rupes 

huutamaan ja sitä säikähti…” (7 potilas) 

 

 

Sydäninfarktipotilaan näkökulmasta sosiaalinen konteksti muodostuu potilastovereiden kanssa 

jaetusta yhteisestä huoneesta ja se voi joko edistää tilanteen hallintaa ja tasapainon saavuttamista tai 

heikentää sitä. Toisten potilaiden vakava sairaustilanne voi ahdistaa sydäninfarktipotilasta, sillä hän 

vertaa usein omaa selviytymistään toisten potilaiden selviytymiseen. Toisaalta hän voi kokea 

huojentavana sen, että hän ei ole yksin sairautensa kanssa. (Art. I) 

 

”Siinä sermin takana oli potilas, se oli mua 8 vuotta nuorempi, se oli niin huonokuntoinen ja se oli 

juuri  lauantaina  polttanut  2  askia  tupakkia  ja  sitten  kun  sillä  tuli  se  yskänpuuska  niissä  

koneissa  niin  mä  ajattelin  että  henki  pois…vähän  tuntui  se  tila  pieneltä.  Ja sitä siinä 

kuunnella, että kuoleeko se nyt seuraavaan yskään vai tähän, tuli aivan stressaantunut olo.” (7 

potilas) 

 

 

”Että kun meillä on sama sairaus, pitäis olla samassa huoneessa semmoset, jotka suurin piirtein 

samankuntoisia, jos se toinen on lähes toivoton tapaus, se voi masentaa ja ahdistaa sitä toista, 

pitäisi ainakin verho olla välissä, jos se toinen valittaa ja voihkii kaiken aikaa, toinenkin voi 

ahdistua.” (14 potilas) 

 

Puolison näkökulmasta potilashuone ja sairaala sosiaalisena kontekstina tuo etäisyyttä potilaan ja 

puolison keskinäiseen suhteeseen, koska ympäristö on vieras, eikä puolison ole helppoa hahmottaa 

omaa asemaansa ja rooliaan siellä. Sairaalan ilmapiiri kontekstuaalisena tekijänä koetaan 

ahdistavana. (Art. II). 

       Potilashuone emotionaalisena ympäristönä voi olla potilaan näkökulmasta joko rohkaiseva tai 

masentava. Potilas voi kokea toisilta potilailta saadun vertaistuen rohkaisevana ja koherenssin 

tunnettaan ja tasapainoaan vahvistavana. Toisaalta potilas voi masentua, jos hän ei voi jakaa 

kokemuksiaan ja tuntemuksiaan muiden potilaiden kanssa heidän ollessaan huonokuntoisia tai 

muuten vain ”omissa oloissaan.” (Art. I). Sydäninfarktipotilaan puoliso kokee potilashuoneen 

emotionaalisesti raskaana ympäristönä, koska hän joutuu kohtaamaan läheisensä vakavasti sairaana 

ja vieraitten ihmisten keskellä. Toisaalta puoliso ei koe oloaan seesteiseksi myöskään kotona 

ollessaan, koska hänen ajatuksensa ovat potilaan tilanteessa sairaalassa. (Art. II). 

 

”Sinne huoneeseen on niin vaikea mennä, kun siellä on se oma rakas, mutta se ei ole se sama tuttu 

ja vahva rakas, vaan jotenkin heikompi ja hauraampi ja se ympäristö ikään kuin on ottanut siitä 

tuttuudesta jotakin pois, ja sitten on vielä se oma pelko ja epävarmuus.” (3 puoliso) 

 



 

91 

 

”No mun täytyy sanoa, että mulla jäi paljon semmosia normaaleja asioita tekemättä, mä kuljin 

vaan ikkunalta ikkunalle ja ajattelin, enhän mä siivonnut, kotityöt jäi vähemmälle, aivan niin kuin ei 

olisi ikinä ruokaa tarvinnut ja laittanut, ei mun ollut nälkä, en laittanut ittelleni ruokaa. Ittekin 

havahduun joskus, ettenhän oo mitään syönyt, sen aivan unohti, ajatukset oli jotenkin vaan potilaan 

luona sairaalassa, ei mun tullut mieleen, että mun olis nälkä, ne oli ne päivät, että mä olin ittekin 

aivan kuin jotenkin unessa.” (6 puoliso) 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessiin sairaalavaiheen jälkeen tärkein 

vaikuttava konteksti on koti fyysisenä, emotionaalisena ja sosiaalisena ympäristönä. Sekä 

sydäninfarktipotilas että hänen puolisonsa kokevat kodin tuttuna ja turvallisena ympäristönä, joka 

lyhentää heidän välilleen sairaalassa tullutta etäisyyttä. Potilas kokee kotiin pääsemisen 

terapeuttisena ja paranemista edistävänä tilanteena, koska hän voi keskittyä siellä muuhunkin kuin 

sairastamiseen. Hänen ei tarvitse enää kantaa potilaan roolia, vaan hän voi tehdä jotakin 

konkreettista. (Art. III ja IV). 

 

”Täällä voi niin kuin vapaammin hengittää, tykkään, kun saa valakiaa pitää ja ihan sellasta 

kotihommaa tehdä, omin käsin. Saa arjesta kiinni. Talvellakin oltiin puita keräämässä, sellaista 

pientä, köykäästä puuhaa.”  (16 potilas) 

 

Puoliso kokee edelleen epävarmuutta potilaan sairaudesta, ennusteesta ja itsehoidossa 

onnistumisesta. Hän murehtii usein myös omien kykyjensä ja taitojensa riittävyyttä potilaan 

tilanteen tunnistamisessa ja tukemisessa. (Art. IV). 

 

”Joo kyllä, sitä piti kuulostella sen toisen vointia, että miten se nyt jaksaa, miten se voi, ilman 

muuta oli sillä tavalla, että aina kuuntelin, että hengittääkö se, ja nyttekin vielä joskus kuulostelen, 

että hengittääkö se, kun se on niin hiljaa…kun se joskus oikein kuorsasi ja sillä on sitten joskus 

niitä pitkiä hengityskatkoja ja sitten mietin, että lakkasiko se hengittämästä. Se on jännittävää ja 

pelottavaakin kuunnella yön pimeydessä, uni karkaa itseltä. Ja muutenkin, hän jos lähti lenkille, 

niin vaistomaisesti katsoin kelloa, että mihin aikaan lähti ja soitin kännykällä perään sitten, että 

onko siellä kaikki hyvin.” (6 puoliso) 

 

”Se oli semmosta, piti kuunnella, ei uskaltanut nukkua niin hyvin, ei siitä stressiä tullut, mutta kun 

mä yöllä herään ja jos mä en kuule kuorsausta, niin mä jään kuuntelemaan, että hengittääkö se, 

semmonen turvallinen olo, jos se puhisee, jos sitä ei kuulu, jos huulet ei liiku, niin paan käden sen 

nenän päälle ja tunnustelen, että hengittääkö se." (28 puoliso) 

 

Muita kontekstitekijöitä ovat potilaan ja puolison työympäristö, harrastusympäristöt sekä 

sosiaaliseen toimintaan liittyvät ympäristöt. Niiden merkitys vähenee akuutissa tilanteessa potilaan 

ollessa sairaalassa ja lisääntyy hänen kotiutumisensa jälkeen. Osa sydäninfarktipotilaista potee 

alkuvaiheessa kotiutumisen jälkeen syyllisyyttä, kun joutuu olemaan sairaslomalla ja poissa töistä. 

Myöskään kaikki työnantajat ja työtoverit eivät ymmärrä sairaustilanteen vakavuutta ja hyväksy 
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töistä poissaoloa. Työympäristöstä tuleva painostus nopeaan työhönpaluuseen voi lisätä potilaan 

häpeän ja syyllisyyden tunteita.  

 

”Kynnys mennä töihin oli tosi korkia. Mä jännitin sitä miten mä jaksan, ja kuinka työkaverit 

suhtautuu. No nyt olen nähnyt kaiken siitä, toiset työkaverit osasivat asiaan suhtautua hyvin ja 

toiset ei ole ymmärtäneet ollenkaan kuinka vakava juttu tämä oli. Työkaveri, jonka kanssa kimpassa 

tehdään kaikki työt, niin se oli aluksi sellainen, että se ajatteli siten, että kun mä olin ollut niin 

kauan pois, niin nyt teetetään mulla sitäkin enempi.” (7 potilas) 

 

Työympäristön merkitys potilaan selviytymisen kannalta lisääntyy muutaman kuukauden kuluessa 

sairaalasta kotiutumisesta. Työhönpaluu koetaan tärkeänä, sillä se vahvistaa koherenssin tunnetta ja 

oman elämän hallinnan tunnetta. Elämä koetaan johdonmukaisempana ja turvallisempana. (Art. III). 

 

”Sillä laillahan se on muutos, kun on tottunut koko ajan menemään ja tekemään, ei ole mitään 

lomia pidetty, että tavallaan se vapaa aikakin on mennyt sillai paljolti tähän työhön liittyvään, työ 

on tärkeä elämän jatkumisen ja mielen tasapainon kannalta. Ja on siinä se taloudellinenkin puoli, 

että leipääkin saadaan pöytään.” (3 potilas) 

 

”Työpaikka antaa semmosen tunteen elämän jatkuvuudesta ja hallittavuudesta, arjessa on niin 

sanotusti taas järkeä ja loogisuutta. On tietty rytmi ja mielekkyys.”(17 potilas) 

 

 

Puoliso kokee potilaan työhönpaluuseen liittyvää epävarmuutta, koska sairauden ennuste on 

epävarma. Toisaalta puoliso kokee työn potilaan selviytymistä edistävänä, koska se vahvistaa 

potilaan itsetuntoa ja vähentää hänen riippuvuuttaan muista ihmisistä. Se on myös merkki fyysisen 

toimintakyvyn palaamisesta ja toipumisesta. Pitkään kotona oleminen voi puolison mukaan 

masentaa ja ahdistaa potilasta, joka on tottunut tekemään työtä ja osallistumaan erilaisiin 

haasteellisiin, sosiaalisiin tehtäviin. (Art. IV). 

 

”Hän on aina ollut semmoisessa työssä, että hän usein käy jossakin ulkomailla ja nyt sitten on niin 

kuin 8 viikkoa ihan tällä samalla mäellä, niin tota mä olen ittekseni ajatellut, että se voi olla hänelle 

henkisesti kauhean kova kokemus ja muutos, koettelemus ja tämä aika on ollut helpompi, kun 

olemme olleet kahden, mutta kun mä menen töihin, sitten se on pahempi, kun hän joutuu olemaan 

täällä yksin. Miettii liikaa, ei saisi liikaa miettiä, muuten alkaa murehtia ja pelätä, että pystyykö 

sitten vielä töihin.” (3 puoliso) 

 

Tärkeä kontekstuaalinen tekijä on myös aikajatkumo. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymisprosessi kuvataan aikajatkumona: potilaan akuuttiin sydäninfarktiin sairastuminen ja 

sairaalavaihe – neljä kuukautta sydäninfarktista – 12 kuukautta sydäninfarktista. Keskeinen 

näkökulma on sydäninfarktipotilaan sairaalassaoloajan lyhyt kesto. Sekä potilas että hänen 

puolisonsa kokevat, että he eivät kykene hahmottamaan sydäninfarktin aiheuttamaa elämän 
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muutostilannetta kokonaisuutena vielä sairaalavaiheessa. He elävät vielä sokkivaihetta ja yrittävät 

ymmärtää, mitä on tapahtunut. Aika on lyhyt ja episodinen käsite monessa mielessä, kun 

tarkastellaan sydäninfarktipotilaan tilannetta sairaalassa. Sydäninfarktipotilaalla ei ole tietoa osaston 

aikataulusta ja päiväjärjestyksestä, vaan hän kokee stressaavana, että joutuu odottamaan ja olemaan 

valmiina, koska ei tiedä, milloin mitäkin tapahtuu. Kohtaamiset potilaan ja hoitohenkilökunnan 

välillä sekä lääkäreiden kanssa ovat lyhytkestoisia ja vaikuttavat vuorovaikutuksen sisältöön. Ajan 

niukkuus vähentää potilaan saaman tiedon ja tuen määrää. Lisäksi vierailuaikojen lyhyys saattaa 

rajoittaa potilaan ja hänen puolisonsa mahdollisuutta jakaa asioita keskenään. (Art. I). 

       Vasta neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista sekä potilas että puoliso hahmottavat 

sydäninfarktin vakavuuden ja sen, että sydänsairaus vaatii sopeutumista moniin pysyviin 

muutoksiin.  

       Aika kontekstuaalisena tekijänä näyttäytyy sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa 

selviytymistä kuvaavana tekijänä myös sekä aikaisemman elämänkokemuksen näkökulmasta että 

tärkeiden, episodisten hetkien näkökulmasta. Aikaisempi elämänkokemus saattaa sisältää 

positiivisia selviytymiskokemuksia, jotka toimivat voimavarana nykyhetkessä ja vahvistavat 

potilaan ja puolison koherenssin tunnetta. Elämänkokemus saattaa toisaalta sisältää kuormittavia, 

ahdistavia kokemuksia, joita ei ole pystytty käsittelemään riittävästi ja ne voivat vaikuttaa 

koherenssin tunnetta ja voimavaroja heikentävästi nykyhetkessä.  

       Sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa kokemat tärkeät, episodiset hetket liittyvät 

sellaisiin tapahtumiin, jotka ovat joko edellyttäneet muutosten tekemistä heidän elämässään tai 

antaneet heille voimavaroja. Tärkeinä tapahtumina koetaan sydäninfarkti äkillisenä 

sairaustilanteena ja sairaalaan joutuminen, sydänininfarkti –diagnoosin saaminen, ohitusleikkaus tai 

pallolaajennus, hoitohenkilökunnan antama ohjaus, perheenjäsenten antama emotionaalinen tuki 

sekä kokemus voimavaraistumisesta ja oman elämän hallittavuuden uudelleen saavuttamisesta. 

Tärkeät tapahtumat ja niiden yhteys episodiseen vuorovaikutukseen sydäninfarktipotilaan ja 

puolison välillä kuvaavat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ilmenevää kehitystä ja dynaamista 

muutosta kuvaavaa liikettä. Selviytyminen dynaamisena prosessina voidaan nähdä etenevänä 

liikkeenä ja sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa jatkuvana pyrkimyksenä psykososiaalista 

tasapainoa kohti.  
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Vuorovaikutukseen yhteydessä olevat tekijät 

 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaaliseen tasapainoon pyrkimiseen vaikuttavat 

erilaiset vuorovaikutustekijät, jotka ilmenevät potilaan ja puolison sekä muiden perheenjäsenten 

välillä, potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä sekä puolison ja hoitohenkilökunnan välillä. 

Vuorovaikutukseen dynaamisena ja sosiaalisena prosessina vaikuttavat potilaan ja puolison 

persoonallisuus ja henkilökohtaiset ominaisuudet sekä vuorovaikutustaidot. Lisäksi keskeinen 

vuorovaikutuksen sisältöä ja laatua määrittävä tekijä on sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

yhteinen elämänhistoria, mikä vaikuttaa heidän tapoihinsa ja mahdollisuuksiinsa jakaa vakavia 

asioita. Kaikki avioparit eivät kykene jakamaan keskenään vaikeita asioita ja tunteita, vaan kieltävät 

tilanteen vakavuuden. Tärkeitä vuorovaikutukseen yhteydessä olevia tekijöitä ovat myös 

perhedynamiikan toimivuus, tilanneherkkyys ja puolisoiden kyky asettua toinen toisensa asemaan.  

     Potilaan sairaalavaiheen aikana sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa keskinäiseen 

vuorovaikutukseen sekä vuorovaikutukseen hoitohenkilökunnan, lääkäreiden ja muiden potilaiden 

kanssa vaikuttavat potilashuoneen ja vuodeosaston ilmapiiri ja sairaalassa vallitsevat normit ja 

kirjoittamattomat säännöt. Sydäninfarktipotilas ja hänen puolisonsa eivät koe vuorovaikutusta 

hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden kanssa tasaveroiseksi, vaan he kokevat asemansa alisteiseksi 

suhteessa henkilökunnan asiantuntijuuteen ja sen tuomaan vallankäyttöön. Potilaiden keskinäinen 

vuorovaikutus koetaan selviytymistä edistävänä, sillä toisilta potilailta voidaan saada vertaistukea.  

      Sydäninfarktipotilaan puoliso kokee emotionaalisesti raskaana vuorovaikutuksen muiden 

perheenjäsenten tai läheisten kanssa, koska puoliso ei ole vielä käsitellyt potilaan tilannetta 

riittävästi, eikä hänellä ole voimavaroja keskustella siitä muiden kanssa. (Art. I ja II). 

 

Yksilölliset voimavarat, koherenssin tunne ja erilaiset selviytymisstrategiat 

 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymiseen ja psykososiaaliseen tasapainoon 

pyrkimiseen vaikuttavat keskeisesti myös heidän omat emotionaaliset, kognitiiviset ja fyysiset 

voimavaransa. Positiivinen asenne, huumori, sisukkuus ja hengellinen vakaumus koetaan tärkeinä 

voimavaroina. Potilas ja puoliso eivät aina tunnista omia voimavarojaan, koska heidän ajatuksensa 

keskittyvät niin vahvasti sydäninfarktiin sairautena tai perhe-elämän jatkamiseen arkirutiinien 

toistamisena. Voimavaraistuminen ja voimaantuminen nousevat omien voimavarojen löytämisestä 

ja niiden kokemisesta riittävinä. Voimavarat ovat yhteydessä koherenssin tunteen ja tilanteen 

hallinnan kokemukseen sekä potilailla että heidän puolisoillaan.  
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       Koherenssin tunne voidaan kokea heikkona, kohtalaisena tai vahvana. Siihen vaikuttavat 

erityisesti kokemus elämän tarkoituksellisuudesta ja mielekkyydestä sekä kokemus omista 

fyysisistä ja henkisistä voimavaroista. Potilaat kokevat koherenssin tunteen olevan yhteydessä 

sisukkuuteen, periksiantamattomuuteen ja hyvään itsetuntoon. Puolisoiden koherenssin tunnetta 

edistää selviytyminen arkielämästä potilaan kotiuduttua. Se antaa tunteen elämän jatkuvuudesta ja 

ymmärrettävyydestä sekä tilanteen hallittavuudesta. 

       Sekä sydäninfarktipotilailla että heidän puolisoillaan on erilaisia selviytymistä ja voimavaroja 

edistäviä harrastuksia. Monet voimaantuvat ja rentoutuvat musiikin, lukemisen ja käsitöiden 

tekemisen myötä. Myös luonto, marjastaminen ja sienestäminen antavat voimaa. Miespotilaat ja 

miespuolisot voimaantuvat fyysisistä harrastuksista, esimerkiksi kuntoilusta ja metsätöistä. 

Naispotilaat kokevat voimaantuvansa sosiaalisista harrastuksista. Perhe, puoliso, vanhemmat ja 

lastenlapset sekä ystävät koetaan myös tärkeänä voimavarana. Erityisesti sekä fyysisiä että henkisiä 

voimavaroja lisäävinä koetaan yhteinen osallistuminen hengellisiin tilaisuuksiin tai 

liikuntaharrastuksiin. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä edistää yhteisen 

harrastuksen jakaminen. Selviytymisen kannalta ei ole hyvä jäädä yksin, vaan on tärkeää osallistua 

erilaisiin sosiaalisiin toimintoihin. (Art. III ja IV). 

 

”Semmosia, mitkä tuntuu itsestä hyvälle, mutta kuitenkin semmosia, että on ihmisten keskuudessa, 

vuorovaikutuksessa, ettei jää yksin pänttäämään jotakin kirjaa jossakin komerossa tai muuta. 

Semmosta ikäihmisten yliopistoa, että siellä saa kavereita ja keskustelun aiheita, virikkeitä, 

keskustelun aiheet toisenlaisia ja sitten tietenkin nämä liikuntaharrastukset, sen puitteissa, niin se 

on sellainen, ja sitten me hankittiin se mökki, ei oltu sitä suunniteltu, mutta kuinka se sitten tulikin 

siinä, niin se on ollut kyllä tosi hyvä, kun ei ota liikaa stressiä, kiva ja leppoisa paikka ja nyt sitten 

mies on ollut siellä kalastamassa viikon aina syksyllä ja keväällä, ja silloin kun siellä ei oo muita 

ollut, niin ne on sitten olleet siellä niin kuin ukkoporukalla.” (4 puoliso) 

 

”Se onkin tärkeetä, voimaannuttavaa, semmonen yhteistuumin kalastaminen, saunailtojen 

viettäminen, ihmisten pariin hakeutuminen, ei saa jäädä yksin, eikä missään pienessä porukassa, 

jossa kaikki on sairaita ja kaikki vaan sitten kertoo kaiken sairauksistaan ja oireistaan, koko 

sairauskeromuksensa, sekään ei ole hyvä, lietsoo toisiaan. Pitää olla sitä iloakin.”  (4 puoliso) 

 

     Sydäninfarktipotilaat ja heidän puolisonsa käyttävät erilaisia selviytymisstrategioita 

psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiessään. Selviytymispolun alkuvaiheessa ja neljän kuukauden 

kuluttua sydäninfarktista he käyttävät ongelma-, tunne- ja merkityskeskeistä, 

välttämisorientoitunutta ja hengellistä selviytymisstrategiaa. Osalla potilaista ja puolisoista on 

havaittavissa perspektiivin laajeneminen elämäntilanteessaan neljän ja 12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. Sydäninfarkti sairautena ei enää hallitse vahvasti heidän elämäänsä, vaan he ovat 

löytäneet elämäänsä erilaisia tarttumapintoja, jotka edistävät heidän tasapainoaan ja 
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elämänhallintaansa. Elämässä on tavoitteita ja se suuntautuu tulevaisuuteen. Useiden 

selviytymisstrategioiden hyödyntäminen on yhteydessä vahvemmaksi koettuun koherenssin 

tunteeseen ja itseluottamukseen. Elämä koetaan mielekkäämpänä ja johdonmukaisempana. On 

kuitenkin potilaita ja puolisoita, jotka kokevat, että sairaus, masennus, epävarmuus tai voimavarojen 

puute hallitsee heidän elämäntilannettaan. Heidän koherenssin tunteensa on heikko ja he kokevat 

itsensä toisista ihmisistä riippuvaisiksi. Heidän selviytymistään kuvaavat välttämisorientoitunut, 

repressiivinen tai tunnekeskeinen selviytymisstrategia.  

 

 

Perhedynamiikan toimivuus, asioiden jakaminen ja sosiaalisen tuen saaminen 

 

 

Psykososiaalinen tasapainoon pyrkiminen on dynaaminen vuorovaikutusprosessi ja tällöin 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessia kuvaavan substantiivisen teorian 

käsitteiden välisiä suhteita kuvaavat perhedynamiikan toimivuus, asioiden jakaminen ja sosiaalinen 

tuki. (Kuvio 8.) Ne liittyvät selviytymisprosessin muotoutumiseen ja siihen, millaisena 

psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen ilmenee ajassa. 

 

 

Kuvio 8. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaaliseen tasapainoon liittyvät 

käsitteet ja niiden väliset suhteet 
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      Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaaliseen tasapainoon pääseminen liittyy 

suuresti perhedynamiikan toimivuuteen, asioiden jakamiseen ja sosiaalisen tuen saamiseen. Hyvä 

perhedynamiikka rakentuu puolisoiden keskinäisestä luottamuksesta ja välittämisestä. 

Vuorovaikutuksessa huomioidaan toinen toisensa näkökulma ja asioista ja tunteista voidaan 

keskustella joustavasti ja rakentavasti. Perheenjäsenet kokevat vahvaa yhteenkuuluvuutta, mutta 

sallivat toisilleen myös itsenäisyyttä ja vapautta. Sydäninfarkti vakavana tilanteena voi lähentää 

potilasta ja hänen puolisoaan. Toisaalta perhedynamiikan toimivuutta voivat heikentää erilaiset 

valta- ja riippuvuussuhteet, joihin perheenjäsenet ovat sitoutuneet tai ajautuneet elämänhistoriansa 

aikana. Tällöin perheenjäsenet eivät koe emotionaalista yhteenkuuluvuutta, vaan arkielämää 

jatketaan keskittyen työhön ja rutiineihin. Perhedynamiikan toimivuus vaikuttaa myös 

roolimuutosten ja tehtävien vaihtamisen onnistumiseen sydäninfarktin jälkeen.  

      Jos sydäninfarktipotilaan ja puolison vuorovaikutus on avointa ja he pystyvät jakamaan vaikeita 

asioita, tunteita ja pelkoja keskenään, heidän selviytymiskokemustaan kuvaa seesteisyys ja 

tasapainoisuus. Jos perhedynamiikka on heikkoa ja avoimuus puuttuu, sekä sydäninfarktipotilas että 

hänen puolisonsa stressaantuvat ja kuormittuvat. Ellei vaikeita asioita, pelkoja ja tunteita voida 

jakaa ja keskustella niistä yhdessä, koko perhe elää jatkuvassa stressi- ja kuormitustilassa, jota eräs 

puoliso esseessään kuvasi osuvasti ”varomisen ja välttämisen miinakenttänä.” Sekä 

sydäninfarktipotilaan että puolison tavoitteena voi olla toisen puolison suojeleminen vakavilta 

asioilta ja vaikeilta tunteilta. He voivat kätkeä vaikeiksi kokemiaan tunteita toisiltaan välttääkseen 

emotionaalisesti raskaita reaktioita. Heiltä voi myös puuttua taito ottaa vakava asia puheeksi tai he 

eivät löydä sanoja tunteilleen.  

 

”Mä sanoin sille lääkärille suoraan, että mä tulin kyselemään, koska tunnen mieheni niin hyvin, 

että jos mun miehelläni olisi jotain pahempaa, niin se ei ehkä sanoisi mulle sitä. Mä halusin tietää, 

että mikä se juttu nyt on. Se mies ei sano mulle sillä tavalla, kun se pelkää, että mä huolestun.” 

(3 puoliso) 

 

       Sydäninfarkti voi kärjistää perhesuhteissa olevia ongelmia ja etäännyttää puolisoita toisistaan. 

Emotionaalisesti kuormittava suhde voi aiheuttaa aviopuolisoiden välille ”tunneloukun.” 

Välimatkan ottaminen ja etääntyminen tunnetasolla voi johtaa syyllisyyden tunteisiin ja 

ahdistuneisuuteen ja tilanteen jakamattomuus pitkäkestoiseen stressiin. Tilannetta voi auttaa, jos 

potilas ja hänen puolisonsa voivat jakaa murheitaan edes jonkun perheenjäsenen, ystävän tai muun 

sosiaalisen verkoston jäsenen kanssa.  

       Psykososiaalista tasapainoa murentavat tekijät liittyvät perhedynamiikan ongelmiin ja 

avoimuuden puuttumiseen. Tällöin sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa on vaikea jakaa 
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keskenään sensitiivisiä tai kuormittavia asioita. He saattavat myös kätkeä tunteita, pelkoja ja huolia 

toisiltaan. Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkimistä heikentävät perhedynamiikan ongelmat ja 

avoimen vuorovaikutuksen puute näyttävät sydäninfarktipotilailla ja heidän puolisoillaan 

kytkeytyvän yhteiseen elämänhistoriaan. Joskus avointa vuorovaikutusta estää perheen sisäinen 

kulttuuri, jolle on tyypillistä kaiken heikkouden kieltäminen ja vahva työn arvostaminen. Tällöin 

potilas voi hävetä sairauttaan ja puoliso ei ymmärrä sairauden vakavuutta, vaan jatkaa elämäänsä 

aikaisemmalla tavalla. Potilas ei saa tilaa sairastaa tai hän ei uskalla sairastaa. Hän voi potea 

syyllisyyttä sairastumisestaan. Tilanne koetaan omat selviytymisvoimavarat ylittävänä, koska 

potilas häpeää sairastumistaan, kohtaa puolison vaatimukset ja yrittää vielä kätkeä oman 

ahdistuksensa ja pelkonsa puolisolta. Potilaan psykososiaalista tasapainoa heikentää, jos hän ei saa 

emotionaalista, kognitiivista, sosiaalista tai konkreettista tukea keneltäkään.   

      Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessiin vaikuttaa myös sosiaalisen tuen 

saaminen. Sairaalavaiheessa potilaan näkökulmasta on tärkeää sosiaalisen tuen saaminen 

vertaispotilailta. Hän kokee hyvänä myös hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden antaman kognitiivisen 

ja ammatillisen asiantuntijatuen. Kotiutumisen jälkeen sosiaalinen tuki puolisolta, perheenjäseniltä 

ja ystäviltä edistää sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä. Se voi olla sekä 

emotionaalista, kognitiivista että käytännöllistä. Tuki koetaan jaksamista ja selviytymistä 

edistävänä. Erityisen hyvänä koetaan puolisoiden keskinäinen emotionaalinen tuki, joka 

mahdollistaa vakavasta asiasta keskustelemisen yhdessä ja vaikeiden tunteiden jakamisen. Toisaalta 

puolison antama käytännöllinen tuki jatkohoidossa kotona koetaan turvallisuutta lisäävänä, kun 

potilas kokee itsensä epävarmaksi ja heikoksi. Sekä emotionaalinen, kognitiivinen että 

käytännöllinen tuki lisäävät luottamusta ja tilanteen hallittavuutta. Sosiaalinen tuki vahvistaa sekä 

sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa koherenssin tunnetta.  

       Ne sydäninfarktipotilaat ja heidän puolisonsa, jotka eivät saa sosiaalista tukea, kokevat 

epävarmuutta ja ahdistuneisuutta. He voivat kokea olevansa yksin vakavan tilanteen edessä. 

Sosiaalisen tuen puute voi johtaa myös turvattomuuteen ja pelokkuuteen, jotka murentavat tilanteen 

hallittavuutta. Sosiaalisen verkoston puute murentaa sekä sydäninfarktipotilaan että hänen 

puolisonsa psykososiaalista selviytymistä.  

      Perhedynamiikan ollessa toimivaa puolisot pystyvät jakamaan avoimesti asioita keskenään ja 

tukemaan toinen toistaan emotionaalisella, kognitiivisella ja konkreettisella tasolla. Tällöin puolisot 

käyttävät monia erilaisia selviytymisstrategioita ja heidän selviytymistään kuvaa joko 

ongelmakeskeinen tai seesteinen selviytymisprosessi. Jos perhedynamiikan toimivuutta häiritsevät 

erilaiset perheen yhteisestä historiasta nousevat tunne- ja rooliristiriidat tai valtasuhteet, eivätkä 

puolisot pysty avoimesti jakamaan vaikeita asioita ja tunteita, he kärsivät emotionaalisen, 
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kognitiivisen ja konkreettisen tuen puutteesta. Tällöin sydäninfarktitilanteen vakavuus ja 

elämäntavan muutostarpeet kielletään ja perhedynamiikkaa saattaa kuvata kaikkien vakavien ja 

vaikeiden asioiden välttäminen.  

 

5.2 Sydäninfarktipotilaan selviytyminen sairaalavaiheessa (artikkeli I) 
 

Akuuttiin sydäninfarktiin sairastuminen ja sairaalaan joutuminen aiheuttaa potilaalle kokemuksen 

fyysisestä ja henkisestä epätasapainosta ja elämän hallinnan ja kontrollin menettämisestä. 

Selviytymistä edistää tunne tilanteen hallinnasta ja kontrolloitavuudesta. Sydäninfarktipotilas kokee 

selviytymisvaatimuksia suhteessa fyysiseen toipumiseen, stressaavaan tilanteeseen, vaikeaksi 

koettuihin tunteisiin ja myös suhteessa ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen, joka muodostuu 

sekä vieraasta sairaalaympäristöstä että vuorovaikutussuhteista puolison, muiden perheenjäsenten ja 

hoitohenkilökunnan sekä lääkäreiden kanssa. Osateorian ydinkategoria ”Selviytyminen 

sydäninfarktista: menetetyn hallinnan ja kontrollin etsiminen” on yhteydessä kahteen 

pääkategoriaan, jotka ovat ”Potilaan selviytymistä edistävät tekijät” ja ”Potilaan selviytymistä 

heikentävät tekijät.” Tässä luvussa esitetään koonti keskeisistä sydäninfarktipotilaan selviytymistä 

sairaalavaiheessa edistävistä ja heikentävistä tekijöistä. Sydäninfarktipotilaan 

selviytymiskokemukset on raportoitu kokonaisuudessaan liitteenä olevassa artikkelissa. 

(Osajulkaisu I).  

 

 

Sydäninfarktipotilaan selviytymistä edistävät tekijät 

 

Sydäninfarktipotilaan selviytymistä edistävät tekijät sairaalavaiheessa ovat potilaasta riippuvia, 

konteksti- ja olosuhdetekijöitä sekä vuorovaikutustekijöitä. Potilaan selviytymistä edistävät 

yksilölliset selviytymisvoimavarat, koherenssin tunne, tilanteen hyväksyminen, kontrollin ja 

hallinnan tunne sekä hengellinen vakaumus ja rukoileminen. Potilas tarvitsee riittävästi fyysisiä, 

emotionaalisia ja kognitiivisia voimavaroja säilyttääkseen itsetuntonsa ja itsevarmuutensa sekä 

tasapainoisuutensa. Tällöin hän kykenee keskustelemaan huolistaan ja ilmaisemaan tuntemuksiaan, 

hankkimaan tietoa sydäninfarktista ja hyväksymään tukea. Potilaan persoonallisuus vaikuttaa hänen 

toimintaansa ja selviytymisstrategioihinsa. Koherenssin tunne auttaa potilasta näkemään akuutin 

sairaustilanteen hallittavana ja kontrolloitavana. Potilas kokee elämänsä ymmärrettävänä ja 

merkityksellisenä ja pystyy tarkastelemaan tilannettaan johdonmukaisesti.  
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       Tilanteen hyväksyminen ja todellisuuden kohtaaminen on helpompaa potilaalle, joka on 

kokenut aiemmin elämässään vakavan sairastumisen tai muun vaikean elämäntilanteen. Kontrollin 

ja hallinnan tunne merkitsee, että potilas kohtaa sydäninfarktitilanteen vakavuuden, mutta pystyy 

silti säilyttämään toimintakykynsä. Olennaista on kokemus tilanteen hallittavuudesta. Erityisesti 

iäkkäämpien sydäninfarktipotilaiden selviytymistä edistää heidän hengellinen vakaumuksensa, joka 

sisältää luottamuksen elämän tarkoitukseen, uskon Jumalaan ja sisäisen rauhan tunteen. He kokevat 

rukouksen antavan heille voimaa ja rohkeutta. Sydäninfarktipotilas voi kokea akuutin 

sairastumisensa ja sairaalaan potilaan rooliin joutumisensa myös positiivisena, koska se antaa 

mahdollisuuden keskeyttää kiireisen ja stressaavan elämän ”oravanpyörä.” 

       Sydäninfarktipotilaan selviytymistä edistävät turvallinen hoitoympäristö ja nopea oireiden 

lievittäminen sekä ajan tasalla pitäminen. Potilaan turvallisuutta lisäävät hoitajien läsnäolo, 

sydämen rytmin jatkuva monitorointi ja tehokas kivun ja muiden oireiden hoito. Ajan tasalla 

pitäminen sisältää ohjausta sydäninfarktista toipumisesta, tutkimuksista ja hoitotoimenpiteistä ja 

auttaa potilasta ennakoimaan ja hallitsemaan tilanteita.  

       Potilaan selviytymistä edistäviä vuorovaikutustekijöitä ovat vertaistuki muilta potilailta, 

akuutin tilanteen jakaminen, rohkaiseva ilmapiiri potilashuoneessa ja emotionaalinen tuki 

perheenjäseniltä. Muilta potilailta saatava vertaistuki koetaan erittäin tärkeänä. Akuutin tilanteen 

jakaminen edistää selviytymistä, koska potilas ei koe olevansa yksin sairautensa kanssa. Potilas voi 

verrata omia oireitaan ja kokemuksiaan vertaistensa kokemuksiin. Potilas saa toisilta potilailta 

emotionaalista tukea ja voi vahvistaa omia käsityksiään tai omaksua niiden tilalle vaihtoehtoisia 

ratkaisuja. Potilashuoneen rohkaiseva ilmapiiri auttaa jaksamaan vakavan sairaustilanteen 

läpielämistä. Lisäksi emotionaalisen tuen saaminen perheenjäseniltä koetaan tärkeänä, sillä vakava 

sairaus saattaa herättää kuolemanpelkoa ja korostaa läheisten ihmisten merkitystä. Perheenjäsenet 

merkitsevät myös sidettä tuttuun ja turvalliseen elämään ja kotiin. 

 

 

Sydäninfarktipotilaan selviytymistä heikentävät tekijät 

 

 

Sydäninfarktipotilaan selviytymistä heikentävät tekijät sairaalavaiheessa ovat myös potilaasta 

riippuvia, konteksti- ja olosuhdetekijöitä sekä vuorovaikutustekijöitä. Potilaan kokemus akuutista, 

vakavasta sairaudesta ja vaikeista oireista häiritsee sekä potilaan että hänen perheenjäsentensä 

päivittäisiä rutiineja. Potilas kokee itsensä riippuvaiseksi hoitohenkilökunnasta. Hän saattaa potea 

syyllisyyttä sairastumisensa vuoksi, koska hän kokee pettäneensä perheensä ja työnantajansa 

paljastamalla heikkoutensa ja sairastumalla kesken elämää. Syyllisyyttä voi aiheuttaa myös 
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kokemus itseaiheutetusta tilanteesta. Potilaan selviytymistä voi heikentää myös se, että hän tietää 

aiheuttaneensa huolia muille perheenjäsenille.  

       Potilaan selviytymistä voivat heikentää kuolemanpelko ja epävarmuus tulevaisuudesta ja 

työhönpaluumahdollisuuksista. Myös rintakipu, hengenahdistus ja rytmihäiriöt voivat aiheuttaa 

selviytymistä murentavia pelkoja. Masennus ja voimattomuus liittyvät kokemuksiin fyysisistä 

rajoituksista. Tilanteen kieltäminen liittyy voimattomuuden kokemukseen, sillä potilas haluaa ottaa 

etäisyyttä tilanteesta, koska hän ei pysty vielä kohtaamaan ja käsittelemään sydäninfarktia vakavana 

sairautena, vaan haluaisi unohtaa sairastumisen ja jatkaa normaalia elämää. Kieltäminen voi 

toisinaan olla välttämätöntä sydäninfarktiin sairastumisen alkuvaiheessa, että ihminen kestää 

tilanteen, kunnes hän on valmiimpi käsittelemään tilannetta. Tilanteen kontrollin tunteen 

menettäminen voi seurata, koska sydäninfarkti on tullut varoittamatta, eikä potilaalla ole ollut 

mahdollisuutta valmistautua tilanteeseen ja sopeutua potilaan rooliin. Tilanteen kontrollin 

menettäminen uhkaa, ellei potilaalla ole voimavaroja vaikuttaa itse tilanteeseen. 

       Potilaan selviytymistä heikentäviä olosuhde- ja tilannetekijöitä ovat vieras sairaalaympäristö ja 

kulttuuri. Vieras ympäristö ehkäisee oma-aloitteista toimintaa ja vastuun ottamista. Potilaalla on 

vain vähän henkilökohtaista tilaa ja se voidaan kokea ahdistavana. Potilas ei voi valita 

huonetovereitaan ja aina keskinäinen vuorovaikutus ei edistä toipumista. Jatkuva odottaminen ja 

valmiina oleminen koetaan sekä stressaavana että puuduttavana.  

      Selviytymistä heikentää avoimen kommunikaation puute potilaan ja perheen välillä, mikä 

ilmenee tilanteen vakavuuden kätkemisenä perheeltä ja vaikeuksina puhua vakavasta sairaudesta.  

Potilas haluaisi jakaa kokemuksiaan, mutta pelkää puolison tunnereaktioita. Potilas ei haluaisi 

kuormittaa puolisoaan. Tilanteen vakavuutta ei käsitellä yhdessä. Sekä potilas että puoliso välttävät 

vakavia puheenaiheita ja tunteiden käsittelyä. Potilas kokee emotionaalisen tuen puutetta myös 

hoitohenkilökunnalta hoitajien toimiessa rutiininomaisesti. Tällöin potilas ei saa yksilöllistä tukea ja 

rohkaisua.  
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5.3 Sydäninfarktipotilaan puolison selviytyminen potilaan 
sairaalavaiheessa (artikkeli II) 

 
Sydäninfarktipotilaan puolison selviytyminen potilaan sairaalavaiheessa ilmenee psykososiaalisen 

tasapainon etsimisenä sekä kotona että sairaalassa. Osateorian ydinkategoria ”Tasapainon 

etsiminen” heijastaa puolison vahvaa tarvetta löytää tasapaino suhteessa omiin tunteisiinsa sekä 

henkisiin ja fyysisiin voimavaroihinsa. Se myös kuvaa puolison tarvetta etsiä ja ylläpitää tasapainoa 

ihmissuhteissa, erityisesti potilaan ja muiden perheenjäsenten kanssa. Tasapainon etsiminen on 

kompleksinen ilmiö, jota luonnehtii puolison tarve hallita, kontrolloida, muuttaa ja toisinaan välttää 

joko sisäisesti tai ulkoisesti ilmeneviä vaatimuksia. Sydäninfarktipotilaan puolison 

selviytymiskokemusta ilmentävät ”push and pull” –reaktiot ja vuorovaikutustilanteita leimaavat 

jännitteet ja vastakkaiset tunteet. Tässä luvussa esitetään koonti sydäninfarktipotilaan puolison 

selviytymiskokemuksista potilaan sairaalavaiheen aikana. Sydäninfarktipotilaan puolison 

selviytymistä potilaan sairaalavaiheessa kuvaava osateoria selittää puolisoiden emotionaalisia, 

kognitiivisia ja sosiaalisia selviytymiskokemuksia kokonaisuutena (Osajulkaisu II). 

 

 

Emotionaalisen stressin käsittely 

 

Emotionaalisen stressin käsittely muodostuu emotionaalisten stressitekijöiden, omien tunteiden ja 

emotionaalisten voimavarojen tunnistamisesta sekä tilanteen hyväksymisestä tai kieltämisestä. 

Emotionaalisen stressin käsittely on tärkeää, sillä sydäninfarktipotilaan puoliso kokee 

sydäninfarktin äkillisenä, odottamattomana tilanteena, joka aiheuttaa voimattomuutta, vihan, 

epätoivon, syyllisyyden ja ahdistuksen tunteita. Stressin ja vaikeiden tunteiden käsittely ilmenee 

dynaamisena prosessina, jossa tilanteen hyväksyminen ja kieltäminen vaihtelevat. Hyväksyminen 

merkitsee, että puoliso omaksuu realistisen asenteen tilanteeseen, yrittää kestää stressiä ja toimia 

tilanteen ehdoilla. Tilanteen vakavuuden kieltäminen merkitsee, että puoliso kieltäytyy uskomasta 

ja hyväksymästä potilaan sydäninfarktidiagnoosia. Sydäninfarktipotilaan ollessa sairaalassa puoliso 

kokee tunteidensa ja voimavarojensa suhteen epätasapainoa. Puoliso kieltää potilaan tilanteen 

vakavuuden, koska hän ei pysty vielä käsittelemään omia, vaikeita tunteitaan.  
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Potilasta suojeleva vuorovaikutus 

 

Potilasta suojeleva vuorovaikutus sisältää vaikeiden keskusteluaiheiden välttämistä, omien pelkojen 

kätkemistä ja esittämistä, että kaikki on kunnossa. Sydäninfarktipotilaan puoliso yrittää suojella 

potilasta sellaiselta tiedolta, joka voisi aiheuttaa hänelle lisää stressiä. Hän välttää keskustelua liian 

sensitiivisiksi koetuista aiheista, esimerkiksi tilanteen vakavuudesta, eikä kerro potilaalle omista 

peloistaan. Puoliso kätkee omat pelkonsa, koska hän pelkää niiden ääneenlausumisen vaikuttavan 

potilaan mielialaan ja jaksamiseen negatiivisesti. Potilasta suojeleva vuorovaikutus sisältää 

keskusteluaiheiden huolellista valikointia ja tarkoituksellista huumorin käyttöä ilmapiirin 

keventämiseen.  

       Puoliso saattaa esittää, että kaikki asiat ovat kunnossa ja hän yrittää esiintyä seesteisenä 

potilaan luona vieraillessaan. Eräs puoliso kuvaileekin olevansa ”kameleontin” roolissa käydessään 

sairaalassa. Puoliso kokee stressaavana sen, ettei voi puhua avoimesti peloistaan ja tilanteen 

vakavuudesta potilaan kanssa. Potilasta suojelemaan pyrkivä vuorovaikutus kääntyy tällöin 

puolison omaa jaksamista vastaan. Se voi lisätä puolison henkistä kuormittuneisuutta ja aiheuttaa 

ahdistusta. Puoliso ei tiedä, kuinka hän voisi jakaa pelkojaan ja stressiään potilaan tai hoitajien 

kanssa, mutta hän odottaa hoitohenkilökunnan huomaavan hänen ahdistuksensa ja tukevan häntä 

potilaan sairaalavaiheessa.. Hän ei osaa hakea omatoimisesti apua vuorovaikutusta koskeviin 

huoliinsa.  

 

 

Ajan tasalla pysyminen potilaan tilanteesta 

 

 

Ajan tasalla pysyminen potilaan tilanteesta on tärkeää. Sydäninfarktipotilaan puoliso kokee omaa 

selviytymistään edistävänä, jos hoitajat pitävät hänet ajan tasalla potilaan tilanteesta. Puoliso ei 

kuitenkaan saa riittävästi tietoa hoitohenkilökunnalta ja hän yrittää pysyä ajan tasalla potilaan 

tilanteessa arvioimalla potilaan tilannetta kykyjensä mukaan. Sydäninfarktipotilaan puolison omaa 

selviytymisen kokemusta edistää havainto potilaan toipumisesta.  

 

 

Potilaan kuoleman mahdollisuuden kieltäminen 

 

Potilaan kuoleman mahdollisuuden kieltäminen toimii tarpeellisena puolustusmekanismina, kun 

sydäninfarktipotilaan puoliso ei vielä kykene käsittelemään tilanteen vakavuutta. Kieltäminen antaa 

aikaa kerätä sekä fyysisiä että henkisiä voimavaroja. Kieltäminen ilmenee tietoisena valintana 
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puolison oman jaksamisen ja selviytymisen edistämiseksi. Se auttaa myös kontrolloimaan 

sensitiivisiä aiheita, sallii puolison keskittyä tulevaisuuteen ja tilanteen positiivisiin puoliin.  

 

 

 Sosiaalisen tuen hankkiminen perheenjäseniltä 

 

 

Akuutti sydäninfarkti aiheuttaa puolisolle turvattomuuden kokemuksia ja hän tunnistaa erilaisia 

sosiaalisen tuen tarpeita. Hän tarvitsee runsaasti emotionaalista tukea läheisiltään. 

Sydäninfarktipotilaan puoliso pitää lapsiaan tai omia vanhempiaan tärkeänä sosiaalisen tuen 

lähteenä. Hän kokee, että hänellä on lupa olla oma itsensä lastensa ja vanhempiensa kanssa, mikä 

edistää hänen selviytymistään potilaan ollessa sairaalassa. Kokemusten jakaminen heidän kanssaan 

vähentää puolison kokemaa ahdistusta ja toivottomuutta. Puolison saama sosiaalinen tuki auttaa 

häntä myös tukemaan sairaalassa olevaa potilasta.  

      Toisaalta on kuitenkin perheitä, joissa vakavien asioiden jakaminen ei ole helppoa tai edes 

mahdollista. Perhedynamiikalle on tällöin tyypillistä, että jokainen perheenjäsen huolehtii vain 

omista asioistaan. Tällöin puoliso kokee sosiaalisen tuen puutetta. Sydäninfarktipotilaan puolison 

tilannetta sosiaalisen tuen tarpeen suhteen voidaan pitää ambivalenttina, sillä puoliso tarvitsee myös 

yksinäisyyttä, koska hänellä ei ole emotionaalisia voimavaroja sukulaisten kohtaamiseen potilaan 

ollessa sairaalassa. Hän tarvitsee aikaa tilanteeseen sopeutumiseen ja vaikeista tunteista 

selviytymiseen, ennen kuin hän tapaa muita sukulaisia. Muutamat puolisot kokevat jopa tarvetta 

eristäytyä kodin ulkopuolisesta maailmasta kerätäkseen tarvittavia emotionaalisia voimavaroja.  

     Sosiaalisen tuen saaminen on yhteydessä puolison kokemukseen voimaantumisestaan. Se 

ilmenee proaktiivisena suhtautumisena tilanteeseen, kun puoliso kokee saaneensa riittävästi 

emotionaalista ja kognitiivista tukea. Voimaantuminen on yhteydessä vahvaan koherenssin 

tunteeseen ja luottamukseen siitä, että omat emotionaaliset, kognitiiviset ja fyysiset voimavarat 

riittävät arjesta selviytymiseen ja normaaliin perhe-elämään palaamiseen. Sosiaalisen tuen saaminen 

edistää oman roolin ja aseman tärkeäksi kokemista perheessä. 

 

 

Päivittäisten rutiinien ja harrastusten ylläpitäminen 

 

Päivittäisten rutiinien ja harrastusten ylläpitäminen on tärkeää, koska ne edistävät turvallisuuden ja 

elämän jatkuvuuden tunnetta. Puolisolle on tärkeää ylläpitää normaalia arkea ja toteuttaa päivittäisiä 

askareitaan. Työ on jotakin turvallista ja normaalia, mihin on hyvä keskittyä murehtimisen sijaan. 
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Se antaa tunteen elämä jatkumisesta. Työn lisäksi harrastukset ovat tärkeitä voimavaroja, jotka 

edistävät puolison selviytymistä. Ne antavat mahdollisuuden välttää hetkellisesti tilanteen 

vakavuuden kohtaamista. Päivittäiset rutiinit auttavat selviytymistä tilanteessa, jossa puoliso kokee 

voimavaransa vähäisiksi. Puolisolle on tyypillistä kokemus ajan pysähtymisestä tai jatkuvasta 

odottamisesta potilaan ollessa sairaalassa. Hänen on vaikea keskittyä mihinkään ja hän saattaa 

unohtaa omat tarpeensa keskittyessään vain potilaan tilanteeseen, tarpeisiin ja toipumiseen. 

Päivittäisistä rutiineista kiinnipitäminen saattaa olla puolison ainoa keino säilyttää elämänhallinnan 

ja -kontrollin tunne potilaan ollessa sairaalassa.  

 

 

Rukoileminen ja toivon ylläpitäminen 

 

Rukoileminen koetaan tärkeänä, sillä se antaa elämänvoimaa ja luottamusta sekä vähentää 

ahdistusta. Rukoilevat puolisot kokevat, että he eivät ole yksin vakavassa tilanteessa. Monet 

puolisot haluaisivat tavata sairaalateologin potilaan sairaalassaoloaikana, koska he uskovat, että hän 

voisi auttaa heitä selviytymään akuutista vaiheesta. Rukoileminen ja toivo ovat olennaisia sitkeyttä 

ja kestävyyttä lisääviä tekijöitä ja ne antavat voimaa akuutissa tilanteessa. 

 

 

Puolison selviytymiseen vaikuttavat tekijät 

 

Lisäksi puolison selviytymiseen liittyvät selviytymisvaatimuksia aiheuttavat tekijät sekä 

selviytymistä edistävät ja selviytymistä heikentävät tekijät. Selviytymisvaatimuksia aiheuttavat 

potilaasta, puolisosta ja hoitohenkilökunnasta riippuvat tekijät sekä tilanne- ja olosuhdetekijät. 

Nämä tekijät ilmenevät puolison ja potilaan, puolison ja muiden perheenjäsenten sekä puolison ja 

hoitohenkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa. Potilaasta riippuvat tekijät, jotka 

vaativat puolisolta potilaan akuuttiin sydäninfarktiin ja sen aiheuttamaan elämän muutostilanteeseen 

sopeutumista ja elämäntilanteen uudelleenarviointia, sisältävät potilaan vakavan tilanteen ja hänen 

hämmentyneen mielentilansa kohtaamisen. Puolison selviytymistä heikentää myös hänen oma 

epävarmuutensa tilanteessa, johon hän ei ole tiennyt valmistautua etukäteen. Erilaiset 

emotionaaliset, kognitiiviset ja sosiaaliset stressitekijät vaarantavat puolison elämänhallinnan 

tunnetta. Puolison täytyy kohdata normaalin arjen keskeytyminen ja yrittää löytää henkisiä 

voimavaroja uuden tilanteen käsittelemiseen. Puoliso yrittää samanaikaisesti sopeutua potilaan 

akuuttiin sydäninfarktiin, kontrolloida omia tunteitaan ja varmistaa päivittäisen elämän toimintojen 

jatkuvuuden. Se voi merkitä vastuunottamista tehtävistä, joista toinen puoliso on huolehtinut 
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aikaisemmin. Lisäksi selviytymisvaatimuksia voivat aiheuttaa sairaalaympäristö vieraine 

rutiineineen ja ohjauksen puute. Tasapainoaan etsivä puoliso joutuu lisäksi kohtaamaan haasteellisia 

vuorovaikutustilanteita potilaan, muiden perheenjäsenten ja hoitohenkilökunnan kanssa. 

Haasteellisimmat selviytymisvaatimukset ilmenevät emotionaalisella tasolla, sillä kohdattuaan 

potilaan sydäninfarktin äkillisenä, odottamattomana tilanteena puoliso yrittää selviytyä potilasta 

suojelevasta vuorovaikutuksesta ja omien pelkojensa ja ahdistuneisuutensa käsittelystä 

samanaikaisesti.  

       Puolison selviytymistä edistävät potilaasta, puolisosta, muista perheenjäsenistä ja 

hoitohenkilökunnasta riippuvat tekijät. Potilaan nopea toipuminen edistää puolison selviytymistä. 

Puolison oma hyvä fyysinen terveys ja henkiset voimavarat sekä vahva koherenssin tunne edistävät 

myös hänen selviytymistään. Tilanteen hyväksyminen sekä hallinnan ja kontrollin tunne koetaan 

tärkeänä puolison selviytymiselle. Erityisesti iäkkäämmät puolisot kokevat hengelliset asiat tärkeinä 

voimavaroina elämässään. Ne liittyvät tilanteen hyväksymiseen ja elämän merkityksellisyyden ja 

ymmärrettävyyden löytämiseen vakavassakin tilanteessa. Toisaalta kieltäminen saattaa edistää 

puolison selviytymistä, jos hän on potilaan sairauden akuutissa vaiheessa niin ahdistunut, että 

hänellä ei ole emotionaalisia voimavaroja tilanteen realistiseen kohtaamiseen ja käsittelyyn. 

Emotionaalisen tuen saaminen muilta perheenjäseniltä ja kognitiivisen tuen saaminen 

hoitohenkilökunnalta edistää puolison selviytymistä potilaan ollessa sairaalassa. Selviytymistä 

edistää myös keskittyminen arjen rutiineihin, koska se lisää turvallisuuden ja elämän jatkuvuuden 

tunnetta. 

       Puolison selviytymistä heikentävät potilaasta, puolisosta, muista perheenjäsenistä ja 

hoitohenkilökunnasta riippuvat tekijät. Potilaan epävakaa tilanne akuutissa vaiheessa murentaa 

eniten puolison selviytymiskokemusta. Toistuvat rintakivut, rytmihäiriöt ja sydämen 

vajaatoiminnan paheneminen voivat aiheuttaa masennusta potilaan puolisolle. Potilaan alakuloinen 

mieliala vaikuttaa puolison mielialaan ja koherenssin tunteeseen sekä hänen kokemukseensa 

heikentyneestä selviytymisestä. Puolison selviytymistä heikentävät hänen kokemuksensa omien 

henkisten ja fyysisten voimavarojen vähyydestä ja potilaan sairastumisen aiheuttamat pelot ja 

ahdistus. Fyysisten voimavarojen puute on yhteydessä koettuun voimattomuuteen.  

       Perhedynamiikkaan liittyvä selviytymistä heikentävä tekijä on puolison kokemus, että hän on 

yksin ja kantaa huolta perheen arkirutiineista ilman muiden perheenjäsenten tukea. Toisinaan 

puoliso kokee, että hän ei voi jakaa akuuttiin sydäninfarktiin liittyviä vaikeita asioita muiden 

perheenjäsenten kanssa, koska he eivät kestä potilaan tilanteen vakavuutta. Tällöin puoliso joutuu 

olemaan vahvempi kuin normaalisti. Avoimen vuorovaikutuksen puute, ristiriidat tai muuten heikko 

perhedynamiikka johtavat keskinäisen emotionaalisen ja sosiaalisen tuen puutteeseen ja heikentävät 
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puolison selviytymistä. Hoitohenkilökunnan antaman potilaan sydäninfarktia ja sen hoitoa 

koskevan tiedon vähäisyys voi lisätä puolison epävarmuutta ja ahdistusta ja heikentää hänen 

selviytymistään. Puoliso murehtii myös tarvittavien elämäntapamuutosten onnistumista.  

       Puolison selviytymiseen vaikuttavat myös erilaiset selviytymisstrategiat, joita ovat 

tunnekeskeinen selviytyminen, välttämisorientoitunut selviytyminen, ongelmakeskeinen 

selviytyminen ja ihmissuhdekeskeinen selviytyminen. Puolison tilanne vaihtelee ja hänellä ilmenee 

episodisia selviytymiskokemuksia, jotka voivat sisältää sekä hyväksyntää että kieltämistä 

vuorotellen. Akuutti sydäninfarkti heikentää puolison elämänhallintaa ja aiheuttaa epävarmuutta. 

Puoliso, jolla on vahva koherenssin tunne ja voimakas elämänhallinnan tarve, soveltaa enemmän 

ongelmakeskeisiä selviytymisstrategioita. Puolison kokemus voimavarojensa riittämättömyydestä ja 

tilanteen hallitsemattomuudesta vähentää ongelmakeskeisten selviytymisstrategioiden käyttöä. 

Tällöin puoliso hakee helpotusta tilanteeseen tunnekeskeisiä selviytymisstrategioita soveltaen. 

Lisäksi puolison selviytyminen voi ilmentää välttämisorientoitunutta selviytymisstrategiaa. Sekä 

tunnekeskeinen että välttämisorientoitunut selviytymisstrategia antavat aikaa kerätä voimavaroja 

tilanteen todellisuuden kohtaamiseen ja käsittelyyn myöhemmin. Puolison selviytyminen voi olla 

myös ihmissuhdekeskeistä hänen kokiessaan selviytyvänsä perheenjäseniltä saamansa tuen avulla. 

 

 

Kausaaliset, kontekstuaaliset ja väliintulevat tekijät 

 

 

Sydäninfarktipotilaan puolison selviytymiskokemuksia potilaan sairaalavaiheessa kuvaava 

tasapainon etsiminen kytkeytyy kausaalisiin, kontekstuaalisiin ja väliintuleviin tekijöihin, jotka 

selittävät puolison selviytymistä. (Kausaalinen tekijä tarkoittaa tässä selviytymisprosessin 

aikaansaavaa tekijää eli sydäninfarktia. Suomen sivistyssanakirjan mukaan kausaalinen tekijä 

määritellään syytekijänä.) Potilaan sydäninfarkti akuuttina, vakavana tapahtumana on kausaalinen 

tekijä, joka aiheuttaa puolisolle selviytymisvaatimuksia ja ravistelee hänen tasapainoaan. Koti ja 

sairaala sosiaalisina ja fyysisinä ympäristöinä ovat kontekstuaalisia tekijöitä, jotka voivat joko 

edistää puolison selviytymistä tai heikentää hänen selviytymistään potilaan sairaalavaiheessa. Koti 

fyysisenä ympäristönä edustaa elämän jatkuvuutta, mutta kotona oleminen ei lisää turvallisuuden 

tunnetta, jos puoliso murehtii jatkuvasti tai kärsii syyllisyydestä tai yksinäisyydestä. Turvattomuutta 

voivat aiheuttaa myös kotitaloustehtävät, jotka ovat aiemmin kuuluneet toiselle puolisolle.  

      Sairaalaympäristö voi joko edistää tai heikentää puolison selviytymistä. Toisaalta puoliso kokee 

turvallisuutta, kun potilas saa olla hyvässä hoidossa ja jatkuvan tarkkailun alaisena. Toisaalta 
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sairaalaympäristö vieraine rutiineineen voi heikentää puolison oman elämän hallinnan ja kontrollin 

tunnetta ja siten heikentää selviytymisen tunnetta.  

     Kausaalisten ja kontekstuaalisten tekijöiden lisäksi puolison selviytymistä voivat edistää tai 

heikentää monet väliintulevat tekijät. Usein ne ovat sellaisia, että puoliso ei voi kontrolloida niitä 

mitenkään. Väliintulevat tekijät voivat olla potilaasta, puolisosta, muista perheenjäsenistä tai 

hoitohenkilökunnasta riippuvia. Potilaasta riippuvat tekijät sisältävät odottamattomia muutoksia 

potilaan tilanteessa, hänen fyysisessä kunnossaan, mielialassaan tai toipumisessaan. Puolisosta 

itsestään riippuvia tekijöitä ovat hänen oma terveytensä, mielialansa, fyysiset ja henkiset 

voimavaransa sekä aikaisempi elämänkokemuksensa. Puolison selviytymistä edistävät vahva 

koherenssin tunne, proaktiivisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot. Lisäksi puolison selviytymiseen 

liittyvät hänen työtilanteensa, taloudelliset seikat sekä muiden perheenjäsenten odotukset ja 

asenteet. Puolisoa voivat kuormittaa samanaikaisesti monet tekijät.  

      Perhedynamiikka, vuorovaikutuksen avoimuus, vaikeiden asioiden jakaminen tai 

jakamattomuus sekä muiden perheenjäsenten ahdistuneisuus vaikuttavat myös 

selviytymiskokemukseen. Perhedynamiikka voi joko edistää tai heikentää puolison selviytymistä 

potilaan ollessa toipumassa akuutista sydäninfarktista. Olennainen kysymys puolison 

selviytymiskokemuksen kannalta onkin, miten perheessä jaetaan sairauden aiheuttamat haasteet.  

     Puolison selviytymiskokemuksia muokkaa myös vuorovaikutus hoitohenkilökunnan kanssa. 

Puolisolla on voimakas tarve tukea potilaan selviytymistä ja osallistua potilaan jatkohoitoon. Hän 

odottaa saavansa voimaannuttavaa ohjausta hoitohenkilökunnalta voidakseen kantaa vastuuta 

potilaan jatkohoidosta kotona.  

 

”Sitten toinen, mikä mua myös hiukan hämmästytti, oli, sitten kun me lähdettiin kotiin, niin tota, 

mun miehelle oli kerrottu, miten pitää elää, ei millään tavalla ollut sanottu, että joku omainen tulisi 

mukaan kuuntelemaan taikka että olisi omaisen hyvä olla vastaanottamassa niin kuin olisin 

odottanut, mutta sitten mä ajattelin, että se johtuu sairaanhoitajapulasta tai sairaanhoidon 

köyhyydestä, että ne työskentelee siellä niin kovan paineen alla, ne ajattelee, että vähemmälläkin 

tiedolla potilas ja sen perhe pärjää, että kun on vähän älykkäämpi potilas, niin koko perhe pärjää 

sen saamalla tiedolla. Että hoidetaan niitä, jotka on aivan hukassa. Niin että en tiedä, olisiko 

muhun otettu mitään yhteyttä tai kontaktia, jos en mä olisi ite mennyt…että kaikki olisi jäänyt 

mieheni varaan, mitä se mulle kertoisi.” (18 puoliso) 
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5.4 Sydäninfarktipotilaan selviytyminen neljän ja 12 kuukauden kuluttua 
sydäninfarktista (artikkeli III) 

 
Sydäninfarktipotilaan selviytymistä neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista kuvaava 

osateoria selittää potilaan selviytymistä jatkumona (Osajulkaisu III). Teorian ydinkategoria 

”Selviytymiskokemukset – Polku kohti erilaisia selviytymisorientaatioita” on yhteydessä kahteen 

pääkategoriaan, jotka ovat: ”Positiiviset ja negatiiviset selviytymiskokemukset” (neljän kuukauden 

kuluttua sydäninfarktista) ja ”Erilaiset selviytymisorientaatiot” (12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista). Tässä luvussa esitetään koonti keskeisistä sydäninfarktipotilaan 

selviytymiskokemuksista neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Kausaaliset, 

kontekstuaaliset sekä väliintulevat tekijät ja olosuhteet vaikuttavat sydäninfarktipotilaan 

selviytymiskokemuksiin neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista.  

 

 

Sydäninfarktipotilaan positiiviset selviytymiskokemukset neljän kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista 

 

 

Sydäninfarktipotilas hahmottaa eletyn sydäninfarktitilanteen todellisen vakavuuden vasta neljän 

kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Positiiviset selviytymiskokemukset neljän kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista sisältävät tilanteen hyväksymisen ja tietoisen ajatusten kontrolloimisen sekä 

ajatusten ja ongelmien jakamisen perheenjäsenten kanssa.  Akuutti sydäninfarkti koetaan tilanteena, 

joka yksinkertaisesti täytyy kohdata ja hyväksyä. Sydäninfarkti koetaan kohtalona tai osana 

normaalia elämää. Se on jotakin, joka voisi tapahtua kenelle tahansa ja joka on vain elettävä läpi. 

Sydäninfarktipotilas kokee sydäninfarktilla olleen positiivisen vaikutuksen hänen elämäänsä, koska 

se saa hänet pohtimaan elämänsä merkitystä uudesta näkökulmasta. Se myös lähentää 

perheenjäseniä toisiinsa. Sydäninfarktipotilas ei halua luovuttaa, vaan hän pyrkii ylläpitämään 

positiivista elämänasennetta. Hän kokee, että sydäninfarkti henkeä uhkaavana sairautena voisi 

herkästi johtaa masentumiseen ja toivottomuuteen, ellei hän tietoisesti kontrolloisi ajatuksiaan. 

Sydäninfarktipotilaan positiivinen elämänasenne sisältää seesteisyyttä, elämänhalua, toiveikkuutta, 

luottamusta, sisukkuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tilanteen hyväksyvä sydäninfarktipotilas kokee 

sydäninfarktin jälkeisen ajan lepoaikana, jolloin hän voi uudistaa henkisiä ja fyysisiä voimavarojaan 

ja valmistautua tulevaisuuteen. Hän luottaa mahdollisuuksiinsa ja voimavaroihinsa, joita tarvitaan 

erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Hänellä on myös unelmia.  



 

110 

 

      Sydäninfarktipotilaan seesteisyys perustuu elämän aikana läpikäydyistä vakavista sairauksista, 

tilanteista ja ongelmista selviytymisen tuomaan luottamukseen. Potilaan henkinen tasapaino ja 

koherenssin tunne edistävät hänen selviytymistään ilman suurempia emotionaalisia ongelmia. Hän 

kokee tärkeänä ajatustensa tietoisen kontrolloinnin ja oman elämänsä hallinnan. Hän yrittää unohtaa 

oireet keskittymällä miellyttäviin asioihin. Sydäninfarktipotilas kokee perheenjäseniltä saamansa 

emotionaalisen tuen tärkeänä neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Emotionaalinen tuki 

sisältää myötätuntoa ja ymmärrystä, jotka lisäävät potilaan luottamusta toipumisaikana kotona. 

 

 

Sydäninfarktipotilaan negatiiviset selviytymiskokemukset neljän kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista 

 

 

Sydäninfarktipotilas voi kieltää sairaustilanteen vakavuuden edelleen neljän kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. Hän välttää sairauden ja sen oireiden ajattelua ja keskittyy sen sijaan 

ajankohtaisiin tapahtumiin. Lisäksi miehet saattavat käyttää hirtehishuumoria tilanteen vakavuuden 

kieltääkseen. Kieltäminen auttaa potilasta selviytymään vaikeasta tilanteesta. Se antaa aikaa kerätä 

voimavaroja tilanteeseen sopeutumiseen. Sydäninfarktipotilas kokee itsensä fyysisesti ja 

emotionaalisesti uupuneeksi vielä neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Hän kokee 

voimavarojen puutteen luonnehtivan arkipäiväänsä. Emotionaalinen uupumus ilmenee 

masennuksena ja toivottomina ajatuksina. Sydäninfarktipotilas ei luota kykyynsä palata normaaliin 

elämään ja uskoo joutuvansa luopumaan työelämästä ja tulevaisuuden suunnitelmistaan.  

      Sydäninfarktipotilas voi keskittyä fyysisiin oireisiinsa yhä neljän kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. Hän kokee, että toipuminen ei ole edennyt hyvin, koska hänellä on edelleen 

rintakipuja, rytmihäiriöitä ja hengenahdistusta. Oireiden esiintyminen aiheuttaa sydäninfarktin 

uusiutumisen pelkoa ja heikentää selviytymiskokemusta. Oireet hallitsevat jokapäiväistä elämää ja 

se koetaan stressaavana. Työikäisille miehille ja naisille näyttää olevan tyypillistä kokea 

syyllisyyttä, kun he joutuvat olemaan sydäninfarktin vuoksi poissa työelämästä. Joutenolo on 

erityisen vaikeaa miehille, koska he kokevat olevansa vastuussa perheensä toimeentulosta. He 

kokevat pettäneensä puolisonsa, koska sairastuminen sydäninfarktiin koetaan heikkoutena ja 

epäonnistumisena. He kokevat syyllisyyttä puolison joutuessa hoitamaan heidänkin tehtävänsä. 

Lisäksi he pelkäävät naapureiden pitävän heitä laiskoina, kun he joutuvat olemaan sairaslomalla. 

Ahdistusta ja syyllisyyttä lisää se, että työnantaja ei aina ymmärrä tilanteen vakavuutta, vaan vaatii 

nopeaa palaamista työhön. Eniten häpeää ja syyllisyyttä aiheuttaa kokemus oman elämän hallinnan 

menettämisestä. Sydäninfarktiin sairastunut mies kokee ärtymystä puolison suhtautuessa häneen 
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ylihuolehtivasti. Hänestä tuntuu, että häneen ei luoteta enää ja hän kokee menettäneensä osan 

riippumattomuudestaan ja henkilökohtaisesta tilastaan ollessaan puolison kontrolloivan silmän alla.   

 

Sydäninfarktipotilaan positiiviset selviytymisorientaatiot 12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista 

 

 

Sydäninfarktipotilaiden selviytymistä kuvaavat sosiaaliset vuorovaikutusprosessit selittävät heidän 

selviytymistään erilaisina selviytymisorientaatioina. Vertailtaessa sydäninfarktipotilaiden tilannetta 

neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista näyttää siltä, että ne sydäninfarktipotilaat, jotka 

ovat hyväksyneet sairastaneensa sydäninfarktin ja käsitelleet siihen liittyneet vaikeatkin tunteensa ja 

pelkonsa 4 kuukauden kuluessa sydäninfarktista, ovat edelleen seesteisiä ja henkisesti tasapainoisia 

12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Heidän selviytymisensä edustaa joko tulevaisuuskeskeistä 

orientaatiota tai koherenttia ja harmonista orientaatiota. Heille on tyypillistä vahva koherenssin 

tunne ja elämänhallinta. 

 

 

Tulevaisuuskeskeinen orientaatio 

 

Sydäninfarktipotilas, jolla on positiivinen asenne tulevaisuuteen, on yhä työelämässä. Hänen 

ajatuksensa keskittyvät tulevaisuuteen ja hän haluaa ottaa vastuun omasta hoidostaan ja 

elämäntapamuutoksistaan. Hän hankkii tietoa sairaudestaan ja yrittää ehkäistä sydäninfarktin 

uusiutumista ja komplikaatioita elämäntapojaan muuttaen. Sydäninfarktipotilas kokee itsensä 

tulevaisuutensa ja terveytensä avainhenkilönä. Hän löytää tilanteestaan uusia haasteita ja 

mahdollisuuksia. Koska hän on pystynyt käsittelemään sydäninfarktiin liittyviä pelkojaan ja 

vaikeita tunteitaan, hän luottaa selviytymiskykyihinsä ja voimavaroihinsa. Tulevaisuuskeskeiselle 

orientaatiolle on tyypillistä, että sydäninfarktipotilas on hyväksynyt sairastumisensa ja tilanteensa jo 

neljän kuukauden kuluessa sydäninfarktista. Tällöin hänen selviytymistään 12 kuukauden kuluttua 

kuvaa optimistinen ja ongelmanratkaisukeskeinen asennoituminen. Hän pystyy myös 

keskustelemaan sairaudestaan ja vointinsa muutoksista perheenjäsentensä kanssa. Tällöin 

perhedynamiikkaa kuvaa kollegiaalinen toiminta tiiminä, jolloin puoliso ja muut perheenjäsenet 

tukevat potilaan ongelmakeskeistä selviytymisstrategiaa emotionaalisen, kognitiivisen ja sosiaalisen 

tuen kautta. Puoliso ja perheenjäsenet antavat tarvittaessa myös käytännöllistä tukea.  
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Koherentti ja harmoninen orientaatio 

 

 

Sydäninfarktipotilas voi kokea elämänsä tasapainottuneen 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. 

Sydäninfarktipotilas, jonka elämänasennetta ja selviytymistä kuvaavat tyyneys ja harmonisuus, on  

tyypillisesti iäkäs. Hän kokee, että hänen elämällään on tarkoitus ja hän on saavuttanut tunne-

elämänsä tasapainon. Hän luottaa selviytymiseensä tulevaisuudessa. Hänen elämänhallintaansa ja 

koherenssin tunnettaan vahvistaa usko Jumalaan tai luottamus omiin kykyihinsä kontrolloida 

elämäänsä vaikuttavia tekijöitä. Hänen selviytymistään kuvaa omien tunteiden ja ajatusten hallinta 

silloin, kun se on mahdollista ja väistämättömän hyväksyminen silloin, kun siihen ei voi vaikuttaa. 

Sydäninfarktipotilaan selviytymistä edistää aikaisempien vaikeiden elämäntilanteiden onnistunut 

läpikäyminen ja ilman masennusoireita vaikeuksista selviytyminen.  

      Myös koherentille ja harmoniselle orientaatiolle on tyypillistä sydäninfarktiin sairastumisen 

hyväksyminen neljän kuukauden kuluessa sydäninfarktista. Tällöin elämää 12 kuukauden kuluessa 

sydäninfarktista kuvaa seesteinen ja tasapainoinen jatkumo. Sydäninfarktipotilas kokee tärkeänä 

paluun arkielämän rutiineihin ja tapoihin, koska normaaliin arkeen paluu vähentää stressiä ja 

murehtimista. Hänelle on tärkeää positiivisiin ja voimaannuttaviin asioihin keskittyminen sen 

sijaan, että hän keskittyisi sairauden aiheuttamiin rajoituksiin. Koherentin ja harmonisen 

orientaation omaavan sydäninfarktipotilaan selviytymistä edistää myös hänen saamansa tuki 

puolisolta ja muilta perheenjäseniltä. Tällöin perhedynamiikkaa kuvaa avoin vuorovaikutus ja 

vaikeidenkin asioiden jakaminen perheenjäsenten kesken. Sydäninfarktipotilas käyttää sekä 

tunnekeskeisiä, ongelmakeskeisiä, merkityskeskeisiä että hengellisiä selviytymisstrategioita.  

 

Sydäninfarktipotilaan negatiiviset selviytymisorientaatiot 12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista 

 

        

Ne sydäninfarktipotilaat, jotka ovat olleet masentuneita ja ahdistuneita tai keskittyneet oireidensa 

tarkkailemiseen neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista, ovat masentuneita ja ”paikalleen 

jääneitä” tai voimakkaasti sairauskeskeisesti eläviä vielä 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. 

Heillä on heikompi koherenssin tunne ja niukasti emotionaalisia ja fyysisiä voimavaroja käsitellä 

muuttunutta elämäntilannettaan.  
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Epävarma orientaatio 

 

 

Sydäninfarktipotilas voi kokea yhä 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista, että hänellä ei ole 

riittävästi tietoa sairautensa itsehoidosta ja seurannasta. Hän kokee, että olisi tarvinnut selkeämpiä 

ohjeita kuntoutumisprosessista ja enemmän ohjaus- ja seurantatapaamisia sydäninfarktihoitajan tai 

lääkärin vastaanotolla. Hänen selviytymistään kuvaa epävarmuus. Sydäninfarktipotilas on 

ahdistunut, koska häneltä puuttuu tieto fyysisen kuntonsa rajoituksista. Hän ei tiedä, miten ja missä 

vaiheessa fyysistä aktiivisuutta voi lisätä ja milloin hän voi palata normaaliin elämäänsä. 

Epävarmuutta lisää tiedon puutteen lisäksi se, että sydäninfarktipotilas ei aina tunnista omia 

voimavarojaan konkreettisella ja kokemuksellisella tasolla. Epävarman orientaation omaava 

sydäninfarktipotilas käyttää eniten tunnekeskeisiä selviytymisstrategioita.  

 

 

Masentunut ja ”paikalleen jäänyt” orientaatio 

 

 

Sydäninfarktipotilas voi tuntea itsensä emotionaalisesti ja fyysisesti voimattomaksi. Hänellä ei ole 

tahtoa, motivaatiota ja henkisiä sekä fyysisiä voimavaroja muuttaa omaa tilannettaan. Koska hänellä 

ei ole rohkeutta osallistua sosiaalisiin tapahtumiin fyysisten vaivojen ilmenemisen vuoksi, hän jää 

kotiin. Elämää luonnehtivat erilaiset pelot ja ahdistuneisuus. Sydäninfarktipotilaan ajatuksia 

kuvaavat sekä kuoleman pelko, kuoleman toivominen että myös kaikesta luopuminen. Häntä 

ahdistaa, jos häntä vaaditaan keskittymään voimavaroja vaativiin asioihin. Hän ei koe omaavansa 

minkäänlaisia voimavaroja, vaan hänen arkeaan ilmentää toivottomuus ja voimattomuus. 

Sydäninfarktipotilas voisi palata työelämään fyysisen kuntonsa puolesta, mutta se edellyttäisi 

mielialan kohentumista ja uskoa omien voimavarojen riittävyyteen. Masentunut ja paikalleen jäänyt 

orientaatio kuvaa elämänhallinnan menettämistä ja luovuttamista.  

 

 

Sairauskeskeinen orientaatio 

 

 

Sydäninfarktipotilas voi kokea sydäninfarktin olevan koko elämää ohjaava ja hallitseva tekijä. Hän 

keskittyy oireisiinsa ja odottaa sydäninfarktin uusiutumista tai komplikaatioiden ilmenemistä. Hän 

kokee itsensä täysin kyvyttömäksi. Hän kärsii edelleen toistuvista rintakivuista ja 

hengenahdistuksesta. Erityisesti ne sydäninfarktipotilaat, jotka ovat kärsineet vaikeasta sydämen 

vajaatoiminnasta sydäninfarktin jälkeen, näyttävät omaksuneen vahvasti sairauskeskeisen 
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elämänorientaation. Sydäninfarktipotilas kokee sekä henkiset että fyysiset voimavaransa vähäisiksi 

ja on hyvin riippuvainen perheenjäsenistään. Toisaalta sairaus on keino saada enemmän huomiota 

perheenjäseniltä ja perheen kaikki toiminnot saattavat keskittyä potilaan sairauden ympärille. 

Sydänsairauden oire saattaa olla potilaalle merkki siitä, että hän on yhä elossa. Tälle 

selviytymisorientaatiolle on tyypillistä tunnekeskeisen ja repressiivisen selviytymisstrategian 

soveltaminen.  

 

 

Suojeleva-kätkevä orientaatio 

 

 

Sydäninfarktipotilaalle näyttää olevan tyypillistä vielä 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista, että 

hän haluaa suojella perheenjäseniään sairautensa vakavuudelta. Hän kätkee oireitaan puolisolta, 

eikä kerro niistä puolisolleen. Hän pelkää puolison murehtivan hänen tilannettaan ja murehtimisen 

aiheuttavan puolisolle kuormittumista. Lisäksi hän uskoo puolison alkavan käyttäytyä holhoavasti 

häntä kohtaan, jos hän paljastaa heikkoutensa. Tämä voisi johtaa siihen, että puoliso kontrolloisi 

entistä enemmän potilaan toimintaa ja tällöin potilaan vapauden tunne vähenisi niissäkin 

toiminnoissa, jotka tuottavat hänelle vielä tyydytystä ja onnistumisen kokemuksia. Toisinaan 

vaivojen ja murheiden kätkeminen johtaa vuorovaikutusongelmiin ja luottamuksen puuttumiseen 

puolisoiden välillä. 
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5.5 Sydäninfarktipotilaan puolison selviytyminen neljän ja 12 kuukauden 
kuluttua potilaan sydäninfarktista (artikkeli  IV) 

 
Sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä neljän ja 12 kuukauden kuluttua potilaan 

sydäninfarktista selittävä osateoria ”Puolisoiden selviytyminen sydäninfarktipotilaiden rinnalla” 

kuvaa puolisoiden selviytymistä pitkäkestoisena, dynaamisena selviytymisprosessina (Osajulkaisu 

IV). Tässä luvussa esitetään keskeiset tulokset sydäninfarktipotilaan puolison selviytymisestä neljän 

ja 12 kuukauden kuluttua potilaan sydäninfarktista.  

      Sydäninfarkti oireineen ja komplikaatioineen on puolison selviytymiseen vaikuttava kausaalinen 

tekijä. Se on odottamaton muutostilanne, joka vaikuttaa sekä potilaan että hänen puolisonsa 

elämäntilanteeseen ja aiheuttaa pitkäkestoisia emotionaalisia, kognitiivisia, sosiaalisia, taloudellisia 

ja fyysisiä haasteita. Sydäninfarktipotilaan puoliso joutuu omaksumaan uusia tehtäviä ja rooleja 

potilaan sairastumisen jälkeen. 

      Sydäninfarktipotilaan puolison selviytymisprosessiin vaikuttavat myös kontekstuaaliset tekijät. 

Tärkein kontekstuaalinen tekijä on koti fyysisenä, emotionaalisena ja sosiaalisena ympäristönä. Koti 

edustaa puolisolle turvallista ympäristöä, missä hän voi jakaa haasteita muiden perheenjäsenten 

kanssa. Toisaalta koti voi olla turvaton ympäristö puolisolle silloin, kun hän murehtii potilaan 

sairauden pahenemista, mahdollisia akuutteja tilanteita ja omaa osaamistaan potilaasta huolehtivana 

läheisenä.  

      Toisena tärkeänä kontekstuaalisena tekijänä ilmenee aikajatkumo, 4-12 kuukautta, 

sydäninfarktista. Neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista puolison selviytymistä kuvaa 

epävarmuus. Hän on juuri tiedostanut potilaan tilanteen vakavuuden, eikä koe hallitsevansa 

tilannetta. Hänellä on vahva tarve ylläpitää arkisia rutiineja ja palauttaa perheen tilanne normaaliksi. 

Kuitenkin jo neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista puolisoilla ilmenee erilaisia 

selviytymisstrategioita ja tapoja käsitellä sairautta. Puolisoiden selviytyminen ei etene samalla 

tavalla, vaan neljänä erilaisena selviytymispolkuna. Samanlainen asennoituminen 

elämäntilanteeseen ja selviytymiseen ilmenee puolisoilla edelleen 12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista.   

       Sydäninfarktipotilaan puolison selviytymiseen vaikuttavat myös toiminta- ja 

vuorovaikutustekijät. Perhedynamiikalla ja vaikeiden asioiden jakamisella, perheen elämäntavalla ja 

läheisten asenteilla on paljon merkitystä puolison selviytymiseen. Toiset perheenjäsenet voivat joko 

edistää tai heikentää puolison selviytymistä. Olennainen kysymys selviytymisen kannalta onkin, 

miten sairauden tuomat haasteet ja vaikeat asiat voidaan jakaa perheessä. Sydäninfarkti voi muuttaa 

puolison rooleja lisäten hänen vastuutaan kodinhoitoon liittyvistä tehtävistä.  
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        Lisäksi sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä edistävät tai heikentävät erilaiset 

samanaikaisesti vaikuttavat tekijät, jotka voivat olla potilaasta, puolisosta itsestään ja muista 

perheenjäsenistä riippuvaisia. Puolison selviytymiseen liittyvät potilaan vointi, henkiset ja fyysiset 

voimavarat, mieliala, toipumisen onnistuminen ja itsehoidosta selviytyminen. Puolison oma terveys, 

mieliala sekä henkiset ja fyysiset voimavarat ovat tärkeä osa hänen selviytymiskokemustaan. Myös 

työtilanne ja taloudelliset tekijät liittyvät hänen selviytymispolkuunsa. Muiden perheenjäsenten 

erilaiset elämäntilanteet voivat liittyä puolison selviytymiseen myös, sillä he saattavat vaatia 

puolisolta sekä emotionaalista, kognitiivista että myös käytännöllistä tukea omissa 

elämänvaiheissaan. Yhteiskunta ja kulttuuri saattavat myös vaikuttaa puolison selviytymiseen 

asettamalla reunaehtoja perheen yksilölliselle toiminnalle.   

 

 

Seesteinen ja tasapainoinen selviytyminen 

 

 

Sydäninfarktin hyväksyminen osaksi elämää kuvaa rauhallista ja seesteistä asennoitumista elämään. 

Tasapainon löytäminen edellyttää, että puoliso hyväksyy potilaan sairauden pysyvyyden. Puoliso 

kokee oman elämänsä merkityksellisenä ja hallittavana ja pitää sydäninfarktia väistämättömänä 

elämän muutostilanteena, joka vaatii sopeutumista. Hän ei kuluta henkisiä voimavarojaan 

murehtimiseen, vaan käsittelee tilannetta ongelmakeskeistä selviytymisstrategiaa soveltaen. 

Luottavainen asenne tulevaisuuteen ilmentää positiivista lähestymistapaa elämään. Puolisolla on 

vahva koherenssin tunne ja hän näkee tulevaisuuden haasteena tai mahdollisuutena. Tyypillistä on 

toiveikkuus ja luottamus omiin selviytymistä edistäviin henkisiin ja fyysisiin voimavaroihin.  

      Hengellinen vakaumus ilmenee tärkeänä iäkkäälle sydäninfarktipotilaan puolisolle. Hän on 

kohdannut vaikeuksia ja vaikeita sairauksia aikaisemmin elämässään ja saanut lohdutusta 

uskostaan. Tällöin rukoileminen koetaan tärkeimpänä elämän voimavarana. Vahvan hengellisen 

vakaumuksen omaavalla puolisolla näyttää olevan kaikkein seesteisin asenne tilanteeseensa. Hän 

luottaa rukouksen voimaan ja rukoilee vahvuutta kestää tilanteen tuomaa ahdistusta ja taitoja auttaa 

puolisoaan. Hän luottaa siihen, että Jumala antaa vain sen verran taakkoja kuin hän jaksaa kantaa.  

      Vaikeiden asioiden jakaminen perheenjäsenten kanssa on tärkeää. Tasapainoinen selviytyminen 

kytkeytyy puolison rohkeuteen käsitellä sydäninfarktiin liittyviä ajatuksiaan, tunteitaan ja pelkojaan 

ja hänen kykyihinsä jakaa ne perheenjäsenten kanssa. Läheiset suhteet ja keskinäinen luottamus 

perheenjäsenten kesken helpottavat sairaudesta ja vaikeista asioista keskustelua. Vuorovaikutusta 

näissä perheissä luonnehtivat välittäminen, jakaminen ja yhteenkuulumisen tunne. Toisaalta 

puolison seesteinen ja tasapainoinen selviytyminen on yhteydessä sopivan emotionaalisen 
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etäisyyden löytämiseen suhteessa sydäninfarktista toipuvaan puolisoon siten, että puoliso tuntee 

myötätuntoa ja haluaa edelleen huolehtia potilaasta, mutta hän pystyy myös jatkamaan omaa 

elämäänsä. Puoliso kokee saavansa tukea lapsiltaan ja omilta vanhemmiltaan.  

      Seesteinen ja tasapainoinen selviytyminen liittyy elämäntilanteen ymmärrettävyyteen ja 

hallittavuuteen. Puolison tunne tilanteen hallinnasta liittyy vahvaan koherenssin tunteeseen, 

positiiviseen mielialaan ja hyvään psykososiaaliseen sopeutumiseen. Hyvät kognitiiviset, 

emotionaaliset, sosiaaliset, hengelliset ja fyysiset voimavarat auttavat puolisoa hallitsemaan, 

sietämään ja vähentämään sydäninfarktin tuomia ongelmia ja vaikeuksia. Seesteisen ja 

tasapainoisen selviytymispolun omaavan puolison asennoituminen sydäninfarktin vaikutuksiin 

perheen elämässä on levollista jo neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Hän sitoutuu 

huolehtimaan potilaasta ja etsii aktiivisesti tietoa sydäninfarktista toipumisesta ja sen hoidosta. 

Rauhallinen asennoituminen neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista on yhteydessä seesteiseen 

ja tasapainoiseen selviytymiseen 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Tehokasta selviytymistä 

edistävät ongelmakeskeinen ja hengellinen selviytymisstrategia, vahva koherenssin tunne ja 

motivaatio uuden tiedon etsimiseen. Selviytymistä edistää myös toimiva perhedynamiikka, joka 

mahdollistaa avoimen keskustelun vaikeistakin asioista. Seesteinen ja tasapainoinen selviytyminen 

edustaa tehokkainta selviytymispolkua, jolla on tyypillistä myös hengellisen, merkityskeskeisen ja 

ongelmakeskeisen selviytymisstrategian soveltaminen. 

 

 

Toimintakeskeinen selviytyminen 

 

Toimintakeskeinen selviytyminen sisältää perherutiinien ylläpitämistä ja sille on tyypillistä työn 

merkityksen korostaminen. Konkreettisten perherutiinien ylläpitäminen on tärkeää puolisolle, koska 

se lisää turvallisuutta ja tunnetta elämän jatkuvuudesta. Arkisista toiminnoista selviytyminen liittyy 

elämän hallittavuuden kokemukseen. Puoliso kokee elämän helpompana, jos hän voi säilyttää arjen 

mahdollisimman normaalina. Hän hallitsee tilannetta pitäytymällä päivittäisissä rutiineissa ja 

keskittymällä kodinhoitotehtäviin ja työhön. Hallinnantunnetta edistää sovituista aikatauluista ja 

tapaamisista kiinnipitäminen. Arkirutiinien noudattaminen voidaan myös nähdä mahdollisuutena 

välttää tilanteen vakavuuden kohtaamista ja vaikeiden tunteiden käsittelyä. Toisaalta konkreettinen 

toiminta voi edistää puolison tunnetta selviytymisestä ja onnistumisesta ja lisätä hänen 

voimavarojaan.  

      Työn merkitys korostuu puolison selviytymisessä ja tilanteen hallinnassa, jos hän kokee 

ahdistusta ja erilaisia pelkoja ollessaan kotona potilaan kanssa. Työhön keskittyminen koetaan 
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helpotuksena, koska silloin ei ehdi murehtia. Työ on myös merkki omasta selviytymisestä. Lisäksi 

puolison selviytymisen kokemusta edistää hänen tyytyväisyytensä sydäninfarktista toipuvan 

puolisonsa konkreettisesta auttamisesta. Hänelle on tärkeää onnistuminen puolisonsa päivittäisessä 

hoidossa auttamisessa. Se lisää tunnetta omista henkisistä ja fyysisistä voimavaroista. Puoliso 

kokee, että omin käsin konkreettisesti auttaminen edistää hänen selviytymistään ja taisteluaan 

murehtimista vastaan. Onnistuminen uusien perheroolien toteuttamisessa, jotka aiemmin olivat 

sydäninfarktiin sairastuneen vastuulla, edistää puolison selviytymistä. Uudet roolit voivat sisältää 

huolenpitäjän roolin ohella paljon konkreettisia haasteita.  

      Toimintakeskeinen selviytyminen voi liittyä puolison tarpeeseen siirtää ahdistusta tai pelkoja 

aiheuttavien ajatusten ja tunteiden käsittelyä. Puolisolla ei ole riittävästi emotionaalisia ja 

kognitiivisia voimavaroja käsitellä tilanteen vakavuutta vielä neljän kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. Hän kokee, että ei ole saanut riittävästi tietoa sydäninfarktista toipumiseen 

vaikuttavista tekijöistä potilaan sairaalavaiheen aikana. Ahdistuneisuutensa ja 

hämmentyneisyytensä vuoksi hänellä ei ole riittävästi voimavaroja etsiä lisää tietoa sydäninfarktista 

toipumisesta ja sen hoidosta. Vakavan tilanteen kohtaamisen välttäminen ja toimintakeskeinen 

selviytyminen jatkuu edelleen 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista.  

      Toimintaan ja arkirutiineihin keskittyvä puoliso ei jaksa tai pysty puhumaan sydäninfarktista ja 

tilanteen vakavuudesta sydäninfarktipotilaan tai muiden perheenjäsenten kanssa, koska hän pelkää 

oman ahdistuksensa kohtaamista. Toisaalta hän välttää sydäninfarktista keskustelua myös siksi, että 

hän pelkää murehduttavansa potilasta ja pahentavansa potilaan tilannetta. Hän pelkää 

sydäninfarktista keskustelemisen aiheuttavan potilaalle pelkoja ja masennusta, jotka mahdollisesti 

voisivat jopa johtaa sydäninfarktin uusiutumiseen. Tälle selviytymisorientaatiolle on tyypillistä 

avoimen vuorovaikutuksen puute, mikä johtaa siihen, että perheenjäsenet ovat stressaantuneita ja 

uupuneita. Tyypillisimpiä puolison käyttämiä selviytymisstrategioita ovat konkreettinen ja 

välttämisstrategia. 

 

 

Sairauskeskeinen selviytyminen 

 

 

Sairauskeskeiselle selviytymiselle on tyypillistä potilaan sairauden ehdoilla eläminen, sairauden 

pahenemisen murehtiminen, puolison menettämisen pelossa eläminen ja toivottomuuden 

kokeminen. Potilaan sairauden ehdoilla eläminen tarkoittaa, että sydäninfarktipotilaan puoliso 

jäsentää elämänsä uudelleen potilaan sairaudesta toipumisen sekä tuen ja hoidon tarpeen mukaan. 

Puolison aika omille tarpeilleen ja harrastuksilleen vähenee hänen keskittyessään potilaan 
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sairauteen ja hänen oireidensa tarkkailemiseen sekä helpotuksen etsimiseen niihin. Aikaisempien 

elämänarvojen tärkeys vähenee ja puolison sosiaalinen osallistuminen rajoittuu. Hän luopuu 

sosiaalisista harrastuksistaan, koska hän ei halua jättää sydäninfarktista toipuvaa puolisoaan yksin 

kotiin pitkäksi aikaa.  

      Sydäninfarktipotilaan puoliso murehtii potilaan sairaustilanteen pahenemista, koska potilaalla 

ilmenee toistuvia rintakipuja ja sydämen vajaatoiminnan oireita. Puoliso kokee voimattomuutta ja 

turhautumista, koska hän ei kykene ehkäisemään potilaan oireita. Hän pitää tärkeimpänä 

tehtävänään tarkkailla potilaan vointia ja huolehtia hänet sairaalahoitoon tarvittaessa. Hän elää 

jatkuvassa puolisonsa menettämisen pelossa, johon liittyy voimakasta ahdistuneisuutta, stressiä sekä 

uniongelmia.  

      Toivottomuuden kokemus on tyypillinen puolisolle, joka kokee, että hänellä ei ole riittävästi 

henkisiä ja fyysisiä voimavaroja auttaa ja tukea sydäninfarktista toipuvaa puolisoaan. Puoliso voi 

kärsiä itsekin pitkäaikaisista terveysongelmista tai sairauksista. Hänen masentuneisuuttaan lisäävät 

usein taloudelliset huolet ja hänen selviytymiskokemustaan leimaavat alakuloisuus, väsymys ja 

toivottomuus. Hän kokee, että hän ei voi tehdä mitään tilanteen muuttamiseksi. Potilaan sairauteen 

keskittyminen johtaa usein sosiaaliseen eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Sairauskeskeistä 

selviytymispolkua kuvaavat myös päivien samanlaisuus. Puoliso käyttää alistuvaa, repressiivistä 

selviytymisstrategiaa, koska hänen voimavaransa eivät riitä tilanteen muutosyrityksiin. 

       Sairauskeskeisen selviytymispolun omaavalle puolisolle on tyypillistä, että hänen elämänsä 

mielekkyys nousee puolison oireiden tarkkailemisesta ja kontrolloimisesta. Puoliso kehittyy 

potilaan voinnin tarkkailussa ajan mittaan siten, että hän huomaa pienistäkin henkisistä ja fyysisistä 

muutoksista, milloin potilaan vointi on heikentynyt ja hän saattaa tarvita sairaalahoitoa. 

Verrattaessa puolison selviytymiskokemuksia neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista, 

voidaan todeta, että puoliso pelkää tilanteen uusiutumista ja keskittyy potilaan voinnin tarkkailuun 

yhä 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Hän kokee, että hänellä on hyvät henkiset ja fyysiset 

voimavarat selviytyä tilanteesta itse, mutta liian vähän voimavaroja auttaa potilasta. Hänen  

selviytymiskokemustaan 12 kuukauden kuluttua kuvaa voimakas uupumus. Potilaan toipuminen ei 

aina etene odotetusti ja voinnin heikentyminen, sydäninfarktin uusiutuminen, rytmihäiriöiden 

ilmaantuminen ja sydämen vajaatoiminnan pahentuminen heikentävät puolison koherenssin tunnetta 

ja hänen luottamustaan omiin, väheneviin voimavaroihinsa.   
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Sairauden kieltämiseen perustuva selviytyminen 

 

Sydäninfarktin merkityksen kieltäminen on yleistä. Puoliso kieltää tilanteen vakavuuden, eikä 

käsittele sitä, vaan pyrkii jättämään sen huomiotta. Tyypillistä on sairauden aiheuttamien oireiden ja 

ongelmien vähättely. Puoliso välttää sydäninfarktin ajattelemista ja siitä keskustelemista. Tämä voi 

johtaa vuorovaikutusongelmiin sydäninfarktista toipuvan potilaan ja muiden perheenjäsenten 

kanssa, sillä potilas ja perheenjäsenet saattavat kokea, että heidän tuen ja ymmärryksen tarpeitaan 

laiminlyödään ja loukataan. Puolison vähättelevä ja välttävä suhtautuminen voidaan kokea 

välinpitämättömyytenä, vaikka kysymys on siitä, että puolison omat emotionaaliset voimavarat 

eivät riitä tilanteen realistiseen kohtaamiseen ja käsittelyyn. Puolison kyvyttömyys tilanteen 

emotionaaliseen käsittelyyn johtaa potilaan ja muiden perheenjäsentenkin osalta vaikeuteen 

käsitellä tilannetta, koska sydäninfarkti on perheessä ikään kuin tabu, josta ei saa puhua.  

      Normaaliin arkielämään pyrkiminen näyttää olevan tyypillistä puolisolle, joka kieltää 

sydäninfarktin vaikutuksen perhe-elämään ja rooleihin. Hän jatkaa elämää samanlaisena kuin se oli 

ennen potilaan sydäninfarktia. Näissä perheissä sekä puoliso että sydäninfarktista toipuva potilas 

pitäytyvät voimakkaasti aikaisempiin rooleihinsa ja tehtäviinsä. Perhedynamiikka ei salli muutoksia 

ja puolisoilla ei ole kykyjä ja voimavaroja käsitellä ristiriitoja. Tunteet pyritään kätkemään tai niitä 

ei välttämättä tunnisteta lainkaan.  

      Vakavan sairauden käsittelemättömyys on ongelmallinen tilanne sekä sydäninfarktipotilaan 

puolisolle että potilaalle. Tällaiselle selviytymisprosessille on tyypillistä emotionaalisten 

voimavarojen puute ja kyvyttömyys käsitellä vakavaa tilannetta sekä yksin että yhdessä. Puoliso ei 

kykene käsittelemään omia ahdistavia tunteitaan, eikä kohtaamaan sydäninfarktista toipuvan 

potilaan tunteita. Lisäksi hän saattaa välttää tilanteen kohtaamista siksi, että pelkää keskustelun 

aiheuttavan ahdistusta muissa perheenjäsenissä. Ahdistuksen ja muiden vaikeiden tunteiden 

kohtaamatta jättäminen saattaa johtaa niiden selviytymistä murentavaan vaikutukseen alitajunnassa. 

Perhe elää elämäänsä kameleontin tavoin. Julkisivua pidetään yllä entisenlaiseen arkeen 

pitäytymällä, mutta kulisseihin piilotetaan vaikeita, käsittelemättömiä asioita ja ahdistavia tunteita. 

Samassa perheessä molemmat puolisot kärsivät emotionaalisten voimavarojen ja kykyjen puutteesta 

siten, että he eivät kykene avoimesti keskustelemaan sydäninfarktista vakavana elämäntilanteena. 

Heidän selviytymistään kuvaa mekaaninen ja konemainen keskittyminen normaalin arkielämän 

ylläpitämiseen. Kieltävä asennoituminen ja välttämisorientoitunut selviytymisstrategia kuvaavat 

näiden puolisoiden selviytymistä edelleen 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista.  
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     6 POHDINTA 
 

     6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 
Hoitotieteellistä tutkimusta voidaan arvioida sen perusteella, miten selkeisiin teoreettisiin 

lähtökohtiin tutkimus perustuu ja miten hyvin tutkimuskohde on määritelty (Åstedt-Kurki ym. 

2008). Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin edistämään esittämällä kattava teoreettinen 

viitekehys tutkimusaiheen keskeisistä käsitteistä ja aikaisemmista tutkimustuloksista. Alun perin 

tutkija aikoi ottaa tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen mukaan vain 2000-luvulla 

julkaistuja tutkimuksia, mutta manuaalisen tutkimusartikkeleiden lähdeluetteloihin 

perehtymisen jälkeen tutkija huomasi, että tällöin olennaisia aihepiirin tutkimuksia jäisi  

tutkimuksen ulkopuolelle. Siksi tutkija teki uudelleen kirjallisuushaun rajaten hakuvuosiksi 

1995-2012.  

      Grounded theory –menetelmällä toteutetun tutkimuksen luotettavuutta pohditaan  tässä 

luvussa tarkastellen kaikkia tutkimusprosessin vaiheita aiheen valinnasta tutkimustulosten 

esittämiseen ja niiden soveltamiseen.  (Glaser & Strauss 1967, Eaves 2001, Charmaz 2006). 

Seuraavissa yhteenveto-osan luvuissa (6.2–6.5) arvioidaan grounded theory –menetelmällä 

luodun substantiivisen teorian ja sen kehittämisprosessin luotettavuutta sen sopivuuden, 

toimivuuden  ja relevanttiuden näkökulmasta (Glaser & Strauss 1967). Lisäksi tarkastellaan 

substantiivisen teorian, aineiston ja tutkittavan ilmiön vastaavuutta sekä teorian 

muunneltavuutta tutkimuksen kohteena olevassa toiminnassa.  

      Grounded theory –menetelmää  soveltavan tutkimuksen aiheen ja tutkimusalueen on oltava 

luotettava ja hyvin perusteltu, että se täyttää eettiset kriteerit (Strauss & Corbin 1998). 

Tutkimusaiheena oli sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytyminen sydäninfarktista 

sairaalavaiheessa sekä neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Tavoitteena oli luoda 

substantiivinen teoria sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessista, jota 

voitaisiin hyödyntää sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa hoitotyön kehittämiseksi. Aihetta 

voidaan pitää tärkeänä ja eettisesti sekä kustannustehokkaasti perusteltuna potilaan, puolison, 

hoitohenkilökunnan ja yhteiskunnan näkökulmista tarkasteltuna, sillä sydäninfarktipotilas ja 

hänen puolisonsa joutuvat ottamaan vastuun hoidosta potilaan kotiutuessa osastolta lyhyen 

sairaalavaiheen jälkeen. Hoitohenkilökunnan tulisi ehtiä ohjata ja tukea potilasta ja hänen 

puolisoaan riittävästi lyhyen sairaalassaolon aikana. Laadukas ohjaus edistää potilaan 

selviytymistä kotona ja ennaltaehkäisee potilaan joutumista uudelleen sairaalahoitoon, mikä 
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saattaisi tuottaa inhimillistä kärsimystä potilaalle ja lisää kustannuksia yhteiskunnalle. 

Tutkimuksessa tuotettu uusi tieto sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa 

selviytymisprosesseista ja niihin liittyvistä tekijöistä auttaa hoitohenkilökuntaa kehittämään 

sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa ohjausta. Tutkimus tuottaa uutta tietoa 

hoitohenkilökunnalle sekä sydäninfarktipotilaan selviytymistä edistävistä että heikentävistä 

tekijöistä sairaalavaiheen aikana ja myös pitkäaikaiseen selviytymisprosessiin liittyvistä 

tekijöistä, jotka olisi hyvä huomioida potilaan ja hänen puolisonsa hoitotyössä. (Condon & 

McCarthy 2006, Rolley & Thompson 2012, Wit ym. 2012.) Aihe on tärkeä perhehoitotyön ja 

perhehoitotieteen näkökulmasta, sillä tutkimuksen avulla voidaan kehittää sydäninfarktipotilaan 

ja hänen perheensä hoitotyötä.  

      Teoreettisen otannan kautta pyrittiin vahvistamaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Tiedonantajilla oli omakohtainen kokemus sydäninfarktin sairastamisesta joko potilaan tai 

puolison näkökulmasta. Tiedonantajat osallistuivat teemahaastatteluihin elämäntilanteensa ja 

sairauskokemuksensa ehdoilla ja heiltä saatu kokemustieto rajaa siten tutkimustulosten 

sovellettavuutta. Aineiston hankkiminen tiedonantajien ja haastattelijan keskinäisessä dialogissa 

tutkijan valitsemista teemoista rajaa myös saatuja tuloksia. Nauhurin käyttöä voidaan myös 

pohtia tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta. Haastatteluiden alkuvaiheessa tiedonantajien 

huomio keskittyi selkeästi enemmän pöydällä olevaan nauhuriin, mutta haastattelun edetessä 

tiedonantajat näyttivät unohtavan sen. Teemahaastatteluilla kerätyn aineiston runsaus ja 

elämänläheisyys teki analyysivaiheen mielenkiintoiseksi ja haastavaksi, mutta samalla 

ongelmalliseksi. Monet eri asiat nousivat tärkeinä ja olennaisina esiin analyysin edetessä ja 

ydinilmiön hahmottaminen oli haasteellista. 

      Kriittisesti voidaan pohtia, olisiko sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymisprosessia kuvaavaa aineistoa kannattanut hankkia pyytämällä potilasta ja hänen 

puolisoaan pitämään päiväkirjaa, jossa he olisivat kuvailleet selviytymistään. Aineisto saattaisi 

olla erilainen ilman valmiiksi mietittyjä teemoja. Teemat saattoivat rajata saatua aineistoa. 

      On tarpeen pohtia, voidaanko aineistolähtöistä grounded theory –menetelmään perustuvaa 

tutkimusta pitää näyttöön perustuvana ja riittävän luotettavana. Näyttöön perustuvuus edellyttää 

teoreettista herkkyyttä tunnistaa ilmiön todellisuus ja merkitys ja siihen liittyvien toimintojen 

tärkeys ja hyödyllisyys. Luotettavuutta pohdittaessa tultiin siihen johtopäätökseen, että 

teoretisointi voi osoittaa näyttöön perustuvuutta tuomalla esiin tärkeitä osia tutkittavan ilmiön 

todellisuudesta. Lisäksi tutkimuksen tuottamaa tietoa ja substantiivista teoriaa voidaan 

hyödyntää sydäninfarktipotilaiden hoitotyössä. Substantiivisen teorian luominen edellytti 

pysähtymistä, reflektointia ja uudelleen ajattelua, mahdollisuuksien hahmottamista ja yhteyksien 
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rakentamista (Charmaz 2006). Tutkimus toi esiin uutta tietoa sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa selviytymistä edistävistä ja heikentävistä tekijöistä sairaalavaiheessa. Tutkimus toi 

uutta tietoa myös sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa pitkäaikaisesta 

selviytymisprosessista ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tietoa voidaan hyödyntää 

sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa hoitotyön lisäksi hoitotyön opiskelijoiden 

opetuksessa.  

      Luotettavuuden varmistamiseksi pyrittiin kuvailemaan tarkasti, miten grounded theory –

menetelmää tutkimusprosessissa sovellettiin. Cutcliffen (2000) mukaan luotettavuutta ja 

validiteettia parantaa se, että tutkimuksessa sovelletaan pääsääntöisesti vain yhtä grounded 

theory –menetelmää. Tässä tutkimuksessa sovellettiin Straussin ja Corbinin (1998) grounded 

theory –menetelmää. Tutkimusprosessi toteutettiin kurinalaisesti tutkijan ollessa tietoinen oman 

subjektiivisuutensa vaikutuksesta aineiston tulkintaan aikaisemman koulutuksensa ja 

työkokemuksensa vuoksi (Charmaz 2000). Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi tutkijan aikaisempi 

perehtyminen tutkimusaiheeseen ja työskentely sydäninfarktipotilaiden hoitotyössä. Tutkija 

koki myös ajallisen etäisyyden suoman objektiivisuuden lisäävän tutkimuksensa luotettavuutta. 

Asiaa pystyi tarkastelemaan objektiivisemmin, kun siihen sai etäisyyttä. Ammatillinen ja 

kontekstuaalinen tausta auttoi ymmärtämään nousevaa tietoa syvällisemmin, koska 

sydäninfarktipotilaiden hoitotyön vuorovaikutuskonteksti oli tuttu. Luotettavuutta saattoi 

toisaalta heikentää se, että tutkija ei voinut kontrolloida sitä, minkä hän jo tiesi aiheesta. Se voi 

kahlita uuden teorian muodostamisen edellyttämää luovuutta.  (McGhee ym. 2007.) 

      Tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä voidaan arvioida pohtimalla, onko tiedon 

luomisprosessi avoin ulkopuoliselle kritiikille, perustuvatko esitetyt väitteet relevanttiin ja 

sopivaan tietoon, sopivatko käytetyt menetelmät tarkoitukseen ja onko tutkimus raportoitu niin, 

että se on ammattilaisten saatavilla (Porter 2007).  Koko tutkimusprosessi pyrittiin toteuttamaan 

avoimin mielin ja kriittisesti noudattaen eettisiä ja tieteellisiä tutkimusta ohjaavia periaatteita 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessien merkitysten tunnistamiseen ja 

käsitteellistämiseen. Tiedon luomisprosessi esitettiin avoimesti ulkopuoliselle kritiikille 

väitöskirjan yhteenveto-osassa ja artikkeleissa. Esitetyt väitteet, kategoriat ja niiden väliset 

suhteet perustuvat alkuperäisten aineistojen tiedon tulkintaan. Kategorioiden välisten suhteiden 

löytämistä helpottivat tutkijan muistiinpanot ja haastattelupäiväkirjat. Kategorioiden ja 

käsitteiden suhdelauseiden kuvaaminen muistiinpanoissa helpotti analysointiprosessia (Birks & 

Mills 2011). Haastatteluteemat, potilaiden ja puolisoiden kokemukset ja analyysin aikana 

löydettyjen kategorioiden kuvaukset olivat tutkijan mielessä ”yhteenkietoutuneita” ja niiden 
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erottaminen analyysiä varten oli haasteellista. Tutkimusprosessille asetetut tavoitteet 

saavutettiin ja tutkimustehtäviin löydettiin vastaukset.  

     Grounded theory –menetelmällä luodun substantiivisen teorian ja sen kehittämisprosessin 

luotettavuutta voidaan arvioida sen sopivuuden, toimivuuden  ja relevanttiuden näkökulmasta 

(Glaser & Strauss 1967). Lisäksi on tarkasteltava substantiivisen teorian, aineiston ja tutkittavan 

ilmiön vastaavuutta sekä teorian muunneltavuutta tutkimuksen kohteena olevassa toiminnassa.  

 

6.2 Teorian sopivuus sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 
selviytymisen kuvaamiseen 
 

Teorian sopivuus tarkoittaa sitä, että muodostettu teoria perustuu kerättyyn, empiiriseen 

aineistoon ja kuvaa realistisesti ja luotettavasti sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa 

kokemuksia sydäninfarktista selviytymisestä (Glaser 1978, Lomborg & Kirkevold 2003). 

Tavoitteena on tutkittavien näkökulmaa kuvaavan todellisuuden tavoittaminen teoreettisten 

käsitteiden ja niiden suhteiden avulla. Teorian sopivuus ja uskottavuus tarkoittavat sitä, että 

tutkimustulokset vastaavat tutkimukseen osallistuneiden käsityksiä todellisuudesta (Kylmä & 

Juvakka 2007).  

       Empiirisen aineiston keruu perustui teoreettiseen otantaan. Tutkimuksen tiedonantajien 

lukumäärää ei päätetty etukäteen, vaan aineistoa kerättiin saturoitumiseen asti. Teoreettinen 

otanta edisti tutkimuksen luotettavuutta, koska tutkimuksen tiedonantajat olivat valikoituneet 

asiantuntemuksensa tai kokemuksensa perusteella. He osasivat kuvata ja pohtia asiaa hyvin ja 

olivat myös halukkaita kuvaamaan sitä. Tutkimuksen tiedonantajilla oli omakohtainen kokemus 

sydäninfarktista joko potilaan tai puolison näkökulmasta. Sisäänottokriteerinä oli lisäksi, että 

potilas oli sairastunut sydäninfarktiin ensimmäistä kertaa elämässään ja että potilaalla tai 

puolisolla ei ilmennyt kognitiivisia, muistiin tai tilanteen tietoiseen käsittelyyn liittyviä 

ongelmia. Grounded theory –menetelmällä toteutetun tutkimuksen luotettavuuden kannalta oli 

olennaista, että etsittiin lisää tiedonantajia käsitteiden ymmärtämyksen täydentämiseksi. 

(Cutcliffe 2000, Corbin & Strauss 2008.)  

       Muistiinpanojen kirjoittaminen jokaisen tiedonkeruutapahtuman ja analysointiprosessin 

jälkeen teki analyysistä selkeämpää ja teoreettisesti vankempaa. Grounded theory –menetelmän 

mukaan oli tärkeää kerätä lisää aineistoa, kunnes aineistossa tapahtui saturaatio (Charmaz 

2006). Saturaation hahmottamista helpotti muistiinpanojen kirjoittaminen. Grounded theory –

menetelmää soveltavan tutkimuksen luotettavuutta parantaa, jos tutkija pystyy kuvailemaan 

perustelut aineiston saturaatiolle. (Glaser 2001, Charmaz 2006). Tässä tutkimuksessa aineistoa 



 

125 

 

katsottiin olevan tarpeeksi, kun uudet tapaukset eivät enää tuoneet tutkimusongelman kannalta 

uutta tietoa eli aineisto alkoi toistaa itseään. Siitä olivat merkkinä samankaltaisten 

perusrakenteiden ja asioiden toistuminen haastatteluissa. Luotettavuuden merkkinä pidetään 

sitä, että rakentuva teoria sisältää monia käsitteellisiä suhteita (Cutcliffe 2000).  

       Teorian sopivuutta lisäsi myös se, että tutkija haastatteli samoja sydäninfarktipotilaita ja 

heidän puolisoitaan kolme eri kertaa: sairaalavaiheessa, neljän kuukauden kuluttua ja 12 

kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Tämä edesauttoi selviytymistä kuvaavan ilmiön 

hahmottamista sekä potilaan että puolison näkökulmasta ja myös erilaisista aika- ja 

kontekstinäkökulmista. Substantiivisen teorian luotettavuutta voidaan tarkastella siitä 

näkökulmasta, miten hyvin ja ymmärrettävästi se kuvaa aitoa todellisuutta ja tiedonantajien 

kokemuksia. Chiovittin ja Piranin (2003) mukaan on hyvä käyttää teorian kuvauksessa 

tutkimukseen osallistuneiden omia sanoja. Myöhemmin pyydetyt esseet vahvistivat 

muodostuneen substantiivisen teorian ja sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa todellisuuden 

kohtaamista. Tutkija pystyi arvioimaan onnistumistaan haastatteluaineiston analysoinnissa ja 

tulkinnassa verratessaan esseiden tuottamia asioita haastatteluissa esiin nousseihin asioihin. 

Erilaiset aineistot tukivat toisiaan. Esseet myös vahvistivat aineiston saturaation. 

       Aineiston tuoreuteen ja mahdollisuuteen kuvata nykytilannetta voi vaikuttaa se, että 

tutkimusprosessi kesti useita vuosia. Toisaalta pitkä tutkimusaika mahdollisti tutkijan riittävän 

syvällisen perehtymisen tutkimusilmiöön ja aineistoon, mikä on tärkeää laadullisessa 

tutkimuksessa (Kylmä ym. 2003). Tutkija haastatteli itse kaikki tutkimuksen tiedonantajat, 

litteroi haastattelut ja analysoi kaikki aineistot, mikä edesauttoi syvällistä aineiston tuntemista. 

Lisäksi henkilökohtainen sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa haastatteleminen antoi 

arvokasta tietoa myös heidän selviytymiseensä vaikuttavasta kontekstista. Luotettavuuden 

lisäämiseksi tutkija kirjoitti ja koodasi myös haastatteluiden jälkeen tekemät muistiinpanonsa 

sekä kuvaili taustakokemuksiaan ja päätelmiään (Cutcliffe 2000, McGhee ym. 2007).  

       Straussin ja Corbinin (1990) mukaan varhaisessa tutkimusvaiheessa toteutettu 

kirjallisuuskatsaus voi edistää teoreettista herkkyyttä, herättää kysymyksiä, suunnata teoreettista 

otantaa ja lisätä tutkimuksen validiteettia. Perehtyminen tutkimusaihetta koskevaan 

aikaisempaan tutkimukseen antaa mahdollisuuden keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen, mutta 

tällöin voi vaarana olla kehitettävän teorian pakottaminen aikaisempien käsitteiden 

muodostamaan viitekehykseen. Glaserin (1992) mukaan on tärkeää välttää 

kirjallisuuskatsauksen laatimista, kun aineiston keruu- ja analysointiprosessi on kesken. Täten 

voidaan varmistaa, että muodostuva teoria perustuu aineistoon. Koska haluttiin ehkäistä 

aikaisemman tutkimuskirjallisuuden ohjaavaa vaikutusta aineiston analyysiin ja tulkintaan, 
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ennen analyysiprosessia perehdyttiin vain aihepiirin keskeisten käsitteiden määrittelemiseen ja 

tarkistettiin kirjallisuushaun myötä, millaisista näkökulmista sydäninfarktipotilaan hoitotyötä ja 

potilaan ja puolison selviytymistä oli aikaisemmin tutkittu. Laajempi kirjallisuushaku 

toteutettiin vasta analyysiprosessien jälkeen. Straussin ja Corbinin (1998) mukaan perehtyminen 

aikaisempaan tutkimukseen voi lisätä teoreettista herkkyyttä, mutta se voi myös poistaa 

luovuuden. Aikaisempi tieto voi vaikuttaa siihen, miten tutkija lähestyy, tulkitsee ja raportoi 

nousevaa tietoa ja teoriaa (McGhee ym. 2007).  

      Backmanin ja Kyngäksen (1999) mukaan grounded theory –menetelmän avulla voidaan 

tuoda uusi näkökulma vanhaankin tutkimusaiheeseen ja aikaisemman aineiston tuntemus saattaa 

auttaa tutkimusilmiön rajaamisessa. Luotettava teoria edellyttää, että tutkija on reflektiivinen ja 

avoin esiin nouseville asioille, jotka saattavat kyseenalaistaa jo nousevat kategoriat (McGhee 

ym. 2007).  

      Jatkuvan vertailun menetelmää voidaan pitää luotettavuuden takeena. Sen avulla tutkija etsi 

aineistosta samanlaisuuksia ja erilaisuuksia ja ryhmitteli aineistoaan. Jatkuvaa vertailua tapahtui 

aineiston eri tiedonantajien antamien tietojen kesken, aineiston ja muodostuvien kategorioiden 

välillä, kategorioiden välillä ja kategorioiden ja ydinkategorian välillä. Se oli yhteyksien 

löytämistä tilanteiden, toimintojen, kokemusten ja seurausten välille. Oli tärkeää yrittää nähdä 

ilmiö ja kokemus tiedonantajien silmin. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan 

parantaa jatkuvan vertailun menetelmällä ja perusteellisella aineiston käsittelyn ja analyysin 

kuvauksella. (Charmaz 2003.) Eri ulottuvuuksien esittely, aksiaalinen koodaus ja olosuhteiden 

sekä kontekstin huomioiminen ja kuvaaminen tekevät muodostuvasta teoriasta tiiviimmän ja 

tarkemman. Olosuhteet ja konteksti rajaavat ilmiön tarkastelua (Charmaz 2006). 

      Uskottavuutta ja luotettavuutta voidaan käyttää kurinalaisuuden toteutumisen merkkinä 

laadullisessa tutkimuksessa (Whittemore ym. 2001). Koodausprosessin vaiheiden tarkka 

kuvaaminen luo perustan uudelle teorialle. (Charmaz 2003). Tutkimuksen uskottavuutta lisää se, 

että kategorioiden sisältöä on kuvattu alakategorioiden avulla. Kategorioiden muodostaminen on 

yhteydessä tutkijan sitoutumiseen empiirisen aineiston ja käsitteellisen ajattelun jatkuvaan 

vertailemiseen koko analyysiprosessin ajan. Koska aineiston ja tulosten suhteen kuvaus on 

tärkeä tutkimuksen luotettavuuden kannalta, tutkija pyrki kuvaamaan analyysiprosessin 

mahdollisimman tarkasti. Myös havainnollistavat autenttiset, alkuperäisten ilmaisujen 

lainaukset ja analyysiprosessin etenemistä kuvaavat liitteet edistävät tutkimuksen 

luotettavuuden arviointia. Siirrettävyyden mahdollistamiseksi tutkija kuvaili tutkimuksen 

kontekstia, osallistujien valintaa, aineiston keruuta ja analyysiprosessia tarkasti. Kontekstia 

kuvattiin, koska sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa kokemusten tulkinta vaatii 
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viitekehyksen, johon tuloksia voidaan verrata. Grounded theory –menetelmällä kehitetyssä  

substantiivisessa teoriassa konteksti, olosuhteet, merkitykset ja toiminta ovat jatkuvassa 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa keskenään.  

       Grounded theory –menetelmän avulla luodun teorian luotettavuutta parantaa se, että tutkija 

palasi aineistoa koodatessaan yhä uudelleen alkuperäiseen aineistoon käyden jatkuvaa 

vuoropuhelua alkuperäisen aineiston ja kehitettävän teorian välillä. Huolellisen koodaamisen 

kautta voitiin tuottaa teoreettisia lausumia, joita voitiin soveltaa eri yhteyksissä. Ne nousivat 

esiin pienempiin osiin pilkotun aineiston osien huolellisesta tarkastelusta. Luotettavuutta edisti 

myös se, että aineistoa tutkittiin etsien sen keskeisintä ydinilmiötä ja sen olemusta, sisältöä, 

suhteita ja merkityksiä. Olennaista oli tutkimusta raportoidessa kuvata perustelut sille, että 

tutkija oli löytänyt ydinilmiön ja ydinkategorian, eikä ollut lähtenyt kuvaamaan reunailmiöitä. 

Perusteluna ydinkategorian löytämiselle voidaan esittää, että ydinkategoria on keskeinen ja 

kaikki alakategoriat ovat selkeässä yhteydessä siihen. (Corbin & Strauss 2008.) 

 

6.3 Teorian toimivuus sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 
hoitotyöhön 

 
Substantiivisen teorian toimivuudella tarkoitetaan sitä, että se soveltuu erilaisiin tilanteisiin 

tutkittavan ilmiön tai toiminnan alueella. Teorian tulisi kyetä selittämään, mitä ilmiössä on 

tapahtunut, ja ennakoimaan, mitä tulee tapahtumaan. Lisäksi sen tulisi kyetä tulkitsemaan sitä, 

mitä tapahtuu teorian käsittelemän ilmiön alueella. Kun tuotettua substantiivista teoriaa 

arvioidaan sen toimivuuden näkökulmasta, on tarkasteltava teorian käsitteitä ja kategorioita ja 

niiden välisiä suhteita. Substantiivisen teorian soveltaminen sydäninfarktipotilaiden ja heidän 

puolisoidensa hoitotyössä edellyttää, että käsitteet ovat riittävän abstrakteja ja niiden väliset 

suhteet selkeitä. (Lomborg & Kirkevold 2003.) Substantiivisen teorian voidaan todeta toimivan 

sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa hoitotyön viitekehyksenä, jota voidaan 

hyödyntää erityisesti hoitotyön opetuksessa. Straussin ja Corbinin (1998) mukaan teorian ei tule 

olla niin abstrakti, että ilmiön ja kohderyhmän erityispiirteet katoavat. Tässä tutkimuksessa 

pyrittiin säilyttämään yhteys alkuperäiseen aineistoon kaikissa analyysiprosessin vaiheissa siten, 

että tutkija palasi yhä uudelleen alkuperäisiin ilmaisuihin ja peilasi abstraktimpien käsitteiden 

onnistuneisuutta sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa todellisuuden kuvaamiseen. 

Tutkija toteutti tieteellisen luovuuden kontrollointia ottamalla ajoittain askeleen taaksepäin ja 

tarkistamalla, sopiiko löytynyt idea yhteen todellisuuden kanssa.  
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      Aineistolähtöinen substantiivinen teoria on tilannesidonnainen ja sitä voidaan hyödyntää 

vain rajatulle hoitotyön kohdealueelle. Teoriaa voidaan soveltaa sydäninfarktipotilaan 

hoitotyössä erityisesti potilaan ja hänen puolisonsa ohjauksessa ja tukemisessa. Teoria auttaa 

hoitohenkilökuntaa tunnistamaan sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa voimavaroja ja 

mahdollisia selviytymistä edistäviä ja heikentäviä tekijöitä. Lisäksi teoriaa voidaan hyödyntää 

tulevien hoitotyöntekijöiden koulutuksessa. Teoria auttaa sairaanhoitajaopiskelijoita 

ymmärtämään sydäninfarktin aiheuttamia stressitekijöitä sekä potilaan ja puolison 

selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä, erilaisten elämäntapamuutosten tärkeyttä ja 

voimavaraistavan potilasohjauksen merkitystä. Lisäksi se auttaa sekä sairaanhoitajia että 

sairaanhoidon opiskelijoita ymmärtämään perhedynamiikan toimivuuden, avoimen 

vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen merkitystä sydäninfarktipotilaan hoitotyössä.  

 

      6.4 Teorian ymmärrettävyys ja relevanttius  

 
Teorian ymmärrettävyys tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa tuotettu teoria vastaa tutkimuksen 

tiedonantajien kuvailemaa todellisuutta (Glaser & Strauss 1967). Teorian relevanttiutta tulee 

arvioida siitä näkökulmasta, että voidaanko teoriaa pitää merkittävänä ja asiaankuuluvana 

sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa hoitotyössä (Lomborg & Kirkevold 2003). 

Teoriaa voidaan pitää ajankohtaisena ja relevanttina, koska European Society of Cardiologyn 

(2012) julkaisemissa ohjeissa korostetaan psykososiaalisten tekijöiden huomioimista 

sydäninfarktipotilaiden hoitotyössä ennen heidän kotiutumistaan, että voitaisiin edistää heidän 

selviytymistään pitkällä aikavälillä kotona. Theobaldin (1997) mukaan hoitohenkilökunnalla ei 

ole riittävästi tietoa sydäninfarktipotilaan selviytymiseen vaikuttavista psykososiaalisista 

tekijöistä. Tätä tutkimusta voidaan pitää siltä osin relevanttina, että se tuottaa 

hoitohenkilökunnalle ja hoitotyön opiskelijoille tietoa siitä, miten ja millaisia psykososiaalisia 

tekijöitä sydäninfarktipotilaan hoitotyössä tulisi huomioida.  

 
 

     6.5 Teorian muunneltavuus ja yleisyys 

      
Teorian muunneltavuuden arviointi tarkoittaa sitä, että teorian tulisi olla joustava uusille 

tilanteille ja uusien asioiden ilmenemiselle (Lomborg & Kirkevold 2003). Teorian 

muunneltavuutta voidaan arvioida suhteessa löydettyyn ydinilmiöön ja ydinkategoriaan. 
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Ydinkategorian löytymiselle on tyypillistä, että se on muuntautumiskykyinen ja toteutuu yhä 

uudelleen aineistossa. Tämän tutkimuksen keskeinen ydinilmiö sekä sydäninfarktipotilaiden että 

heidän puolisoidensa kokemusten pohjalta on psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen ja se 

ilmenee koko selviytymisprosessin ajan sydäninfarktin akuutista vaiheesta alkaen. Teorian 

yleisyydellä tarkoitetaan sitä, että tuotetun teorian tulee olla riittävän abstraktilla tasolla, että sitä 

voidaan soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisten potilasryhmien hoitotyössä.  Kun 

substantiivinen teoria on löytynyt, sen ydinkategoria tuottaa ehdotuksen jo formaaliinkiin 

teoriaan. Tutkija voi esittää varovaisen oletuksen, että sekä akuutti että pitkäaikainen vaikeita 

tunteita ja stressiä herättävä sairaus voi heikentää potilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista 

tasapainoa ja johtaa tasapainoon pyrkimiseen. Tältä osin kehitettyä substantiivista teoriaa 

voidaan pitää riittävän abstraktina, että sitä voidaan soveltaa muidenkin vakavien ja 

pitkäaikaisten sairauksien hoitotyössä potilaan ja hänen perheenjäsenensä psykososiaalisen 

tilanteen tunnistamiseen ja heidän tukemiseensa. 

      Charmazin (2006) mukaan Grounded theory –menetelmää soveltavan tutkimuksen 

luotettavuutta voidaan arvioida myös sen originaalisuuden ja hyödyllisyyden perusteella. 

Originaalisuudesta ovat merkkinä tuoreet, uusia näkökulmia esiintuovat kategoriat ja aineiston 

selkeä teoreettinen ja käsitteellinen kuvaus. Tutkimuksen hyödyllisyyttä voidaan arvioida siitä 

näkökulmasta, tarjoaako muodostunut grounded theory tulkintoja, joita ihmiset voivat 

hyödyntää jokapäiväisessä elämässään. Onko tutkimus niin luotettavaa ja hyödyllistä, että sen 

avulla voidaan parantaa olemassa olevia käytäntöjä ja lisätä olemassa olevaa tietoperustaa? 

Tutkimusta voidaan pitää luotettavana ja hyödyllisenä sydäninfarktipotilaiden hoitotyön 

kehittämiselle ja se tuottaa näyttöön perustuvaa, teoreettista tietoa, jota voidaan mahdollisesti 

hyödyntää niissä sairaaloissa, joissa tiedonantajat olivat potilaina ja myös laajemmin Suomessa. 

       On tärkeää pohtia myös tutkimuksen sosiaalista ja teoreettista merkitystä; miten rakentunut 

grounded theory laajentaa, uudelleenmäärittelee tai haastaa aikaisemmat käsitteet ja käytännöt 

(Charmaz 2006). Tämän tutkimuksen tuottama uusi tieto lisää hoitotieteellistä tietoa 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalisista selviytymiskokemuksista 

pitkäkestoisena selviytymisprosessina. Tutkimus vahvistaa myös perhehoitotyön tärkeyttä 

sydäninfarktipotilaiden hoitotyössä. Charmazin (2005) mukaan grounded theory –menetelmällä 

kehitetty teoria auttaa ankkuroimaan uusia näkökulmia kliiniseen käytäntöön, koska sen avulla 

voidaan esittää yhteyksiä teoreettisten tutkimuslöydösten, kliinisten olosuhteiden ja sosiaalisten 

prosessien välillä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sydäninfarktipotilaan ja 

hänen puolisonsa hoitotyössä sekä akuutissa vaiheessa sairaalassa että myös jatkohoitoa 

edistävässä ohjauksessa. 
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       Lisäksi on hyvä tarkastella, onko kehitetyllä substantiivisella teorialla merkitystä 

tutkimukseen osallistuneille tai yhteiskunnalle (Charmaz 2006). Tutkimukseen osallistuvat 

sydäninfarktipotilaat ja heidän puolisonsa kokivat tutkimukseen osallistumisen tärkeänä, koska 

he kokivat voivansa olla mukana vaikuttamassa sydäninfarktipotilaiden hoitotyön ja 

perhehoitotyön kehittämiseen. Saatujen tutkimustulosten ja aineistolähtöisen teorian pohjalta on 

mahdollista kehittää sydäninfarktipotilaiden hoitotyötä. Tutkimus on hyödyllinen 

yhteiskunnalle, koska se toi esiin tuloksia, joiden myötä voidaan ohjausta kehittämällä 

ennaltaehkäistä potilaan uudelleen joutumista sairaalaan ja näin vähentää yhteiskunnan 

kustannuksia.  
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     6.6 Tulosten tarkastelu 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

psykososiaalista selviytymistä sydäninfarktin akuutissa vaiheessa potilaan ollessa sairaalassa 

sekä neljän ja kahdentoista kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Tutkimuksen tavoitteena oli 

luoda sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymisprosessia kuvaava 

kokoava substantiivinen teoria. Teorian ydinkategoria ”Psykososiaaliseen tasapainoon 

pyrkiminen” on keskeinen ilmiö kaikissa viidessä pääkategoriassa, jotka kuvaavat 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa yhteistä selviytymiskokemusta viitenä erilaisena 

selviytymisprosessina. Pääkategoriat ovat ongelmakeskeinen, toimintakeskeinen, seesteinen, 

epävarma ja sairauskeskeinen selviytymisprosessi. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole kuvailtu 

samanaikaisesti sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä laadullisena 

pitkittäistutkimuksena. Stewart ym. (2000) kuvailivat tutkimuksessaan sydäninfarktipotilaiden 

ja heidän puolisoidensa stressiä, selviytymistä ja tuen saantia akuutin sairastumisvaiheen jälkeen 

ja Bennett ja Connell (1999) sekä Wang ym. (2008) avioparien kokemuksia sydäninfarktista 

toipumisen aikana. Rantanen (2009) tarkasteli tutkimuksessaan samanaikaisesti ohitusleikatun 

potilaan ja hänen puolisonsa terveyteen liittyvää elämänlaatua sekä heidän saamaansa sosiaalista 

tukea kuukauden, kuuden kuukauden sekä 12 kuukauden kuluttua ohitusleikkauksesta. Muissa 

sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa selviytymistä tarkastelevissa hoitotieteellisissä 

tutkimuksissa kohderyhmänä ovat olleet joko sydäninfarktipotilaat tai heidän puolisonsa.  

       Perhehoitotyön ja perhehoitotieteen näkökulmasta sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymisprosessia kuvaileva tutkimustieto on tärkeää, koska sen avulla voidaan kehittää 

perhekeskeistä hoitoa sairaalavaiheessa ja tukea potilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä 

kotiutumisen jälkeen. European Society of Cardiologyn (2012) ohjeet korostavat 

psykososiaalisten tekijöiden huomioonottamista sydäninfarktipotilaiden hoitotyössä ennen 

heidän kotiutumistaan, että voitaisiin edistää heidän selviytymistään kotona. Kuitenkin vain 

puolet sydäninfarktipotilaista saa optimaalista selviytymistä edistävää ohjausta (Bramlage ym. 

2010), eikä hoitohenkilökunnalla ole riittävästi tietoa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymiskokemuksista ja selviytymiseen vaikuttavista tekijöistä sydäninfarktin jälkeen 

(Theobald1997).  

       Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä ei voida kuvailla yhtenäistä kaavaa 

noudattavana selviytymisprosessina, vaan viitenä erilaisena selviytymisprosessina. Yhteistä 

kaikille selviytymisprosesseille on psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen. Se ilmenee sekä 

sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa sisäisenä, psykososiaalisena prosessina että myös 
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konkreettisena pyrkimyksenä tasapainon saavuttamiseen suhteessa heidän ulkoiseen, 

sosiaaliseen todellisuuteensa. Selviytymisprosessiin vaikuttavat kausaaliset, kontekstuaaliset, 

vuorovaikutukseen yhteydessä olevat sekä yksilölliset tekijät. Selviytymisprosessin 

dynaamiseen muovautumiseen liittyvät erityisesti perhedynamiikan toimivuus, asioiden 

jakaminen ja sosiaalinen tuki. Myös Taivalantti (2012) on määritellyt sepelvaltimotautipotilaan 

sairauskokemusta ajallisesti muuttuvana prosessina, joka hänen mukaansa on sidoksissa 

sairastuneen sukupuoleen, elämänhistoriaan, sairauden vaiheeseen ja ympäröivään yhteisöön.  

 

 

      Sydäninfarktipotilaan psykososiaalinen selviytyminen sairaalavaiheessa 

 

 

Sydäninfarktiin sairastuminen voi aiheuttaa pelkoja, masennusta ja voimattomuutta. Potilas voi 

kieltää tilanteen merkityksen ja menettää tilanteen kontrollin tunteen. Myös aikaisempien 

tutkimusten mukaan akuutti sydäninfarkti koetaan stressaavana ja kuormittavana tilanteena 

(Jensen & Petersson 2003, Condon & McCarthy 2006, Hildingh ym. 2008, Baldacchino ym. 

2012). Lisäksi masentuneisuus vaikeuttaa sydäninfarktista selviytymistä (Beck ym. 2001, 

Rumsfeld ym. 2001, Hofer ym. 2006, Oranta 2011). Tilanteen kieltäminen saattaa olla tarpeen 

sydäninfarktin alkuvaiheessa, että potilas saa aikaa kerätä voimavaroja jaksaakseen käsitellä 

tilanteen vakavuutta ja sen aiheuttamia negatiivisia tunteita. Tilanteen kontrollin ja hallinnan 

menettäminen koetaan koherenssin tunnetta murentavana tekijänä (Bergman & Berterö 2001).  

      Sydäninfarktipotilaan psykososiaalista selviytymistä sairaalavaiheessa kuvaa menetetyn 

hallinnan ja kontrollin tunteen etsiminen. Hän kokee fyysistä ja henkistä epätasapainoa ja 

elämänhallinnan ja kontrollin menettämistä sairastuessaan yhtäkkiä henkeä uhkaavaan 

sairauteen ja joutuessaan potilaan rooliin. Tunne tilanteen kontrolloitavuudesta on tärkeä 

potilaan selviytymisen kannalta. Potilas tarvitsee riittävästi fyysisiä, emotionaalisia ja 

kognitiivisia voimavaroja säilyttääkseen tasapainoisuutensa. Myös Kristofferzonin ym. (2007) 

ja Baldacchinon ym. (2012) mukaan sydäninfarktipotilaalle on tärkeää pyrkimys tasapainoon 

kokemiensa ongelmien ja voimavarojen suhteen. Se, miten hyvin hän pääsee tasapainoon, 

riippuu hänen turvallisuuden tunteestaan ja siitä, kuinka hän kommunikoi tarpeistaan 

puolisolleen ja kuinka sensitiivinen puoliso on hänen tarpeilleen (Kristofferzon ym. 2007, Baigi 

ym. 2008, Bergman ym. 2011).  

      Potilas pyrkii saavuttamaan tasapainon sekä suhteessa vaikeiksi kokemiinsa tunteisiin ja 

pelkoihin että suhteessa ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen, joka muodostuu vieraasta 

sairaalaympäristöstä sekä haasteellisiksi koetuista vuorovaikutussuhteista puolison, muiden 
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perheenjäsenten, hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden kanssa. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa 

on todettu, että sairaalan vieras ympäristö, kulttuuri ja vuorovaikutus hoitohenkilökunnan 

kanssa voidaan kokea stressaavana (Shattell 2004, Mikkola 2006, White ym. 2007).  

      Kun sydäninfarktipotilas hyväksyy tilanteensa ja kokee koherenssin tunteensa sekä tilanteen 

hallintansa hyväksi, hänen voimavarojaan ei kulu stressin käsittelyyn, vaan hän voi suunnata ne 

selviytymiseensä. Myersin ym. (2011) ja Bergmanin ym. (2012) mukaan sydäninfarktipotilaan 

koherenssin tunne on vahvasti sidoksissa hänen henkisiin voimavaroihinsa ja se auttaa häntä 

selviytymään sydäninfarktiin liittyvistä haasteista ja ongelmista. Antonovskyn (1987) ja Pietilän 

(2008) mukaan vahva koherenssin tunne auttaa kokemaan stressiä aiheuttavat tilanteet 

hallittavina, mielekkäinä ja ymmärrettävinä ja Leino-Kilven (2003) mukaan aikaisempi 

kokemus omasta tilanteen hallinnasta edistää yksilön voimavaroja. Hoitohenkilökunnan olisi 

tärkeää huomioida sydäninfarktipotilaan koherenssin tunne ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

potilaan sairaalavaiheessa edistääkseen potilaan selviytymistä (Apers ym. 2012).   

       Sydäninfarktipotilaan hoitotyössä on hyvä huomioida potilaan selviytymistä edistäviä 

konteksti- ja olosuhdetekijöitä sekä vuorovaikutustekijöitä. Sydäninfarktipotilaan selviytymistä 

sairaalavaiheessa edistävät turvallinen hoitoympäristö ja nopea oireiden lievittäminen sekä ajan 

tasalla pitäminen. Turvallinen hoitoympäristö sisältää fyysisen ja sosiaalisen tilan sekä myös 

symbolisen ympäristön. Myös Lampi (2005) kuvailee hoitoympäristön seurantalaitteineen 

tuovan sydäninfarktipotilaalle turvallisuutta. Toisaalta vieras sairaalakulttuuri voi heikentää 

potilaan selviytymistä, koska se sisältää normeja, joista potilaalla ei ole tietoa. Epävarmuus ja 

epätietoisuus niistä vähentävät potilaan hallinnan tunnetta (Bergman & Berterö 2001). Potilaalla 

ei ole tarpeeksi tietoa osaston aikatauluista ja hän kärsii jatkuvasta odottamisesta ja valmiina 

olemisesta. Potilaan ajan tasalla pitäminen edistäisi hänen tilanteen hallintaansa (Clark ym. 

2005, Oterhals ym. 2006, Paavilainen ym. 2009).  

      Normaalisti yksilön henkilökohtaiseen tilaan liittyy tietty etäisyys, jota pidetään toisiin 

ihmisiin ja tämän etäisyyden kontrollointi on tärkeää yksilön psyykkiselle hyvinvoinnille 

(Rosqvist 2003). Sairaalassa sopivaa etäisyyttä ei aina ole mahdollista ylläpitää. (Bergman & 

Berterö 2001). Potilaan selviytymistä edistäviä vuorovaikutustekijöitä ovat vertaistuki muilta 

potilailta, akuutin tilanteen jakaminen sekä rohkaiseva ilmapiiri potilashuoneessa. Vertaistuki 

potilastovereilta koetaan erittäin tärkeänä. Myös Lampi (2005) ja Taivalantti (2012) kuvailevat 

potilaiden kokemusta vertaisiltaan saamastaan tuesta tärkeänä.  

      Sydäninfarktipotilaat eivät saa riittävästi ohjausta ja emotionaalista tukea 

hoitohenkilökunnalta (Gregory ym. 2005, Hanssen 2009, Bramlage ym. 2010, Commodore-
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Mensah & Dennison Himmelfarb 2012). Lisäksi potilaan ja hänen puolisonsa saama ohjaus voi 

olla sisällöltään erilaista kuin he odottavat (Moser ym. 1993).  

      Emotionaalisen tuen saaminen perheenjäseniltä koetaan tärkeänä, sillä vakava sairaus 

saattaa herättää pelkoja ja korostaa läheisten ihmisten merkitystä. Perheenjäsenet merkitsevät 

sidettä tuttuun ja turvalliseen elämään ja kotiin. Myös Koivulan (2002) mukaan perhe ja suku 

koetaan tärkeimpinä tuen antajina. Perheenjäsenten keskinäiset suhteet vaikuttavat perheen 

toimivuuteen ja vaikeista tilanteista selviytymiseen (McCubbin & & Van Riper 1996, Åstedt-

Kurki 2010). Avoimen kommunikaation puute potilaan ja perheen välillä johtaa 

stressaantuneeseen ilmapiiriin ja molempien osapuolten kuormittumiseen. Avoimen 

vuorovaikutuksen puute aiheutuu siitä, että sekä sydäninfarktipotilas että hänen puolisonsa 

haluavat suojella toinen toistaan murehtimiselta, vaikeilta tunteilta ja peloilta. Lisäksi heidän 

oma selviytymisensä vaatii vakavan tilanteen käsittelyn siirtämistä myöhempään ajankohtaan, 

koska heillä ei ole voimavaroja käsitellä vielä vakavia tunteita ja asioita. Tällöin 

vuorovaikutuksen pitäminen neutraalina ja negatiivisten tunteiden käsittelyä välttävänä toimii 

myös heidän puolustusmekanisminaan. Aikaisemmat tutkimustulokset välttämisorientoituneen 

selviytymisstrategian käytöstä ovat ristiriitaisia, sillä Boggin ym. (2000) ja Kristofferzonin ym. 

(2005) mukaan naiset käyttävät enemmän välttämisorientoituneita selviytymisstrategioita kuin 

miehet. Toisaalta Bennett ja Connell (1999) kuvaavat, että miehet käyttävät naisia enemmän 

välttämisorientoitunutta ja vetäytyvää selviytymisstrategiaa, johon voivat sisältyä tunteiden 

kätkeminen, tilanteen vakavuuden kieltäminen, alkoholin käyttö ja tupakointi. 

 

 

Sydäninfarktipotilaan puolison psykososiaalinen selviytyminen potilaan   

sairaalavaiheessa 

 

Sydäninfarktipotilaan puolison selviytyminen potilaan sairaalavaiheessa sisältää emotionaalisia, 

kognitiivisia ja sosiaalisia selviytymiskokemuksia. Puolisolla on tarve löytää tasapaino 

suhteessa omiin tunteisiinsa sekä henkisiin ja fyysisiin voimavaroihinsa. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan puoliso voi olla yhtä sressaantunut tai jopa stressaantuneempi kuin 

sydäninfarktiin sairastunut potilas (Arefjord ym. 1998, Daly ym. 1998, Moser & Dracup 2004, 

Mahrer-Imhof ym. 2007, Astin ym. 2008). Puolisoilla on tarve etsiä ja ylläpitää tasapainoa 

ihmissuhteissa, erityisesti potilaan ja muiden perheenjäsenten kanssa. Tasapainon etsiminen on 

kompleksinen ilmiö, jota luonnehtii puolison tarve hallita ja kontrolloida elämäntilannettaan, 

mutta toisinaan välttää joko sisäisesti tai ulkoisesti ilmeneviä vaatimuksia. Puoliso kokee 
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vastuuntunnetta potilaasta ja haluaisi osallistua enemmän potilaan hoitoon jo sairaalavaiheessa, 

mutta toisaalta hän kokee itsensä ulkopuoliseksi (McLean & Timmins 2007).  

        Tasapainon etsiminen ilmentää puolison sosiaalista todellisuutta sekä kotona että 

sairaalassa. Hänen selviytymiskokemustaan ilmentävät ”push and pull” –reaktiot ja 

vuorovaikutustilanteita leimaavat jännitteet ja vastakkaiset tunteet. Toisaalta hän haluaa ottaa 

vastuuta potilaan hoidosta ja toisaalta välttää vastuuta, koska hän pelkää epäonnistumista ja 

tietojensa riittämättömyyttä. Toisaalta puoliso haluaa tietoa potilaan tilanteesta, mutta toisaalta 

hän pelkää tiedon sisältöä, joka voi aiheuttaa ahdistusta. Puoliso kaipaa potilaan läheisyyttä ja 

haluaa olla hänen tukenaan, mutta toisaalta riittävä etäisyys potilaan ja puolison välillä 

mahdollistaa oman elämän elämisen ilman ylivoimaista ahdistusta ja syyllisyyttä (Muscroft & 

Bowl 2000). Tasapainon löytäminen potilaan ja puolison välisessä suhteessa merkitsee, että 

puoliso kykenee suuntaamaan energiaansa elämän muihinkin ulottuvuuksiin.  

      Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen sisältää emotionaalisen stressin käsittelyä, johon 

liittyvät emotionaalisten stressitekijöiden, omien tunteiden ja voimavarojen tunnistaminen sekä 

tilanteen hyväksyminen tai kieltäminen. Emotionaalinen stressi ilmenee puolison omaan 

tilanteeseen tai ympäristöön liittyvänä tunteita kuormittavana tekijänä tai emotionaalisena 

reaktiona johonkin kuormitustekijään. Stressin ja ahdistavien tunteiden käsittely ilmenee 

dynaamisena prosessina, jossa tilanteen hyväksyminen ja kieltäminen vaihtelevat. Puoliso voi 

olla niin turtunut tai sokissa potilaan sydäninfarktiin sairastumisesta, että hänen on vaikeaa 

tunnistaa omia voimavarojaan. Myös Wang ym. (2008) ovat todenneet sydäninfarktipotilaan ja 

hänen puolisonsa selviytymisen sisältävän erilaisia emotionaalisia reaktioita, epävarmuuden 

sietämistä ja muutoksista selviytymistä.  

      Puoliso pyrkii suojelemaan potilasta välttämällä vaikeita keskusteluaiheita ja kätkemällä 

omia pelkojaan. Hän pyrkii suojelemaan potilasta kaikelta tiedolta, joka voisi aiheuttaa hänelle 

murehtimista, masennusta, pelkoja tai stressiä. Hän kätkee omat ahdistavat tunteensa ja 

pelkonsa potilaalta, koska hän pelkää niiden vaikuttavan potilaan jaksamista heikentävästi. 

Puoliso yrittää esittää, että kaikki on kunnossa, vaikka hän sisimmässään murehtiikin potilaan 

henkistä ja fyysistä kuntoa ja koko perheen selviytymistä. Potilasta suojelemaan pyrkivä 

vuorovaikutus voi aiheuttaa puolisolle itselleen kuormittumista ja ahdistuneisuutta hänen 

joutuessaan kätkemään sekä pelkonsa että hankalat tunteensa sisälleen.   

      Joskus potilas voi kokea puolison tuen ylisuojeluna, valvontana ja jopa kritiikkinä 

(Goldsmith ym. 2006, Sjöström-Strand & Fridlund 2007). Sydäninfarktipotilaan puolison 

ylihuolehtiva käyttäytyminen on usein copingkeino, jolla hän yrittää hallita omaa 

epävarmuuttaan. Hän voi kokea sydäninfarktin vakavampana kuin potilas itse ja odottaa 
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potilaan ponnistelevan enemmän sairaustilanteen vuoksi (Karademas ym. 2010). Ongelmallisen 

tilanteesta tekee se, että samanaikaisesti, kun potilas yrittää vähätellä tilanteen vakavuutta 

edistääkseen jaksamistaan tilanteessa, puoliso vaatii potilasta kohtaamaan sairaustodellisuuden 

ja ponnistelemaan tehokkaammin selviytymisen edistämiseksi (Karademas ym. 2010). 

       Elämäntapamuutokset voidaan kokea joko voimaannuttavina tai heikentävinä ja niistä 

keskustelu voi luoda erilaisia jännitteitä paljastaessaan potilaan ja hänen puolisonsa käsitykset 

asioista ja johtaessaan huomion riippuvuus-, epätasa-arvoisuus- ja valta –kysymyksiin. Siten 

puolison kanssa keskusteleminen ei aina edistä elämäntapamuutoksia. Puoliso voi kokea 

antavansa sosiaalista tukea ja potilas kokea olevansa kontrollin ja kritiikin kohteena. Tilanne voi 

aiheuttaa ristiriitoja aviopuolisoiden välille (Goldsmith ym. 2006.)  

     Akuutin sydäninfarktin jälkeen puolison on vaikea palata normaaleihin arkirutiineihin, koska 

hän on koko ajan tietoinen potilaan sydänsairaudesta. Sydäninfarktipotilaan puoliso yrittää pitää 

pelot ja tunteet sisällään suojellakseen potilasta, mutta tunteista puhumattomuus voi aiheuttaa 

etääntymistä heidän välilleen. Pelkojen ja tunteiden jakamattomuus saattaa aiheuttaa stressiä, 

ylikuormittumista, syyllisyyttä ja unettomuutta. Puolison selviytymistä voi heikentää myös 

omista sitoumuksista ja harrastuksista luopuminen, että puoliso voisi viettää enemmän aikaa 

toipilaan kanssa ja tukea häntä. (Theobald 1997.)  

     Ajan tasalla pysyminen potilaan tilanteesta sisältää potilaan tilanteen henkilökohtaista 

arvioimista ja hoitohenkilökunnan konsultoimista. Sydäninfarktipotilaan puoliso tarkkailee 

potilasta ja aistii herkästi, jos potilaan vointi ei ole hyvä. Hän tarvitsee tietoa potilaan 

toipumisesta ja emotionaalisten asioiden käsittelystä (Moser ym. 1993). Osa puolisoista kokee 

hoitohenkilökunnan pitävän heitä hyvin ajan tasalla. Ajan tasalla pysyminen potilaan tilanteesta 

riippuu kuitenkin heidän omasta aktiivisuudestaan tiedustella asiaa hoitohenkilökunnalta. 

(Kettunen ym. 1999.) 

     Puoliso saattaa kokea sydäninfarktin akuutissa vaiheessa turvattomuutta. Sosiaalisen tuen 

saaminen vaikuttaa positiivisesti puolison selviytymiseen ja voimaantumiseen (Stewart ym. 

2001, Paavilainen ym. 2006), mutta aikaisemmissa tutkimuksissa on myös ilmennyt, että 

sydäninfarktipotilaan puoliso ei aina saa riittävästi sosiaalista tukea (Kettunen ym. 1999, 

Jackson ym. 2000, Stewart ym. 2001, Commodore-Mensah & Dennison Himmelfarb 2012). 

Puoliso kokee hallitsevansa elämäntilannettaan saadessaan riittävästi emotionaalista ja 

kognitiivista tukea. Voimaantuminen on yhteydessä vahvaan koherenssin tunteeseen ja 

luottamukseen siitä, että omat emotionaaliset, kognitiiviset ja fyysiset voimavarat riittävät 

arjesta selviytymiseen ja normaaliin perhe-elämään palaamiseen. Puolison voimavaraisuus tai 

haavoittuvuus muodostuu voimavarojen ja kuormittavien tekijöiden välisestä suhteesta sekä 
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niiden tunnistamisesta. Tällöin puoliso on tietoinen omista vahvuuksistaan ja rajoituksistaan.  

Falk-Rafaelin (2001) mukaan voimaantuminen sisältää kokemuksen tilanteen hallittavuudesta.  

     Puolisolle on tärkeää arkielämän pitäminen mahdollisimman normaalina, koska se lisää 

turvallisuutta ja jatkuvuuden tunnetta. Arkinen toiminta on jotakin konkreettista, mihin on hyvä 

keskittyä alituisen murehtimisen sijaan. Arjen normaalius antaa tunteen elämän jatkuvuudesta. 

Se vahvistaa puolison koherenssin tunnetta. Pietilän ym. (2008) mukaan koherenssin tunnetta 

vahvistaa kokemus omien voimavarojen mielekkäästä kohdistamisesta erilaisiin sitoumuksiin. 

Puolison tarve arjen normaalistamiseen, turvallisuuteen ja jatkuvuuteen voidaankin nähdä 

yhteydessä Antonovskyn (1987) ja Pietilän ym. (2008) kuvaamaan elämäntilanteen 

ymmärrettävyyteen, loogisuuteen, johdonmukaisuuteen ja mielekkyyteen, jotka ovat keskeisiä 

koherenssin tunteen saavuttamiseksi.   

     Rukoileminen koetaan voimaannuttavana ja lohduttavana. Hengelliset asiat edistävät 

puolison selviytymistä henkisen kuormittuneisuuden aikana hänen pohtiessa vahvuuksiaan ja 

rajoituksiaan (Baldacchino ym. 2012). Pargament (2000) ja Baldacchino ym. (2012) kuvaavat 

hengellisen selviytymisstrategian sisältävän elämän tarkoituksen etsintää ja sairauden 

merkityksen löytämistä sekä lohdutuksen saavuttamista uskosta Jumalaan. Toivo voidaan kokea 

mahdollisuutena selviytyä ja siihen liittyy ajatus paremmasta tulevaisuudesta. Lisäksi toivolla 

on positiivinen vaikutus selviytymisprosessissa, koska siihen liittyy kokemus elossa olemisesta 

ja sisäisen voiman omaamisesta. (Kylmä & Vehviläinen-Julkunen 1997, Kohonen ym. 2007).  

 

 

Sydäninfarktipotilaan selviytyminen neljän ja 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista 

 

Sydäninfarktipotilaan selviytymisprosessin kannalta keskeistä on se, hyväksyykö vai kieltääkö 

hän tilanteen vakavuuden. Sydäninfarktin ja muuttuneen elämäntilanteen hyväksyminen liittyy 

vahvaan koherenssin tunteeseen ja positiiviseen selviytymiseen. Myös aikaisemmissa 

tutkimuksissa tilanteen hyväksymisen on nähty olevan yhteydessä vahvaan koherenssin 

tunteeseen ja elämäntilanteen hallintaan (Myers ym. 2011). Vahva koherenssin tunne merkitsee, 

että ihmisellä on enemmän voimavaroja ja hän kykenee valitsemaan onnistuneita 

selviytymiskeinoja (Karlsson ym. 2000, Shiu 2004, Kattainen ym. 2006). Tietoinen ajatusten 

kontrollointi on yhteydessä tilanteen sisäiseen hallintaan, vahvaan koherenssin tunteeseen ja 

parempaan selviytymiseen. Bergmanin ja Berterön (2001) mukaan potilaan sisäinen hallinnan 

tunne tarkoittaa, että hän tunnistaa oman roolinsa elämäntilanteeseensa vaikuttamisessa ja näkee 

oman panoksensa tärkeänä. Hän pystyy valitsemaan sopivia strategioita stressaavan tilanteen 
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käsittelyyn (Heth & Somer 2002, Keil 2004). Tietoinen ajatusten kontrollointi ilmenee 

tilanteeseen vaikuttavien tekijöiden priorisointina, jonka kautta potilas tavoittelee tasapainoa 

voimavarojensa, haasteidensa ja ongelmiensa välillä (Brink ym. 2006, Baldacchino ym. 2012).  

      Sydäninfarktipotilas voi kokea sydäninfarktin vaikuttavan positiivisesti hänen elämäänsä, 

koska se saa hänet pohtimaan elämänsä merkitystä ja arvojaan uudesta näkökulmasta. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että erityisesti iäkkäät ihmiset kokevat sydäninfarktin 

tuoneen myös positiivisia vaikutuksia heidän elämäänsä, sillä sydäninfarkti on edistänyt heidän 

elämänhallintaansa ja johtanut terveyttä edistäviin elämänmuutoksiin. Myös työikäiset voivat 

kokea sydäninfarktin positiivisena elämäntilanteena, sillä se antaa heille mahdollisuuden ottaa 

aikaa itselleen stressiä aiheuttavassa elämäntilanteessa. (Petrie ym. 1999, Norekvål ym. 2008). 

     Ajatusten ja ongelmien jakaminen perheenjäsenten kanssa on tärkeää. Myös aikaisemmissa 

tutkimuksissa on todettu, että avoin vuorovaikutus puolison kanssa edistää potilaan 

selviytymistä (Elliott & Shewchuk 2005, Franks ym. 2006, Ruiz ym. 2006, Molloy ym. 2008). 

Lisäksi perheenjäsenten antama emotionaalinen ja instrumentaalinen tuki edistää 

sydänininfarktipotilaan tilanteeseen sopeutumista (Tapp 2004, Barry ym. 2006). Puolison 

antama tuki voi edistää voimavarojen tunnistamista sekä emotionaalista ja kognitiivista 

sopeutumista, jos puolisoiden keskinäinen suhde on hyvä. Avoin kommunikaatio potilaan ja 

puolison kesken voi edistää terveellisemmän elämäntavan omaksumista, kun puoliso viestittää 

hyväksyntää, kannustusta ja aitoa välittämistä. (Sher & Baucom 2001, Daly ym. 2002, 

Goldsmith ym. 2006.) Toimiva perhedynamiikka ja puolison ja muiden perheenjäsenten antama 

sosiaalinen tuki edistää sydäninfarktipotilaan selviytymisprosessia. Perhedynamiikan laadulla ja 

perheenjäsenten keskinäisillä suhteilla on keskeinen merkitys sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa erilaisten selviytymisprosessien muotoutumiselle.  

     Sydäninfarktipotilaan selviytymiskeinot eivät aina ole tehokkaita. Hän voi kieltää tilanteen 

vakavuuden edelleen neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Tilanteen vakavuuden 

kieltäminen ja emotionaalinen uupumus, fyysisiin oireisiin keskittyminen ja häpeän ja 

syyllisyyden tunteet kuvaavat tilanteen kuormittavuutta ja potilaan voimavarojen vähäisyyttä. 

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että potilas saattaa kieltää oireiden vakavuuden 

ja vähätellä niitä (Morgan 2005, Fox-Wasylyshyn ym. 2007). Potilas saattaa minimoida 

oireitaan ja pitää yllä epärealistista toivoa, että oireet häviävät kokonaan. Tällöin selviytymistä 

kuvaavat kieltävä, vähättelevä, välttävä tai sairauskeskeinen selviytymisstrategia. 

     Sydäninfarktipotilaalla saattaa ilmetä emotionaalista uupumusta, masennusta ja 

toivottomuutta. Hän voi keskittyä fyysisiin oireisiinsa ja kokea voimattomuutta ja pelkoja, 

koska hänellä edelleen ilmenee oireita. Hänen tilanteen hallintaansa heikentää häpeä ja 
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syyllisyys siitä, että hän joutuu olemaan poissa työelämästä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

ilmennyt, että pitkittyvät oireet aiheuttavat toivottomuuden kokemusta ja uupumista (Petrie ym. 

2002, White ym. 2007). Uupunut sydäninfarktipotilas käyttää tunnekeskeistä tai repressiivistä 

selviytymisstrategiaa, koska hänellä ei ole voimavaroja tilanteen muuttamiseen. Hänen 

selviytymistään voi kuvata myös fatalistinen, kohtaloon uskova selviytymisstrategia, joka on 

yhteydessä heikommaksi koettuun toimintakykyyn sekä lisääntyneeseen masennustaipumukseen 

(Brink ym. 2002). 

     Tulevaisuuskeskeinen orientaatio on tyypillinen sydäninfarktipotilaalle, joka on vielä 

työelämässä. Hänen ajatuksensa keskittyvät tulevaisuuteen ja hän haluaa ottaa vastuun omasta 

hoidostaan, lääkityksestään ja elämäntapamuutoksistaan. Sydäninfarktipotilas kokee itsensä 

tulevaisuutensa ja terveytensä avainhenkilöinä. Hän tunnistaa tilanteestaan uusia  

mahdollisuuksia ja luottaa voimavaroihinsa. Tulevaisuuskeskeiselle orientaatiolle on tyypillistä, 

että potilas on hyväksynyt sairastumisensa ja tilanteensa jo neljän kuukauden kuluessa 

sydäninfarktista. Tällöin hänen selviytymistään 12 kuukauden kuluttua kuvaa optimistinen ja 

ongelmanratkaisukeskeinen asennoituminen. Schwarzer ja Knoll (2003) ovat todenneet 

ongelmakeskeisen ja proaktiivisen selviytymisstrategian ilmentävän suhtautumista tuleviin 

haasteisiin voimavaraisesti. Se on suhteessa vahvaan koherenssin tunteeseen, sillä se luo myös 

mahdollisuuksia uusien voimavarojen löytämiselle. Tulevaisuuskeskeisen orientaation 

omaavalle potilaalle on tyypillistä, että hän pystyy keskustelemaan sairaudestaan ja vointinsa 

muutoksista perheenjäsentensä kanssa ja heiltä saatu tuki edistää hänen selviytymistään. Tällöin 

perhedynamiikkaa kuvaa kollegiaalinen toiminta tiiminä, jolloin puoliso ja muut perheenjäsenet 

edistävät potilaan ongelmakeskeistä ja proaktiivista selviytymisstrategiaa emotionaalisen, 

kognitiivisen ja sosiaalisen tuen kautta.  

     Koherentti ja harmoninen orientaatio kuvaa iäkkään sydäninfarktipotilaan selviytymistä. Hän 

voi kokea elämänsä tasapainottuneen 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Hänelle on 

tyypillistä kokemus elämän mielekkyydestä sekä tunne-elämän tasapainoisuudesta. Hän luottaa 

selviytymiseensä tulevaisuudessa. Hänen elämänhallintaansa ja koherenssin tunnettaan 

vahvistaa usko Jumalaan tai luottamus omiin kykyihinsä kontrolloida elämäänsä vaikuttavia 

tekijöitä. Hänen selviytymistään kuvaa omien tunteiden hallinta silloin, kun se on mahdollista ja 

väistämättömän hyväksyminen silloin, kun siihen ei voi vaikuttaa. Hän soveltaa enimmäkseen 

hengellistä tai merkityskeskeistä selviytymisstrategiaa.  

     On myös potilaita, joiden kokemusta 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista kuvaa edelleen 

epävarma orientaatio. He kokevat epävarmuutta, koska heillä ei ole riittävästi tietoa sairautensa 

itsehoidosta. Heiltä puuttuu tieto fyysisen kuntonsa asettamista rajoituksista. Myös 
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aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu epävarmuuden heikentävän potilaan tilanteen hallintaa 

(Mayou ym. 2000, Doiron-Maillet & Meagher-Stewart 2003, Jensen & Petersson 2003, 

Svedlund & Danielson 2004, Sjöström-Strand & Fridlund 2007, Barnason ym. 2012).  

     Masentunut ja ”paikoilleen jäänyt” orientaatio voi kuvata sydäninfarktipotilaan kokemusta 

selviytymisestään 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Hän tuntee itsensä emotionaalisesti 

ja fyysisesti voimattomaksi. Hänellä ei ole tahtoa, motivaatiota eikä voimavaroja käsitellä tai 

muuttaa tilannettaan. Aikaisemmissa tutkimuksissa masennuksen on todettu vaikuttavan 

sydäninfarktipotilaan tilanteen hallintaa heikentävästi. Se voi vaikuttaa sairauskäyttäytymiseen 

ja estää terveellisten elämäntapojen omaksumista (Ziegelstein ym. 2000, Karlsson ym. 2008, 

Thombs ym. 2008). Sydäninfarktipotilas, joka kokee, että hän ei voi kontrolloida ja hallita 

elämäntilannettaan, eikä saa sosiaalista tukea, on masentuneempi ja ahdistuneempi kuin muut 

potilaat (Gallagher & McKinley 2009). Olisi tärkeää tunnistaa jo sairaalavaiheessa ne 

sydäninfarktipotilaat, joilla saattaa olla alttius masentua. 

     Sairauskeskeinen orientaatio voi kuvata sydäninfarktipotilaan kokemusta selviytymisestään 

yhä 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Potilas saattaa kokea sydäninfarktin olevan hänen 

koko elämäänsä ohjaava ja hallitseva tekijä. Hän keskittyy oireisiinsa ja odottaa sydäninfarktin 

uusiutumista tai komplikaatioiden ilmenemistä. Garnefskin ym. (2009) mukaan sydäninfarktin 

aiheuttamat fyysisen toimintakyvyn rajoitukset voivat vaikuttaa potilaan mielialaan ja tilanteen 

hallintaan. Sydäninfarktista toipumiseen voi liittyä fyysisiä takaiskuja ja vaikeuksia (Bergman 

& Berterö 2001), joiden vuoksi sairaus alkaa hallita yhä enemmän potilaan elämää. Brinkin ja 

Grankvistin (2006) mukaan fyysisen kunnon heikentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti potilaan 

elämänorientaatioon, jolloin hän ei voi toteuttaa elämäänsä suunnitelmien mukaan. Toisaalta 

tässä tutkimuksessa ilmeni, että sairaus voi olla potilaiden keino saada huomiota ja tukea.  

     Suojeleva-kätkevä orientaatio kuvaa sydäninfarktipotilaan selviytymistä vielä 12 kuukauden 

kuluttua sydäninfarktista. Sydäninfarktipotilas haluaa edelleen suojella perheenjäseniään 

sairautensa vakavuudelta ja murehtimiselta. Merkittävää on, että potilas kätkee oireitaan 

puolisolta, eikä kerro niistä puolisolleen, koska hän pelkää puolison murehtivan hänen 

tilannettaan ja murehtimisen aiheuttavan hänelle ylimääräistä kuormittumista. Lisäksi hän uskoo 

puolison alkavan käyttäytyä holhoavasti tai kontrolloivasti, jos hän paljastaa oireensa. Tämä 

voisi johtaa potilaan riippumattomuuden tunteen vähenemiseen tehtävissä ja toiminnoissa, jotka 

tuottavat hänelle arkisia onnistumisen kokemuksia. Oireiden, ongelmien ja murheiden 

kätkeminen voi johtaa pitkäaikaisiin vuorovaikutusongelmiin ja luottamuksen puuttumiseen 

puolisoiden välillä. Myös aikaisempien tutkimustulosten mukaan puolison tuki voidaan kokea 

ylisuojeluna, valvontana, vaatimuksena tai kritiikkinä (Condon & McCarthy 2006, Goldsmith 
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ym. 2006, Sjöström-Strand & Fridlund 2007.) Puolison kontrolloiva asenne voi jopa aiheuttaa 

potilaan sitoutumisen heikentymistä elämäntapamuutoksiin, jos se uhkaa hänen identiteettiään 

(Kärner ym. 2004).  

 

Sydäninfarktipotilaan puolison selviytyminen neljän ja 12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista 

 

 

Seesteinen ja tasapainoinen selviytyminen ja toimintakeskeinen selviytyminen kuvaavat 

tehokkaita selviytymispolkuja, joille on tyypillistä fyysisten ja henkisten 

selviytymisvoimavarojen ja sairaudesta toipumista koskevan tiedon lisääntyminen ajan 

kuluessa. Sairauden hyväksyminen osaksi elämää kuvaa seesteistä asennoitumista elämään ja 

psykososiaalisen tasapainon löytämistä. Seesteiselle ja tasapainoiselle selviytymiselle on 

tyypillistä oman elämän kokeminen merkityksellisenä ja hallittavana. Vahvan koherenssin 

tunteen omaava puoliso ei kuluta henkisiä voimavarojaan murehtimiseen, vaan käsittelee 

tilannettaan ongelmakeskeistä selviytymisstrategiaa soveltaen. Luottavainen asenne 

tulevaisuuteen ilmentää positiivista ja proaktiivista lähestymistapaa elämään. Waltonin (1999) ja 

Baldacchinon ym. (2012) mukaan luottamus omiin selviytymistä edistäviin henkisiin ja 

fyysisiin voimavaroihin edistää elämän kokemista seesteisempänä.  

     Iäkäs sydäninfarktipotilaan puoliso kokee hengellisen vakaumuksen edistävän eniten hänen 

selviytymistään sydäninfarktista toipuvan puolisonsa rinnalla. Aviopari on kohdannut vaikeita 

tilanteita aikaisemmin elämässään ja saanut niiden aikana apua ja lohdutusta uskostaan. He 

kokevat rukoilemisen elämänsä tärkeimpänä voimavarana. Vahvan hengellisen vakaumuksen 

omaavilla puolisoilla näyttää olevan kaikkein seesteisin asenne elämäntilanteeseensa. 

Pargamentin ym. (2000) mukaan hengellinen selviytymisstrategia voi edistää tilanteen 

kontrolloinnin ja hallinnan tunnetta tai toisaalta helpottaa luopumista ja auttaa löytämään uusia 

tärkeitä sisältöjä elämään, ellei tilannetta voida täysin hallita. Aikaisempien tutkimusten mukaan 

hengelliset asiat voivat luoda luottamusta tulevaisuuteen (Walton 2002, Delgado 2007, Krok 

2008, French & Narayanasamy 2011), antaa elämänvoimaa ja lohtua sekä vahvistaa yksilön 

koherenssin tunnetta (Seybold & Hill 2001, Folkman & Moskowitz 2004). 

      Toimintakeskeinen selviytyminen sisältää perherutiinien ylläpitämistä, työn merkityksen 

korostamista, potilaan konkreettista auttamista ja uusien perheroolien toteuttamista. 

Konkreettisten, rutiininomaisten arkisten toimintojen ylläpitäminen lisää sydäninfarktipotilaan 

puolison turvallisuutta ja tunnetta elämän jatkuvuudesta ja ne ovat yhteydessä elämän 

hallittavuuden kokemukseen. Puolison selviytymistä edistävät myös tutut kontekstitekijät; koti 



 

142 

 

turvallisena fyysisenä ympäristönä ja aika sovituista aikatauluista kiinnipitämisen myötä. 

Arkirutiinien noudattaminen voidaan myös nähdä mahdollisuutena välttää tilanteen vakavuuden 

kohtaamista ja omien vaikeiden tunteiden käsittelyä.  

     Työllä on sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä edistävä vaikutus siinä mielessä, että 

puoliso joutuu keskittymään työhön ja samalla välttyy murehtimiselta. Työ antaa lisäksi 

kokemuksen omista voimavaroista ja edistää siten elämäntilanteen hallittavuutta. Onnistuminen 

puolison konkreettisessa auttamisessa lisää heidän tunnettaan omista henkisistä ja fyysisistä 

voimavaroistaan. Myös onnistuminen uusien perheroolien toteuttamisessa, jotka aiemmin olivat 

sydäninfarktiin sairastuneen vastuulla, edistää puolison selviytymistä. 

     Toimintakeskeinen selviytyminen voi liittyä puolison tarpeeseen siirtää ahdistusta tai pelkoja 

aiheuttavien ajatusten ja tunteiden käsittelyä, sillä puolisoilla ei aina ole riittävästi 

emotionaalisia ja kognitiivisia voimavaroja käsitellä tilanteen vakavuutta vielä neljän 

kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Vakavan tilanteen kohtaamisen välttäminen ja 

toimintakeskeinen selviytyminen jatkuu edelleen 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. 

Toimintakeskeinen selviytyminen voi olla yhteydessä välttämisorientoituneeseen 

selviytymisstrategiaan, joka sisältää toimintoja ja ratkaisuja, jotka tähtäävät stressaavan 

tilanteen kohtaamisen välttämiseen (Endler 2002). Siihen liittyy myös taipumus välttää 

negatiivisten tunteiden käsittelyä pakenemalla erilaiseen toimintaan (Denollet ym. 2008).  

     Sairauskeskeinen selviytyminen sisältää potilaan sairauden ehdoilla elämistä, sairauden 

pahenemisen murehtimista, puolison menettämisen pelossa elämistä ja toivottomuuden 

kokemista. Potilaan sairauden ehdoilla eläminen tarkoittaa, että sydäninfarktipotilaan puoliso 

suunnittelee ja jäsentää elämänsä uudelleen potilaan sairaudesta toipumisen ja tuen tarpeen 

mukaan, mikä voi rajoittaa puolison sosiaalista osallistumista. Sydäninfarktipotilaan puoliso 

murehtii potilaan sairaustilanteen pahenemista, koska potilaalla ilmenee toistuvia rintakipuja ja 

sydämen vajaatoiminnan oireita. Hän tarkkailee potilaan vointia ja voi elää puolisonsa 

menettämisen pelossa. Puolison menettämisen pelko on yhteydessä voimakkaaseen 

ahdistuneisuuteen ja stressiin sekä uniongelmiin ja sosiaaliseen eristäytymiseen. Myös Dalyn 

ym. (1998) tutkiessa puolison kokemuksia kahden ja neljän viikon kuluttua hänen aviomiehensä 

sydäninfarktista ilmeni, että puoliso kokee stressaavia tunteita, pelkoa, masennusta sekä 

itsesyytöksiä ja yrittää taistella hankalia tunteita vastaan. Puolisolle on tyypillistä, että hän 

tarkkailee sydäninfarktiin sairastuneen aviomiehensä kaikkia elämänalueita päivittäin ja yrittää 

ottaa enemmän vastuuta miehensä elämästä. Keskittyminen aviomiehen tarkkailuun aiheuttaa 

puolison omien tarpeiden laiminlyömistä. Puolison selviytymiskokemusta leimaavat 

alakuloisuus, väsymys, toivottomuus ja pelko potilaan mahdollisesta menehtymisestä. Hän 
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kokee, että hän ei voi tehdä mitään tilanteen muuttamiseksi. Puoliso käyttää alistuvaa 

selviytymisstrategiaa, koska hänen voimavaransa eivät riitä tilanteen muutosyrityksiin. 

       Sairauskeskeisen selviytymispolun omaavalle puolisolle on tyypillistä, että hänen elämänsä 

mielekkyys nousee puolison oireiden tarkkailemisesta ja kontrolloimisesta. Puoliso pelkää 

tilanteen uusiutumista ja keskittyy potilaan voinnin tarkkailuun yhä 12 kuukauden kuluttua 

sydäninfarktista. Hänen selviytymiskokemustaan ja päivittäistä elämäänsä 12 kuukauden 

kuluttua kuvaa voimakas uupumus.   

      Sydäninfarktin merkityksen kieltäminen on yleistä. Sairauden kieltämiseen perustuvaa 

selviytymistä kuvaavat sairauden merkityksen kieltäminen, elämän normaalistamiseen 

pyrkiminen ja vakavan sairauden käsittelemättömyys. Puoliso kieltää tilanteen vakavuuden, eikä 

käsittele sitä, vaan pyrkii unohtamaan tai jättämään sen huomiotta. Hän voi vähätellä sairauden 

oireita ja välttää sydäninfarktista keskustelemista. Jos puoliso vähättelee potilaan oireita tai 

välttää sydäninfarktista ja sen aiheuttamista huolista keskustelua, potilas ja muut perheenjäsenet 

saattavat kokea, että heidän tuen ja ymmärryksen tarpeitaan laiminlyödään ja loukataan. 

Puolison vähättelevä, välttelevä asenne ja käytös voidaan kokea välinpitämättömyytenä, vaikka 

kysymys on siitä, että puolison omat emotionaaliset voimavarat eivät riitä tilanteen realistiseen 

käsittelyyn. Puolison kyvyttömyys tilanteen emotionaaliseen käsittelyyn johtaa usein potilaan ja 

muiden perheenjäsentenkin osalta vaikeuteen käsitellä tilannetta, koska sydäninfarkti on 

perheessä ikään kuin tabu, josta ei saa puhua.  

     Elämän normaalistamiseen pyrkiminen on yleistä puolison kieltäessä sydäninfarktin 

vaikutuksen perhe-elämään ja rooleihin. Perhedynamiikka ei tällöin salli muutoksia ja 

puolisoilla ei ole kykyjä ja voimavaroja käsitellä ristiriitoja. Tunteet pyritään kätkemään tai niitä 

ei välttämättä tunnisteta lainkaan. Tällöin puolison joustamaton suhtautuminen potilaaseen voi 

heikentää hänen toipumistaan sydäninfarktista. 

     Vakavan sairauden käsittelemättömyys on ongelmallinen tilanne sekä sydäninfarktipotilaan 

että hänen puolisonsa selviytymisen kannalta. Kun puolisolta puuttuu emotionaalisia 

voimavaroja ja taitoja käsitellä vakavaa tilannetta yksin tai yhdessä potilaan kanssa, tilanne 

kuormittuu. Puoliso ei aina kykene käsittelemään omia ahdistavia tunteitaan, eikä kohtaamaan 

sydäninfarktista toipuvan potilaan tunteita. Hän voi välttää tilanteen kohtaamista siksi, että hän 

pelkää keskustelun ahdistavan muita perheenjäseniä. Ahdistuksen ja muiden vaikeiden tunteiden 

kohtaamatta jättäminen saattaa johtaa selviytymistä murentavaan vaikutukseen alitajunnassa. 

Kieltävä asennoituminen ja välttämisorientoitunut selviytymisstrategia voi kuvata 

sydäninfarktipotilaan puolison selviytymistä edelleen 12 kuukauden kuluttua sydäninfarktista. 
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     Vaikeiden asioiden jakaminen perheenjäsenten kanssa on tärkeää. Puolisoiden tasapainoinen 

selviytyminen on yhteydessä perhedynamiikan toimivuuteen. Puolisoiden keskinäinen avoin 

vuorovaikutus luo mahdollisuuden käsitellä sydäninfarktiin liittyviä ajatuksia, tunteita ja pelkoja 

yhdessä. Avointa vuorovaikutusta luonnehtivat keskinäinen välittäminen, jakaminen ja 

yhteenkuulumisen tunne. Toisaalta puolison seesteinen ja tasapainoinen selviytyminen on 

yhteydessä sopivan emotionaalisen etäisyyden löytämiseen suhteessa sydäninfarktista toipuvaan 

puolisoon siten, että puoliso välittää sydäninfarktiin sairastuneesta puolisostaan, osoittaa 

myötätuntoa ja läheisyyttä sekä tukee häntä, mutta pystyy myös jatkamaan omaa elämäänsä. 

Muscroftin ja Bowlin (2000) mukaan riittävä etäisyys puolisoiden keskinäisessä suhteessa 

mahdollistaa puolison oman elämän elämisen ilman ylivoimaista ahdistusta ja syyllisyyttä. 

Tasapainon löytäminen merkitsee, että puoliso kykenee suuntaamaan energiansa elämän muihin 

ulottuvuuksiin.  

       Perheenjäsenten antama emotionaalinen ja instrumentaalinen tuki edistää  

sydäninfarktipotilaan tilanteeseen sopeutumista (Tapp 2004, Barry ym. 2006). Puolison antama 

tuki voi edistää voimavarojen tunnistamista sekä emotionaalista sopeutumista, jos puolisoiden 

keskinäinen suhde on hyvä. Se voi edistää tilanteen hallintaa ja selviytymistä fyysisistä 

rajoituksista. Avoin kommunikaatio potilaan ja puolison kesken edistää terveellisemmän 

elämäntavan omaksumista, kun puoliso viestittää aitoa välittämistä, mutta 

elämäntapamuutoksista keskusteleminen ei ole aina helppoa (Sher & Baucom 2001, Daly ym. 

2002, Goldsmith ym. 2006). 

       Sydäninfarktipotilaiden terveyteen liittyvät päätökset perustuvat heidän ymmärrykseensä 

siitä, miten merkittäviä heidän fyysiset oireensa ja sairautensa ennuste ovat. Ne ovat yhteydessä 

merkittävien läheisten ihmisten mielipiteisiin (Jensen & Petersson 2003). Voimavaraistuneet 

potilaat voivat kontrolloida elämäntapojaan yhdessä puolisoidensa kanssa, mutta keskustelu voi 

myös vähentää potilaiden autonomian tunnetta ja muistuttaa menetyksestä. Perhevelvoitteet 

voivat jopa estää potilaan osallistumista sydänkuntoutukseen (Jackson ym. 2005).  

     Perhetutkimuksen tulevaisuuden haasteena on tunnistaa sellaisia strategioita, joita ihmiset 

voisivat käyttää ratkaistakseen perhesiteisiin liittyvää ambivalenssia (Connidis & McMullin 

2002). Haasteellinen ja kuormittava tilanne puolison jaksamiselle voi olla, jos hän kantaa 

vastuuta potilaasta tunnollisesti ja laiminlyö omaa jaksamistaan ja tarpeitaan. Råholmin (2002) 

ja Baldacchinon (2003) mukaan hyvien suhteiden vastavuoroinen olemassaolo perheenjäsenten 

kesken luo mahdollisuuksia jakaa altruistisesti vaikeita asioita ja kokea harmoniaa elämässä. 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaalinen tuki perheenjäseniltä vähentää 

yksilön kokemaa stressiä (Rosengren ym. 2004, White ym. 2007, Astin ym. 2008, Rantanen 
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2009). Perheenjäseniltä voidaan saada neuvoja ja emotionaalista tukea ja toisaalta he saattavat 

myös edistää yksilön selviytymistä mahdollistamalla ongelman tai murheen tarkastelun 

objektiivisemmalla tasolla (Endler 2002, Astin ym. 2008). 

 

Yhteenvetona voidaan esittää: 

1. Sekä sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa selviytymistä kuvaa pyrkimys 

psykososiaalisen tasapainon saavuttamiseen sekä sydäninfarktin akuutissa vaiheessa 

että myös sairaudesta toipumisvaiheessa. 

2. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymistä avioparina ei voida kuvata 

yhtenä selviytymisprosessina, vaan se ilmenee viitenä erilaisena 

selviytymisprosessina, jotka ovat ongelmanratkaisukeskeinen, toimintakeskeinen, 

seesteinen, epävarma ja sairauskeskeinen selviytymisprosessi. 

3. Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen ilmenee sekä sydäninfarktipotilaan että 

hänen puolisonsa sisäisenä prosessina suhteessa heidän ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja 

voimavaroihinsa että myös konkreettisena pyrkimyksenä tasapainon saavuttamiseen 

suhteessa heidän ulkoiseen, sosiaaliseen todellisuuteensa.  

4. Selviytymisprosessiin vaikuttavat kausaaliset, kontekstuaaliset, vuorovaikutukseen 

yhteydessä olevat sekä yksilölliset tekijät.  

5. Sydäninfarktipotilas ja hänen puolisonsa soveltavat erilaisia ongelma-, tunne- ja 

merkityskeskeisiä sekä hengellisiä selviytymisstrategioita sydäninfarktin 

aiheuttamasta stressi- ja kuormitustilanteesta selviytymisessä. He soveltavat myös 

välttämisorientoitunutta selviytymisstrategiaa erityisesti silloin, kun heillä ei ole 

riittävästi henkisiä ja fyysisiä voimavaroja tilanteen kohtaamiseen ja käsittelemiseen. 

6. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisorientaatio säilyy 

samansuuntaisena sekä neljän että kahdentoista kuukauden kuluttua sydäninfarktista. 

7. Sydäninfarktipotilas ja hänen puolisonsa pyrkivät suojelemaan toisiaan vaikeilta 

sydäninfarktiin liittyviltä kokemuksilta. He kätkevät toisiltaan vaikeiksi kokemiaan 

asioita ja välttävät niiden keskinäistä jakamista, mikä voi johtaa jännitteisiin ja 

avoimen vuorovaikutuksen puutteeseen.  

8. Perhedynamiikan toimivuus, vuorovaikutuksen avoimuus ja sosiaalinen tuki edistävät 

sekä sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa selviytymistä. 
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    6.7 Tulosten hyödyntäminen 
 

Tutkimuksessa kehitettiin sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista 

selviytymisprosessia kuvaava kokoava substantiivinen teoria. Substantiivista teoriaa voidaan 

hyödyntää sekä sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa hoitotyössä että myös hoitotyön 

opetuksessa. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessia kuvaava 

substantiivinen teoria voi auttaa hoitotyöntekijöitä ennakoimaan ja huomioimaan 

sydäninfarktipotilaan hoitotyössä potilaan ja hänen puolisonsa selviytymiseen, koherenssin 

tunteeseen ja tilanteen hallintaan liittyviä tekijöitä, olosuhteita ja yhteyksiä.  

       Tutkimus tuotti hoitohenkilökunnalle uutta tietoa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymistä sairaalavaiheessa edistävistä ja heikentävistä tekijöistä. Tuotetun tiedon avulla 

hoitohenkilökunnan on helpompi tunnistaa sairaalakontekstin ja –kulttuurin sekä  

vuorovaikutussuhteiden sydäninfarktipotilaalle ja hänen puolisolleen aiheuttamia 

kuormitustekijöitä ja helpottaa heidän psykososiaalista selviytymistään niiden osalta. Uusien 

näkökulmien myötä hoitohenkilökunta voi edistää sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymistä sekä sairaalavaiheessa että myös jatkohoidossa kotona. Uuden tiedon myötä 

voidaan kehittää jatkohoitoa koskevan ohjauksen sisältöä.  

       Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös hoitotyön koulutuksessa sekä sairaanhoitaja- että 

terveydenhoitajaopiskelijoiden perusopetuksessa että myös täydennyskoulutuksessa. 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymisprosessia kuvaava 

substantiivinen teoria voi toimia teoreettisena viitekehyksenä, jonka avulla opiskelijoiden on 

helpompi hahmottaa sydäninfarktipotilaan selviytymisprosessia sekä selviytymistä edistäviä ja 

sitä heikentäviä tekijöitä. Tutkimus tuotti sekä hoitotyön perusopetukseen että 

täydennyskoulutukseen uutta tietoa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymisprosessien moninaisuudesta. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että 

hoitohenkilökunnalle olisi hyödyllistä järjestää täydennyskoulutusta sydäninfarktipotilaan 

masennusoireiden tunnistamisen edistämiseksi. Tutkimustuloksia hyödynnetään jatkossa myös 

sydänpotilaan hoitotyön erikoistumisopinnoissa.  

      Tämä tutkimus tuotti uutta tietoa sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

psykososiaalisesta selviytymisestä prosessina pitkällä aikavälillä. Keskeinen tulos oli, että sekä 

sydäninfarktipotilaan että hänen puolisonsa selviytymistä kuvaa pyrkimys psykososiaaliseen 

tasapainoon sekä akuutissa tilanteessa että myös sairauden pitkittyessä. Psykososiaaliseen 

tasapainoon pyrkiminen ilmenee ydinprosessina viidessä erilaisessa sydäninfarktipotilaan ja 

hänen puolisonsa selviytymisprosessissa. Hoitotyössä on tärkeää huomioida, että 
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psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen ilmenee sekä 1) sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa sisäisenä, psykososiaalisena prosessina että 2) konkreettisena pyrkimyksenä 

tasapainon saavuttamiseen suhteessa heidän ulkoiseen, sosiaaliseen todellisuuteensa. 

Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen sisäisenä, psykososiaalisena prosessina sisältää 

omien kuormittavien ajatusten ja tunteiden sekä stressin hallintayrityksiä. Psykososiaaliseen 

tasapainoon pyrkiminen konkreettisena toimintana suhteessa ulkoiseen, sosiaaliseen 

todellisuuteen sisältää yrityksiä päästä tasapainoon suhteessa erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja 

–tilanteisiin sekä muuttuvan kontekstin ja olosuhteiden tuomiin haasteisiin.  

         Tutkimus tuotti tietoa myös sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymisprosessiin liittyvistä kausaalisista, kontekstuaalisista, vuorovaikutukseen yhteydessä 

olevista sekä yksilöllisistä tekijöistä. Lisäksi tutkimus tuotti uutta tietoa sydäninfarktipotilaan ja 

hänen puolisonsa välisestä vuorovaikutuksesta ja perhedynamiikan toimivuuden tärkeydestä. 

Selviytymisprosessin dynaamiseen muovautumiseen liittyvät erityisesti perhedynamiikan 

toimivuus, puolisoiden keskinäinen asioiden jakaminen ja sosiaalinen tuki. Sydäninfarktipotilaan 

ja hänen puolisonsa hoitotyössä on tärkeää huomioida mahdollisia perhedynamiikan ongelmia, 

jotka voivat heikentää potilaan tai puolison selviytymistä. Hoitohenkilökunnan on tärkeä auttaa 

sydäninfarktipotilasta ja hänen puolisoaan keskustelemaan yhdessä vaikeista kysymyksistä, 

koska sydäninfarktipotilas ja hänen puolisonsa pyrkivät suojelemaan toisiaan vaikeilta tunteilta 

ja välttämään vaikeista asioista keskustelua. Hoitohenkilökunnan on tärkeää tukea 

sydäninfarktipotilasta ja hänen puolisoaan jakamaan asioita yhdessä. Lisäksi olisi hyvä ohjata 

puolisoita tukemaan toisiaan emotionaalisesti ja sosiaalisesti, koska se edistää heidän 

selviytymistään.   

       Lisäksi substantiivisen teorian kehittämistä voidaan jatkaa formaaliksi teoriaksi 

laajentamalla tutkimusta uusilla aineistoilla. 
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7    JOHTOPÄÄTÖKSET, JATKOTUTKIMUSAIHEET JA 
KEHITTÄMISHAASTEET  

 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymiskokemuksista saatuja aikaisempia tuloksia ja tuottavat uutta hoitotieteellistä tietoa 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessista pitkällä aikavälillä. 

Tutkimuksessa luotua substantiivista teoriaa, joka kuvailee sydäninfarktipotilaan ja hänen 

puolisonsa selviytymisprosessien moninaisuutta, voidaan hyödyntää sydäninfarktipotilaan ja 

hänen puolisonsa hoitotyössä erityisesti ohjauksen kehittämisessä sekä hoitotyön ammatillisessa 

koulutuksessa viitekehyksenä sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa hoitotyön opetuksessa.  

       Tutkimustulosten pohjalta voidaan päätellä, että hoitohenkilökunnan olisi tärkeää kiinnittää 

enemmän huomiota sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa keskinäiseen vuorovaikutukseen, 

koska suuri osa tutkimukseen osallistuneista toi esille, että he kätkevät tunteitaan ja pelkojaan 

puolisoiltaan, eivätkä voi keskustella avoimesti sydäninfarktista keskenään. Hoitajien olisi 

tärkeää rohkaista puolisoita keskustelemaan sydäninfarktista ja siitä toipumisesta keskenään jo 

sairaalavaiheessa.  

      Tutkimustuloksen mukaan sydäninfarktipotilas tarvitsisi enemmän sairaanhoitajan ja lääkärin 

antamaa ohjausta neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista, koska hän on silloin hahmottanut 

paremmin tilanteensa ja hänellä saattaa ilmetä runsaasti tiedon ja tuen tarpeita. Tuolloin 

toteutettavassa ohjaustilanteessa olisi tärkeää huomioida erityisesti potilaan masennusoireita ja 

sairauden tai tilanteen vakavuuden kieltämispyrkimyksiä sekä tukea potilasta löytämään omia 

voimavarojaan ja hänen tilanteen hallintaansa. Myös sydäninfarktipotilaan puoliso olisi tärkeä 

saada mukaan ohjaustilanteeseen neljän kuukauden kuluttua, sillä asioista keskusteleminen 

yhdessä avioparin kanssa mahdollisesti edistäisi heidän yhteistä selviytymisprosessiaan.  

      Substantiivista teoriaa voitaisiin kehittää formaaliksi teoriaksi laajentamalla empiiristä 

aineistonkeruuta tai jatkamalla muodostuneen substantiivisen teorian laajentamista vertailemalla 

ja integroimalla sitä aikaisempiin teorioihin. Silloin tuotettaisiin hypoteeseja nyt saatujen 

tulosten pohjalta ja teoreettista otantaa käyttäen hankittaisiin aineistoa teorian testaamiseksi ja 

kehittämiseksi. Lisäksi uuden perspektiivin ja substantiivisen teorian kautta voidaan luoda 

perusta sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisen myöhemmälle empiiriselle 

testaukselle, verifioinnille ja yleistykselle. (Corbin & Strauss 2008).  

       Kehitetyn substantiivisen teorian pohjalta voidaan laatia jatkossa mittari, jolla voidaan 

tutkia sydäninfarktiin sairastuneen ja hänen puolisonsa selviytymistä myös kvantitatiivisesti. 

Siten olisi mahdollista saada tutkittua tietoa laajemman sydäninfarktipotilas- ja puolisojoukon 
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selviytymiskokemuksista. Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa ohjausinterventioita 

voidaan kehittää tämän tutkimuksen tulosten pohjalta ja selvittää niiden vaikuttavuutta potilaan 

ja puolison psykososiaaliseen selviytymiseen ja koherenssin tunteeseen. Erityisen hyödyllistä 

saattaisi olla kehittää ohjausinterventio, joka toteutettaisiin yhteisesti sydäninfarktipotilaalle ja 

hänen puolisolleen neljän kuukauden kuluttua sydäninfarktista. Ohjausintervention 

hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta voitaisiin kartoittaa kyselylomakkeella ja mitata tilastollisin 

menetelmin. Lisäksi avioparin kokemuksia ohjausinterventiosta voitaisiin kartoittaa myös 

haastattelemalla potilasta ja puolisoa samanaikaisesti. Jatkossa olisi tärkeää tutkia myös, 

hyötyisivätkö sydäninfarktipotilaat internetpohjaisesta ohjausinterventiosta ja millainen olisi 

internetpohjaisen ohjausintervention käyttöaste. Lisäksi olisi tärkeää kartoittaa, hyötyisivätkö 

sydäninfarktipotilaiden puolisot internetpohjaisesta ohjausinterventiosta. Tämän tutkimuksen 

tuloksia voitaisiin hyödyntää internetpohjaisen ohjauksen sisällön kehittämisessä. 

       Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymiskokemuksia voitaisiin tutkia jatkossa 

myös vielä pidemmällä aikavälillä. Olisi hedelmällistä tutkia myös sydäninfarktipotilaan ja 

hänen puolisonsa selviytymiskokemuksia haastattelemalla heitä samanaikaisesti. Lisäksi 

sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytymisprosessin kuvaamiseksi voitaisiin kerätä 

aineistoa myös pyytämällä potilasta ja puolisoa kirjoittamaan päiväkirjaa.  

     Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymistä olisi jatkossa 

tärkeää tutkia myös monialaisena tutkijatyöryhmänä, jossa yhdistettäisiin sekä hoitotieteen, 

lääketieteen, psykologian että sosiologian asiantuntemus. Lisäksi olisi hedelmällistä toteuttaa 

kansainvälinen vertailututkimus sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymiskokemuksiin vaikuttavista tekijöistä, koska sydäninfarkti on yleinen kansansairaus 

kehittyneissä maissa. Olisi mielenkiintoista selvittää, miten eri maiden erilaiset kulttuuriin ja 

olosuhteisiin liittyvät tekijät vaikuttavat sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

selviytymisprosessiin. Tämä tutkimus tuotti näkökulmaa suomalaisten sydäninfarktipotilaiden ja 

heidän puolisoidensa selviytymisprosessista.  

      Jatkossa olisi tärkeää tutkia myös sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa 

vuorovaikutuksen avoimuuteen ja perhedynamiikan toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa psykososiaalista selviytymistä tukevaa hoitotyötä 

olisi jatkossa tärkeää kehittää myös toteuttamalla laajempia kvantitatiivisia tutkimuksia ja 

interventiotutkimuksia sekä yhdistämällä niiden antama tieto hoitotyön suositukseksi.  

       Sydäninfarktipotilaan hoitoa tulee kehittää kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Erityistä 

huomiota tulisi kiinnittää sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa yhteisten 
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kuntoutusmahdollisuuksien edistämiseen, koska siten voitaisiin edistää myös heidän yhteistä 

psykososiaalista selviytymisprosessiaan. 
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Liite 1. Systemaattisen tiedonhaun hakutulokset 
 

1) CINAHL 

 

Kohdennettu: otsikko, abstrakti, asiasanat 

#1  “Myocardial Infarction” OR MI 11 391 

#2 Patient* OR Spouse* 304 864 

#3 Experience* OR Coping OR “Sense of Coherence” 93 532 

#1 AND #2 AND #3 790 

Limits: English, 2000-2012 618 

Full text 140 

 
2) EbscoHost Academic Search Elite 

 

#1 ”Myocardial Infarction” OR MI 46 966 

#2 Patient* OR Spouse* 1 248 453 

#3 Experience* OR Coping “Sense of Coherence” 412 803 

#1 AND #2 AND #3 1 626 

Limits: English, 2000-2012 1 445 

Full text  293 

 
3) PubMed/MEDLINE 

 
Kohdennettu: otsikko, abstrakti, asiasanat 

#1  “Myocardial Infarction” OR MI 195 234 

#2 Patient* OR Spouce* 4 320 534 

#3 Experience* OR Coping OR “Sense of Coherence” 507 803 

#1 AND #2 AND #3 4 966 

Limits: English, Humans, 2000-2012 2 135 

Full text 426 

 
4) Ovid 

 
Kohdennettu: otsikko, abstrakti, asiasanat 

#1 ”Myocardial Infarction” OR MI 46989 

#2 Patient* OR Spouse* 1 325 479 

#3 Experience* OR Coping OR ”Sense of Coherence” 226 924 

#1 AND #2 AND #3 1243 

Limits: Original article, 2000-2012 (deduplicate) 1235 

Full text 6 
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5) MEDIC 

(sydäninfarkti* OR “myocardial infarction” OR MI) AND (potila* OR puoliso* 
OR patient* OR Spouse* OR kokem* OR selviyty* OR koherens* OR 
experience* OR coping* OR “sense of coherence” 

91  
 

Asiasanojen synonyymit käytössä. 2000-2012 39  

 
2) LINDA 
Kohdennettu: kaikki sanat (ei siis rajausta esim. otsikkoon tai asiasanoihin) 

1 sydäninfarkti? OR ”myocardial infarction” OR MI 10 100 

2 potila? OR puoliso? OR patient? OR spouse? 18 423 

3 kokem? OR selviyty? OR koherens? OR experience? OR coping OR 
coherence 

38 018 

1 AND 2 AND 3 30 

Limits: 2000–2012 14 

 
Taulukko 2. Systemaattisen tiedonhaun hakutulokset 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

182 

 

Liite 2. Saatekirje tutkimukseen osallistuvalle potilaalle  

 

 

Arvoisa potilas,  

 

Pyydän Teitä ystävällisesti suostumaan haastateltavaksi tutkimukseeni. Olen jatko-opiskelijana 

Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksella ja teen väitöskirjatutkimusta aiheenani ”Akuutista 

sydäninfarktista selviytyminen.” Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata sydäninfarktiin sairastuneen 

ja hänen perheensä selviytymistä potilaan ja hänen perheenjäsenensä kokemusten näkökulmasta. 

Tutkimukseni ohjaajana on professori, TtT Eija Paavilainen Tampereen yliopiston hoitotieteen 

laitokselta. Tutkimuksella on EPSHP:n ja PSHP:n eettisten toimikuntien puoltava lausunto.  

 

Pyydän lupaa myös nauhoittaa haastattelumme. Kirjoitan itse nauhoitetut haastattelut tekstiksi 

analysointia varten. Nauhoitettuja haastatteluita ei käytetä mihinkään muuhun kuin tähän 

väitöskirjatutkimukseen. Nauhoitettua aineistoa säilytetään lukollisessa kaapissa ja aineisto 

hävitetään 15 vuoden kuluttua. Käydyt haastattelut ovat luottamuksellisia, eikä henkilöllisyytenne 

paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. Teillä on oikeus keskeyttää haastattelu ja kieltäytyä 

tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai 

haastattelun keskeyttäminen ei vaikuta mitenkään saamaanne hoitoon.  

 

Jos suostutte haastatteluun, toivon teidän ilmoittavan siitä osastonhoitajalle tai 

sydäninfarktikuntoutusohjaajalle, joka välittää tiedon minulle. Voimme sopia haastatteluajan 

osaston henkilökunnan välityksellä. Haastattelu tapahtuu rauhallisessa paikassa kenenkään 

kuulematta ja häiritsemättä keskustelua ja sen kesto on n. 45-60 minuuttia. Antamanne tiedot ovat 

arvokkaita hyvän hoitamisen kehittämisen kannalta.  

 

 

Sydämelliset kiitokset yhteistyöstä jo etukäteen 

 

Mari Salminen-Tuomaala    

Terveystieteiden tohtoriopiskelija 

TtM, terveydenhuollon opettaja 

Pu. 06-4141669 tai 050-5739568 

(potilaalle annetussa saatekirjeessä myös sairaalan logo)  
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              SUOSTUMUS 

 

 

 

 

 

        AKUUTISTA SYDÄNINFARKTISTA SELVIYTYMINEN 

- POTILAAN JA PUOLISON KOKEMUKSIA KUVAAVA TUTKIMUS 

 

 

 

Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa akuutista sydäninfarktista 

selviytymistä koskevasta väitöskirjatutkimuksesta ja mahdollisuuden esittää siitä 

tutkijalle kysymyksiä.  

 

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on 

oikeus kieltäytyä siitä milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän myös, että 

tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Annan suostumukseni haastatteluni  

nauhoittamiseen. 

 

 

Seinäjoella ____.____.200___  Seinäjoella____.____.200___ 
 

 

Suostun osallistumaan tutkimukseen: Suostumuksen vastaanottaja: 
 

______________________________________           ____________________________________ 

potilaan tai puolison allekirjoitus  tutkijan allekirjoitus 

 

______________________________________           ____________________________________ 

nimenselvennys   nimenselvennys 

 

______________________________________ 

yhteystiedot (puh.nro) 

 

 

 

 

 

(sydäninfarktipotilas ja hänen puolisonsa täyttivät samanlaisen suostumuslomakkeen) 
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Liite 3. Saatekirje tutkimukseen osallistuvalle puolisolle  

 

 

Arvoisa sydäninfarktiin sairastuneen puoliso,  

 

Pyydän Teitä ystävällisesti suostumaan haastateltavaksi tutkimukseeni. Olen jatko-opiskelijana 

Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksella ja teen väitöskirjatutkimusta aiheenani ”Akuutista 

sydäninfarktista selviytyminen.” Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata sydäninfarktiin sairastuneen 

ja hänen perheensä selviytymistä potilaan ja hänen perheenjäsenensä kokemusten näkökulmasta. 

Tutkimukseni ohjaajana on professori, TtT Eija Paavilainen Tampereen yliopiston hoitotieteen 

laitokselta. Tutkimuksella on EPSHP:n ja PSHP:n eettisten toimikuntien puoltava lausunto.  

 

Pyydän lupaa myös nauhoittaa haastattelumme. Kirjoitan itse nauhoitetut haastattelut tekstiksi 

analysointia varten. Nauhoitettuja haastatteluita ei käytetä mihinkään muuhun kuin tähän 

väitöskirjatutkimukseen. Nauhoitettua aineistoa säilytetään lukollisessa kaapissa ja aineisto 

hävitetään 15 vuoden kuluttua. Käydyt haastattelut ovat luottamuksellisia, eikä henkilöllisyytenne 

paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. Teillä on oikeus keskeyttää haastattelu ja kieltäytyä 

tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai 

haastattelun keskeyttäminen ei vaikuta mitenkään saamaanne hoitoon.  

 

Jos suostutte haastatteluun, toivon teidän ilmoittavan siitä osastonhoitajalle tai 

sydäninfarktikuntoutusohjaajalle, joka välittää tiedon minulle. Voimme sopia haastatteluajan 

osaston henkilökunnan välityksellä. Haastattelu tapahtuu rauhallisessa paikassa kenenkään 

kuulematta ja häiritsemättä keskustelua ja sen kesto on n. 45-60 minuuttia. Antamanne tiedot ovat 

arvokkaita hyvän hoitamisen kehittämisen kannalta.  

 

 

Sydämelliset kiitokset yhteistyöstä jo etukäteen 

 

Mari Salminen-Tuomaala    

Terveystieteiden tohtoriopiskelija 

TtM, terveydenhuollon opettaja 

Pu. 06-4141669 tai 050-5739568 

 (sydäninfarktipotilaan puolisolle annetussa saatekirjeessä myös sairaalan logo) 

 



 

185 

 

      Liite 4(1). Sydäninfarktipotilaan teemahaastattelun teemat 

 

 

Sairaalavaihe 

 
Sydäninfarktiin sairastuminen kokemuksena 

 

Sydäninfarktista toipuvan henkinen ja fyysinen vointi sairaalavaiheessa 

 

Sydäninfarktiin sairastuminen elämäntilanteena 

 

Sydäninfarktin vaikutus potilaan elämään 

 

Potilashuone ja sairaala potilaan kokemana 

 

Vuorovaikutus potilastovereiden kanssa 

 

Vuorovaikutus hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden kanssa 

 

Sydäninfarktipotilaan voimavarat 

 

Millaiset tekijät edistävät tai heikentävät sydäninfarktista toipumista ja selviytymistä ? 

 

Millaiset asiat murehduttavat ja millaiset tuovat iloa ja voimaa ? 

 

Vakavasta tilanteesta keskusteleminen; vuorovaikutus puolison, huonetovereiden  ja hoitohenkilökunnan 

kanssa 

 

 

4 kk ja 12 kk sydäninfarktista 

 
Sydäninfarktista toipuminen jatkumona 

 

Sydäninfarktipotilaan kokemus elämän mielekkyydestä 

 

Sydäninfarktipotilaan voimavarat 

 

Mahdolliset sydäninfarktista toipumista edistävät ja heikentävät tekijät 

 

Sydäninfarktin aiheuttamat elämänmuutokset ja niiden vaikutus potilaaseen 

 

Sydäninfarktin aiheuttamat elämänmuutokset ja niiden vaikutus puolisoon ja muihin perheenjäseniin  

 

Sydäninfarktin vaikutus työelämään palaamiseen 

 

Sydäninfarktin vaikutus potilaan harrastuksiin ja sosiaaliseen toimintaan 

 

Sydäninfarktin pohtiminen ja mahdolliset muutokset mielialassa 

 

Millainen on perheen merkitys potilaan toipumisen kannalta ? 

 

Ihmissuhteiden merkitys sydäninfarktista selviytymiseen 

 

Vakavasta tilanteesta keskusteleminen; vuorovaikutus puolison kanssa 
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      Liite 4(2). Sydäninfarktipotilaan puolison teemahaastattelun teemat 

 

Sairaalavaihe 

 
 

Millainen kokemus puolison sairastuminen sydäninfarktiin oli ? 

 

Miten potilaan sydäninfarktiin sairastuminen vaikutti puolison elämään ? 

 

Miten potilaan sydäninfarktiin sairastuminen vaikutti perheen toimintaan ja elämäntilanteeseen ? 

 

Millaisia muutoksia sydäninfarkti aiheutti puolison elämään ja perheen elämään ? 

 

Tiedon saanti potilaan sairaudesta ja sen ennusteesta hoitohenkilökunnalta ja lääkäreiltä 

 

Tiedon saanti potilaan jatkohoidosta sairaalavaiheen jälkeen 

 

Emotionaalisen ja kognitiivisen tuen saaminen hoitohenkilökunnalta 

 

Sosiaalisen, emotionaalisen tuen saaminen perheenjäseniltä  

 

Sosiaalisen tuen saaminen ystäviltä 

 

Puolison huomiointi sairaalassa 

 

Muiden perheenjäsenten huomiointi sairaalassa 

 

Perheen merkitys toipumisen edistäjänä 

 

Mahdollisuus osallistua potilaan hoitoon sairaalassa 

 

Toivomus tavata erityistyöntekijöitä 

 

Puolison oma henkinen ja fyysinen jaksaminen potilaan sairaalavaiheessa 

 

Tärkeimmät puolison selviytymistä edistävät voimavarat 

 

Mitkä ovat puolison mielestä potilaan tärkeimmät voimavarat ? 

 

Mitkä tekijät edistävät puolison mielestä potilaan selviytymistä ? 

 

Miten kuvailette omaa selviytymistänne potilaan sairaalavaiheessa ? Mitä on selviytyminen ?  

 

Vakavasta tilanteesta keskusteleminen; vuorovaikutus potilaan ja hoitohenkilökunnan kanssa 

 

 

4 kk ja 12 kk sydäninfarktista 

 

Miten puolison selviytyminen ilmenee 4 kk ja 12 kk sydäninfarktista ? 

 

Miten potilaan sydäninfarktiin sairastuminen vaikutti puolison elämään ? 

 

Miten potilaan sydäninfarktiin sairastuminen vaikutti perheen toimintaan ja elämäntilanteeseen ? 
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Millaisia muutoksia sydäninfarkti aiheutti puolison elämään ja perheen elämään ? 

 

Tuen tarve; millaista tukea puoliso kokee tarvitsevansa ? 

 

Sosiaalisen, emotionaalisen tuen saaminen perheenjäseniltä  

 

Sosiaalisen tuen saaminen ystäviltä 

 

Perheen merkitys toipumisen edistäjänä 

 

Tärkeimmät puolison selviytymistä edistävät voimavarat 

 

Mitkä ovat puolison mielestä potilaan tärkeimmät voimavarat ? 

 

Mitkä tekijät edistävät puolison mielestä potilaan selviytymistä ? 
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      Liite 5(1)  Esimerkki haastattelukertaa seuraavista kenttämuistiinpanoista 
 

 

Haastattelu toteutui sairaalassa osastonhoitajan huoneessa. Potilas kertoi avoimesti 

kokemuksiaan, eikä kukaan häirinnyt haastattelua. Potilas koki positiivisena, että hän sai kertoa, 

miten sydäninfarktiin sairastuminen häneen vaikutti. Välillä potilas herkistyi pohtiessaan sitä, 

että miten hänen vaimonsa selviytyy kotona niistä tehtävistä, jotka potilas on huolehtinut, esim. 

puiden hakeminen ja talon lämmittäminen sekä lumen luominen pihasta. Herkistyminen kuului 

haastateltavan äänestä ja se ilmeni myös sanavalinnasta. Rivien välistä oli tunnistettavissa 

potilaan syyllisyys sairastumisestaan. Mies koki, että hänen pitäisi olla vahva ja voimakas, 

perheen leivän tuoja. Sairastuminen teki loven miehisyyden kokemukseen. Oli vaikeaa 

hyväksyä, että ei enää pysty kaikkeen ja pitää hidastaa tahtia, kuulostella sydäntä ja kroppaa. 

Potilaan kertomasta välittyi selkeästi se, että kaikista asioista ei voi keskustella puolison ja 

perheen kanssa suoraan, koska ne voisivat ahdistaa ja kuormittaa perheenjäseniä. Potilas kertoi, 

että aika paljon hän kätkee asioita muutenkin sisimpäänsä ja purkaa murheita halkoja 

hakkaamalla, koska kokee vaimonsa muuten murehtivan liikaa. Miehenä hän koki, että ei voi 

antaa periksi, sisulla on mentävä, vaikka mikä olisi.  

 

Syyllisyys ja heikkous nakertivat koherenssin tunnetta ja elämänhallintaa. 
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       Liite 5(2)   Esimerkki haastattelupäiväkirjasta 

 

 

 

Haastateltavana oli 78-vuotias mies. Haastattelun alussa hän murehti, että osaako vastata kysymyksiin 

oikein. Hän koki haastatteluun osallistumisensa tärkeäksi, sillä halusi olla mukana kehittämässä 

sydänpotilaiden hoitotyötä. Mies vastaili kysymyksiin harkiten. Hänen kokemuksensa sairaalavaiheesta 

sydäninfarktipotilaana oli hyvä. Hän koki saaneensa hyvin vastauksia kysyessään jotakin hoitajilta tai 

lääkäreiltä. Häntä harmitti kuitenkin se, että kenelläkään ei ollut aikaa pysähtyä keskustelemaan.  

 

Mies vertasi sydäninfarktikokemustaan sotakokemuksiin ja sanoi, että molempiin liittyi kuoleman 

pelkoa. Mutta että - koska hän oli sodasta ja monesta vaikeasta elämäntilanteesta selvinnyt, kyllä hän 

tästäkin sisulla ja uskolla selviää.  

 

Miehelle oli tärkeä hänen hengellinen vakaumuksensa. Hän koki saavansa uskosta Jumalaan sekä voimaa 

että lohdutusta. Hän koki harmillisena, että huonekaveri ei ollut uskova, vaan kiroili kovasti. Miehen 

elämänhallintaa vahvisti elämän tarkoituksen kokeminen ja kokemus hyvistä fyysisistä ja henkisistä 

voimavaroista. Hän koki elämänsä etenevän johdonmukaisesti, kaikella oli syy ja seuraus, elämä oli 

ennustettavaa ja sitä väritti toivo. Miehellä oli vahva luottamus itseensä, hän otti asiat sellaisina kuin ne 

tulivat ja pyrki ratkaisemaan ongelmat heti.  

 

Haastattelu sujui verkkaisen rauhallisesti, oli hyvä antaa miehelle aikaa pohtia.  
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       Liite 6  Analyysin eteneminen alkuperäisistä ilmaisuista substantiivisiin koodeihin  

       

Alkuperäiset      Empiiriset  Substantiiviset 

ilmaisut       koodit  koodit 

 

Alkuunhan se oli tavallaan niin  sokki, josta  

kuin jonkinnäköinen, en mä tiedä,  päästy eteenpäin 

sokki, mutta semmoinen isku  

kuitenkin, mutta nyt siitä on  

päässyt yli sitten (p15) 

 

Kyllä se oli semmonen sokki,  sokki johtuen kivusta ja 

otti hengen kiinni ja puristi potilaaksi joutumisesta   

sekin, kun itte joutui ambulanssilla    Akuutin sydäninfarktin  

       tulemaan, se potilaaksi joutuminen   aiheuttama sokkitila 

       (p16) 

 

      Sairaus tuli keskellä työelämää,  täydellinen keskeytys 

      ihan täydellinen pysäytys (p12) työelämään 

      Vähän yllätys se oli kun mä olen  sydäninfarkti oli Akuutin sairauden aiheuttama  

      ollut niin terve, eikä sitä kipua  yllätys, koska ei  arkielämän keskeytyminen 

      tuntunut täällä rinnassa missään  rintakipuoiretta 

      vaiheessa (p3) 

 

      Minä vaan ajattelen sitä sairautta,  

      kuinka se estää arjen toiminnat (p4) 

 

      Se ei oikein mennyt aina perille,  vaikea ymmärtää 

      se ohjaus, varmasti yrittivät sitä  annettua ohjausta, 

      antaa, mutta olen hidas vastaan- pelokas, sokissa 

      ottamaan, kun ei aina tahdo  

      ymmärtää ja olin niin pelosta 

      sokissa ja jumissa (p14) 

 

      Kova kipu toi mieleen, että  voimakas kipu 

      selviääköhän tästä, tilanne  herätti pelkoa  

      tuntui pahalta (p14)  selviytymisestä, 

   tilanne koettiin pahana 

 

      Mä koin itseni niin kuin  tilanteen vakavaksi Oman tilanteen vakavuuden  

      vakavimmaksi tapaukseksi (p5) kokeminen  oivaltaminen 

 

      Isoja asioita, pakko miettiä ja  asian isoksi  

      vähän pelkoa joukossa,  kokeminen,  

      on vielä kriisitilanne (p28) kriisi 

 

      Semmonen kuolemanpelko,  kuolemanpelko, 

      kun kipu ei heti antanut kun kipu ei hellitä 

      periksikään  (p4) 
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   Kipu tuli kovana, sain siinä  kova kipu,  

   ambulanssin soitettua, tuli tunne kuolemanpelko 

   elämän ohikiitävyydestä (p19)  Kivun ja hengenahdistuksen 

     aiheuttama kuolemanpelko 

   Nyt on ollut tämä hengenahdistus  hengenahdistus, 

   kaikista päällimmäisenä ja se on  kuolemanpelko 

   kaikista vaikeinta…kato kun vettä  

   tuli vasemmalle puolelle ja sehän  

   sitten ahdisti, se on tavallaan niin  

   kuin hukkumiskohtaus olisi tuolla      

   järvessä, että sitä hairaa liian paljon      

   vettä keuhkoohin, niin siinä tulee  

   sellainen kohtaus, että henki ei kulje  

   eteen, eikä taakse, tulee semmoinen  

   kuolemanpelko (p1) 

 

   Pelottava kokemus, sanoin, että nyt      pelottava kokemus 

   mä en kyllä kauan kestä (p13)  kestämättömyys 

 

Pelottava kokemus, ensin on tullut se  pelottava kokemus, Oireiden moninaisuuden ja    

oksettava olo ja sydämentykytys,  oksettava olo, sydämen-     tilanteen  aiheuttama pelko 

   se tuli pyörtyminen yhtäkkiä ja tykytys, pyörtyminen 

   humaji päässä, sitten olen  

   pyörtynyt pihalle (P5) 

 

   Olin niin vetelänä siinä, että olin  pelko ettei selviä 

   aivan varma, että tässä ei hengissä  hengissä 

   enää selvitä (P24) 

 

 

   Akuutti tilanne oli kova kipu,    akuutti kipukohtaus 

   selkään pisti ja tuli kylmä hiki (p16) 

 

   Se kipu tuli niin kovana, että mä  kipu vei jalat alta, 

   putosin lattialle polvilleni, kädet  kädet puutuivat 

   puutuivat ihan kokonaan (p19) 

Sydäninfarktin aiheuttama  

Vaikka mä mitä pientä tein, niin tulin  tuskallinen kiputila sietämätön  kiputila 

kipiäksi ylärupista, että mä aivan      

tuskailin, enkä pystynyt mitään      

tekemään, vaikka kuinka olisin ollut  

   (p18)  

 

   Mun repiää rinta ja sydän (p13) kivun kokemuksen 

     voimakkuus 

 

   Ja sitten kun mä menin liiteriin  pyörtyminen, 

   katsomaan sitä konetta, niin  kaatuminen,  

   ykskaks meni näkö, mä aivan  kova rintakipu, 
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   niin kuin olisin kompastunut  tunne, etteivät 

   johonkin, vaikka en kompastunut- aivotkaan toimineet 

   kaan, menin kontalleni ja sain  

   kipiää tähän polveenikin, no siitä se  

   sitten lähti ja ankara kipu jäi tähän  

   näin. Mä nousin siitä ja tässä rinnas- 

   sa oli niin kova kipu, etten edes voi  

   kuvata sitä, niin kova, etten mä kos-      

   kaan ole niin kipeä ollut, mulla oli       

   yläruumis puutunut, eikä aivot pelan- 

   neet (p11) 

 

   Tämän taudin oireet ei olleet tunnis- oireiden  

   tettavissa ollenkaan, nyt kun oli pitkä  epämääräisyys, 

   työpäivä ja olet väsynyt ja kun menet  väsymys, 

   pitkäksesi sänkyyn, niin nouset  närästys 

   istumaan vaan ja yrität palauttaa sitä  

   myrkkyä takaisin, mikä mahasta nousee 

   (p5) 

 

   Yhtäkkiä oli sellainen väsynyt olo,  oireiden  

   ei kipua missään, vain väsy (p8) epämääräisyys, 

   väsymys 

 

   Tämä sydänoire oli mulla sellainen,  oireiden  

   että mä en ollut tietoinen itsekään,  epämääräisyys 

   että mulla mitään infarktia olikaan,  

   diabeetikot eivät niin kuulemma  

   helposti tunnistakaan sitä (p3)     

 

     Sydäninfarktin oireiden 

     tunnistamisen vaikeus 

   Niitä oireita on ollut jo muutaman  oireiden  

   vuoden ajan ja niitä on työterveys- epämääräisyys, 

   huollossa hoidettu mahaperäisinä,  mahavaivoina 

   on ollut käsien puutumista ja näräs- hoitaminen, 

   tystä (p13)   närästys, 

   käsien puutuminen 

 

   Kävin sauvakävelyllä ja välillä otin  närästys, 

   Litalginia, jota mulle oli määrätty  rintakivun pitäminen 

   mahakipulääkkeeksi, se vain siirsi  mahakipuna, 

   ja vaikeutti vaivan tunnistamista (p13) vaikeus tunnistaa 

   vaivan syytä 

   Kaikin puolin oli sitten semmonen  väsymys, 

   väsynyt olo, pökerryksissä, en nuk- kivuliaisuus, 

   kunut kivulta yhtään (p28) nukkumisvaikeus 

 

  Vaivan vähättelyä, pohjalainen mies vaivan vähättely    

  tyypillisimmillään (p16)  miehelle tyypillistä 
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Sydäninfarktitilanteen  ja 

oireiden vähätteleminen 

En mä tiedä, sitä tulee jarruteltua  hoitoon hakeutumisen  

viime tinkaan asti, ettei mitään teh- viivästyminen,  

täisi, vaikka kipua tuntuukin, ei ota  kivun vähättely, 

todesta ja kieltää sen, mutta toisaalta  tilanteen vakavuuden 

oikein olisi pyrkiä ajoissa hoitoon  kieltäminen 

(p18) 

 

Ja vanha aatamikin siinä nousi niin  hoitoon hakeutumisen  

kauheasti, enkä meinannut lähteä viivästyminen,  

lääkäriin millään (p18)  haluttomuus lähteä 

   lääkärin vastaanotolle 

 

Se olisi hyvä, kun tämä tästä vielä  olon kokeminen 

tasaantuisi (p24)   epävakaaksi 

   

Nytkin on niin kummallinen olo,  sydämen tykyttely, 

niin kuin koko ajan sydän jympsyttäisi  huonovointisuuden 

oikein lujaa, mutta ne kattoi koneelta,  kokeminen 

ettei ole mitään lisälyöntejä, verenpai- 

neeseen on kolmenlaista lääkettä,  

eikä ne ole auttaneet (p13) 

Sydäninfarktin jälkeen jatkuva 

Olo on huono, kun se on tämä kumma  huonovointisuuden  huonovointisuuden kokemus 

olo, tämä hartiasärky, johtuuko se  kokeminen,    

ollenkaan tuosta sydämestä (p27) epävarmuus vaivan 

   syystä 

 

Huonosti, kun mulla on niin huonot  huonovointisuuden 

jalat, olen tuolla rollaattorilla liikkunut  kokeminen,  

täällä käytävillä, olen vähän kävellyt,  vaikea liikkua 

kun lääkäri sanoi, että sekin tekee tuon  

pään huminan, kun vaan makaa (p4) 

 

Kun tuo sydän ei meinaa pysyä  huonovointisuuden 

rytmissä ollenkaan (p7)  kokeminen,  

   rytmihäiriöt 

 

Kyllä mua mietityttää valtavasti,  huonovointisuuden 

en tiedä, onko tämä musta ites- kokeminen, 

täni tämä tällainen huono tunne  taipumus murehtia asioita 

olovana, mulla on vielä se   etukäteen 

taipumus, että murehdin  

etukäteen aivan liikaa kaikkea,  

nytkin on kummallinen olo (p10) 

    

Tietysti nyt mulle, kun mä olen  sydäninfarktin syyn  

aina ollut liikkuva ja menevä  pohtiminen, miksi - 

ihminen, niin ajatukset tietysti  kysymykset 
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oli, että minkä takia mulle näin  

piti käydä (p18) 

Sydäninfarktin syiden  

Rupesi hakemaan syytä, tuli kaikki sydäninfarktin syyn  pohtiminen 

mieleen, että mitä mä olen tehnyt ja  miettiminen,  

mitä mä en ole tehnyt (p3)  syyllisyys 

Kun siinä on se uusiutumisen riski  uusiutumisen riski, 

ja kun mulla sen ekan päivän jälkeen  huonovointisuuden 

tuli uudelleen semmonen tosi huono  palaaminen     

olo (p26)       

     

Se se on mielessä usein iltasella, yöllisen kohtauksen   

että mitä jos se sitten yöllä tulee  uusiutumisen pelko  

uudestaan se tulppa (p27) 

 

Se sanoi jotain, että mulla voi uusia  uusiutumisen pelko 

yöllä mun tietämättä..se oli paha  

lause ja se jäi mun mieleen…(p5) 

 

Se mua peljätti, kun siinä punai- pelko, että suoni  

sessa kansiossa sanottiin, että se  tukkeutuu ja tulee 

suoni ei välttämättä pysy auki,  uusi sydäninfarkti 

miten sitä selviää, jos tulee uusi tulppa (p14) 

Sydäninfarktin uusiutumisen 

Yhtäkkiä alkoi mahassa kiertämään,  sydänkohtauksen pelko 

niin kovalla vauhdilla tuli, että se oli  uusiutumisen pelko,  

aivan ripulia ja kun laitoin maaten,  kun moninaisia oireita, 

niin taas alkoi kiertämään, sitten taas  ripulia, oksentelua ja 

vessaan ja sen jälkeen alkoi oksettaakin, kylmänhikisyyttä 

sitten löi sellainen kylmä hiki, että se  

aivan virtasi, kipu paheni, olo oli  

tosi kauhea. On pelko, jos se sydän- 

kohtaus taas tulee (p19) 

 

Luin niistä hyytymistä,   hyytymien uudelleen 

joita voi tulla uudestaan ja kaikkea,  kertymisen pelko 

rupesin pelkäämään (p4) 

 

Uusi operaatio pelottaa (p24) toimenpiteen pelko 

 

Mutta kyllä se täytyy se oma pelko  toimenpiteen pelko Erilaisten toimenpiteiden ja 

myöntää, vaikka tietääkin, että näitä    hoitotoimien pelko  

tehdään jopa kymmenen päivittäin,  

niin kyllä siinä on olevinaan sellainen  

pelko kuitenkin (p26) 

       

Pelottaa nuo tipat ja pistokset ja  infuusioiden ja  

jännittää, tämäkin vähän tulehtui injektioiden pelko 

 

Kuvio 9. Analyysin eteneminen alkuperäisistä ilmaisuista substantiivisiin koodeihin 
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  Liite 7.  Kuvio 10. Puolison selviytymistä luvaavat pääkategoriat ja alakategoriat  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Emotionaalisen stressin 

käsittely 

Emotionaalisten stressitekijöiden 

tunnistaminen 

Omien tunteiden ja emotionaalisten 

voimavarojen tunnistaminen 

Hyväksyminen tai kieltäminen 

Potilasta suojeleva 

vuorovaikutus 

Vaikeiden keskusteluaiheiden 

välttäminen 

Omien pelkojen kätkeminen 

Esittäminen, että kaikki on kunnossa 

Ajan tasalla pysyminen 

potilaan tilanteesta 

Potilaan tilanteen henkilökohtainen 

arvioiminen 

Hoitohenkilökunnan konsultoiminen 

Potilaan kuoleman 

mahdollisuuden kieltäminen 

Kieltäminen puolustusmekanismina 

Aikaa voimavarojen keräämiseen 

Sosiaalisen tuen hankkiminen 

perheenjäseniltä 

Sosiaalisen tuen tarpeen tunnistaminen 

Vaikeiden tunteiden jakaminen 

Voimaantuminen saadun tuen kautta 

Päivittäisten rutiinien ja 

harrastusten ylläpitäminen 

Elämän normaaliuden ylläpitäminen 

Turvallisuuden tunteen saaminen 

jokapäiväisistä rutiineista 

Jatkuvuuden tunteen ylläpitäminen 

Rukoileminen voimaannuttavana ja 

lohduttavana kokemuksena 

Rukoileminen ja toivon 

yläpitäminen 

Sosiaalisen tuen puute 

Toivo merkkinä tulevaisuudenuskosta 
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Introduction

This study describes how patients recovering from a first-
time myocardial infarction experience the factors that influ-
ence their coping during hospitalization. Myocardial 
infarction (MI) is defined according to The Joint European 
Society of Cardiology1. As an unexpected traumatic experi-
ence, MI threatens the patient’s physiological and psycho-
logical balance2,3. Apart from the physical symptoms, 
patients experience uncertainty and loss of strength4, 
acutely becoming aware of their vulnerability and mortal-
ity4–6. Anxiety and distress are common, often accompa-
nied by unrecognized7,8 or under-diagnosed depression9,10, 
which affect patients’ coping with the situation11–20. Low 
perceived control, depression and anxiety are factors asso-
ciated with the highest risk of complications21.

Coping is defined as context-specific behavioural and 
emotional processes, in which an individual appraises, 
encounters and recovers from contact with a stressor.22. It 
has been shown how unexpected serious illness and the 
hospital context as stressors challenge the patients, reduc-
ing their sense of coherence and depriving them of their 

privacy, autonomy, lifestyle and habits23. Being cut off 
from the normal relationships means less sharing opportu-
nities, which may reduce the patients’ feeling of power and 
control24–26. Many feel that they are not heard or do not 
receive adequate information and care5,27,28. Regrettably, 
nurses still seem to concentrate on physical symptoms, 
instead of attempting to support the patients’ control over 
the acute situation23,29–31. Finally, also the patients’ own 
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Abstract
Background: Acute myocardial infarction threatens patients’ psychological balance and causes varied coping needs.
Aim: The aim was to describe factors that influence patients’ coping with acute MI during hospitalization.
Methods: The data were obtained by theme interviews from 28 myocardial infarction patients and analyzed by the 
grounded theory method.
Results: The core category “Coping with myocardial infarction: Seeking lost control” was found to include two main 
categories: factors supporting coping and factors interfering with coping. The factors were related to patients, conditions 
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negative beliefs about the disease are likely to affect their 
coping and expectations for recovery26,32,33.

In response to these challenges, it has been suggested 
that patients’ success in achieving a balance between limi-
tations and resources in daily life after MI depends on how 
secure they feel, how well they communicate about their 
needs to their network, and how sensitive their network is 
to their spoken and unspoken needs27. It seems commonly 
agreed that it is important to view the recovery process 
from patients’ perspective and to examine their beliefs, 
because cognitions and emotions affect responses to illness 
and its treatment34–36. Some investigators propose looking 
for a metaphor of a heart attack or labelling of symptoms 
and making sense of the illness experience36,37.

Shortness of hospitalization time is a problem for 
MI-patients38,39. This study contributes to the effort of look-
ing for factors that contribute to patients’ coping, in order to 
allow nurses to support their patients more effectively dur-
ing the increasingly short hospital stays for acute myocar-
dial infarction40.

The aim of the study was to describe factors that influ-
ence patients’ coping with acute MI during hospitalization.

Methods

Corbin and Strauss41 version of grounded theory was 
applied because it emphasizes the importance of identify-
ing contextual and interaction influences. The need to iden-
tify these factors was justified in the study because the 
experiences of the patients were dependent on various con-
ditional and interaction factors in the hospital.

Study participants and data collection

The data were collected over an 18-month period in 2005–
2006 in two Finnish hospitals by using theme interviews. 
The informant group consisted of 16 men and 12 women in 
the age range of 32 to 82 years recovering from myocardial 
infarction and selected through theoretical sampling41. The 
inclusion criteria were: first-time MI and adequate cognitive 
capacity and memory to allow reflection on one’s experi-
ences. The themes were loosely formulated in order not to 
constrain the development of the theory41. The areas explored 
were patients’ experiences of acute MI, interaction with fam-
ily and coping with the acute situation. The interviews, con-
ducted separately with each patient 4 to 10 days after the MI, 
took 45 to 60 min and were recorded on tape and transcribed 
with patients’ permission. The transcribed data comprises 
654 pages. Following Corbin and Strauss41, the researcher 
stopped recruiting new informants at the saturation point.

Data analysis

The data were analysed by using the grounded theory 
method41. To prevent the intrusion of her experiential 

knowledge of nursing patients with acute MI into the analy-
sis42,43, the researcher started by writing down her precon-
ceptions about the topic. This was followed by picking up 
relevant issues, events and happenings in data, accompa-
nied by simultaneous expression of the previous precon-
ceptions. Data collection and analysis were conducted 
before any literature search.

At the stage of open coding, the data were analyzed line 
by line by picking out patients’ original expressions and by 
coding the emerging data. The constant comparison method 
was used to compare data with data to identify similarities 
and differences. Open codes helped to separate data into 
categories and to see processes41. The similarities were 
combined into empirical codes, which were formed into 
substantive codes. 22 concepts were found. These were 
divided into subcategories according to code properties and 
dimension. Six subcategories were formed.

At the stage of axial coding, subcategories were com-
pared with each other and rearranged under two main cat-
egories “factors supporting the patient’s coping” and 
“factors interfering with the patient’s coping.” This stage 
involved analyzing causal conditions, contextual factors, 
intervening conditions, interactions and consequences to 
answer questions about when, where, why, who, how and 
with what consequences. The analysis of these processes, at 
an increasingly abstract level, resulted in the identification 
of the main concepts. Finally, the selective stage of coding 
produced the core category, which combined all the catego-
ries created up to that point. This category was labelled 
“Coping with myocardial infarction: Seeking lost control”.

Ethical considerations

The study conforms with the principles outlined in the 
Declaration of Helsinki43. Permission to conduct study was 
obtained from both hospitals and their Ethics Committees. 
Participation in the study was voluntary and based on the 
informants’ informed consent. Confidentiality and possibil-
ity to withdraw at any time were emphasized and special 
attention paid to the protection of the patients’ psychologi-
cal and physical condition. The same researcher inter-
viewed all patients personally. The report does not include 
any private data that identify the participants44.

Results

The results of the study describe factors that influence 
patients’ coping with acute MI during hospitalization. 
Below, the description of the core category, “Coping with 
myocardial infarction: Seeking lost control”, is followed by 
an illustration of the related main and subcategories and 
their interrelations.

The core category, “Coping with myocardial infarction: 
Seeking lost control”, describes the patients’ experience of 
physical and mental imbalance and loss of life control 
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followed by MI. The feeling of being in control seems 
essential to patients’ coping; they experience a strong need 
to regain control over the situation, and attempt it by vari-
ous means. The sense of losing of control can be seen as a 
threat to their coping during hospitalization.

The patients’ attempts to control and cope with the acute 
MI are accompanied by factors that affect their coping 
either negatively or positively. In other words, the core cat-
egory “Coping with myocardial infarction: Seeking lost 
control” is connected with the main categories “factors sup-
porting the patient’s coping” and “factors interfering with 
the patient’s coping” (Fig.1). Both main categories include 
the subcategories “patient-related factors”, “condition-
related factors” and “interaction-related factors”. The sub-
categories consist of 22 concepts, listed in Table 1. As 
illustrated in Fig. 1, the patient-related factors, condition-
related factors and interaction-related factors are 
interrelated.

Factors supporting the patient’s coping

The ways in which patients respond to acute illness reflect 
their exposure to different emotional and sociocultural 
experiences. In this study, the factors that support the 
patient’s coping with acute MI during hospitalization were 
found to relate to the patients themselves, to their condition 
and to their interaction with the environment.

Patient-related factors. The subcategory patient-related 
factors includes the concepts personal coping resources, 
sense of coherence, acceptance of the situation, sense of 
being control and spiritual conviction and prayer.

Patients with adequate physical, emotional and cogni-
tive personal coping resources are able to maintain their 
sense of normalcy, self-esteem, assertiveness and balanced 
mood. They are able to verbalize their concerns and express 

their feelings and emotions, seeking information about the 
disease and accepting support.

“I trust my own resources, my general physical condition is 
good, I have the courage to talk about my worries and express 
my feelings.”

The sense of coherence helps the patient to see the acute 
situation as controllable. Despite the illness, patients with a 
sense of coherence are able to look at the situation logically 
and experience their lives as comprehensible, meaningful 
and worth continuing.

“I had a serious cardiac infarction, but it was not the end of life. Life 
continues. I feel my life has a meaning to myself and my family.”

Acceptance of the situation as part of one’s life course 
and confronting reality is easier for patients, who have 
already undergone serious illness or had other difficult 
experiences. These patients try to direct their attention from 
disease to other facets of living.

Figure 1. Coping with myocardial infarction: Seeking lost control.

Table 1. Coping with myocardial infarction: Seeking lost control

Factors supporting the patient’s coping Factors interfering with the patient’s coping

Patient-related factors
• Personal coping resources • Experiencing acute, serious illness and difficult symptoms
• Sense of coherence • Different fears
• Acceptance of the situation • Denial of the situation
• Sense of being in control • Sense of losing control over the situation
• Spiritual conviction and prayer • Depression and powerlessness
Condition-related factors
• Safe care environment and fast alleviation of symptoms • Strange hospital environment and culture
• Keeping up to date • Constant waiting and state of readiness
Interaction-related factors
• Peer support from fellow patients • Lack of emotional support from the health care personnel
• Sharing the acute situation with fellow patients • Lack of open communication between the patient and the family
• Encouraging patient room atmosphere • Hiding the seriousness of the situation from the family
• Emotional support from the family members •  Difficulties to speak about the serious disease with the family-

members
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“You just have to accept the situation, having a cardiac 
infarction, and continue your life.”

The sense of being in control includes confronting the 
realities of the acute myocardial infarction and the serious-
ness of the situation while maintaining integrity of func-
tioning. The essential experience is that the locus of control 
rests with the individual.

“Even though I had a cardiac infarction and I am in hospital, 
this is still my life, for which I am responsible myself. It is 
important for me that I can influence many things.”

For some patients, spiritual conviction and prayer are 
essential. They trust that God challenges them with tasks 
they are able to master. Spiritual conviction involves a 
sense of inner peace and trust in the purpose of life, thus 
promoting coping with MI.

Condition-related factors. The subcategory condition-
related factors includes the concepts safe care environment 
and fast alleviation of symptoms, and secondly, keeping up 
to date.

A safe care environment is created by immediate care in 
case of a relapse and by the presence of nursing staff moni-
toring cardiac rhythms.

“It feels safe, when the nurses can see my heart beating on the 
monitor all the time.”

Fast alleviation of symptoms involves the experience of 
prompt pain medication and effective treatment and a belief 
that everything medically possible will be done.

“They have treated my pain effectively, it has increased my 
trust in survival.”

Keeping up to date is achieved through the information 
and counselling given by the nursing staff on MI and 
through the relevant examinations and procedures. 
Counselling also seems to help patients understand their 
own responsibility for the recovery.

“For me, it was important to know how I can influence my 
situation.”

Interaction-related factors. The subcategory interaction-
related factors includes the concepts peer support from fel-
low patients, sharing the acute situation with fellow 
patients, encouraging atmosphere in the patient room and 
emotional support from family-members.

Peer support from fellow patients is emphasized as very 
important. Patients describe a warm and encouraging 
atmosphere, sharing their worries concerning MI and 

supporting each other. Women cry and laugh together, men 
describe their interaction as peaceful and humorous.

“Peer support from a fellow patient is important. It helps you 
cope with this bad condition. We are not alone with these heart 
problems. It makes it easier to accept your myocardial 
infarction when you know that you are not the only one …”

Separation from the loved ones often makes the patient 
acutely aware of the importance of family members and 
deepens the intra-familial relationships. This interaction-
related factor was termed emotional support from family 
members.

“I feel lonely when my family is at home and I am lying here. I 
would like to get emotional support from them.”

Factors interfering with the patient’s coping

Again, as with the factors supporting patient’s coping, the 
factors interfering with coping were found to pertain to the 
patients themselves, to their condition and to their interac-
tion with the nurses and family members.

Patient-related factors. The subcategory patient-related 
factors includes the concepts experiencing acute, serious 
illness and difficult symptoms; different fears; denial of the 
situation; sense of losing control over the situation and 
depression and powerlessness.

The experience of the acute situation and symptoms dis-
rupts the patients’ and their family members’ daily routines. 
The patients feel profoundly ill and dependent on the hos-
pital staff. Feelings of guilt arise; the patients know that 
their families worry, they think that they are “letting down” 
their families and employers, or are sick because of a wrong 
lifestyle. Many feel shame about being revealed as weak.

“It is awful to admit that I am weak and lying here and I know 
that my spouse has to take care of my routines too.”

The patients openly admit to different fears and insecu-
rity, including a strong fear of death. Severe chest pain and 
breathing problems are frightening experiences. The 
patients feel that there is a thin line between life and death; 
they become aware of their mortality. They also worry 
about future and returning to work.

“The fear of death came first. I became aware of my own 
mortality in a very strong way.”

Patients describe their denial of the situation and wish to 
forget the illness and continue normal life. They feel that 
they do not have time to be ill and it is difficult to stay still 
and rest. They also say that they require some distance from 
the situation. Some patients state that it is easier to accept 
the situation after receiving more information about the MI. 
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Denial may actually be necessary until the patient is ready 
to deal with the situation.

Some patients report a sense of losing control over the 
situation. Everything has happened too fast, without time to 
prepare and to adapt to the patient’s role. Men especially 
find it difficult to accept the loss of control and being 
dependent on professionals.

“It is so hard to accept that I do not know everything about the 
illness and its prognosis. It is impossible to think that I cannot 
master and control my own body…”

“It is difficult to admit that I do not manage this hospital 
situation. I do not know when and why something happens…”

Depression and powerlessness are often the sum of 
frightening experiences and physical limitations. The 
patients describe their depressed mood and loss of joy of 
life. Some patients feel frustrated at being ill despite having 
led a healthy lifestyle. Not all patients talk in terms of 
depression, but they describe similar symptoms.

Patients wish that they had known that MI may cause 
depression, as it would have made it easier to recognize and 
accept their own feelings. Many nurses do not seem to rec-
ognize or pay attention to patients’ worries or mood 
changes.

“Why do not professionals tell you about depression? It would 
be easier to understand your own black and bleak thoughts if 
they had told you about the risk of getting depressed.”

“It is so difficult to recognize why nothing has any meaning, 
why your head is so empty and there is no joy of life. I am so 
dead tired.”

Condition-related factors. The subcategory condition-
related factors was found to include the concepts strange 
hospital environment and culture and the constant waiting 
and state of readiness.

The strange hospital environment and culture, for exam-
ple the limited space and deprivation of personal space, are 
experienced as depressing and anxiety-inducing. Patients 
cannot choose their fellow patients or rooms. Constant 
waiting and state of readiness is also experienced as stress-
ful. Patient report that it is depressing not to know what will 
happen next, and being continuously ready is tiring. This 
makes it challenging to assume responsibility for one’s own 
treatment.

Interaction-related factors. The subcategory interaction-
related factors includes the concepts lack of emotional sup-
port from the healthcare personnel, lack of open 
communication between the patient and the family, hiding 
the seriousness of the situation from the family and diffi-
culties to speak about the serious disease with family 
members.

Some patients describe a lack of emotional support from 
the healthcare personnel, apparent in the nurses’ routine 
approach and lack of individual attention. These patients 
express a wish to be helped in coping with anxiety and 
other difficult emotions.

Lack of open communication between the patient and 
the family also significantly interferes with the patient’s 
coping. Patients would like to share their experiences but 
worry about the family members’ emotional reactions. Both 
parties, worrying about each other’s vulnerability, avoid 
addressing the seriousness of the situation, which makes 
interaction shallow.

“I dare not talk to my wife about the infarction, because I do 
not know how she would take it.”

Hiding the seriousness of the situation from the family 
obviously occurs, because patients want to protect their 
families. The informants tell that they try to be lively and 
hide their anxiety and depression during the family visits. 
One reason for this is the tendency of the family’s presence 
to make the situation more emotional. Some patients do not 
want anybody to feel sorry for them, or they do not want to 
lose face.

“I do not want to tell about my real symptoms to my wife 
because she is so worried. If I tell her how serious the situation 
was, she will not sleep at home. I know her.”

“It is easier to discuss these heart problems with nurses than 
with my wife and children because they are so emotional and 
sensitive. I cannot stand their tears. This myocardial infarction 
makes me sensitive, too.”

Discussion

The core category Coping with myocardial infarction: 
Seeking lost control describes the experience of physical 
and mental imbalance and sense of losing control over 
one’s life situation after MI. Life control, sense of coher-
ence and balance are considered important to patients’ cop-
ing. Antonovsky45 also stresses the importance of the sense 
of coherence, which can be seen as consisting of compre-
hensibility, manageability and meaningfulness. 
Comprehensibility means that the patient can make sense 
of the situation. Manageability means that the patient has 
resources to meet various demands, while meaningfulness 
refers to an individual’s belief that these demands are wor-
thy of engagement.

The patient’s sense of coherence and control are threat-
ened by the various patient-related, condition-related and 
interaction-related factors. For example, the patient’s denial 
of the situation and lack of resources to confront the situa-
tion lead to a sense of losing control. Another threat is 
posed by the lack of open communication between patients 
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and their family members, and by the ensuing lack of intra-
familial support. Communication problems between MI 
patients and their spouses have been discussed in earlier 
studies as well46,47, a finding which supports the policy of 
concentrating on the recognition and response to the 
patients’ and their families’ psychological needs during the 
short hospital stay48–50.

Coping — Seeking lost control includes attempts to 
maintain sense of coherence and sense of being in control 
over the acute situation. It consists of controlling the emo-
tions generated by the MI as an acute illness and a difficult 
situation, sharing the acute situation with fellow patients, 
getting peer support from fellow patients and emotional 
support from the family members.

Based on the results of this study, it would seem that 
increasing information about the MI and potential depres-
sive symptoms, as well as keeping the patients better 
updated might be one way of supporting their coping. 
This finding is consistent with previous research5,27,51,52. 
Secondly, patients need more empowering counselling, or 
emotional and cognitive support. The nurses’ role would 
entail encouraging patients, helping them to discover their 
latent resources and allowing them to share their negative 
feelings and thoughts. Earlier studies have also shown 
that negative feelings during the in-hospital phase of MI 
are associated with increased risk of varied complica-
tions11–21. Thirdly, it is suggested that updating education 
should be arranged for all health care personnel on the 
recognition of depressive symptoms. Consistent with 
results from other studies7,8, it seems that depression still 
often goes unrecognized. Fourthly, it appears that patients 
and their families need assistance with their mutual inter-
action. Nurses could help by discreetly encouraging the 
family members to join the discussions, which might 
make it easier for patients to tell about the seriousness of 
the situation. This is an often heard call for a more family-
centred approach in nursing. A number of researchers 
have described the nursing care of MI patients as involv-
ing interacting with and caring for the whole family53–55. 
Finally, nurses should shift the focus from the traditional 
mode of taking care of the physical needs to equally 
attending to patients’ mental needs. Earlier studies have 
also shown that it is important to tailor information to 
meet individual mental needs56–58. The findings of this 
study can be used in health care education and in nursing 
practice when organizing counselling and support inter-
ventions for MI patients.

Methodological considerations and 
study limitations

In this study, reliability is achieved by an explicit descrip-
tion of the data analysis process. The credibility of the 
study has been improved by turning back to the original 
data several times during the analyzing process41–43.  

The study was qualitative, so the findings cannot be 
generalized.

The patients’ experienced dependence on the hospital 
staff may have diminished the reliability of the results, 
despite the researcher’s assurance that the patients’ 
responses would not affect their care in any way. The 
researcher’s clinical experience of cardiac nursing care 
may have resulted in pre-conceptions; the possibility can-
not be entirely excluded that the interpretation of the results 
has been affected by this fact. The researcher was not 
employed in nursing practice during the data collection.

There are some limitations in this study worth noting. 
The findings are limited to the specific context and time 
period in which the study was conducted. The data have 
been collected four years ago, which may be seen as a limi-
tation. The findings cannot be generalized beyond the study 
sample, but they can be used in health care education, nurs-
ing practice and in organizing counselling and support 
interventions for the patients suffered MI.

Conclusions

The present study reveals how important it is that nurses 
become aware of their patients’ need to maintain a sense of 
control over their situation. The nurses should bear in mind 
how various patient, condition and interaction-related fac-
tors support and interfere with the patients’ coping. They 
also need to focus on empowering counselling and mental 
support, and assist in patient-family interaction. Updating 
education on the recognition of depression and on the fac-
tors that affect coping is indicated.
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Abstract
The spouse of a patient who has experienced a myocardial infarction (MI) 
reportedly has psychological and social needs and challenges during the 
patient’s hospitalization but there is a lack of knowledge regarding spouses’ 
coping experiences and resources. The aim of this study was to develop a 
substantive theory to help explain the coping experiences of the spouse 
during the patient’s hospitalization following an acute MI. Twenty eight 
spouses of patients in two Finnish hospitals participated in an open-ended 
interview within 2 to 5 days of the MI and included 12 husbands and 16 
wives. The core category “Seeking balance” included the spouses’ emotional, 
cognitive, and social coping experiences following an acute MI. This study 
adds new information about spouses’ coping experiences as well as tensions 
and problems in interaction between the patient and the spouse. Challenges 
were reported in talking about serious illness concerns between the spouse 
and patient and also with other family members.
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Myocardial infarction (MI) is a significant source of stress and a frightening 
experience for both patients and their spouses. While patients experience the 
cardiac event, their spouses live through a parallel emotional experience of 
their own that may be equal to the patients’ experience in intensity (Azoulay 
et al., 2003). The unexpected hospitalization may cause psychological and 
social problems for spouses (Fleury & Moore, 1999; McLean & Timmins, 
2007), for example, causing them to lose control over the day-to-day man-
agement of their lives (Vandall-Walker & Clark, 2011). Spouses often con-
front emotional, cognitive, and social stressors including information 
ambiguity, uncertain prognosis, fear of death, role and lifestyle changes, 
financial concerns, and disruption to normal routine (Moser & Dracup, 2004; 
Stewart, Davidson, Meade, Hirth, & Makrides, 2000; Verhaeghe, Defloor, 
Van Zuuren, Duijnstee, & Grypdonck, 2005). They may suffer from depres-
sion, anxiety, fatigue, disbelief, irritability, and various psychosomatic symp-
toms (Bennett & Connell, 1998; Bijttebier, Vanoost, Delva, Ferdinande, & 
Frans, 2001). In this research report, the focus was on the spouses’ coping 
during the acute phase of the illness; defined, in this study, as the first 2 to 5 
days of hospitalization.

Background

There is a lack of nursing research concerning the coping experiences of 
spouses of MI patients. Although it is acknowledged that the spouses of MI 
patients have psychological, social, and economic needs and problems 
(Azoulay et al., 2003; Bennett & Connell, 1998; Bijttebier et al., 2001; 
McLean & Timmins, 2007; Moser & Dracup, 2004; Stewart et al., 2000; 
Verhaeghe et al., 2005), there is a lack of knowledge regarding spouses’ cop-
ing resources.

One significant finding in the existing literature is that the most important 
needs of spouses of patients experiencing a critical illness concern assurance, 
information, communication, proximity, support, and comfort (Alvarez & 
Kirby, 2006; Azoulay et al., 2003; Engstrom & Soderberg, 2007; Johansson, 
Fridlund & Hildingh, 2005; Mattila, Luukkaala, & Åstedt-Kurki, 2009; 
Maxwell, Stuenkel & Saylor, 2007; Miracle, 2006; Paavilainen, Lehti, Åstedt-
Kurki, & Tarkka, 2006; Paul & Rattray, 2008; Plakas, Cant, & Taket, 2009; 
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Rantanen et al., 2009a, 2009b; Vandall-Walker, Jensen, & Oberle, 2007; Yeh, 
Gift, & Soeken, 2004). Spouses need information about the patient’s condi-
tion, progress, and treatment choices. They also need to become empowered 
and enabled so that they are able to make full use of their individual resources 
when striving to cope with the situation (Johansson et al., 2005).

Another important area discussed in recent literature is the impact of MI on 
family functioning. All relationships in the family are interactional and recip-
rocal; what affects one family member, affects the family as a whole (Black & 
Lobo, 2008; Tomlinson & Åstedt-Kurki, 2008). The hospitalization of a fam-
ily member has an impact on the whole family system and on the equilibrium 
of the family system (Fleury & Moore, 1999; Holden, Harrison, & Johnson, 
2002). Having a family may help a patient and his/her spouse show more 
resilience during critical illness and give them the ability to endure the emo-
tional stress caused by the experience (Åstedt-Kurki, Lehti, Tarkka, & 
Paavilainen, 2004; Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie, & Paunonen-
Ilmonen, 2001; Bohn, Wright, & Moules, 2003; Eggenberger & Nelms, 2007; 
Nelms & Eggenberger, 2010). Serious illness can strengthen, renew, and 
deepen relationships between the patient and the spouse. Serious illness can 
also cause relationships to become conflicted and troubled (Bell, 2011; 
Lindsey Davis, Gilliss, Deshefy-Longhi, Chestnutt, & Molloy, 2011). It has 
been reported that a MI may disrupt the whole family functioning (Koivula, 
Paunonen-Ilmonen, Tarkka, Tarkka, & Laippala, 2002). From a nursing per-
spective, it is important to explore the spouse’s attitudes and coping resources 
after the patient’s MI because it may affect the patient’s recovery, emotional 
adaptation to the illness, and the whole family’s coping with the changes 
brought on by MI (Benzein, Johansson, Årestedt, Berg, & Saveman, 2008; 
Hilbert, 1994; Koivula et al., 2002; Luttik, Blaauwbroek, Dijker, & Jaarsma, 
2007; Svedlund & Axelsson, 2000). How spouses experience a serious illness 
can shape the physical, psychological, and social aspects of their lives and 
relationships (Dalteg, Benzein, Fridlund, & Malm, 2011).

For a definition of coping, this study draws on the widely used work of 
Lazarus and Folkman (1984); coping is seen as constantly changing cogni-
tive and behavioural efforts to manage specific external or internal demands. 
There are a number of ways of classifying coping strategies. Previous research 
has suggested that spouses may use emotion-focused, problem-focused, and 
relationship-focused strategies to cope with MI (Bennett & Connell, 1998; 
Kettunen, Solovieva, Laamanen, & Santavirta, 1999). It has also been pro-
posed that if the individual feels that something can be done about the situa-
tion, she or he mostly relies on problem-focused coping. If nothing can be 
done, it is natural to resort to emotion-focused coping strategies (Lazarus, 
1993). Another well-known classification includes task-oriented, 
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emotion-oriented, and avoidance-oriented coping strategies (Endler, 2002). 
The task-oriented strategy, similar to the problem-focused strategy, involves 
taking action to alter the situation, whereas in emotion-focused or oriented 
strategies, efforts are directed at affecting emotional responses to stressors. 
Avoidance-oriented coping consists of actions and solutions, whose purpose 
is to evade the problem instead of altering it.

Spouses may try to manage negative emotions and stress by seeking infor-
mation concerning exercise, diet, and ways of coping. They may also seek 
emotional and social support (Eggenberger & Nelms, 2007; Luttik, Jaarsma, 
Moser, Sanderman, & van Veldhuisen, 2005; Stewart et al., 2000; Yeh et al., 
2004) and use various behavioural and cognitive strategies to reduce stress 
caused by MI (Luttik et al., 2005). One of the most frequently used coping 
strategies is positive reappraisal (Santavirta, Kettunen, & Solovieva, 2001), 
which means that the spouse seeks to transform a threat into a challenge by 
focusing on the possibilities. Active engagement, problem solving, and com-
munication have been identified as important relationship-focused coping 
strategies because it is essential to discuss difficult topics with others 
(Santavirta et al., 2001). It has also been suggested that spouse’s coping 
includes patient-related, nurse/physician-related, and self-related work. It 
involves the physical, emotional, and behavioral responses to crisis and 
stress, but also the spouse’s intense need to be present, a response to duty, 
commitment, and obligation, based on the spouse’s relationship with the 
patient (Vandall-Walker & Clark, 2011).

In this study, resources are defined according to Jones and colleagues 
(2011) as factors supporting positive appraisal of caregiving demands and 
facilitating effective coping. They may include intrapersonal resources, such 
as coherence and spirituality, and external or contextual resources, such as 
family support or community resources. Social reality, another concept 
referred to throughout this study, is defined by Corbin and Strauss (2008) as 
a context in which spouses’ experiences arise and to which they respond 
through some form of action, interaction, and emotions. In this study, the 
social context is the time and place in the acute phase of illness in which cop-
ing occurs. It includes spouses’ interaction relationships and communication 
within the culture and habits of the surrounding society. Social reality can 
either support or constrain spouses’ coping.

The need for studies on spousal coping has been recognized by many 
researchers. Special attention needs to be given to spouses with insufficient 
resources and nonsuccessful coping (Vandall-Walker & Clark, 2011). The 
goal of family-centred care during the acute phase after a cardiac event should 
be to reduce the psychological stress experienced by patients and spouses and 
to guide spouses to support the patient during the hospitalization (Fleury & 
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Moore, 1999; Plakas, Cant, & Taket, 2009). In this study, the focus was on 
spousal coping during the acute phase of illness, that is during the patient’s 
hospitalization following MI.

Aim

The aim of this study was to develop a substantive theory to help explain the 
coping experiences of spouses during the patient’s hospitalization for MI. 
Nurses, who may not always be able to assess the needs and individual 
resources of spouses in the acute stage of a patient’s illness (Bennett & 
Connell, 1998; Kleinpell, 2006), would benefit from knowledge of how 
spouses cope during the patient’s hospitalization. The rationale for the cur-
rent study is to explain spousal coping experiences during patient’s hospital-
ization and better understand spouses’ genuine experiences as seen from their 
own perspective. It is hoped that the findings will be useful in developing 
family-centered nursing and supporting patients and spouses more 
effectively.

Method

The grounded theory method of Corbin and Strauss (2008) was used to exam-
ine the experiences of MI patients’ spouses because it allowed a focus on 
informants’ personal experiences and on identifying interactional influences. 
It also facilitated taking into account both macro and micro influences on a 
phenomenon (Corbin & Strauss, 2008; Cutcliffe, 2000). Micro influences 
consisted of informants’ experiences in family relationships, whereas macro 
influences consisted of their experiences in relationships with other people. 
The need to identify these factors was justified in the study because the 
spouses’ experiences were dependent on varied emotional and social factors 
both in the hospital and at home. Another reason for choosing a grounded 
theory method was that it is suitable when a new perspective on everyday 
phenomena is required. The method enhanced the study of the phenomenon 
both conceptually and also as an interactive process (Corbin & Strauss, 2008). 
In this study, it was essential to understand what was going on, to appreciate 
the nature of experience as dynamic and continually evolving, and to explore 
the importance of change and process (Charmaz, 2006; Corbin & Strauss, 
2008). It was also important to examine the variability and complexity of life 
of the spouse during the patient’s hospitalization. Furthermore, it was impor-
tant from the perspective of the spouse’s coping experiences to illuminate the 
interrelationships among acute phase conditions, the meaning of the situation 
for the spouse, and his/her ability to take action (Cutcliffe, 2000).
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Ethical Considerations

Informed consent was obtained from the participants of the study. Oral and 
written information about the study was given to each potential participant. 
The respondents were informed that they could withdraw at any time and that 
all data would be treated confidentially. Permission for the study was obtained 
from both hospitals in Finland where the interviews were conducted 
(Carpenter, 2003).

The spouses were interviewed personally, and with their permission, the 
interviews were audiotaped and transcribed by the researcher herself. The 
spouses are not identifiable in the research report or by the original quota-
tions cited in these findings (Carpenter, 2003; Wimpenny & Gass, 2000). 
During the interviews, the researcher paid special attention to the spouses’ 
feelings and resources because the topic was sensitive and the spouses were 
vulnerable and subject to many demands (Carpenter, 2003; Wimpenny & 
Gass, 2000).

Recruitment and Sample

Data were collected in 2006 in two Finnish central hospitals by interviewing 
28 spouses of patients hospitalized for MI. The interviews were conducted 2 
to 5 days after MI, while the patient was recovering either in CCU or medical 
ward. Theoretical sampling, which is an integral part of the process of 
grounded theory, was used both in the recruitment of participants and in data 
collection (Corbin & Strauss, 2008).

Recruitment for the study commenced after institutional ethical approval 
had been received. Potential spousal participants were initially identified, 
approached and recruited by a rehabilitation nurse as individuals whose 
experience might provide unique perspectives to inform the emerging theory. 
The rehabilitation nurse observed the investigator’s clear instructions on 
what type of spouses to approach. The nurse forwarded the names of the vol-
untary participants, but did not contribute in any other way. Additional par-
ticipants were recruited by the same method until the researcher was satisfied 
that data saturation had been achieved. Conducting theoretical sampling went 
on until no new properties emerged (Chiovitti & Piran, 2003; Corbin & 
Strauss, 2008). Participants chosen had the ability to reflect and they were 
willing to participate in the study (Corbin & Strauss, 2008).

The spouse was defined as being legally married to the patient. The central 
criterion for selecting informants was their experiential knowledge of the 
phenomenon; spouses were qualified for the study if the patient had a first 
time MI. Another inclusion criterion was that spouses had no cognitive or 
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memory problems. The age of the 12 men (husbands) and 16 women (wives) 
selected, all of whom are Finns, varied from 30 to 78 years (see Table 1). The 
researcher continued selecting participants until nothing new was said about 
the concepts being explored (Corbin & Strauss, 2008).

Data Collection

The interviews were conducted separately with each spouse during the hos-
pitalization of the patient. Each interview was conducted in Finnish language 
in the hospital setting. A peaceful place was secured and there were no other 
people present or listening (Carpenter, 2003). One researcher conducted all 
the interviews, which each took 45 to 60 minutes. The interviews were tape-
recorded and transcribed with the permission of the spouses.

Theoretical sampling meant that data collection and analysis occurred 
simultaneously. Collection of data was directed by the emerging theory; as 
theoretical constructs evolved, more information was sought to refine the 
emerging ideas. Concepts, not the participants, were the basis for sampling. 
In concrete terms, the participants were asked to describe their coping experi-
ences during the time their spouses were taken care of in hospital. When 
asking questions, the investigator had in her mind a set of preset interview 
themes, which were based on the study aim but loosely formulated and flex-
ible so as not to constrain the development of theory (Corbin & Strauss, 
2008; Wimpenny & Gass, 2000). The questions concerned experiences of 

Table 1. Demographics of the Study Participants.

Characteristics Number

Gender
 Male 12
 Female 16
Age
 Mean 64
 Range 30-78
 Employed 14
 Retired 14
Participation in the interview
 2 days after MI 3
 3 days after MI 20
 4 days after MI 3
 5 days after MI 2
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MI, coping with the acute situation, and emotions that the spouses might 
have. When required, the interview questions were refocused to gain further 
information or to redirect the interviews as some categories became saturated 
and participants introduced new concepts (Draucker et al., 2007). A prelimi-
nary conception of the phenomenon emerged during the data collection.

Data Analysis

The interview material was analyzed using grounded theory method. The 
analysis was based on Strauss and Corbin’s inductive method of three coding 
phases (Corbin & Strauss, 2008). The investigator began by listening to tape-
recorded interviews and by reading 558 pages of transcripts in order to get a 
general overview and to check the accuracy of the text. At the stage of open 
coding, the data were analyzed line-by-line picking out all the original 
expressions concerning the spouses’ experiences of MI and coping. Coding 
was guided by questions “What is happening and being expressed here, what 
does it mean, what is essential and in what context is the action used?”

The words and phrases were categorized under a conceptual label and data 
were compared to find similarities and differences (Corbin & Strauss, 2008). 
The open codes helped the investigator to separate data and to see processes. 
The coding also helped the investigator to focus on further data collection. 
Similarities were identified in original expressions, which were combined 
into empirical codes (Corbin & Strauss, 2008). These were formed into sub-
stantive codes, which were divided into 20 subcategories according to code 
properties.

At the stage of axial coding, the properties and dimensions of the contents 
of each subcategory were examined. Properties are characteristics of catego-
ries, whereas dimensions are locations of properties along a continuum. 
Subcategories with similar properties and dimensions of contents were com-
bined into seven categories describing domains of spouses’ experiences. The 
subcategories and categories were connected along the lines of their proper-
ties in the axial coding process, which consisted of an examination of causal 
conditions, the phenomenon, context, intervening conditions, and conse-
quences. The properties and dimensions identified in data collection included 
the following interactional relationships: spouse-patient, spouse-family 
members, spouse-health care personnel, and spouse-other people. The prop-
erties also included events at the hospital ward and at home; the contextual 
and structural properties were also influential for the spouses’ coping 
experiences.

The inductive analysis process continued until data saturation occurred 
about the viewpoint of the spouses (Corbin & Strauss, 2008). Throughout the 
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process, the investigator returned to the original data to ensure that the con-
nection between spouses’ experiences and the emerging theory was main-
tained. The final, selective stage of analysis produced a core category which 
combined all categories created up to that point (Corbin & Strauss, 2008). An 
exploration of the contents of the categories and their connections, and their 
comparison with the notes written at an earlier stage of the analysis produced 
a conception of the core phenomenon. The notes helped to integrate connec-
tions between categories and to gain a perception of the social reality of the 
phenomenon. The core category was named “Seeking balance.”

Results

Structure of the Substantive Theory

A core category and several main and subcategories built the foundation of 
the theoretical structure. The core category that evolved in this study was 
named “Seeking balance” and it is related to seven main categories, which 
explain why and how spouses seek balance in their lives: dealing with emo-
tional stress, protective interaction with the patient, keeping up-to-date with 
the patient’s condition, denial of the possibility of the patient’s death, obtain-
ing social support from family members, maintaining day-to-day routines 
and interests, and praying and hope (see Figure 1).

Each main category was found to consist of several subcategories, which 
represent variations in spousal coping experiences. For example, “Dealing 
with emotional stress” involves the following four subcategories: recogniz-
ing emotional stress factors, recognizing one’s own emotions and emotional 
resources, accepting, and denying. Further subcategories are presented in 
Figure 2.

The theory also suggests that factors influencing spouses’ coping include 
factors that pose coping requirements, those that promote coping, and those 
that interfere with coping. These three sets of factors are preceded and influ-
enced by causal, contextual, and intervening factors (see Figure 1). Conceptual 
interrelations and connections between these factors explain why spousal 
coping manifests itself as “seeking balance.”

Core Category: Seeking Balance

The core category “Seeking balance” explains the spouses’ emotional, cogni-
tive, and social coping experiences with the effects of MI during the patient’s 
hospitalization. The situation is characterized by spouses’ need to find bal-
ance in relation to their own emotions and physical and psychological 
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resources. Spouses also experience a need to seek and maintain balance in 
their relationships, especially with the patients but also with other family 
members. Seeking balance can be seen as a complex phenomenon, whose 
central feature is the spouses’ need to control, change, or avoid demands that 
occur externally in the environment or internally within themselves.

Seeking balance can also be defined as a short process with variations 
under different conditions. The variation in spouses’ experiences can be 
explained by personal factors, by the conditions under which it can be detected, 
and by some of the consequences of action, interaction, and emotional 

DEALING WITH
EMOTIONAL STRESS

Recognizing emo�onal stress factors

Recognizing one's own emo�ons and emo�onal
resources

Accep�ng and denying

PROTECTIVE INTERACTION
WITH THE PATIENT

Avoiding difficult discussion topics

Hiding one's fears

Pretending that everything is in order

KEEPING UP-TO-DATE
WITH THE PATIENT'S

CONDITION

Personal analysis of the pa�ent's condi�on

Consul�ng the nursing staff

DENIAL OF THE POSSIBILITY
OF THE PATIENT'S DEATH

Denial as a defense mechanism

Time to gather resources

OBTAINING SOCIAL
SUPPORT FROM FAMILY

MEMBERS

Lack of social support

Sharing difficult emo�ons

Empowerment through support

MAINTAINING DAY-TO-DAY
ROUTINES AND INTERESTS

Maintaining normal life

Safety of everyday rou�nes
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PRAYING AND HOPE
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Figure 2. Seeking balance; main categories and subcategories.
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responses. In other words, seeking balance consists of spouses’ psychological 
processes, their dealing with difficult and stressful emotions, and their facing 
and attending to challenges and demands posed by the surrounding social real-
ity. It seems typical of spouses that they seek to maintain the safety of every-
day continuity and to avoid things which induce anxiety and fear. Seeking 
balance manifests itself as a dynamic phenomenon, which can also be under-
stood as a continuum, on which acceptance and denial alternate consistent 
with spouses’ experiences and psychological resources. The phenomenon of 
seeking balance is strongly influenced by factors posing coping requirements, 
by factors promoting coping, and by those interfering with coping.

Finally, seeking balance can be seen as the result of action and interaction 
between the spouse and the patient; between the spouse and health-care per-
sonnel; and also between the spouse and other family members. There exists, 
for example, great variety in interaction episodes between the spouse and 
health-care personnel depending on the spouse’s individual interaction skills 
and the staff’s willingness to meet the family members.

Spouses’ coping manifests itself as acceptance of the situation, as a sense 
of coherence, and as physical and mental well-being. Seeking balance may 
also involve denial of the situation, insecurity, sleep disorders, and anxiety. 
Balanced coping includes dynamic and open interaction, flexibility, and 
social support. The spouses’ coping experiences, presented through the seven 
main categories below, describe the spouses’ cognitive and social resources.

Main and Subcategories

Dealing With Emotional Stress. The category “Dealing with emotional stress” 
includes the following subcategories: recognizing emotional stress factors, 
recognizing one’s own emotions and emotional resources, accepting, and 
denying. Dealing with emotional stress is important because spouses experi-
ence MI as a sudden, unexpected situation, which evokes emotional stress, 
powerlessness, and feelings of anger, despair, guilt, and anxiety. Dealing 
with these feelings and stress factors is a dynamic process, with acceptance 
and denial of the situation alternating. Acceptance requires that spouses adopt 
a realistic attitude toward the situation, seek to endure stress, and act in terms 
of the situation. Denying the seriousness of the situation involves refusal to 
believe or to accept the diagnosis. Spouses also experience an imbalance of 
emotions and resources, which one interviewee talked about in the following 
way: “I cannot find a balance, my mind is a windmill and I react very fast.” 
It is not easy to recognize one’s imbalance and admit to negative feelings, as 
some spouses remarked: “I do not accept all of my feelings of despair” and “I 
admit that I deny the seriousness of the situation, it protects me from difficult 
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emotions.” Ultimately it is a question about spouses not availing themselves 
of the resources and courage to face the situation at that particular time.

Protective Interaction With the Patient. The category “Protective interaction 
with the patient” includes three subcategories: avoiding difficult discussion 
topics, hiding one’s fears, and pretending that everything is in order. Spouses 
try to protect the patient from information that might cause additional stress. 
They do not discuss topics which they consider too sensitive, that is, the seri-
ousness of the situation, the possibility of death, or their own fears. In the 
spouses’ own words: “I want to protect my husband from bad things” and 
“It’s important to be sensitive and neutral, not to cause more worries.” Topics 
to be discussed are carefully chosen and sometimes humor is used to approach 
serious issues. According to the spouses, it is important that they keep their 
own fears hidden. This idea is perhaps accompanied by the (irrational) belief 
that they might lose their loved one if they expressed their fear. Instead, 
spouses make an effort to be happy and lively during their visits to hospital, 
hiding their negative emotions and seeking to affirm strengths, possibilities, 
and hope: “It’s like a disguise—when I go to the patient room, I try to be 
lively, I don’t express my worries.” It is, however, stressful not to be able to 
share one’s fears with the patient. Some spouses feel the need to keep up a 
front not only in front of the patients but hospital staff as well. They find it 
impossible to share fears and stress with the nurses and do not know how to 
ask for help regarding psychological or interaction-related worries. Protect-
ing the patient and hiding one’s fears may add to the spouses’ mental burden 
and anxiety. One spouse explained: “I have to be like a chameleon, pretend 
that everything is fine when I visit my husband at the hospital but I can be 
myself alone at home.”

Keeping Up-to-Date With the Patient’s Condition. The category “Keeping up-to-
date with the patient’s condition” includes two subcategories: personal analy-
sis of the patient’s condition and consulting the nursing staff. Spouses feel 
that coping with the situation is easier when they have information about the 
patient’s condition and prognosis and are kept up-to-date by the nurses: 
“Luckily, some of the nurses keep me up-to-date.” Some spouses, however, 
feel compelled to rely on their own observations and assessment of the situa-
tion. One of the spouses interviewed reported: “When I get no updates from 
the nurses, I observe his breathing and the color of the face, he is not so pale 
anymore.” Spouses described observing the patient’s facial expression, 
appearance, and tone of voice, wishing to detect signs of recovery, which 
would make it easier to accept MI as a life situation. “When I look at him and 
see that he is not so anxious any more, I feel that there is hope.”
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Denial of the Possibility of the Patient’s Death. This category has two subcatego-
ries: denial as a defense mechanism and time to gather resources. Denying 
the possibility of losing the loved one alleviates dealing with the acute situa-
tion. It provides time and space to gather physical and psychological 
resources. Looking at the spouses’ comments, denial commonly seems a con-
scious choice: “I have to think that my husband cannot die, I deny the possi-
bility of losing him” or “I know that I must deny this to be able to go on, it is 
my defense mechanism and it gives me time to collect emotional resources.” 
Denial also helps with controlling sensitive topics, allowing spouses to con-
centrate on future and on the positive aspects of the situation. They postpone 
thinking about death because they do not have the necessary resources: “I 
don’t allow my thoughts to concentrate on losing my wife, I cannot even 
think about death.”

Obtaining Social Support From Family Members. This category was found to 
include four subcategories: recognizing one’s need for social support, lack of 
social support, sharing difficult emotions, and empowerment through support. 
Many spouses consider their children or own parents a great source of social 
support, who allow them to be themselves and help them in coping with the 
situation. The support from family members also considerably assists spouses’ 
supporting the patient during hospitalization. Sharing the experience reduces 
anxiety and hopelessness. In the interviewees’ own words: “The family is my 
resource, I can be myself, I don’t need to try to be more than I am” and “I can 
share my worries with my children, they understand.”

There are, however, families who find sharing not so easy. Many spouses 
feel that they would need more information about how to tell their children and 
other relatives about the MI. They would appreciate patient-family meetings 
during hospitalization, with nurses available to inform the family of MI as an 
illness and to discuss the prognosis and life changes required. Spouse group 
meetings are also suggested to discuss how to tell about MI to other relatives 
and how to interact with relatives and friends: “Why aren’t there any meetings 
arranged for spouses where they would teach us how to tell about the illness to 
other people? It’s so difficult to talk about sensitive and difficult topics.”

On the other hand, a need for solitude seems to coexist with need for 
social support. Spouses do not always have the resources to meet friends 
and relatives or to answer their questions when the patient is still hospital-
ized. They need time to adapt and cope with the situation before they see 
their significant others. Some spouses feel the need to close themselves off 
from the outside world and to seek solitude in order to gather their emo-
tional resources: “I don’t have strength to discuss it with friends how . . . I 
don’t have the right words . . . ” and “I need to take some time of my own 
and just be alone.”
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Maintaining Day-to-Day Routines and Interests. The category “Maintaining day-
to-day routines and interests” includes three subcategories: maintaining normal 
life, safety of everyday routines, and maintaining a sense of continuity. Spouses 
find it important to keep carrying out their daily tasks. For many of them, action 
and work seems to equal time spent without worrying; there is something nor-
mal and safe on which to concentrate. This experience was expressed in words 
like: “Work, doing something all the time, it’s good, maintaining the routines, 
just keeps life rolling.” Handicrafts, reading, listening to music, and walking in 
nature were also important resources. They provided the opportunity to have a 
break or to avoid facing the seriousness of the situation.

Adherence to daily routines can also promote coping in a situation charac-
terized by depleted resources. Some spouses feel that “life has stopped” and 
that time spent at home only involved constant waiting for a call from the 
hospital. They find it difficult to concentrate on anything and may forget their 
own needs, only focusing on the patient’s needs and recovery: “I just walk 
from one window to another. I cannot concentrate on anything.” or “When I 
sit in the kitchen with my children, I cannot say anything warm, I just cook 
and sit—I feel a little blocked.” Despite these feelings, there is still something 
that spouses feel in control over, that is attending to every day routines.

Praying and Hope. The last category “Praying and hope” includes three sub-
categories: praying as an empowering experience, praying as a comforting 
experience, and hoping as a sign of future orientation. Praying is important to 
several spouses interviewed. It provides strength and confidence. In the 
spouses’ own words: “I trust in the power of prayer” and “Praying gives me 
more trust and hope.” Praying spouses also feel that they are not alone. Many 
of them would like to see a pastor during the patient’s hospitalization to help 
them cope in the acute phase. They would also appreciate an opportunity to 
pray with a religious member of staff at the patient’s bedside. “I think that I 
could get strength and hope—by praying with a pastor.” According to 
spouses, praying reduces anxiety and adds dynamic life force. Praying 
together with other people enables spouses to make sense of the crisis caused 
by MI. Some spouses seek a purpose in faith. Spirituality, praying, and hope 
are essential factors of resilience and they provide the ability to understand 
and overcome the acute phase of MI.

Factors Influencing Spouses’ Coping

Factors influencing spouses’ coping experiences consist of factors posing 
coping requirements, factors promoting spouses’ coping, and factors interfer-
ing with spouses’ coping, whereas their background factors include the causal 
factor, contextual factors, and intervening factors.
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Factors Posing Coping Requirements. “Factors posing coping requirements” 
include patient-dependent factors, spouse-dependent factors, health-care per-
sonnel-dependent factors and situation- and condition-dependent factors. 
These factors occur in action and interaction between the spouse and the 
patient; between the spouse and health-care personnel and also between the 
spouse and other family members.

The patient-related factors, which call for adaptation and reevaluation of 
the situation, primarily involve the patient’s serious condition and confused 
emotional state. Spouse’s coping may also be compromised by their own 
confusion and insecurity. The following quote is an example of this: “My 
husband got sick so fast, I haven’t really had time to put my thoughts and 
emotions in order yet, I’m a bit confused.” Various emotional, cognitive, and 
social stressors jeopardize spouses’ feeling of life control. They must face the 
disruption to their normal daily life and start seeking for psychological 
resources required in dealing with the new situation. They simultaneously 
strive to adapt themselves to the patient’s illness, control their emotions, and 
ensure continuity of daily life. This often means assuming responsibility for 
new tasks, which the spouse has previously taken care of. The hospital envi-
ronment, along with strange routines and sometimes with lack of empower-
ing counseling, bring further coping requirements. Spouses, seeking balance 
in this situation, often have to confront challenging interactive situations 
involving the patient, other family members, and hospital staff. The most 
demanding coping requirements appear on an emotional level, as spouses, 
after facing MI as a shocking, unexpected event, try to manage both protec-
tion of the patient and dealing with their own anxiety and fear.

Factors Promoting Spouses’ Coping. “Factors promoting coping” include 
patient-dependent factors, spouse-dependent factors, family-dependent fac-
tors and health-care personnel-dependent factors. The patient’s fast recovery 
promotes spousal coping. Coping is also promoted by spouses’ good physical 
and psychological resources and sense of coherence. Good experienced 
health provides them the confidence that they will be able to cope alongside 
their wife or husband. Especially older spouses regard spirituality as an 
important resource in their lives. Sense of control, preceded by acceptance of 
the situation, is considered important. One spouse explained: “It’s easier to 
cope with the situation, when you just take it realistically as it comes and trust 
that you will make it.” On the other hand, a part of the spouses experience 
denying the seriousness of the situation as an important emotion-focused 
strategy or as a factor that promotes their coping in the acute stage. Denial 
gives them time to gather resources to deal with the situation. Support from 
other family members and sharing experiences with them also promote 
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coping, as does empowering counseling from health-care personnel. Finally, 
many spouses report that concentrating on daily tasks and routines enhances 
their coping by creating a feeling of safety and continuity.

Factors Interfering With Spouses’ Coping. “Factors interfering with spouses’ 
coping” include patient-dependent factors, spouse-dependent factors, family-
dependent factors, and health-care personnel-dependent factors. The patient’s 
unstable condition is a major factor that interferes with spouses’ coping in the 
acute stage. Recurrent chest pain, arrhythmia, and shortness of breath are 
typical and the return of the symptoms may lead to patient’s depression. The 
patient’s mood strongly affects the spouses’ sense of coherence and their 
experienced coping. Spouse-dependent factors, on the other hand, include 
lack of physical and psychological resources and fear and anxiety due to 
patient’s disease. Spouses’ coping is impeded by experienced lack of psycho-
logical and physical resources. They describe their lack of physical resources 
as a state of fatigue. For example: “I’m quite poorly, we both are, how can we 
manage, both being so weak and frail.” The patient’s illness evokes fear and 
anxiety, both experienced as powerful stressors.

Thirdly, family-dependent factors, which interfere with spouses’ coping, 
contain the spouses’ experience that they are left alone, without support from 
other family members, to bear the responsibility for both daily routines and 
the patient’s condition. Sometimes spouses feel that they cannot share the 
demands with other family members, who do not seem able to endure the 
seriousness of the patient’s condition. In these situations, spouses must be 
stronger than normal. In some families, lack of open interaction, conflicts, 
and other aspects of poor family dynamics lead to lack of mutual support and 
interfere with spouses’ coping. Lastly, health-care personnel-dependent fac-
tors include lack of information and counseling from staff regarding the ill-
ness, its prognosis and treatment. Spouses worry about the consequences of 
the illness and about how to manage lifestyle changes.

Causal, Contextual, and Intervening Factors

The core category “Seeking balance” is also related to the following causal, 
contextual, and intervening factors, which explain spousal coping.

The patient’s MI as an unexpected, serious, and acute event is the causal 
factor, which poses coping requirements for spouses and shakes their bal-
ance. Home and hospital as social and physical environments are contextual 
factors, which can either promote or interfere with spousal coping. Home 
strongly represents safety and continuity in life, but being at home may not 
always increase the feeling of safety if the spouse constantly worries or 
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suffers from guilt or loneliness. Household problems may prevent spouses 
from visiting the hospital as often as they wish and they may have to face new 
demands in the changed domestic situation: “It was not easy to take care of 
children alone when my wife was in hospital.” Spouses wish to be more pres-
ent and support the patient, but the new, sometimes confusing hospital envi-
ronment makes it difficult for them. They are not familiar with hospital 
culture and routines and may feel insecure about what is expected of them. 
Many spouses may simply lack information of schedules and of how to act in 
the ward. This is apparent from the interviewees’ comments, for example: “I 
didn’t know when to visit and how long I could stay with my spouse” or “I 
didn’t know what was expected of me in the ward.” For other spouses, on the 
other hand, hospital is a safe place and they can trust that the patient will 
receive prompt care there. Time can be seen as another important contextual 
factor that has bearing on spouses’ coping in the acute stage of the patient’s 
illness. The hospitalization period is short and spouses do not always have 
time to fully understand or come to terms with the situation or its influence 
on the family’s daily coping.

In addition to the causal and contextual factors, the theory comprises inter-
vening factors, which explain spouses’ experiences and affect their coping. 
Intervening factors are general conditions that have a bearing on actions and 
interactional strategies. Very often these factors are beyond spouses’ control. 
They may be related to the patient, spouse, family member, or health-care 
personnel. Patient-dependent characteristics include, for example, unex-
pected changes in the patient’s condition and their emotional state and recov-
ery speed. The interviewees were sometimes quite articulate in formulating 
their experiences: “The patient’s condition and the progress of recovery 
meant a lot for my coping ability” and “When my spouse became severely 
depressed, it diminished my emotional coping in the situation.”

The spouse’s health, mood, physical and psychological resources, and ear-
lier life experience are spouse-dependent characteristics. One of the spouses 
explained: “I felt that I had enough mental resources to face this situation, I 
felt balanced the whole time.” Spousal coping is supported by a sense of 
coherence, proactivity, and good interaction skills. The following quotes may 
serve as examples: “I felt that my own activity helped me to cope with my 
spouse’s acute phase” and “Had I not been so active, noone would have paid 
attention to me as the patient’s spouse.” Spousal coping is also influenced by 
such external spouse-related factors as their work situation, financial issues, 
and other family members’ expectations and attitudes. Spouses may be bur-
dened by concurrent worries. Moreover, family lifestyle and the surrounding 
culture affect their coping. The family’s everyday interaction and activities, 
as well as family dynamics and history of sharing various experiences, 
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including the attitudes and fears of significant others have a strong influence 
on spousal coping. Spouses’ coping can be either promoted or complicated by 
family dynamics and intrafamilial relationships. The essential question is 
how to share the challenges brought on by illness.

Thirdly, spouses’ coping experiences are influenced by health-care per-
sonnel-dependent factors. Some nurses and physicians are prepared and will-
ing to encounter spouses, whereas others seem to ignore them or refuse 
contact with them. Many spouses experience lack of attention from the 
health-care professionals, explaining, for example: “Some nurses seemed to 
hide in the coffee room. I felt like they were avoiding meeting the family 
members” or: “One nurse was really uninterested, she did not take notice of 
our presence and did not even greet us.” The following, however, is an exam-
ple of opposing experiences: “Some nurses and doctors greeted us warmly 
and told us the news about the patient’s situation unprompted.” Spouses 
expect to have empathy and comfort from nurses and lack thereof can some-
times be quite disconcerting: “I felt that I was like air to the nurses, they did 
not ask about my emotions or feelings.” Informing families is also seen as an 
important task of nurses; failure to accomplish this a relatively common com-
plaint: “I did not get any comfort or realistic information about my husband’s 
situation.” The spouses’ need for support in mobilizing resources and in cop-
ing with the situation is indicated by quotes like the following one: “There 
was not any empowering counseling or discussion with the personnel.”

Lastly, intervening factors may involve various action and interaction, 
which spouses experience as stressful. For example, family dynamics may 
not allow sharing things and keeping the serious situation to oneself may 
become a burden, or the spouse does not want to share all things, for example 
work-related worries with the patient or other family members. Sometimes 
intervening factors call for a permanent change in the life of the patient and 
spouse, making it necessary for the spouse to assume more responsibility for 
daily life.

Discussion

The aim of this study was to develop a substantive theory which explains the 
coping experiences of spouses during patient’s hospitalization for MI. MI has 
an extensive impact on patients and their spouses (Dalteg et al., 2011) and it 
poses a variety of coping requirements. Coping is seen as a way to manage or 
alter demands that occur externally in the environment or internally within 
oneself (Lazarus & Folkman, 1984). As earlier studies confirm, spouses con-
front emotional, cognitive, and social stressors including role and lifestyle 
changes and disruption to normal routine (Moser & Dracup, 2004; Verhaeghe 
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et al., 2005). Like informants in other research, the spouses interviewed for 
this study revealed that continuing daily routines was an important source of 
safety. (Dalteg et al., 2011; Eriksson, Asplund, & Svedlund, 2009).

The core category produced in this study, seeking balance, reflects spouses’ 
strong need to find balance in relation to their own emotions and psychologi-
cal and physical resources. It also represents spouses’ need to seek and main-
tain balance in human relationships, especially with the patient and other 
members of the family. Seeking balance is a complex phenomenon, charac-
terized by spouses’ need to control, change, and sometimes avoid demands 
that occur externally or internally. In this study, spousal coping experiences 
are described by means of seven main categories: dealing with emotional 
stress, protective interaction with the patient, keeping up-to-date with the 
patient’s condition, denial of the possibility of the patient’s death, obtaining 
social support from family members, maintaining day-to-day routines and 
interests, and praying and hope.

In this study, coping with MI very often seems to involve acceptance of 
the situation, maintenance of a sense of coherence, and physical and mental 
well-being and it is strongly linked with open interaction between the spouses. 
Sometimes, however, the spousal relationship seems marred by lack of shar-
ing. Similar findings have been reported by Allman et al. (2009), who suggest 
that successful coping occurs as active coping, acceptance, and planning. It 
leads spouses to maintain positive outcomes, life satisfaction, and function-
ing in daily life. In contrast, as pointed out by Klein et al. (2007), denial, 
self-distraction, and self-blame affect the quality of life negatively.

One important finding in the study is the complex nature of the spouses’ 
situation. The core category produced, seeking balance, can also be studied as 
consisting of varied episodes experienced in the interaction process between 
the spouse and the patient, between the spouse and the health-care personnel 
and also between the spouse and relatives. The spouses’ social reality enfolds 
itself as an ambiguous situation involving a variety of emotions and imbal-
ance both in hospital and at home. It is essential to pay attention to the ambi-
guity of the phenomenon of the coping experience. “Push and pull”—reactions 
and opposite emotions occur frequently in the spouses’ coping behavior. For 
example, the spouses seem to want support from family and friends and yet 
they need to be alone. The spouses want information but want to deny pos-
sible death. This tension and varied emotions are typical and describe spouses’ 
imbalance during the patient’s hospitalization.

As described above, the study sees spousal coping as a process of seek-
ing balance, influenced by various contextual and intervening factors. 
These include patient-dependent, spouse-dependent, health-care personnel-
dependent factors, and situation- and condition-dependent factors. Some of 
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these factors pose coping requirements, while others promote or interfere 
with coping. The intervening factors can cause short-time coping require-
ments, which call for situational sensitivity but also longer lasting require-
ments, which means that spouses must adapt themselves to the fact that their 
daily lives are more permanently affected. Earlier studies have described how 
MI can lead to changes in domestic roles (Dalteg et al., 2011; Eriksson et al., 
2009; Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Mahrer-Imhof, Hoffmann, & Froelicher, 
2007; Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielson, 2004). According to 
Lukkarinen and Kyngäs (2003) and Svedlund and Danielson (2004), spouses 
need to take on new tasks or carry out tasks on behalf of the patient.

The spouses interviewed for this study employed all possible variations of 
coping strategies. Their situation changed constantly, sometimes even on a 
single day, which resulted in changing, episodic experiences of coping. It 
could be said that the spouses’ coping took place on a continuum as they 
responded to changes in the patient’s condition, fluctuating between accep-
tance and denial.

The spouses used emotion-focused, problem-focused, relationship-
focused, and avoidance-oriented strategies in order to cope with MI. Similar 
findings have been reported by Kettunen et al. (1999). According to Lazarus 
and Folkman (1984), coping strategies have two primary functions: manag-
ing the problem causing stress and governing emotions relating to those 
stressors. In this study, especially emotion-focused strategies were common. 
It seems that MI, as an acute and unexpected event, shakes the spouses’ sense 
of life control, causing confusion, and diminishing their use of problem-
focused coping strategies. This means that they mainly seem to seek relief for 
their anxiety and insecurity by employing emotion-focused strategies. 
Dealing with emotional stress, denial of the possibility of the patient’s death, 
and praying and hope are all examples of this approach. It has been suggested 
that emotion-focused coping is more effective than problem-focused coping 
if an event is evaluated as uncontrollable, whereas controllable events may be 
best managed through problem-focused coping (Kendall & Terry, 2008). It is 
most likely that many spouses experience MI as uncontrollable in the first 
days following the event.

Spouses’ reports of spirituality are an example of emotion-focused coping 
experiences. Black and Lobo (2008) found that praying is connected with 
affirming strengths and maintaining courage and hope. Spiritual dimensions, 
religious attitudes, ethical sensitivity and harmony have been reported to play 
an important role in the coping processes (Krok, 2008). This study also brings 
into light spouses’ religious needs. Many spouses would like to see a pastor 
during the patient’s hospitalization, or pray together with a religious member 
of staff. Praying is considered important and it appears to be an empowering 
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and comforting experience. The emergence of spiritual and religious needs 
may be related to the acute situation itself, as spouses experience insecurity 
and powerlessness during the short hospitalization. It may also be indicative 
of a more general value shift in Finnish society.

This study reveals that spouses of MI patients also commonly resort to the 
avoidance-oriented coping strategy. In the acute stage, spouses still lack the 
resources to face and emotionally work through the serious situation. 
Avoidance-oriented coping strategy comes close to the emotion-focused cop-
ing strategy; in a way both strategies work as defense mechanisms until the 
individuals regain balance. Spouses’ various behavioral or psychological 
maneuvers enable them to minimize or avoid anxiety, painful ideas, and other 
affects or impulses arising out of the acute situation. In the spouses inter-
viewed for this study, avoidance-oriented coping meant denying the serious-
ness of the situation and avoiding discussion on painful topics with the patient 
or significant others. The avoidance-oriented coping strategy may initially be 
an appropriate reaction to stress but in the long run it is associated with poorer 
adjustment. Endler, for example, has suggested that ultimately task-oriented 
coping is the most efficacious coping strategy (2002).

An important finding in this study, perhaps related to the avoidance-ori-
ented coping strategy, is some spouses’ difficulty to discuss MI. 
Communication deficiency and changes in domestic roles following MI 
have been reported earlier (Dalteg et al., 2011; Lukkarinen & Kyngäs, 2003; 
Svedlund & Axelsson, 2000). According to Webster and colleagues (2002), 
some spouses and patients do not discuss MI and its effects on daily life at 
all. Partners experience it stressful to deal with the patients’ emotional tur-
moil and withhold their feelings in order not to disturb the patient (Bennett 
& Connell, 1998; Dalteg et al., 2011; Stewart et al., 2000; Svedlund & 
Axelsson, 2000). This study also reveals how difficult it is for many spouses 
to share and discuss the seriousness of the situation with the patient and to 
find a way to inform concerned friends and relatives. Interaction problems 
and tension are common. Sensitive topics are avoided but keeping up a front, 
pretending that everything is in order, elicits a great deal of stress. Spouses 
report a need for help on how to discuss the situation. As is clear from earlier 
studies as well, they feel a need to be close and protect their critically ill 
family member (Kinrade, Jackson, & Tomnay, 2009; Vandall-Walker & 
Clark, 2011; Wagner, 2004).

Inadequate information and the spouses’ experience of not being kept 
abreast of the developments in the ward were another significant finding in 
this study. Spouses’ coping may be jeopardized as they do not always have as 
much information as they wish of the patient’s current situation, recovery 
process, and prognosis. They often need to be active themselves to keep 
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updated. Some spouses complain of lack of attention, even reporting that 
nursing staff seek to avoid family members. This makes it all the more chal-
lenging to discuss the illness with the patient or significant others. Spouses 
also reported that they had not received empowering counseling and that 
nurses had not paid adequate attention to their psychological resources. A 
study conducted some 15 years earlier in Finland also found that only one 
third of family members felt that nurses were interested in the family’s well-
being (Åstedt-Kurki, Paunonen, & Lehti, 1997). At any rate, empowering 
counseling seems indicated to facilitate coping and well-being.

It seems on the basis of this study that the problem-focused coping strat-
egy is most commonly used by spouses with a strong sense of coherence 
and need to effectively control the situation. These individuals trust their 
abilities to cope and are ready to take on new challenges or tasks previously 
carried out by the patient. On the other hand, even these spouses expect to 
have empowering counseling from nurses. According to Kuokkanen and 
Leino-Kilpi (2000), empowerment can occur when the conditions are suit-
able and relationships trusting and respectful. Empowering counseling 
helps spouses to recognize, promote, and use their abilities to meet their 
needs; solve problems; and mobilize the necessary resources in order to feel 
control over their life and cope with the varying situations. It can lead to a 
sense of control and give actual or practical power for spouses to affect 
their own lives. (Falk-Rafael 2001; Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000; St-Cyr 
Tribble et al., 2008). Often, many useful resources are already present or 
possible, but the process of empowerment is required to make the spouse 
aware of them (Falk-Rafael, 2001).

Lastly, spouses also employ relationship-focused coping strategies, 
which take the form of social support from family members and protective 
interaction with the patient. In a study conducted in Finland (Santavirta et 
al., 2001) it was found that seeking social support was the most common 
strategy employed by spouses of MI patients. Similarly, the spouses in this 
study required social support from their significant others but also stressed 
their need to be alone in order to gather resources and to detach themselves 
from relatives and their questions. The finding on protective interaction has 
been reported on earlier. In addition, patients have been found to sometimes 
experience spouses’ behavior as over-protective (Eriksson et al., 2009; 
Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Mahrer-Imhof et al., 2007; Stewart et al., 
2000).

The findings discussed above make it clear how important it is also for 
health-care providers to be aware of factors that pose coping requirements for 
spouses or promote or interfere with their coping in the acute stage. It is use-
ful for them to know that spouses use such a variety of coping strategies.
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Validity and Limitations of the Study

The grounded theory method is suitable for the purpose of this research 
because it enables a study of spouses’ coping experiences as part of vari-
ous interactive episodes. An effort has been made to pay attention to the 
transparency, accuracy, purposivity, utility, propriety, accessibility, and 
specificity of the study process and its results, all connected to study rigor, 
ethics, and validity (Pawson, Boaz, Grayson, Long, & Barnes, 2003). The 
reliability of the study was enhanced by theoretical sampling; the partici-
pants were selected based on their own experience and data collection was 
based on concepts derived from data. This responsive approach made sam-
pling open and flexible. Concepts were derived from data during analysis 
and questions about those concepts drove the next round of data collection 
(Corbin & Strauss, 2008.) The participants also had the ability to reflect 
and were willing to participate in the study (Corbin & Strauss, 2008; 
Cutcliffe, 2000).

Data collection and analysis are discussed in a detailed way (Corbin & 
Strauss, 2008), including a description of the participants’ selection and 
inclusion criteria. The findings are clarified and exemplified with authentic 
quotations (Porter, 2007), following Strauss and Corbin’s (2008) advice to 
use participants’ own language at all levels of coding to facilitate grounded 
theory construction and to add the credibility of findings. For the same pur-
pose and to ensure that the phenomenon investigated was accurately identi-
fied, the participants were allowed to guide the process (Corbin & Strauss, 
2008; Eaves, 2001). The criteria used in approaching the transcribed inter-
view data were specified by delineating questions consistently asked of the 
transcribed data during the analytical process (Cutcliffe, 2000). The coding 
was guided by the questions: “What is happening and being expressed here, 
what does it mean, what is essential, and in what context is the action used?” 
The claims made are based on relevant and appropriate knowledge and inter-
pretation of the meanings that have occurred in social interaction processes in 
the original data (Corbin & Strauss, 2008).

Creativity and flexibility, enhanced by the method, have given the investi-
gator a possibility to utilize theoretical sensitivity to understand and create 
categories and subcategories and to recognize the emerging theory. Also 
returning to original data every now and then, writing memos, comprehen-
sive data treatment, and using the constant comparative method improve the 
validity and credibility of the study (Corbin & Strauss, 2008; Pawson et al., 
2003; Porter, 2007). A single researcher conducted the data analysis but four 
other researchers evaluated and commented on the validity of the analysis 
(Pawson et al., 2003).
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There are some limitations in this study worth noting. The sample size is 
small and may limit transferability to different critical care settings. The find-
ings are limited to the specific context and time period in which the study was 
conducted, but they can be still be useful in health-care education, nursing 
practice, and in organizing counseling and support interventions for the 
spouses of patients with MI. The researcher’s clinical experience in cardiac 
nursing care may have resulted in preconceptions; the possibility that the 
interpretation of the results has been affected by this fact cannot be entirely 
excluded.

Implications and Conclusion

Implications for Practice

Spousal coping is a complex phenomenon. Nurses caring for patients hos-
pitalized for MI may benefit from considering spousal coping and paying 
attention to the psychological, emotional, and spiritual needs and resources 
of the patients’ spouses. This study provides new information about coping 
requirements and factors that promote and interfere with spouses’ coping. 
If nurses were attentive to the various coping strategies employed by 
spouses, it might be easier to provide information, support, and empower-
ing counseling.

The study reveals how important it is for spouses to be kept abreast of the 
patient’s condition. Nurses and doctors have the means to reduce fear and 
tension by providing information about the recovery period and by helping 
spouses to find ways to talk about the situation with the patient and signifi-
cant others. It is also advisable to facilitate the development of accessible 
help-seeking resources and provide opportunities to share experiences and 
receive social support, for example in peer groups or nurse-led family meet-
ings. More attention needs to be paid to the spiritual and religious needs of 
spouses; a hospital policy of responding to these needs is indicated. Finally, 
focusing on spouses’ individual psychological resources and on family 
strengths rather than weaknesses may have profound implications for pro-
moting spousal coping.

Implications for Education

The results can be used in nursing education as a theoretical frame of refer-
ence to help students become aware of factors that contribute to the coping of 
MI patients’ spouses. The knowledge produced may also help students 
become aware of such factors as family dynamics and interaction, the 
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spouses’ need for social support and empowering counseling, and the nurses’ 
role in the provision of counseling and support. Ultimately, this awareness 
might help students better understand spouse’s role and the insecurities 
involved in it.

Implications for Research

The substantive theory outlined in this study produced new nursing scientific 
knowledge of spousal coping experiences during the patient’s hospitalization 
for MI. It is suggested that in future, an instrument could be developed to 
measure the coping of spouses to gain further knowledge of a larger target 
group. An international comparative study on the spouses’ coping experi-
ences is also proposed.
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Background. Patients recovering from a myocardial infarction (MI) are faced with a number of serious challenges. Aim. To
create a substantive theory on myocardial infarction patients’ coping as a continuum. Methods. Grounded theory method
was used. Data were collected by using individual interviews. The informants were 28 MI patients. Results. The core category
“coping experiences—a pathway towards different coping orientations” includes 2 main categories: “positive and negative coping
experiences” (4 months after MI) and “different coping orientations” (12 months after MI). Conclusion. Coping with a myocardial
infarction is a long-term dynamic process of dealing with varied emotions and adjustment needs. Coping is threatened, if the
patient denies the seriousness of the situation, suffers from depression and emotional exhaustion, or if there are serious problems
in the interaction with family members. This study stresses the importance of recognizing the patient’s depressive state of mind
and the psychological aspects which affect family dynamics. A more family-centered approach involving a posthospital counseling
intervention is recommended. Relevance to Clinical Practice. The results of this study can be used in nursing care practice when
organizing support interventions for myocardial infarction patients.

1. Introduction

This paper presents the findings of a study that explored
patients’ coping experiences during the first year following
a myocardial infarction (MI). Earlier studies have shown
that successful coping is difficult even a year after an MI
[1–6]. Effective coping following an MI calls for knowledge
of the disease and of the desired effects of treatment and
medication, as well as resources, a problem-solving attitude,
and a sense of personal motivation [7–17]. In order to
participate in all phases of MI care, patients need to be made
aware of their right to participate [18].

Patients recovering from a myocardial infarction are
faced with a number of serious challenges. Plenty of research
has shown that besides physical suffering, patients com-
monly experience severe stressors and other psychological
difficulties. These involve feelings of vulnerability [11, 18–
21], fear of death, posttraumatic stress disorder [22–26],
loss of control [22–26], anxiety [2, 3, 6, 20, 23, 27–30],
and depression [31–36]. Particularly the importance of
identifying incapacitating depression and anxiety has been
emphasized in research [27–34, 37–41]. Depression may
manifest itself as loss of energy, irritability, and reduced
capacity to solve problems, and it may seriously impact
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on family functioning [27–34, 37–41]. Patients may also
lose confidence in their bodily capabilities and functioning
in work and family relationships [42, 43]. The negative
effects of emotional distress on the recovery following MI
make it important to study patients’ coping experiences and
strategies [42, 43].

Post-MI survivors attempt to make sense of what has
happened in order to regain a sense of control [40].
They also have to change the patterns of their lives and
action [12, 37]. It is not easy to integrate treatment-related
behaviour patterns into one’s everyday life or to give up old
habits. The need for change is often both behavioural and
psychosocial. As patients comprehend the extent of the life
style changes required, they may experience further feelings
of powerlessness and anxiety [40–42].

The influence the MI has on patients depends on their
perception of the situation and on their coping ability [1,
40–42, 44]. Coping is defined as the constantly changing
cognitive and behavioural efforts used to manage specific
external or internal demands that are appraised as taxing and
that may exceed the resources of the patient [45]. It includes
context-specific, behavioural, and emotional processes in
which the patient appraises, encounters, and recovers from
contact with a stressor. It is also possible to distinguish
between two types of coping strategies. Patients may use
problem-focused coping strategies, in which they try to
change the situation, or emotion-focused coping strategies,
in which they try to regulate the emotions caused by the
situation [45].

The coping process may include different stages. For
example, Fleury et al. (1995), who studied women’s expe-
riences from 8 weeks up to 3 years after the MI, found
the process to consist of three stages: surviving, originating,
and patterning balance [46]. These stages illustrated the
women’s movement toward a new perspective on life and
personal growth [46]. In the first stage they experienced
feelings of inner chaos, isolation, and need to examine values
and beliefs. It involved emotional and physical challenges
that incorporated the search of personal meaning and an
examination of valued relationships. Within the process of
originating they created new patterns for living their lives,
new expectations of self, and new ways of viewing the world.
In the stage of patterning balance, their growth continued
through challenges and sustained uncertainty related to MI
[46]. According to Kristofferzon et al. (2008) most of the
patients moved on and began to regain a balance in everyday
life, but some patients experienced large difficulties with
managing their everyday life and felt a lack of support from
their social network [44].

Sense of coherence is another important concept in the
context of coping. A sense of coherence means that one’s life
has worth, meaning, and purpose. It can be seen as consisting
of comprehensibility, manageability, and meaningfulness
[47]. Comprehensibility means that patients can make
sense out of situation. Manageability means that they have
resources to meet various demands. Meaningfulness refers
to an individual’s belief that these demands are worthy of
engagement [47]. Patients’ initial perceptions of illness are
important determinants of different aspects of recovery after

myocardial infarction. Similarly, patients’ view of the future
has a great impact on the strategies which they select during
the coping process [7, 8, 37, 47–51].

Currently, there are not enough longitudinal studies on
post-MI patients’ coping and on factors affecting their coping
throughout the recovery process [2, 3, 6, 13]. In this study,
the aim was to create a substantive theory on MI patients’
coping. For that purpose, the patients’ experiences 4 and
12 months after an MI are described. Another aim was
to understand the social and interaction processes during
the convalescence period after the patients’ discharge from
hospital.

The results of the study can help nursing and medical
professionals understand in what kind of issues and sit-
uations their patients most need their support. It is also
important to make visible the patients who need the most
support and counselling in order to achieve control over
their disease. This might help to choose the appropriate
interventions to promote the patients’ adherence to health
behaviour change [9–12, 14, 17] and to reduce psychological
distress in order to improve long-term prognosis and quality
of life [7, 8, 15–17].

2. Methods

A grounded theory methodology was selected because of
its focus on the informants’ personal experiences and on
the identification of interaction influences. The methodology
is also suitable, because a new perspective on everyday
phenomena was required, both conceptually and from the
viewpoint of describing the interactive process [52].

2.1. Sample and Data Collection. Theoretical sampling was
selected in order to identify the patients’ coping experiences.
All the participants selected had personal experience of MI
and of seeking to cope with it; they were seen as experts of
their own situation. The purpose of theoretical sampling was
to collect data that would maximize opportunities to develop
concepts in terms of their properties and dimensions, to
uncover variations, and, finally, to identify relationships
between concepts. The data were collected until saturation
was reached. The researcher continued selecting interviewees
until they were saying nothing new about the concepts being
explored [52].

The data were collected in 2006 and 2007 by using
individual interviews. The informants were 28 patients, who
had suffered a myocardial infarction (Table 1). The age of the
patients varied from 32 to 82 years. The inclusion criteria
were a first-time myocardial infarction and no cognitive or
memory problems. Most patients, 25 out of 28, had had ST
segment elevation myocardial infarction (STEMI), whereas 3
patients had suffered non-ST segment elevation myocardial
infarction (NSTEMI). The majority of the patients, or 16,
had been treated by percutaneous coronary intervention
(PCI), 6 had had coronary artery bypass grafting (CABG),
and 6 patients had received medication treatment for their
condition. The informants had not been involved in any
major rehabilitation programmes, although a few patients
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Table 1: Characteristics of the study participants.

Characteristics of the participants

Characteristic Number

Gender

Male 16

Female 12

Age

Mean 65

Range 32–82

Type of MI

STEMI 25

NSTEMI 3

Treatment procedures

PCI 16

CABG 6

Medication 6

had participated in 2-day rehabilitation courses. Half of the
patients had suffered from angina pectoris after MI, and
three persons reported persistent symptoms of heart failure
at 12 months following MI, whereas there had been no cases
of atrial fibrillation after discharge from hospital. None of the
informants had previous diagnosis of depression and none of
them used psychoactive drugs.

Potential informants in one university hospital and one
central hospital, from a single ward in both hospitals, were
approached by cardiac nurses in a counselling situation.
These nurses were either ward managers or registered nurses
appointed as rehabilitation counsellors, and they were not
directly involved in day-to-day patient care. Patients with
no apparent cognitive deficits were given introductory letters
summarizing the purpose of the study, with the assurance,
both orally and in writing, that their narratives would be
treated confidentially and that they could withdraw at any
point. Written consent was obtained from all the participants
when they were still hospitalized for acute MI. In order to
ensure a good quality of selection of the participants the
researcher had counselled the cardiac nurses about the con-
tent of information to give to the patients before starting the
selection of the participants. In addition to oral instructions
to the cardiac nurses the researcher also provided them with
a written information sheet which included the purpose of
the study, inclusion criteria to choose participants (a first-
time myocardial infarction, no diagnosis of dementia, and
no cognitive or memory problems), and ethical viewpoints
to help nurses to select the participants.

The interviews were conducted by the same researcher in
the patients’ homes 4 and 12 months after the myocardial
infarction. It was thought that by 4 months, having had their
medical follow-up visit at 2 months following MI, patients
would have become fully aware of their changed situation
and its consequences. The interviews lasted 60–90 minutes,
with the mean length of 75 minutes. The interview questions,
based on the study aim, were flexible, so as not to constrain
the theory development [52]. Each interview was opened
with the question, “Please tell me about your coping with

myocardial infarction,” and the interviewees were asked to
freely describe their experiences. Each individual interview
brought depth and helped to further develop the subsequent
interview themes [52]. The researcher audio-taped and
transcribed the data on computer by permission of the
participants. The data amounted to 640 double-spaced pages
altogether, with the mean length of transcript being 12 pages.

2.2. Data Analysis. The two sets of data, gathered 4 months
and 12 months after the patients’ MI, were analyzed
separately using the grounded theory techniques [52]. The
transcripts were examined line by line for emerging themes,
and these themes were used to inform further data collection
and analysis. The data were analyzed by using constant
comparison. The questions and comparisons evolved during
the data analysis guided the theoretical sampling, which was
continued until saturation was reached. The analysis was
based on Corbin and Strauss’s inductive methodology of
three coding phases [52].

Open coding began by listening to tape-recorded inter-
views and by reading transcripts to ensure the accuracy of the
text. At the first level of coding, the data were analyzed line
by line picking out all the original expressions concerning
the patients’ experiences of coping with acute myocardial
infarction. This coding was guided by questions “What is
happening and being expressed here, what does it mean,
what is essential and in what context are the interaction
and other action taking place?” The coding process led to
segmentation of the data into smaller codes, which were
labeled according to their meaning. Data were compared
with data to find similarities and differences. The open codes
helped to separate data and to see relevant processes, and the
coding helped to focus further data collection [52].

Similarities were identified in original expressions, which
were combined into empirical codes. These were formed
into substantive codes, which were divided into subcategories
according to code properties [52]. 11 subcategories were
formed. At the stage of axial coding, the properties and
dimensions of the contents of each subcategory were exam-
ined. The subcategories with similar properties and dimen-
sions of contents were combined into 2 main categories
describing concepts of the patients’ coping experiences.

The analysis proceeded through to the selective stage
of producing a core category, which combined all concepts
created up to that point. This category was labeled “coping
experiences—towards different coping orientations.” The
concepts describing the elements in the patients’ coping
between the early recovery phase (4 months) and later
recovering phase (12 months) give new information about
the phases of the coping process (Figure 1).

2.3. Ethical Issues. The study conforms with the principles
outlined in the Declaration of Helsinki [53]. Participation
in the study was voluntary and based on the informants’
informed consent. Confidentiality and possibility to with-
draw at any time were emphasized and special attention paid
to the protection of the patients’ psychological and physical
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Figure 1: Different coping pathways towards different coping orientations.

condition. This report does not include any private data that
identify the participants.

3. Results

The core category “coping experiences—a pathway towards
different coping orientations” describes the participants’
experiences of coping with myocardial infarction as a
continuum. The social and interaction processes during the
convalescence period emerged from the data that explain
participants’ coping as different pathways. There are causal
conditions and contextual and intervening conditions related
to the coping experiences 4 months after MI and differ-
ent coping orientations 12 months after MI. The causal
conditions include MI as a disease, its prognosis, and
treatment. The contextual conditions include events and
participants’ emotional, social, and physical environments
4 and 12 months after MI. The intervening conditions are
general conditions that have a bearing on different action
and interactional strategies. The intervening conditions may
be due to the patient-dependent or the family-dependent
characteristics. Family dynamics has an essential meaning for
emerging of different coping orientations.

The following description of the patients’ coping experi-
ences 4 months and 12 months after the cardiac infarction
presents two main categories. The main category “positive
and negative coping experiences” describes the patients’
experiences 4 months after the cardiac infarction and the
main category “different coping orientations” their experi-
ences 12 months after cardiac infarction.

Positive coping means that the person has accepted the
situation and is ready to continue life, whereas negative
coping refers to psychological immobilisation, not being able
to move on or to accept and deal with the seriousness of the
situation, often combined with continued focus on physical
symptoms. The main category “positive and negative coping
experiences” 4 months after MI was found to include two
positive subcategories: firstly, acceptance of the situation and
conscious control of thoughts and secondly, sharing thoughts
and problems with family members. It also included three
negative subcategories: denial of the seriousness of the situ-
ation and emotional exhaustion, concentration on physical
symptoms, and feelings of shame and guilt.

In the main category, “different coping orientations,”
the analysis of the second set of data (12 months after
MI) resulted in the positive subcategories future-focused
orientation and coherent and harmonic orientation. It also
included four negative subcategories: insecure orientation;
depressed, transfixed orientation; illness-centered orienta-
tion; protective-secretive orientation.

3.1. Positive and Negative Coping Experiences 4 Months after
the Myocardial Infarction. The patient interviews revealed
that the seriousness of a lived-through myocardial infarction
often does take not shape until 3 or 4 months after the
acute situation. The participants in this study reported
that the short hospital stay did not allow assimilation of
all the information concerning life changes and follow-
up treatment at home, and they hardly had the energy
to concentrate on future. The participants described their
confusion and tiredness at home after discharge. Only after
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some weeks did they begin to awake to reality. A 58-year-old
working male described his situation as follows:

In the hospital I tried so hard to cope with the
situation that I did not realize the seriousness
of the situation. When I came home I awoke
to reality and realized how close I had come to
dying.

3.2. Positive Coping Experiences

3.2.1. Acceptance of the Situation and Conscious Control of
Thoughts. Some participants described their acute myocar-
dial infarction as a situation, which simply had to be
encountered and accepted. They considered the infarction
either their destiny or a part of normal life, something that
could happen to anyone and had to be lived through. Some
participants spoke of the MI as having a positive impact on
their life, because it had made them reflect on their values
and on the meaning of life from a new perspective. In some
families, the disease had brought the family members closer
to one another. The majority of the participants in this study
regarded it as essential to accept the situation sooner or later.

It seems that the majority of the participants interviewed
for this study were not willing to give up. Many of them
described the illness as a life situation, which could cause
depression and hopelessness, unless they deliberately main-
tained a positive attitude to life. By an optimistic attitude they
meant serenity, trust, and perseverance. These participants
felt that they were able to affect their life course. They
referred to their zest for life and happy mood and remained
positive and hopeful. The time directly after the MI was
understood as a resting time, suitable for renewing physical
and emotional resources and for preparing for a future of
good and happy things. These participants experienced that
they had the possibilities and resources required to achieve
their various goals. They also developed dreams regarding
their future.

Many participants’ serenity seems to be based on a long
life experience of coping with trials and troubles. Having
earlier undergone difficult situations or diseases, they were
able to rely on repeating their positive coping experiences.
These interviewees evidently retained their mental balance
and courage for life during convalescence without major
emotional turmoil, continuing their normal life throughout
the sick leave.

The majority of the participants in this subcategory,
especially men, considered it very important to control and
manage their thoughts consciously. They tried to forget their
pains and other symptoms by concentrating on pleasant
and comfortable ideas. There was deliberate avoidance of
thinking of MI in terms of illness. These persons did not deny
the seriousness of the situation, but they made a conscious
choice to concentrate their thoughts on more positive aspects
of life.

Besides seeking to control their emotions by means of
positive thoughts, the participants concentrated on solving
problems in a logical way. They felt that they managed their

own life and should not try to accommodate themselves to
anybody’s overprotectiveness.

3.2.2. Sharing Thoughts and Problems with Family Members.
All patients in this study received some degree of social
support from their families; 3 persons mentioned friends as
their most significant source of support. The support from
the family facilitated the participants’ coping by enhancing
their trust in their ability to deal with the illness and
recovery time at home. Compassion and understanding were
forthcoming; the participants reported that they were able to
share their burdens.

3.3. Negative Coping Experiences

3.3.1. Denial of the Seriousness of the Situation and Emotional
Exhaustion. Some participants interviewed for this study
were inclined to deny the seriousness of the situation. They
tried to avoid thinking about the disease and its symptoms,
concentrating on current news and events instead. More
men used gallous humor in order to relieve their stress.
Denial can also seen as an essential way to cope with a
difficult situation. It gives time and room to gather one’s
psychological resources to adjust to the situation.

Four months after the MI, many of the participants still
felt physically and emotionally drained. They explained how
their everyday lives were characterized by lack of resources.
Some of the participants interviewed tried hard not to think
about the MI, ignoring physical symptoms and shunning
emotions related to their situation. Some of them reported
severe tiredness and exhaustion four months after the MI,
having struggled to endure and control insecurity in order to
protect their family members.

The emotional exhaustion of these participants man-
ifested itself in depressive and hopeless thoughts, circling
around themselves. They did not trust their ability to return
to normal life, thinking that they would have to give up
work or planning for future. Some of them felt that they had
failed in their life. In patients representing this subcategory,
the exhaustion was not accompanied by severe physical
symptoms.

3.3.2. Concentration on Physical Symptoms. Many partici-
pants in this study experienced that they had not recovered
well from the MI, because they still suffered from angina
pectoris, arrhythmia, and dyspnea. The presence of these
symptoms induced fear of recurrence of the infarction. The
life of these men and women concentrated on their physical
symptoms. They explained that the symptoms controlled
their everyday life; they were conscious of their physical
condition all the time. This was experienced as very stressful.

3.3.3. Feelings of Shame and Guilt. Many of the working-aged
men and women interviewed for this study found it shameful
to stay at home during their convalescence. They would
have preferred to work and participate in normal social life.
Being idle was particularly difficult for men, who considered
themselves as the family breadwinners. They felt that they
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had let down their spouses and experienced guilt, seeing their
spouses attending to all the housework after full days at work.
There were also concerns that the neighbors might regard
the convalescents as lazy work evaders. A few participants
expressed their feeling that the MI might diminish their value
as citizens, as they would not be able to contribute during
their sick leave.

Most of the men were also irritated at what they
considered their spouses’ overprotectiveness. They felt that
the wives kept an eye on them all the time and that they were
not trusted anymore. Women reported that they would have
liked to contribute more to housework, but their spouses
would not allow them to do that. Both men and women
experienced that they had lost a part of their independence
and personal space, being under the spouse’s controlling eye.

Some men experienced shame, because their employers
did not understand the seriousness of the illness, but
demanded their return to work as soon as possible. This was
a situation with conflicting interests to the men, who were
willing but unable to resume work.

3.4. Different Coping Orientations 12 Months after the
Myocardial Infarction. In the analysis of the second set of
data, which describes experiences 12 months after the MI,
the participants’ positive coping experiences were found to
involve a future-focused orientation and a coherent and
harmonic orientation. Finally, there were four subcategories
of negative coping experiences: an insecure orientation; a
depressed, transfixed orientation; an illness-centered orien-
tation; a protective-secretive orientation.

3.4.1. Future-Focused Orientation. Most of those men and
women, who expressed a positive attitude to future, were
still in working life. Their thoughts seemed to be very much
focused on future. Half of all the interviewees believed, for
example, that it was important that they took responsibility
for their own treatment, medication, and lifestyle changes.
Many of them had acquired knowledge about the disease,
making an effort to prevent complications and recurrence.
As far as their future and health were considered, they
considered themselves the responsible key persons. These
participants also recognized and discovered new challenges
and possibilities. They explained that, having by that point
dealt with some difficult emotions and fears regarding MI,
they now were able to trust their coping abilities. It was
typical of these participants that they had been able to accept
the situation and discuss it with their families already 4
months after the infarction.

3.4.2. Coherent and Harmonic Orientation. Most of those
participants, whose attitude to life was one of serenity and
harmony, were elderly. One third of all the participants said
that their life was balanced 12 months after the MI. They
declared that their life had a meaning, it was harmonic, and
they had reached an equilibrium of emotions. These men and
women had confidence in life tomorrow, belief in God, or
trust in their own capabilities to control their lives. For them,
coping meant mastering one’s feelings when possible and

accepting the inevitable when not. Some of them had been
compelled to cope with significant loss earlier in their lives,
and they had managed to do so without getting depressed.

All the participants with this orientation had accepted
their situation already 4 months after the infarction, and
their life at 12 months after the MI made an impression of a
serene, harmonic continuum. The participants in this group
had also felt supported by their family members.

Many participants in this study emphasized how impor-
tant it was to be able to return to everyday life and enjoy
routines and habits. This was a way to reduce stress and
worrying. Their experiences revealed the importance of
concentrating on positive and empowering things, instead of
occupying oneself with illness, symptoms, and limitations.
They also said that coping meant breaking problems into
manageable bits and working them through one at a time.

3.4.3. Insecure Orientation. Some of the participants inter-
viewed for this study experienced that they did not have ade-
quate information about their followup and self-care even
12 months after the myocardial infarction. They declared
that they would have needed clearer guidelines concerning
the rehabilitation process. The follow-up appointments with
medical or nursing staff had stopped at 2 months after the
MI, and the participants felt left to fend for themselves.

These participants were anxious because they were
not certain how much they were allowed to stress their
body; they lacked the proper insight on the limits of their
physical condition. They explained that they did not know
when and how to increase physical activity and when to
resume their normal lives. They were also uncertain about
how to continue their medical treatment. Furthermore, the
participants indicated that they did not always recognize
their own resources on a concrete and experiential level.

3.4.4. Depressed, Transfixed Orientation. In this study, there
were also some participants, who felt emotionally and
physically powerless and described their life as “transfixed.”
They did not have the will, desire, or psychological power
to deal with or change their situation. Lacking the courage
to participate in social happenings, they stayed at homes.
Their everyday life was apparently characterized by varied
fears, anxiety, and unhappy thoughts. The interviewees, who
seemed depressed, explained that they often experienced a
fear of death or hoped for death and wanted to give up
everything. They also felt anxious if they were compelled
to concentrate on new or strength-demanding issues. Three
of the working-aged participants in this study, one woman
and two men, reported feeling so hopeless, depressed, and
powerless that they did not think they would return to work.

3.4.5. Illness-Centered Orientation. In some cases, the expe-
rienced MI had apparently become the centre of the par-
ticipants’ life. Some of the men and women concentrated
on their symptoms and waiting for the recurrence of the
MI. They felt paralyzed or completely incapacitated and
very dependent on their family members. Those especially,
who suffered from heart failure as a result of the infarction,
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seemed to have adopted a strong illness-centered orientation
towards life.

A woman of 82 years woman reported how her life had
been centered around her heart disease. Since the infarction,
she had suffered from chest pain and shortness of breath
almost daily. The symptoms were so severe that she was
unable to concentrate on anything else.

Sometimes illness becomes a means to gain more atten-
tion from family members, resulting in the family’s activities
becoming centered around the participant’s illness.

A symptom can also represent a concrete sign of life for
the patient—because they can still feel the symptom.

3.4.6. Protective-Secretive Orientation . It was very common
even 12 months after the myocardial infarction that the men
and women experienced a strong need to protect their family
members from the seriousness of their illness. Over 50%
of them tried to hide their symptoms and did not discuss
them with their spouses. Sometimes this seemed to result in
interaction problems and lack of confidence and trust:

I am trying to hide my pain from the wife,
but I think she suspects that I do not tell
everything. I do not want to make her worry,
on the other hand this hiding may damage our
mutual interaction, we are not so forthright and
open like we used to be.

4. Discussion

The results of this study reveal great differences in patients’
dynamic and individual coping processes after a myocar-
dial infarction. The comparison of the same participants’
situation 4 and 12 months after the MI reveals what can
be described as a continuum of coping. The participants,
who had accepted the reality of having suffered a cardiac
infarction and had dealt with their subsequent emotions and
fears by 4 months after the MI, were balanced and serene also
at 12 months. Their coping can be seen as representing either
a future-focused or a coherent and harmonic orientation.
The future-focused orientation is, perhaps naturally, more
typical of patients who are still active in working life. The
sense of coherence, as shown by Antonovsky (1993) [47],
an internal locus of control, and sharing thoughts and
problems with family members (social support) seem to
guide the direction of this kind of positive coping processes.
Adopting health-promoting behaviour is also dependent on
the patient’s self-efficacy, sense of coherence, and motivation
and readiness to change.

In contrast to the patients described above, the inter-
viewees, who were anxious or depressed or closely observed
their symptoms four months after their infarction, still repre-
sented a depressed, transfixed, or illness-centered orientation
at 12 months. These patients had less physical and emotional
resources to deal with their changed situation, and they did
not rely on their coping with the MI. Many of them denied
the seriousness of the disease or suffered from various fears,
shame, and guilt. These men and women had a tendency to
observe their physical symptoms and to anticipate another

infarction. There was no evident association between the
type of MI and coping orientation.

An important finding of this study was that the patients
did not have time to become fully aware of their new
situation during the short hospital stay, which makes it
demanding for the medical and nursing staff to identify
patients prone to depression or denial. Awakening to reality
2–4 months after their discharge, the patients would then
need support from nursing staff and doctors in their coping.
Fleury et al.’s study (1995) has also shown that the coping
process may include individual questioning, patterning,
feedback, and repatterning that leads to balance over time
[46]. According to our study it is not always possible to
achieve a balance even 12 months after MI.

Another problem calling for attention concerns the
interaction between patients and their family members. Even
after a year following the infarction, many patients seem to
conceal their situation to protect their families or find it
difficult to discuss their illness because of experienced guilt
or shame. Spouses, on the other hand, are often aware that
everything is not in order and may become overprotective,
inadvertently increasing the patients’ sense of inferiority or
feeling that they are not relied on anymore. The lack of open
communication can thus increase stress and lead to further
emotional problems. In this study, these patients’ attitude
at 12 months was termed “protective-secretive orientation.”
The findings are similar to the results of earlier studies.
For example, Svedlund and Axelsson (2000) found that it
is typical of myocardial infarction patients to feel ashamed
for being weak [15]. Earlier studies have also proposed
that spouses’ overprotectiveness can reduce the patient’s
independence and cause tension between family members
[5].

The study did not produce much knowledge about
whether the work of nursing staff influenced the patients’
coping in a significant manner. This does not mean that the
possibility of such an influence could be excluded.

Based on the results, a nurse-led counseling and discus-
sion intervention is recommended for MI patients approx-
imately 4 months following the infarction. At this point
it would be easier to identify those patients, who still
deny the seriousness of the situation, do not know how to
deal with the disease-related issues or emotions, or suffer
from depression and emotional exhaustion. The discussion
would also provide an opportunity to help the patients
become conscious of their individual disease control and life
management resources.

Another recommendation based on the findings is a
more family-centered approach to nursing patients with MI.
The family should be involved at an early stage, already in
hospital, to help family members support the patient’s cop-
ing. It is equally important to engage the family in the sug-
gested counseling and discussion interventions at 4 months.

5. Conclusion

Coping with a myocardial infarction is a long-term dynamic
process of dealing with varied emotions and adjustment
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needs. Coping is threatened, if the patient denies the
seriousness of the situation, suffers from depression and
emotional exhaustion, or if there are serious problems in
the interaction with family members. This study stresses
the importance of recognizing the patient’s depressive state
of mind and the psychological aspects which affect family
dynamics. It is important to arrange an updating education
for all health care personnel on the recognition of patients’
depressive symptoms. It would be important to arrange
meetings with counseling nurses specialized in myocardial
infarction 4 months after the myocardial infarction. During
this meeting the nurse could give empowering counseling
for the patient and try to find out if the patient still
suffers from denying the seriousness of the situation or
depression. These empowering counseling meetings could be
arranged in the hospital, and it would be important to assess
during these meetings whether the patient also needs the
psychiatric help. It would be important to take the patient’s
spouse along to these meetings. A more family-centered
approach involving a posthospital counseling intervention is
recommended.
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vulnerability and interaction: a qualitative analysis of acute
myocardial infarction patients’ conceptions of the event,”
European Journal of Cardiovascular Nursing, vol. 6, no. 3, pp.
184–191, 2007.

[22] J. A. Boscarino, “Posttraumatic stress disorder and physical
illness: results from clinical and epidemiologic studies,” Annals
of the New York Academy of Sciences, vol. 1032, pp. 141–153,
2004.

[23] L. A. Doerfler, J. A. Paraskos, and L. Piniarski, “Relationship of
quality of life and perceived control with posttraumatic stress
disorder symptoms 3 to 6 months after myocardial infarction,”



Nursing Research and Practice 9

Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, vol. 25, no. 3, pp.
166–172, 2005.

[24] R.-A. Mayou, D. Gill, D. R. Thompson et al., “Depression and
anxiety as predictors of outcome after myocardial infarction,”
Psychosomatic Medicine, vol. 62, no. 2, pp. 212–219, 2000.

[25] H. Spindler and S. S. Pedersen, “Posttraumatic stress disorder
in the wake of heart disease: prevalence, risk factors, and future
research directions,” Psychosomatic Medicine, vol. 67, no. 5, pp.
715–723, 2005.
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Introduction

Like any serious illness, myocardial infarction (MI) affects 
the whole family.1,2 With the development of thrombolytic 
therapy, angioplasty, and by-pass surgeries, the treatment of 
cardiac patients has become increasingly effective over the 
past decades, but patients and their family members still 
have to face major challenges after the acute stage of the 
illness. The continuum of cardiac illness has changed sig-
nificantly, requiring commitment from spouses to support 
and care for their wives and husbands at home. Today’s 
short hospital stays mean that spouses are expected to 
assume greater responsibility for patient care, although 
they often feel that they lack the necessary knowledge or 
that there are no professionals available for consultation.3 
Spouses’ fears regarding MI, their insecurity about how to 
deal with the situation, and the need to remain constantly 
alert negatively affect their coping.4

Coping, as defined by Lazarus and Folkman,4 can be 
seen as context-specific behavioural and emotional pro-
cesses, in which the individual appraises, encounters, and 
recovers from contact with a stressor. Coping aims at the 
reduction of tension and maintenance of equilibrium. It 
requires decision making and maintenance of autonomy and 

freedom, as well as motivation to meet social environmental 
demands. The maintenance of a stable social, psychological, 
and physical state can be seen as an important function of 
coping. According to Lazarus and Folkman, coping func-
tions can be divided into emotion-focused and problem-
focused coping. Emotion-focused coping is prevalent when 
persons conclude that they cannot control the stressful stim-
uli; that is, nothing can modify the threatening event. The 
person may respond by avoidance, minimization, distanc-
ing, selective attention, mediating, venting feelings, or 
increasing physical activity. Problem-focused coping, in 
contrast, consists of defining the problem, enumerating and 
comparing alternatives, and selecting an action.5
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Spouses may use emotion-focused and problem-focused 
strategies to cope with an acute MI.6,7 The coping of fami-
lies has been seen as a process of adjustment and adapta-
tion, consisting of the family members’ interaction and 
efforts to maintain and achieve balance in their daily 
lives.8−15 The degree to which the illness affects the 
spouses’ sense of life control depends on the beliefs, con-
straining or encouraging, that they hold about MI and its 
prognosis.16 Life control and wellbeing are further associ-
ated with the sense of coherence, which according to 
Antonovsky16 can be seen as consisting of the individual’s 
experience of life’s comprehensibility, manageability, and 
meaningfulness. A strong sense of coherence promotes 
coping with stressors and helps to make use of the individ-
ual’s resources.17−19

Life alongside a person recovering from MI is taxing to 
the spouse’s physical and mental resources. Stress can 
reduce the ability to identify and use one’s resources.1,20,21 
MI with its complications may extensively diminish the 
spouse’s life control and life quality, as it often leads to 
disruption of daily routines, role changes, and various fears 
and worries.22−26 The spouse commonly experiences inse-
curity related to the patient’s recovery, prognosis, home 
care, and potential return to work.10 Sleep disorders, lack of 
appetite, anxiety, depression, and feelings of powerlessness 
have also been reported.9,10,27−30 The spouse’s increased 
responsibility for daily routines may cause anxiety and 
feelings of losing one’s personal freedom or even lead to 
social isolation. The patient’s discharge may be experi-
enced as a relief, but it may also become a source of anxiety 
and tension.5,29 Sometimes the care responsibility induces 
fears and stress.15,25,31,32 While attempting to support the 
patient, the spouse has to cope not only with stress caused 
by the illness but also with experienced lack of knowl-
edge.33 The spouse’s stress may, in turn, affect the spousal 
relationship6 and impede recovery from MI.10,34−36 The bur-
den of home care seems lighter if the patient’s physical and 
mental recovery proceed as expected and if the spouse has 
adequate knowledge of the illness and care at home.37−39 As 
suggested by Nelson1 and Tarkka et al.,38 more attention 
should be paid to the spouses’ need for knowledge and sup-
port during the MI patient’s hospitalization. It has been 
reported how the experience of being excluded from the 
patient’s care and lack of knowledge negatively affect the 
spouse’s coping.11,25,30,40 On the other hand, coping is com-
monly enhanced by social and emotional support, under-
standing, and empathy from other family members.14,39

There are no longitudinal studies on spouses’ coping and 
experiences alongside myocardial patients.1,31 For exam-
ple, Knafl and Gillis41 encourage nursing research on the 
coping and resources of chronically ill patient’s spouses to 
enable the development of evidence-based nursing prac-
tices to support spousal coping. The purpose of this research 
is to create a substantive theory to describe the coping of 
myocardial patients’ spouses. The theory seeks to describe 

spousal coping experiences at 4 and 12 months after the 
patients’ MI.

Methods

Study participants and data collection

Themed interviews (Appendix 1) were conducted with 28 
spouses of patients with MI in 2006−2007 using theoretical 
sampling (with data collection, coding, and analysis guid-
ing the next stage of data collection):42 16 men and 12 
women (mean age 64 years, range 30−82) were recruited. 
Spouses were deemed eligible if they demonstrated ade-
quate cognitive and memory abilities. Spouses with diag-
nosed memory disorders were not included in the study. 
Each interview took 45−60 minutes to complete. Potential 
spousal participants were initially identified, approached, 
and recruited by a rehabilitation nurse. Additional individu-
als were recruited until the researcher was satisfied that 
data saturation had been achieved; this was reached at 4 
months post MI. The same participants were reinterviewed 
at 12 months post MI to compare coping at both time points.

The topics of the theme interviews were loosely formu-
lated so as not to constrain the spouses’ responses and theory 
development.42,43 Following informed consent, spouses were 
asked to describe their lives and coping alongside the myo-
cardial patients as experts of their personal experiences and as 
suitable contributors to the substantive theory under develop-
ment.42 Each interview was audiotaped and transcribed.

Ethical considerations

Participation in this study was voluntary and based on 
informed consent. Prior to the onset of the study, the par-
ticipants received oral and written information about the 
research and signed a consent form. They were told that 
they could withdraw at any time and that all data would be 
treated confidentially. The participants were also aware that 
the investigator would keep and analyse all data collected 
prior to withdrawal.

A single investigator interviewed every informant and 
transcribed the taped interviews. The tapes are kept in a 
locked cabinet and they will be destroyed after they are no 
longer required for research purposes. Complete anonymity 
of the informants was secured and the report was written so 
that they could not be identified by their responses.42 
Because of the sensitivity of the topic, special considera-
tion was given to the spouses’ feelings and resources during 
the interviews.42 The study was financially supported by 
South Ostrobothnia Hospital District through a specified 
government transfer programme.

Data analysis

Grounded theory methodology guided data analysis, as  
this method is suitable for research looking for new 
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perspectives and descriptive theory.42 The method was also 
useful in describing the phenomenon of spousal coping fol-
lowing MI by means of concepts, categories, and their 
interrelationships.

A preliminary conception of the phenomenon emerged 
during the data collection. The inductive analysis consisted 
of three stages of coding; open, axial, and selective cod-
ing.42 Open coding involved transcribing the tapes and cod-
ing the data line by line while guided by the questions ‘what 
is happening here?’, ‘what does this describe?’ The result-
ant substantive codes and their properties with similar 
codes were grouped together to form 15 subcategories.

Axial coding started with an exploration of the contents 
and properties of each subcategory. Following that, connec-
tions between the subcategories were examined to see in 
which contexts and on what terms they appeared, what their 
causes and consequences might have been, and if certain 
things or factors seemed to concur.

The formation of final categories required recurrent 
returning to the original data. Constant comparative analy-
sis was used throughout the analytical process to ensure 
that the emerging theory fit the data. The analysis finally 
resulted in four main categories (Table 1).

During selective coding, exploring the contents of the 
categories and their connections, and their comparison with 
the notes written at an earlier stage of the analysis, pro-
duced a conception of the core phenomenon and social pro-
cesses. The notes helped to integrate connections between 
categories and to gain a perception of the social reality of 
the phenomenon.42 Finally, the selective stage of coding 
produced the core category, which combined all the catego-
ries created up to that point. This category was labelled 
‘Spouses’ coping pathways’.

The theory is further complemented by a suggestion of 
what causal, contextual, concurrent, and action-related fac-
tors might affect spousal coping. Causal factors are here 
defined as anything that has an effect or leaves some kind 
of mark on the phenomenon. Contextual factors are a set of 
condition in which spouses’ experiences take place and to 
which they respond through some form of interaction and 
emotion. Concurrent factors are those taking place at the 
same time with the primary phenomenon under study. The 

term ‘action-related factors’ refers to activities and interac-
tion related to the phenomenon.

Results

Structure of the substantive theory

The substantive theory, named ‘Spouses’ Coping Alongside 
MI Patients’, describes a long-lasting, dynamic coping pro-
cess (Figure 1). The core category “Spouses’ coping path-
ways” describes variation in spousal coping. It is associated 
with four main categories: (1) serene and balanced coping; 
(2) action-centred coping; (3) illness-centred coping; and 
(4) coping based on denial of illness. The theory also 
involves 15 subcategories (Table 1), and it is complemented 
by a suggestion of what causal, contextual, concurrent, and 
action-related factors affect spousal coping.

Factors affecting spousal coping

Causal factor. In this study, MI, along with its symptoms 
and complications, is seen as a causal factor. MI represents 
an unexpected change, which affects patients’ and their 
spouses’ life situation and creates emotional, cognitive, 
social, economic, and physical challenges. Spouses are 
compelled to adopt new functions and roles, previously 
occupied by patients.

Contextual factors. The process is further influenced by 
contextual factors. Home as a physical, emotional, and 
social environment is the first contextual factor in this study. 
Home represents a safe environment, where spouses can be 
themselves and share their challenges with other family 
members. On the other hand, spouses may also move 
through fear and insecurity at home as they worry about the 
progress of illness and experience their lack of knowledge.

The time continuum, 4 months and 12 months after MI, 
can be seen as another contextual factor. At 4 months post 
MI, spousal coping is characterized by confusion and inse-
curity. Wives and husbands have only just become aware of 
the seriousness of the patient’s condition, and they do not 
feel in control of the situation. They have a strong need to 

Table 1. Myocardial patients’ spouses’ coping pathways.

Serene and balanced coping Action-centred coping Illness-centred coping Coping based on denial of illness

Accepting illness as part of 
life

Maintaining family routines Living in terms of the 
patient’s illness

Denying the meaning of illness

A trusting attitude towards 
future

Stressing the importance of 
work

Worrying about 
deterioration of illness

Striving towards normalcy of life

A spiritual conviction as a 
resource

Satisfaction from helping the 
patient concretely

Living in fear of losing the 
spouse

Not dealing with the serious 
illness

Sharing difficult things with 
family members

Success in implementing new 
family roles

Experiencing hopelessness  
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maintain everyday routines and to bring the family situa-
tion back to normalcy. Already at 4 months, however, it is 
possible to discern four different ways of dealing with ill-
ness in the family. Instead of a single coping process, this 
study produces four different coping pathways. The same 
kind of attitudes towards the life situation and coping seem 
to persist within the four coping pathways to a considerable 
degree at 12 months post MI.

Concurrent factors. A number of concurrent factors also 
influence the coping process. The concurrent factors in this 
study consist of the patient’s condition, symptoms, physi-
cal and mental resources, mood, and success in self-care. 
They also involve the spouse’s health, mood, physical and 
mental resources, and work-life situation, as well as finan-
cial factors and other family members’ expectations and 
attitudes. Moreover, family lifestyle and the surrounding 
culture affect spouses’ coping.

Concurrent factors are of great importance for spousal 
coping. The formation of attitudes and coping pathways is 
clearly influenced by spouses’ conceptions of MI and of the 
patient’s physical and mental resources and rehabilitation, 
as well as by the degree to which spouses rate their own 
resources and illness-related knowledge as adequate. 
Spousal coping is also connected with patients’ progress in 
physical recovery.

Action-related factors. To add one more set of factors, 
spousal coping is seen to be shaped by action-related fac-
tors or the patient’s, spouse’s, and other family members’ 
everyday interaction and activities. Family dynamics and 
history of sharing various experiences, as well as family 
lifestyle and attitudes of significant others have a strong 
influence on spousal coping. MI changes the roles of some 
spouses, for example by increasing their responsibility for 
domestic chores. Their coping can be either promoted or 

Causal factors
Myocardial infarction 
as an illness

Contextual factors
Home as a physical, emotional 
and social environment
The time continuum, 4 and 12 
months after MI

The time continuum, 4-12 
months after MI

Action-related factors
Patient’s, spouse’s and 
other family members’ 
everyday interaction and 
activities

Concurrent factors
Patient’s condition, symptoms, 
resources and mood, spouse’s 
health, resources and mood, 
other family members’ 
attitudes, family lifestyle and 
culture

Figure 1. The substantive theory ‘Spouses’ Coping Alongside MI Patients’.
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complicated by family dynamics and intra-familial rela-
tionships. The essential question is how to share the chal-
lenges brought on by illness.

Spouses’ coping pathways

Serene and balanced coping. The first main category pro-
duced in this study, serene and balanced coping, has four 
subcategories: (1) accepting illness as part of life; (2) a 
trusting attitude towards future; (3) a spiritual conviction as 
a resource; and (4) sharing difficult things with family 
members.

Accepting illness as part of life describes a serene atti-
tude towards life. These spouses see their lives as meaning-
ful and they are able to accept MI as part of their family’s 
life. They regard illness as an inevitable change, which 
calls for adaptation. Their resources are not spent on worry-
ing. Instead, they examine the situation from a perspective 
typical of problem-focused coping: ‘The infarction is part 
of our family’s life, we just have to take it as something that 
needs to be studied and we just have to live with it.’

A trusting attitude towards future is represented by a 
positive and assertive approach to life. These spouses see 
future as a possibility or a challenge, and they have a strong 
sense of coherence. What these spouses have in common is 
hopefulness and trust in their coping: ‘Life goes on, the 
infarction was not the end stop, just a crossroads, tomorrow 
is another chance.’

A spiritual conviction as a resource is typical of older 
spouses. They have faced difficulties and illnesses previ-
ously in their lives and felt helped and comforted by prayer. 
Spouses with a strong spiritual conviction have the most 
serene attitude towards the situation. They trust in the 
power of prayer. They pray for strength to endure the threats 
and to be able to help their spouses. These spouses feel that 
God would challenge them only with tasks He knew they 
could handle: ‘We can’t do anything about the diseases, 
what comes was meant to come, and I have trust and I cross 
my hands and pray.’

Sharing difficult things with family members is impor-
tant. Balanced coping is associated with spouses’ courage to 
deal with their thoughts, feelings and fears regarding MI, 
and with their ability to share them with family members. A 
close relationship and mutual trust between family members 
facilitates discussion on illness and other serious issues. 
Interaction in these families is characterized by caring, shar-
ing and a feeling of belonging. Spouses feel emotionally and 
socially supported by their children and own parents: ‘When 
we talk about the infarction together, and about its effects on 
everyday life, it gives us strength. Sharing helps.’

Serene and balanced coping seems to be associated with 
experienced comprehensibility and manageability of the 
life situation. These spouses’ feeling of personal control is 
linked with a sense of coherence, positive mood state, and 
good psychosocial adjustment. Good cognitive, emotional, 

social, spiritual, and physical coping resources help spouses 
to master, tolerate, or reduce problems.

These spouses’ attitude towards MI as a life situation is 
calm already at 4 months post MI. They are committed to 
caring for the patient and actively seek information about 
the illness and its treatments and medication. A study of the 
time continuum reveals that a calm attitude towards MI and 
life changes at 4 months is linked with a serene attitude also 
at 12 months post MI. A problem-solving attitude and 
search for new information about MI and treatment options, 
combined with a sense of coherence, help to confront chal-
lenges and problems and result in effective coping at 12 
months. Earlier experience of dealing with difficult life 
situations through conversation with other family members 
further facilitates coping.

Action-centred coping. The second main category, action-
centred coping, was also found to involve four subcatego-
ries. They are: (1) maintaining family routines; (2) stressing 
the importance of work; (3) satisfaction from helping the 
patient concretely; and (4) success in implementing new 
family roles.

Maintaining family routines is important to spouses rep-
resenting this category, as it increases the feeling of safety 
and continuity of life. For spouses relying on action-centred 
coping, life is deemed easier if a degree of normalcy can be 
maintained. Their aim is to control the situation by keeping 
up daily routines. Spouses concentrate on concrete house-
hold chores and work, attempting to keep earlier made 
appointments and deadlines. On one hand, the adherence to 
routines can be seen as a possibility to avoid reflection on 
the seriousness of the situation or dealing with one’s feel-
ings; on the other, concrete activities may breed a feeling of 
success and increase spouses’ resources: ‘I recognize it in 
myself that I eagerly grab the chance to do some house-
work, so that I don’t have to worry about the situation.’

Stressing the importance of work characterizes the cop-
ing of spouses, who experience anxiety if staying at home 
with the recovering patient. For these spouses, contributing 
to work life is a relief, a symbol of their own coping. Often 
the whole family appreciates work over other values; for 
them, work and action are natural ways of coping: ‘Already 
my grandmother taught me that work is the best medicine 
for worrying, by doing you forget the fears and manage.’

Some spouses’ coping is promoted by their satisfaction 
from helping the patient concretely. They experience suc-
cess and an increase of resources when they are able to 
assist the patient with daily routines. These spouses feel 
that helping with their own hands, in concrete terms, helps 
them to fight their worries: ‘It makes me happy to help him 
by putting medicines into the tablet reminder and by 
reminding him of when to take the medicines’ and ‘I feel 
stronger and happier when I wash my husband’s back and 
hair in the sauna, he mustn’t lift his arms, that might cause 
chest pain.’
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Success in implementing new family roles also pro-
motes spousal coping. Many spouses have to take on some 
new tasks; their new roles may include the roles of a care-
taker or decision maker while maintaining their existing 
roles in the household. It is satisfying to succeed in tasks 
and roles, which used to be responsibility of the partner:  
‘I managed to change winter tyres, my husband gave 
instructions. I’m proud of myself.’

Action-centred coping may be associated with spouses’ 
need to postpone dealing with anxiety- and fear-inducing 
thoughts and emotions. Some spouses do not have the emo-
tional and cognitive resources to deal with the situation at 4 
months post MI. These spouses seem to feel that they did 
not receive adequate information about MI during the 
patient’s hospitalization. Because of their continued confu-
sion and anxiety, they do not have the energy to actively 
seek information about MI or treatments even afterwards. 
Avoiding dealing with the situation and concentrating on 
daily routines and normalcy seems to persist; these spouses 
were found to continue action-centred coping at 12 months 
post MI.

Spouses concentrating on action tend to avoid speaking 
about MI. One reason for the lack of conversation may be 
their worry that discussion might deteriorate the patient’s 
situation. Some spouses seem to think that talking might 
bring up fears and result in the patient’s depression or 
increase the risk of another MI. This lack of sharing may, 
however, impoverishes family interaction and dynamics.

Illness-centred coping. The third main category, illness-
centred coping, was found to involve the following subcat-
egories: (1) living in terms of the patient’s illness; (2) 
worrying about deterioration of illness; (3) living in fear of 
losing the spouse; and (4) experiencing hopelessness.

Living in terms of the patient’s illness means that some 
spouses resort to coping in terms of the patient’s illness. As 
MI encapsulates more of spouses’ time, their thought and 
action processes may become dominated by illness and by 
controlling or observing symptoms and obtaining relief. As 
mentioned above, it may cause reallocating roles and 
responsibilities. Some spouses’ daily lives seem to be 
shaped by observation of the patient’s symptoms and con-
dition. The importance of earlier life values is diminished 
and social participation becomes more limited. Many 
spouses give up social functions and stimulating hobbies to 
avoid leaving the patient alone for long periods. Social iso-
lation may then result because of restricted social contacts 
and limited ability or energy to undertake leisure activities: 
‘I’ve been staying home more, like on call, in case some-
thing happens, if something is needed fast’ and ‘When my 
husband goes for a walk, I always tell him to take the 
mobile phone with him. I call him, if he seems to stay long.’

Worrying about the deterioration of illness is typical of 
those spouses, whose partners increasingly suffer from 
chest pain or symptoms of congestive cardiac failure. These 

spouses feel powerless and frustrated, not being able to pre-
vent the onset or progress of symptoms. They consider it 
their important task to observe the patient’s condition and 
to ensure prompt hospital care, if necessary. Especially 
those spouses, whose partners suffer from congestive car-
diac failure or arrhythmia, feel burdened by their situation: 
‘ I must check how and what colour he is, how he is, and if 
he’s alive.’

It seems common that spouses live in fear of losing the 
spouse. They worry about an emergency situation, where 
they would not know how to act correctly. The fear of los-
ing the spouse is related with strong anxiety and stress, and 
it often results in sleeping disorders and social isolation:  
‘I sleep poorly, listening if my husband is breathing, some-
times I sit and watch him all night.’

In this study, experiencing hopelessness is typical of 
female spouses, who feel that they do not have the mental 
and physical resources required to assist and support the 
recovering patient. Many of these women suffer from 
chronic illness themselves. Their hopelessness and depres-
sion are accompanied by financial worries; in general, their 
coping experiences are characterized by melancholy, tired-
ness, hopelessness, and fear of the patient’s death. They 
often seem to feel that nothing can be done to overcome or 
change the situation. Again, concentrating on the patient’s 
illness often leads to social isolation or deprivation of social 
life. This illness-centred coping pathway is also marked by 
lack of stimulation and similarity of the days: ‘I’m so tired 
with all this financial difficulty, my partner’s infarction, 
and my own coronary heart disease make me depressed and 
anxious.’

The lives of these spouses seem to be centred around the 
partner’s MI; the meaningfulness of their lives rests on con-
trolling the patient’s symptoms. It is typical of illness-cen-
tred coping that spouses develop internal awareness of 
different physiological and psychological clues that demand 
their attention and possibly medical intervention. They are 
afraid of the partner having another MI or dying.

The study of these spouses’ attitudes at 4 months and 12 
months post MI reveals that at 4 months, spouses worry 
that the situation might be repeated, constantly observing 
the patient’s condition. Still, they feel that they have good 
mental and physical resources to cope with the situation. At 
12 months, however, their daily lives are affected by 
exhaustion. Recovery has not always progressed as antici-
pated; patients still suffer from chest pain, arrhythmia, or 
symptoms of congestive cardiac failure. Patients’ deterio-
rating condition depletes spouses’ resources and causes 
depression.

Coping based on denial of illness. The last main category, 
coping based on denial of illness, comprises the following 
subcategories: (1) denying the meaning of illness; (2) striv-
ing towards normalcy of life; and (3) not dealing with seri-
ous illness.
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Denying the meaning of illness is rather common. Many 
spouses tend to deny the seriousness of MI; they do not deal 
with the situation, but attempt to ignore and forget it instead. 
They minimize the problems, signs, and symptoms caused 
by the illness. They also avoid talking about their feelings 
or even thinking about health problems. This may lead to 
interaction problems between the partners: ‘Better not to 
think about the infarction at all − as if it didn’t exist any-
more’ and ‘When I don’t think about the illness, I don’t get 
stressed. Don’t have the energy to think about it.’

Striving towards normalcy of life is common in spouses, 
who deny the effect of MI on family life and roles. Instead, 
they make an effort to continue the same kind of life as 
before the partner’s illness. In these families, both spouses 
strongly adhere to their earlier roles and functions; family 
dynamics do not change much. Emotions are often hidden, 
unrecognized, even lacking: ‘Life goes on like earlier, the 
same tasks and the same system as usual.’

Not dealing with serious illness can be considered prob-
lematic both for the individual (spouse) and family. It is 
typical of these spouses that they lack the mental resources 
to deal with the serious situation alone. As they do not 
know how to discuss MI with the patient either, they expe-
rience loneliness. Their reticence might be explained by a 
wish to avoid inducing anxiety in other family members 
and also by their concern that the partner would not be able 
to deal with the situation constructively: ‘It’s so difficult to 
talk about the infarction, you make the other person so sad, 
it is so hard.’

Some couples do not discuss MI at all, but choose to 
remain silent. They deny the presence of serious illness and 
try to minimize the symptoms and consequences. Their denial 
seems to be based on fear; MI and the potential complications 
are experienced as so frightening and anxiety inducing that 
the partners are unable to deal with the issue. It seems com-
mon that both the patient and spouse in the same family, lack-
ing the resources and ability to discuss the illness, tend to 
deny the seriousness of the situation. Their coping is charac-
terized by mechanical concentration on the maintenance of 
normalcy in daily life. This study reveals that these couples 
maintain the attitude of denial up to 12 months post MI.

Discussion

This study has produced a substantive theory named 
‘Spouses’ Coping Alongside MI Patients’, which describes 
spousal coping following MI. The core category “Spouses’ 
coping pathways” consists of four main categories: (1) 
serene and balanced coping; (2) action-centred coping; (3) 
illness-centred coping; and (4) coping based on the denial 
of illness. From a theoretical perspective, spousal coping 
can be seen as a dynamic process, a coping pathway, whose 
formation depends on the patient’s illness, resources, and 
rehabilitation, as well as on the spouse’s own resources and 
mood and on the attitudes of other family members.

It can be proposed that the serene and balanced coping, 
as described in this study, is the most effective coping path-
way. It represents problem-focused coping, considered 
effective by Lazarus and Folkman4 and involves assertive 
dealing with MI and with the changes brought on by illness. 
The serene and balanced coping pathway is characterized 
by spouses mutually dealing with MI as an illness and a 
new situation. Earlier studies have also shown how coping 
with a difficult situation is facilitated by spouses’ ability to 
openly communicate and discuss their feelings.40,44−47

Action-centred coping, which was found to be another 
useful solution from the spouse’s perspective even 4 months 
post MI, gives time to gather one’s resources and face the 
new challenges. If prolonged, however, this pathway may 
impede dealing with feelings and limit open interaction 
between spouses. The same risk is involved in the coping 
pathway based on denial of illness. The situation is not dis-
cussed or dealt with and spousal interaction may remain 
shallow. Svedlund and Danielson40 had a similar finding in 
their study of afflicted women’s narratives; spouses did not 
share their experiences of the situation. Several other stud-
ies have also reported communication deficiency between 
MI patients and their spouses.10,12,24,30,48 This may be due to 
difficulty in meeting each other’s emotional needs in a 
stressful life situation.1,30,40

The fourth spousal coping pathway that emerged in this 
study, illness-centred coping, may end up with narrowed 
life options, melancholy, and hopelessness. These spouses, 
lacking awareness of patients’ physical and mental 
resources, are unable to support them. Spouses’ own 
resources apparently become depleted within a year of 
intensive observation of the patient accompanied by their 
own chronic illnesses. Similarly, Casarini et al.20 point  
out that exhausted spouses are not able to seek out their 
own resources.

It is important for nurses to pay attention to certain char-
acteristics shared by action- and illness-centred coping and 
coping based on denial of illness. Spouses enacting these 
coping strategies evidently have problems in dealing with 
their emotions concerning the partner’s MI and changes in 
their life situations. Lacking the necessary emotional, cog-
nitive, and physical resources to deal with the situation, 
they deny the seriousness of the situation and concentrate 
on action and maintenance of daily routines. The same kind 
of denial behaviour is described by Lazarus and Folkman:4 
emotion-focused coping occurs when persons conclude 
that there is nothing that can modify the emotionally threat-
ening situation. They respond by avoidance, minimization, 
distancing, selective attention, venting feelings, and 
increasing physical activity.

Coping pathways over time

The causal, contextual, concurrent, and action-related fac-
tors discussed earlier is this article are present in all the 
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coping pathways described. MI is the causal factor, which 
affects all spouses’ emotional, cognitive, social, and physi-
cal resources. Earlier experience of dealing with difficult 
situations is significant; those spouses, who have earlier 
been able to cope with difficult life situations and to discuss 
them with family members, are able to face new challenges 
in a more serene and courageous manner. In contrast, 
spouses, who in earlier difficult situations have coped by 
denial or by trying to forget, attempt to deal with anxiety by 
concentrating on action and daily routines. Some spouses 
experience powerlessness and fear; they may live in terms 
of the patient’s illness or deny its existence.

The four coping pathways were examined in light of the 
time perspective (4 and 12 months). In serene and balanced 
coping, the time continuum seems to be associated with 
spouses’ resources and possibility to gain more information 
about MI and treatments. Both the spouses’ knowledgeabil-
ity and serenity increases with time. Similarly, spouses rep-
resenting action-centred coping apparently consider it 
increasingly important to maintain daily routines and to 
learn more about the tasks they have overtaken from their 
partners. In their own experience, they cope more effec-
tively at 12 months. It seems that in these two coping path-
ways, the increased information and skills are associated 
with a sense of coherence and with increased resources and 
control over the situation.

Illness-centred coping and coping based on denial of ill-
ness also seem to be linked with time, in a more negative 
sense. Spouses representing these coping pathways experi-
ence depletion of mental and physical resources and 
increased hopelessness and depression over time. The 
experienced loss of resources is associated with the patient’s 
deterioration. Similar findings have been reported in earlier 
studies.32,33,49

Methodological considerations

The grounded theory method proved suitable for the pur-
poses of this study. In general, research trustworthiness and 
rigour can be evaluated by examining its transparency, 
accuracy, and usefulness. The credibility of this study was 
improved by turning back to the original data several times 
during the analysis.42 Theoretical sampling increased trust-
worthiness, as the participants were selected on the basis of 
their personal experience. The interviewees were capable 
of reflecting on their experiences and were willing to 
participate.42

Data collection and analysis were described in detail,42 
and the results illustrated by one table and by the subjects’ 
original words,50 which further increased trustworthiness.42 
The continuous comparison method and recurrent returning 
to data and notes during the analysis enhanced the rigour of 
this research.42,51

Study limitations are connected to the specific context 
and time of data collection. The substantive theory 

described above is based on the analysis of interviews con-
ducted in years 2006−07. To increase reliability and to ten-
tatively explore the proposed continuity of spousal coping 
three years post MI, the investigator asked four spouses to 
write an essay to describe their coping. These essays indi-
cated continuity of the coping pathways.

Conclusions and recommendations

This discussion highlights the need to pay more attention to 
family dynamics and spouses’ everyday coping following 
serious illness in the family. As goes without saying, the 
better the family dynamics and intra-familial relationships, 
the greater the general wellbeing of family members. 
Family nursing interventions need to be redirected at 
strengthening family functioning by means of counselling 
and support.2,22,50,52 Well-timed counselling can help family 
members seek out and apply new solutions for their prob-
lems and set out their priorities.50,52 Nurses are especially 
encouraged to focus on supporting the coping of those 
spouses, who tend to deny or belittle MI and its effect on 
family life. We propose that these spouses should meet a 
rehabilitation nurse and participate in group counselling 
some 4 months post MI.

The substantive theory constructed, ‘Spouses’ Coping 
Alongside MI Patients’, can be applied to develop support 
and counselling interventions to promote the coping of MI 
patients’ spouses. The theory and study generate new 
knowledge for nursing staff on MI patients’ spouses’ cop-
ing experiences, and the contributing factors over a long 
period of time. The theory brings to light causal, contex-
tual, and concurrent factors that affect spousal coping expe-
riences. The identification of these factors is important in 
nursing practice to support spouses, as is the identification 
of those spouses, who are not able to deal with their feel-
ings concerning MI or to discuss the issue with patients or 
other family members. These spouses are likely to benefit 
from empowering and supporting counselling. The theory 
may also be useful for nursing education, to help nursing 
students to gain insight into MI patient’s spouses’ psycho-
social coping. In future it is important to examine the 
empirical fit of the theory and to systematically test it in 
nursing practice. New findings may also be generated if 
spouses’ experiences are explored over a longer period of 
time.

Appendix 1

Themes of interviews

At 4 months post MI
Spouses’ experiences of their own coping following dis-

charge of MI patients
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Individual physical, mental, social and financial factors 
affecting spousal coping

Factors promoting coping
Factors interfering with coping
Coping as action

At 12 months post MI
Spouses’ experiences of their own coping alongside MI 

patients at 12 months post MI
Individual physical, mental, social and financial factors 

affecting spousal coping
Factors promoting coping
Factors interfering with coping
Coping as action
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