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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Insjuknandet av MI kan ses som en livstraumatisk händelse där debuterade 

symtom är individuella. Detta kan påverka personers upplevelser och tiden efter en MI. Det 

övergripande Syftet var att genomföra en syntes av rådande kvalitativ evidens inom 

vårdvetenskap om upplevelser av tiden efter att ha genomgått en hjärtinfarkt. Metod. 

Studierna var framtagna i databaserna CINAHL och MedLine. De kvalitetsbedömdes med 

hjälp utav CASP. Meta- etnografiskdesign användes vid syntetiseringen. Resultat. 14 studier 

syntetiserades. Dessa bedömdes ha en god kvalitet. Sju teman analyserades fram: sökandet 

efter förklaringar, sökandet efter information, insikten om livets förgänglighet, kroppens 

begränsningar, vardagens begränsningar, strategier för att hantera vardagen, stödets 

inverkan på vardagen. Information och stöd behövdes för hantera upplevelser och gynna 

återhämtningen. De var mer medvetna om sin kropp och existens. Begränsningar som 

uppkom accepterades samt hanterades olika hos informanterna. Slutsats. En djupare 

förståelse om upplevelser av tiden efter en MI behövs för att kunna ge ett bra stöd till 

personerna. 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, Upplevelser, Metasyntes 
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ABSTRACT 

Background. The onset of MI can be seen as a life traumatic event which debuted symptoms 

are individual. This may affect people's experiences and the time after MI. The main aim 

was synthesis qualitative evidence in nursing science of experience the time after having 

undergone a MI. Method. The studies were searched for in the databases CINAHL and 

MedLine. Their methodological quality was assessed with the help of CASP. Noblit and 

Hares description of Meta-ethnography inspired the synthesis. Results. 14 studies were 

included in the syntehsis and they were judged to be of a good quality. The intepretation 

indicated the precenes of seven themes: the search for explanations, the search for 

information, awareness of the transience of life, the body's limits, daily limits, strategies for 

dealing with everyday life of importance for the men and womens experience. Information 

and support needed to deal with experiences and promote recovery. They were more aware of 

their body and existence. Restrictions that arose was accepted and handled differently in the 

informants. Conclusion. A deeper understanding of women’s and Men’s experiences of the 

time after MI is needed to provide a good support to the people.  

Keywords: Myocardial infarction, experience, recovery, Meta- synthesis  
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Introduktion 

Hjärt- och kärlsjukdom en är vår tids största folksjukdom och varje år dör cirka 17 miljoner i 

hjärt- kärlsjukdom, där diagnosen hjärtinfarkt är den största risken för en dödlig utgång 

(Word Health Organisation, 2011). I Sverige enbart insjuknar årligen cirka 37000 mäniskor i 

hjärtinfarkt, eller Myocardial Infarkt som vidare i texten kommer förkortas MI. Cirka 10000 

av dessa dör (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Hjärt- och lungfonden (2011) har antalet personer 

som dör i MI minskat de senaste 15 åren, detta gäller för både män och kvinnor. Dock kan en 

blygsam minskning av antalet svenska kvinnor som drabbas av MI ses (ibid). Då vården idag 

är bättre på att rädda människor från att avlida i sin MI måste den också bli bättre på att 

rehabilitera och minska återinsjuknandet för en ny hjärtinfarkt (Hjärt- Lungfonden, 2011). 

Idag läggs mycket resurser från hälso- sjukvård på att försöka eliminera riskfaktorer så som 

rökning, högt blodtryck, höga blodfetter och på att främja en ökad fysisk aktivitet. Emellertid 

har de gynnande interventionerna riktat mot riskfaktorer inte fallit ut så positivt som förväntat 

(Socialstyrelsen, 2008). Detta kan bero på att många av de rekommendationer patienter får 

baserar sig på att de ska ändra sina levnadsvanor radikalt (Billing, 2000). Enligt Billing (ibid) 

är det således viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen förutom sin medicinska och 

omvårdnadskompetens även besitter pedagogisk och psykologisk kompetens för att 

patienterna skall kunna stödjas till livsstilsförändring.  

Hälso- och sjukvårdpersonalen behöver också kunna se individen i sitt sociala sammanhang 

och ta hänsyn till individens upplevelser och handlingsstrategier (ibid). Kunskap om 

individers upplevelser efter en MI är av vikt för att kunna hjälpa dem till livsstilsförändringar 

och för att förhindra ett återinsjuknande. Majoriteten av publicerad forskning inom området 

är genomförda utifrån ett positivistiskt perspektiv (studier med kvantitativ design) och 

fokuserar därför inte individernas upplevelse och/eller erfarenheter av tiden efter en 

hjärtinfarkt. På senare tid har dock studier som redogör för  en kvalitativ design publicerats 

men endast en metasyntes inom området har kunnat lokaliseras (Hildingh, Fridlund, Lindell, 

2007). Enligt Woodend (2007) så kan meta-synteser fungera som ett viktigt metodologiskt 

verktyg till exempel då det gäller att göra forskningen mer tillgänglig för kliniskt verksamma 

sjuksköterskor. En meta-syntes inom området torde kunna leda till ökad kunskap och skapa 

en djupare förståelse av upplevelser tiden efter att ha genomgått en MI men också informera 

om hur de hanterar livet efter händelsen. Kunskap som härrör från studier som genomförts 

med en kvalitativ design kan även vägleda oss mot en bättre kvalité i det praktiska 

omvårdnadsarbetet. 
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Litteraturgenomgång 

Gassner, Dunns och Piller (2002) menar att personer som har drabbats av en MI med all 

sannolikhet genomgår en livstraumatisk och livsavgörande händelse. De som drabbas kan 

uppleva MI som en plötslig och våldsam händelse. En känsla av maktlöshet kan infinna sig 

som både kan vara oroande och skrämmande och som resulterar i en krisreaktion för den 

drabbade personen (Gassner, Dunns & Piller, 2002). Kunskap kring och en medvetenhet om 

personers upplevelser efter en MI tordes kunna hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att stödja 

individen att handskas med den livtraumatiska och livsavgörande händelse de genomgår eller 

har genomgått. 

De symptom som ibland föregår en MI kan vara högst individuella och se mycket olika ut 

vilket kan innebär att patienterna inte alltid sätter symptomen i relation till hjärtat (Gassner, 

Dunns & Piller, 2002). Detta tydliggörs bland annat i en studie av Brink, Karlsson och 

Hallberg (2002a) där det framkom att patienterna visste att något hade hänt men de kunde 

inte säga vad. Trots att de kände att något var fel förträngde vissa informanter den akuta 

känslan att något var fel med deras kroppar och fortsatte med sina vardagliga sysslor. Detta 

fördröjde avsevärt tiden innan de sökte hjälp (ibid). I en annan studie av Mierzynska och 

kollegor (2010) framkom att de varningssignaler som hade visat sig en tid innan 

hjärthändelsen hade ignorerats av en del av informanterna vilket resulterade i en chock 

reaktion när de fick besked på att de drabbats av MI. Enligt Lindwall (2011) så kan en akut 

hjärthändelse resultera i att personer upplever ett fysiskt och socialt hot mot sin existens men 

det kan även innebära en förlust av sin trygghet (ibid). Några av dessa studiers resultat 

indikerade också att flera emotionella känslor kunde uppkomma efter en livshotande 

hjärthändelse så som MI. En frustation kunde skapas då de blev påminda om sin egen 

dödlighet samt att deras vardagliga funktion hade förändras. (Mierzyńska, et al. 2010; 

Lindwall, 2011). Detta kunde sedermera ibland förvärras vid deras sjukhusvistelse då MI 

konsekvenser nådde djupt in i framtiden och då även negativt påverkade deras livskvalitet 

(Mierzyńska, et al. 2010). Allvaret av att ha drabbats av en MI och dess konsekvenser kunde 

också bidra till att individen genomförde olika livsstilsförändringar för att på så sätt förbättra 

sin livskvalitet (Baldacchino, 2011). Enligt Stewart och kollegor. (2000) behövde en del 

personer genomföra radikala livsstilsförändringar. Detta kunde gällda såväl kost, motion och 

att sluta röka, vilket i sin tur kunde leda till ännu mer emotionell stress men också att 

konflikter uppstod mellan dem och dess anhöriga. (Stewart et al. 2000). Stewart och kollegors 

resultat (2000) tydliggjorde också att förnekelse eller förvirring var vanligt förekommande 
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emotionella reaktioner efter en MI. Reaktionerna tordes bero på att de upplevde förlust av 

kontroll över sin situation och att de nu var fysiskt svagare. (Stewart et al., 2000). Billing 

(2000) menar att i dessa situationer räcker inte teoretisk kunskap och motivation för att 

individens praktiska vardagsliv ska förändras efter en hjärthändelse. Färdigheter i att kunna 

handskas med negativa känslor som stress, oro och ångest och att aktivt lära sig att bete sig på 

ett annat sätt krävs. Detta måste ske med hjälp av professionell ledning. Samtidigt måste 

hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om och ta hänsyn till individens olika 

personlighetsdrag och beteenden (ibid). Denna kunskap tordes sedermera kunna ligga till 

grund för sjuksköterskans beslut av interventioner som fokuserar på individers egen förmåga 

att stärka och omvärdera sina handlingsstrategier. 

 

Shemesh och kollegor (2001) påvisade med sin studie att det är av stor vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen är uppmärksamma på de personer som har svårt att kognitivt och 

emotionellt anpassa sig till den nya situationen efter en MI. De positiva effekterna med en 

god medicinsk vård kunde annars bli begränsade. Personerna kunde exempelvis ha fel 

uppfattning orsaker och dess konsekvenser gällande sin MI. Sådana föreställningar kunde hos 

en del personer leda till långvarig ångest och depression, vilket begränsade det preventiva 

förebyggandet för en ny MI (ibid). Enligt Sanderson, et al (2009) var det en förvånansvärd 

liten del av informanterna som hade kunskap om vad som hade hänt deras hjärta vid hemgång 

från sjukhuset. Vilket väckte oro hos forskarna om att informanterna inte förstod allvaret av 

sin hjärthändelse och att en ny MI kunde infinna sig i framtiden. Gassner, Dunn och Piller 

(2002) visade att informanterna trodde att det var något i deras livsstil som orsakat MI. 

Orsaker de angav kunde vara kunde vara stress, fysiska ansträngningar, skada, känslighet i 

familjen, viktökning, rökning eller alkohol samt degenerativa processer. Det var få som 

associerade sin MI till andra kardiologiska riskfaktorer så som högt blodtryck, högt 

kolesterolvärde, diabetes eller stillasittande livsstil (ibid). I French, Maissi & Marteau, (2004) 

studie framkom att informanterna koncentrerade sig på en enda förklarande orsak till sin MI, 

vilket var stress medan andra tänkbara orsaker så som kost och motion inte reflekterades över 

alls. Få kontroll och kunna bearbeta alla sina begränsningar tordes vara en orsak enligt 

författarna i studien varför patienterna endast tänkte på en orsak till sin MI. (ibid). Forskarna 

i studien fann att patienterna först och främst prioriterade frågan ”varför har just jag drabbats” 

snarare än orsaken till att de hade drabbats. Förklaringen till detta menade forskarna kunde 

bero på att MI räknades av patienterna som en akut händelse snarare än en kronisk process 
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som hade resulterat i en MI (French, Maissi & Marteau, 2004). Även informanterna i studien 

av Brink, Karlsson och Hallberg (2002a) visade sig att fokusera frågan ”varför just jag” och 

de hade svårt att se sambandet med att ha drabbats av en MI trots tidigare problem med 

hjärtat (ibid). Det ter sig därför viktigt att undersöka och ta del av patienters uppfattningar 

och/eller upplevelser om tiden efter en MI då detta ökar möjligheten för sjukvårdspersonal att 

kunna stötta patienterna i denna emotionella och existentiella process.  

 

Behovet att känslomässigt kunna anpassa sig till de biologiska förändringarna och deras 

sociala roll som följer efter en MI har visat sig att variera och att detta kan påverka 

återhämtningsprocessen (Bowman, Watson & Trotman-Baeasty, 2004; Baldacchino, 2011). 

Det finns generellt lite forskat om personers upplevelser av tiden efter en MI själva 

återhämtningsfasen. Majoriteten av de studier som går att lokalisera ter sig ha fokuserat på 

kvinnors upplevelse och få koncentrerar sig på mäns upplevelser efter en hjärtinfarkt.  

Roubeck, Furze, och Thompson, (2001) fann att deltagarna i deras studie uppfattade det som 

svårt att utföra vissa aktiviteter utan att de samtidigt blev påminda om sin MI. Problem så 

som bröstsmärta, andfåddhet och trötthet blev betydande faktorer som kunde påverka deras 

livskvalitet negativt (ibid). I studien av Mierzyńska, et al. (2010) framkom att en försämrad 

livskvalitet och hög nivå av stress påverkade deltagarnas förmåga att uppnå sina livsmål 

vilket i sin tur lede till ångest. Mierzyńska, och kollegor (2010) påpekar att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bör vara uppmärksamma speciellt på problemet ångest efter en MI då 

det ökar risken för att personen drabbas av en ny MI. I Alsén, Brink och Persson (2008) 

studie var tröttheten ett nytillkommet problem hos informanterna efter deras MI. De beskrev 

sin trötthet som ett oförklarligt symtom som orsakade att de kände sig stressade. Känslan av 

trötthet var en ny sorts trötthet som påverkade deras fysiska, kognitiva och sociala funktioner. 

Således ter det sig som att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om att 

både ångest och onormal trötthet kan vara vanligt förekommande i återhämtningsfasen efter 

en MI.  

Tiden efter en MI torde kunna upplevas som en viktig återhämtningstid. Hilding, Fridlund 

och Lindell (2007) visade i sin meta-syntes att återhämtningen inledningsvis präglades med 

förlust av kontroll men som med tiden anpassades med hjälp av olika strategier (ibid). 
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 Enligt Hildingh, Fridlund och Lindell (2007) kunde kvinnorna efter att ha drabbats av en MI 

uppleva av att deras kontroll och existens hotades vid upplevda hälsoproblem vilket i sin tur 

kunde resulterade i känslor av osäkerhet och förlust. Kvinnorna försökte starkt orientera sig 

till sin familj för att få kontroll. De ville skydda sin roll genom att de tog ansvaret för sina 

hem och tog hand om andra. Då en del kvinnorna inte nådde upp till dessa mål skapades en 

inre konflikt hos dem. Detta kan förklara Kristofferzon, Löfmark och Carlsson, (2003) 

resultat som visade att få kvinnor fick hjälp med hushållet av informella vårdgivare jämfört 

med män. De ville skydda sin självständighet och var rädda att de skulle förlora sin makt och 

status. (ibid). 

Ett annat hot mot att få kunna kontroll över vardagen och kunna hantera vissa situationer var 

den nedreglering kvinnorna upplevde. Detta gällde nedreglering av såväl familj, vänner, 

vårdpersonal som dem själva. Anhöriga var ofta överbeskyddande samt att de själva hade 

tendens att minimera sig själva och sin sjukdom. Möte med sjukvårspersonal kunde skapa en 

känsla att de blev sidosatta. Deras oro togs inte på allvar och informationen de fick utav 

vårdpersonalen var vanligtvis bristfällig och koncentrerades mest på män. (Hilding, Fridlund 

& Lindell, 2007). Detta kan bekräftas i Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2003) 

litteratursammanställning där kvinnor upplevde att de fick mindre information om sjukdomen 

och rehabilitering än män. Vilket kunde leda till en misstro mot vården då ingen lyssnade på 

frågor angående deras hjärtproblem (ibid). Hildingh och Fridlind (1997) visade att stöd från 

vårdpersonalen var bristfällig i början av återhämtningen men blev bättre med tiden, vilket 

kunde bero på att relationen mellan patient och vårdare blev bättre (ibid). Enligt Hildingh, 

Fridlund och Lindell (2007) var det viktigt att kvinnorna accepterade sin hjärtupplevelse och 

dess konsekvenser. De behövde anpassa sig till sin hjärthändelse och göra omorienteringar i 

sin vardag. Detta gällde oavsett om de var nöjda med situationen eller inte. Denna insikt 

kunde skapa en inre styrka hos kvinnorna som var tillräckligt stark för att göra förändring i 

vardagen och återfå kontroll. De strävade efter balans i vardagen samt upprätthålla en sund 

relation mellan sig själva och deras kroppar (Hilding, Fridlund och Lindell 2007). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en stor vikt att hjälpa personer efter en MI att hitta sin styrka för att 

få kontroll över sin vardag. Det krävs att sjukvårdspersonalen lyssnar och ger det stöd 

personerna behöver. 

Förutom vikten av support och stöd från hälso-och sjukvården så har studier påvisat att 

erhålla stöd från anhöriga också kan påverka hur personer återhämtar sig efter en MI. 

Personer som har drabbats av en MI och får stöd från sina anhöriga har förknippats med ett 
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bättre upplevd hälsoresultat och en minskad risk för depression. (Let et al, 2007). Det har 

också visat sig att posttraumatisk stress minskade om det fanns stöd från anhöriga (Doerfler, 

1997). Enligt Stewart et al (2009) kunde brist på stöd skapa en upplevd känsla av stress och 

oro i återhämtningen efter MI. Baigi et al. (2008) har gjort en kortsiktig uppföljning på 

patienter med misstänkt eller manifest MI. Deras syfte var att jämföra uppfattningen av 

känsla av sammanhang samt socialt närverk i förhållandet till sociodemografiska variabler. 

Det visade sig att socialt stöd och nätverk var en viktig faktor för att känna känsla av 

sammanhang efter en MI. Den sociodemografiska variabeln har ingen större inverkan. Dock 

fanns det en variation mellan män och kvinnor. Männen i studien rapporterade ett ökat 

praktiskt stöd från sin familj medan kvinnor upplever en minskning på grund av konflikt i 

deras sociala roller (ibid). Samtidigt som Brink, Karlson & Hallberg, (2002b) studie visade 

att kvinnor som hade ett stort och stödjande nätverk upplevde en bättre livskvalitet. De kunde 

förlita på sig mer på sin egen förmåga att hantera sitt vardagsliv och därmed gynna 

återhämtningsprocessen(ibid). Enligt Baigi et al (2008) kunde en bättre förutsättning för 

personer med MI skapas då anhöriga hade mer insikt och kunskap över var de befann sig i sin 

återhämtning. Lika så gällde det att hälso- och sjukvårdspersonal hade regelbundna 

uppföljningar och nära kontakter med personer och dess nätverk för att förhindra en ny MI. 

(ibid) Ett positivt tänkande där både individen och dess närstående inser vad som kan 

förändras och inte kan förändras är av vikt för att kunna hantera den nya situationen och 

minska risken för återinsjuknande (Billing, 2000). En fördjupad förståelse hur tiden efter en 

hjärtinfarkt upplevs behövs för att kunna stötta personer i sin nya vardag. Vårdpersonal kan 

då hjälpa dem att se återhämtningen som positiv. En metasyntes av kvalitativ design skulle 

kunna bidra till detta. Enligt Aveyard (2010) bidrar tolkning av flera kvalitativa studiers 

resultat till en större kunskapsbas än vad enskilda studier inom området gör Aveyard (2010). 
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Syfte 
Det övergripande syftet är att genomföra en syntes av rådande kvalitativ evidens inom 

vårdvetenskap om upplevelser tiden efter att ha genomgått en hjärtinfarkt. 

Det specifika syftet är att: 

- Granska och bedöma den metodologiska kvalitén i de inkluderade studierna. 

 

Design 
Denna meta-syntes tar avstamp från det naturalistiska perspektivet. Polit och Beck, (2012) 

menar att inom detta paradigm så skapar individen sin egna mentala verklighet och att 

människan kännetecknas av en inneboende komplexitet och förmågan att skapa sina egna 

upplevelser och tankar. Vad som är ”sann kunskap eller vad ”sanning är” bestäms därför 

enligt detta sätt att se på världen av flera olika sammansatta verkligheter. För att kunna förstå 

människans upplevelser och erfarenheter behövs en dynamiskt och holistiskt förhållningsätt 

och det induktiva förhållningsättet är primärt i en kvalitativ design. Detta innebär att 

forskaren ska eftersträva en djup förståelse av individens upplevelser och subjektiva 

verklighet (ibid). 

 

Sök-strategi 
En bibliografisk sökning genomfördes de båda databaserna MedLine och CINAHL då dessa 

indexerar majoriteten av de vetenskapliga artiklarna inom vårdvetenskap (Aveyard, 2010; 

Polit & Beck, 2012). Litteratursökningen genomfördes strukturerat, systematiskt och utifrån 

en stegvis process inspirerad av Abad-Corpa et al. (2010) beskrivning. I steg ett var 

sökningarna genomförda i CINAHL och MedLine fokuserade på publikationer som inte var 

äldre än tio år. Detta val gjordes för att kunna försäkra att rätt ord hade valts eller om några 

specifika ämnesord behövde läggas till i sökningarna. Denna initiala sökning tydliggjorde att 

de valda söktermerna sannolikt räckte till för att lokalisera studier av relevans för detta 

arbetets syfte. I steg två utökades sökningen till att täcka åren 1992 – 2012 för att på så sätt 

försäkra sig om att relevanta artiklar kunde lokaliseras. Följande inklusions-kriterier 

användes: 

- Publicerade de senaste tjugo åren (1 juni 1992 till den 30 juni 2012)  
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- Publicerade i en vetenskaplig ”Peer-Reviewed” tidskrift riktad mot ämnesområdet 

vårdvetenskap (Scientific Nursing Journal)  

- Publicerade på engelska. 

- Publikationen redovisar för en forskningsstudie som använt en kvalitativ design 

- Publikationen svarar mot denna studies syfte, behandlar således vuxnas personers (>18 år) 

upplevelsen av livet efter att ha genomgått en hjärtinfarkt. 

 

I databasen CINAHL användes sökord så som: ”ethnography”, ”phenomenology”, ”grounded 

theory”, ”narrative analysis”, ”experience” ”Qualitative studies”, ”Reseach”, ”thematic 

analysis” och ”tape-recording” för att inte missa studier utförda med en kvalitativ design 

(Wilczynski, Marks & Haynes, 2007). I MedLine utnyttjades färre metodiska indextermer än 

i CINAHL så ledes användes här: ”qualitative research” och ”interviews” (Polit & Beck, 

2012) men för att försäkra sig om att artiklar som redogjorde för studier med kvalitativ design 

inte missades så genomfördes även en sökning med de metodtermer som hade använts i 

CINAHL sökningen. 

Specifika ämnesord som kombinerades i de två olika databaserna var valda genom att 

identifiera de begrepp som var bärande för den aktuella metasyntesen. Därefter har det gjorts 

en genomgång av andra metasyntesers termer och bärande begrepp inom området för att se 

vilka ord som skulle kunna vara relevanta. De sökord som togs fram var: ”Myocardial 

infarction” ”recovery”, ”rehabilitation” och ”interviews”. De olika ämnesorden skiljde sig 

dock mellan de olika databaserna men samma sökprofil var använd. De sökord som 

representerade en kvalitativ ansats kombinerades först med Boolenskan AND ”Myocardial 

infarktion”. Där efter kombinerades ämnesordet ”Myocardial infarction” med de andra 

ämnesorden som var funna med Boolenskan AND och OR. Sökningarna var även utförda i 

fritext för att undvika att relevanta artiklar för ämnet skulle missas. Vid vissa kombinationer 

av ämnes ord var antal artiklar så pass stort att de inte kunde läsas igenom. Därför valdes det 

att lägga till ämnesordet ”Nursing” och ”Nursing” i fritext för att begränsa sökningen. 

Sökning i CINAHL presenteras i bilaga 1 

Resultatet av de genomförda sökningarna laddades ner till datorn och sparades i en mapp för 

respektive databas. Fulltext referenser från respektive databas som via abstraktet svarade mot 

detta arbetes syften laddades ner för att i nästa steg kunna screenas. Sökprocessens alla delar, 
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till exempel datum för sökning, sökord, antal träffar, antal duplikationer etc., 

dokumenterades.(Bilaga 1).  

Screening 
Tänkbara publikationer granskades (screenades) först via titel och om denna verkade svara 

mot denna metasyntes syfte samt inkluderings kriterier lästes artikelns abstrakt – 

sammanfattning och när även denna stämde så laddades artikeln ner eller beställdes via 

biblioteket. I de fall då informationen i titel eller abstrakt inte gav tillräcklig information så 

lästes artikeln i sin helhet för att slutligen kunna avgör om den verkade svara mot arbetets 

syfte: upplevelse av tiden efter att ha genomgått en hjärtinfarkt. Sammanlagt var det 78 

studier som granskades. 19 studier inkluderades då de svarade mot arbetes syfte. Vid senare 

tillfälle exkluderades ytterligare 5 studier då 2 studier inte kunde urskilja MI informant och 

anhörig, samt 3 studier som inte kunde urskilja MI informanter och informanter som drabbats 

av en annan hjärthändelse.(Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 5) 

Kvalitetsgranskning 
Enligt Thomas och Harden (2008) bör kvalitén på den forskning som redogörs i de 

inkluderade studierna granskas och bedömas för att kunna utesluta att otillförlitliga slutsatser 

dras i metasyntesen. Det finns för närvarande delade meningar om och hur kvalitén bör 

bedömas vid en metasyntes (Polit & Beck, 2012; Atkins et al, 2008). Svårigheter finns också 

med hanteringen och syntetiseringen av kvalitativa studier, vad som räknas som uppgifter 

eller fynd och vad som ska bortse ifrån. Men, då ett av den aktuella syntesens syfte också var 

att granska och bedöma den metodologiska kvalitén så inkluderades alla studier som 

motsvarade detta arbetes syften i syntesen. Critical Appraisal Skills Programe (CASP) 

(Bilaga 3). bedömningsinstrument för studier genomförda med kvalitativ design användes för 

att bedöma de inkluderade studiernas/artiklarnas kvalité samt om kvalitén hade någon 

inverkan på slutsatserna. CASP är väl använt bland forskande sjuksköterskor och består av 10 

olika bedömningskriterier, där de två första frågorna är screening frågor och som används för 

att besluta om studien skall granskas eller ej (Polit & Beck, 2012). Instrumentet är utvecklat 

för att hjälpa kliniska sjuksköterskor och forskare som är ovana vid kvalitativ forskning och 

teoretiska perspektiv att bli medvetna om principer och antaganden som kännetecknar 

designen. Instrumentet är utvecklat utifrån tre breda aspekter: Noggrannhet, trovärdighet och 

relevans (Public Health Resources Unit, 2006). 
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Dataextraktion 
Ett standardiserat dataextraktionsprotokoll upprättades (Bilaga 3). Relevanta faktorer 

och/eller variabler extraherades ur de inkluderade studierna för att få en strukturerad 

sammanfattning av studierna. Exempel på variabler var bland annat artikelöversikt, urval, 

studie design kvalitetsbedömning samt översikt av teman/kategorier. Extraktionsprotokollet 

var också till hjälp för att gå djupare in i studierna och därmed upptäcka om det fanns någon 

studie som inte svarade mot metasynesens syfte (Bilaga 4). 

 

Meta- Etnografi. 
Metasyntes (här meta-etnografi) definieras av Schireiber et al. (1997) som en process där 

forskningsresultaten från studier med en kvalitativ ansats sammanförs, bryts ner och 

undersöks för att forskaren skall kunna upptäcka de väsentliga delarna av ett fenomen för att 

kunna presentera fenomenet i en transformerad helhet. Metasyntes är enligt Polit och Beck 

(2012) fortfarande ett relativt nytt begrepp som ibland också benämns som: meta-etnografi, 

metastudie, kvalitativ meta översikt, kritisk tolkande syntes, grundad formell teori och 

tematisk syntes. Enligt Thorne et al. (2004) kan de olika metoderna ses som en familj av 

metodologiska ansatser för att utveckla ny kunskap baserat på noggrann analys av kvalitativa 

undersökningsresultat. Således är metoden fortfarande en under utveckling och framväxt 

(Thomas & Harden, 2008; Polit & Beck, 2012). 

Syntetiseringen av data från de inkluderade studierna inspirerades av Noblit och Hare (1998) 

beskrivning av meta- etnografi. Meta-etnografi definieras som en syntes där separata delar 

förs samman till en helhet och där syftet är att resultatet av syntesen blir större än vad 

summan skulle bli av de olika enskilda artiklarna. Syntetisering ska enligt meta- etnografin 

utföras med en jämnförande försåtelse istället för att endast sammanställa en rad olika 

uppgifter. (ibid). Denna metod anses vara bäst då syftet är att syntetisera berör beteende och 

upplevelser. (Atkins et al 2008). 

Noblit och Hares (1998) beskrivning av metoden innehåller sju steg. De fem sista stegen 

användes som inspiration för att syntetisera se inkluderande studierna. I steg 3 lästes de olika 

studierna flera gånger för att få en djupare förståelse av texten och för att kunna identifiera 

tema. Hur de olika kvalitativa studierna redovisade sitt resultat samt olika detaljer som kom 

fram togs i beaktning. Exempel på tema kunde vara: Överbeskydd; Informanterna upplever 

att de är överbeskyddade av sin familj efter en hjärtinfarkt vilket skapade en 
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upplevelse/känsla av maktlöshet. Tolkningen av data genomfördes övervägande utifrån 

extraktionsprotokollet men vid behov också från de primära studierna om eventuella frågor 

kom upp. I Steg 4 jämfördes de olika framtagna temana med varandra för att upptäcka hur de 

relaterar till varandra. Dessa relationer behövde inte säga samma sak utan kunde vara i linje 

med varandra eller stå i motsats till varandra. Exempelvis jämfördes temat som redovisades 

ovan (överbeskydd) med temat; Stöd av familjen, Informanterna upplevde en positiv 

återhämtning då de fick hjälp stöd från anhöriga. I Steg 5 började de olika studierna sättas 

ihop genom att bland annat teman som tolkades att behandla samma upplevelse 

sammanfördes etc. Vid denna process jämfördes också de olika temana i förhållande med 

andra teman i de olika studierna. Detta för att få en så adekvat översättning som möjligt, 

sträva efter en helhet samt upptäcka om de olika kanske sa studierna gav uttryck för samma 

upplevelse av fenomenet . I nästa steg som var steg 6 sammanfördes varje del som hade 

framkommit under steg 5 till en helhet och sju stycken nya teman kom nu att representera 

delarna i de inkluderade studierna. Dessa teman, det vill säga resultatet av syntesen 

presenteras i det sista steget, steg7 (Bilaga 6).    

Etiska överväganden 
Tre etiska principer låg till grund för de inkluderade studierna i metasyntesen. Dessa tre 

principer är framtagna i The Belmont Report (The National Commission for the Protection of 

Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979) och berör 1) välgörande; 

Kvalitativ forskning berör ofta personliga ämnen och om avståndet mellan forskare och 

deltagare är liten kan känslig information komma fram. Vid dessa tillfällen är det viktigt att 

forskaren har strategier för att förhindra skador och obehag så gott som möjligt. Med andra 

ord ska forskaren försöka minimerar skada och främja deltagarnas förmåner. 2) Respekt för 

människans värdighet; Vanligtvis inom kvalitativ forskning är antal deltagare liten därför 

behövs personers intrigritet skyddas och deras rätt till självbestämmande beaktas. 3.) 

Rättvisa; personer skall ha rätt till likvärdigt bemötande och att vara privata. Denna princip 

riktar sig främst till de som har svårt att skydda sina egna intressen och som lätt kan utnyttjas. 

(The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research, 1979; Polit & Beck, 2012). De tre etiska principerna som förklaras 

ovan hölls i åtanke vid kvalitetsgranskningen. Det är dock viktigt att ta i beaktan att 

information rörande etiska aspekter kan vara borttaget på grund av utrymmesbrist i artikeln 

(Polit & Beck, 2012).  
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Resultat 
Resultatet kommer att presenteras utifrån två delar där den första kommer att behandla syftet 

som berör granskningen och bedömningen av den metodologiska kvalitén i de inkluderade 

studierna samt även presentera en kort beskrivning av de inkluderade studierna. Den andra 

delen kommer att behandla resultatet utifrån syftet som berör upplevelser av tiden efter att ha 

genomgått en hjärtinfarkt. 

I denna del av arbetet så har de inkluderade studierna kodats (Bilaga 7) och koden används i 

resultatet för att öka läsbarheten. Citat används för att understödja temana och citaten har inte 

översats till svenska för att inte förvanska resultat. 

 
Studiernas kontext samt metodologisk kvalitet 

De 14 inkluderade studierna representerade sammantaget 201 informanter i åldrarna mellan 

33 – 90 år och majoriteten av informanterna var kvinnor. Det fanns information om 

informanternas kön i alla studier utom en och sammanlagt så var antalet kvinnor 126 medan 

antalet män var 59. Studierna var genomförda i Australien, Canada, Danmark Sverige. 

Datainsamlingen i de olika studierna varierade mellan 2 dagar till 5 år efter upplevd MI. 

Datainsamlingen i alla studierna hade genomförts som individuella intervjuer, data analys 

metoderna varierade från beskrivningar av tematisk analys/innehållsanalys (n=5), 

fenomenologisk analys/hermeneutisk fenomenologi (n=4), 1 styck var narrativ textanalys 

(n=1) samt kontextuell analys (n=1), (Bilaga 7). 

 

Ett av denna meta-syntesens syfte var att värdera de inkluderade studiernas kvalitet. Således 

genomfördes en kvalitetsbedömningen av studierna med CASP. Utifrån den bedömningen 

höll de inkluderade studierna generellt en god kvalitet (Bilaga, 8). Dock förelåg bristande 

information i tre av studierna (4, 6, 11) då det gällde deras urvalsförfarande. I studie 11 

beskrevs urvalskriterier men inga motiv gavs till varför just dessa informanter hade valts eller 

tillfrågats. I studie 6 samlades data in vid två olika tillfällen och vid andra tillfället gick det 

inte att urskilja män och kvinnor i urvalet. Samma sak reflekterades i studie 4 där antalet 

deltagare och urvalskriterierna var beskrivna men inte kön. Datainsamlingen förklarades i 

studierna, men det fanns en bristande informationen gällande relationen mellan forskare och 

deltagare (1, 3, 5, 7, 8, 11, 14). Analysprocessen i studie 5 borde kunna tolkas som något 

bristfällig då endast analysmetoden hade beskrivits (narrativ textanalys), men inte hur den 

hade tillämpats. 
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Upplevelse och anpassning till livet efter en hjärtinfarkt 

Syntetiseringen av de 14 inkluderade studierna resulterade i sju övergripande tema: sökandet 

efter förklaringar, sökandet efter information, insikten om livets förgänglighet, kroppens 

begränsningar, vardagens begränsningar, strategier för att hantera vardagen, och slutligen 

stödets inverkan på vardagen (Bilaga, 6). Dessa tolkades för att kunna förklara upplevelsen 

av tiden efter att genomgått en MI.  

. 
Sökandet efter förklaringar 

I temat sökandet efter förklaringar framkom hur informanterna efter att ha drabbats av en MI 

”letade” efter orsaker till händelsen (1, 6). Studiernas informanter uppgav stressiga arbeten, 

traumatiska händelser samt hereditet eller ödet som orsak för deras MI. I två av studierna (1, 

6) upplevde informanterna sorg över att själva förorsakat sitt insjuknande i MI. Informanterna 

i studierna (3, 6, 8) gav uttryck för en upplevelse av chock att de hade drabbats av en MI. 

Denna chock var svår att acceptera och kunde orsaka en varierande grad av rädsla orsakad av 

insikten om sin dödlighet (3, 6, 8). Upplevelser av att ha drabbats av en MI kunde 

karaktäriseras som ett ”oförskämt uppvaknande” och var tydlig i tre av de inkluderade 

studierna (3, 8, 13). I dessa studier var informanterna enbart kvinnor, de hade svårt att förstå 

varför det hade drabbat dem. Denna fråga blev större då deras omgivning verkade ha lika 

svårt att förstå hur kvinnorna kunde ha drabbats av MI (ibid). MI associerades som en manlig 

sjukdom och kvinnorna i studie (3, 8) hade inte några kunskaper om ärftliga faktorer som 

kunde ha förorsakat MI.  

 

”I don’t know. It t’was strange. It t’was as if I was living something, very unusual. Cause I 
never dreamed [said with emphasis] that I would be the victim of a heart attack. I never had 
a very salty diet. I never had a fatty diet, and I was watching my diet because I was a 
diabetic. So, I was watching my diet and I was trying to keep to the health rules and I never 
dreamed, [said with emphasis] and I was so surprised [raises voice] that I had suffered a 
heart attack, you know.”    Kvinna (8) 

 

”Everyone was saying to me ‘you are to young; you shouldn’t be here. You are too young; 
this shouldn’t happen to you’ But I thought well yes, but I am here, so do something. The 
statistic say I shouldn’t’ t be here, but I am… I was asked the question so many times ‘do you 
take cocaine or crak.’ Because of my young age (33), they told me after that it could cause 
spasms of arteries. I couldn’t believe they were asking me that”  Kvinna, (3) 
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Sökandet efter information 

I temat sökande efter information tydliggjordes informanternas behov av att söka 

information. Informanterna upplevde att sökandet efter information var en viktig del i deras 

återhämtning och hjälpte dem att anpassa sig till livet efter MI. Det gav dem möjligheten att 

finna en mening och ökad kunskap om vad som hade hänt. Information ledde även till att 

informanterna upplevde en djupare förståelse om sin sjukdom och dess konsekvenser (1, 4, 5, 

8, 11, 13).  

I studie 5 av Jackson et al. (2000) framkom att brist på information och kunskap kunde leda 

till en upplevelse av utmattning och ångest som förvärrades ju mer oviss situationen 

upplevdes vara. Dessa kunskapsområden var särskilt relaterade till egenvården av sig själv, 

närstående, deras syn på sin egen hälsostatus i relation till andras, kunskap om nya MI 

symtom samt situationens konsekvenser på livsstilen (ibid). Tillgängligheten av information 

och kontaktnät upplevdes som en bidragande faktor i återhämtningen (4). Andra personer 

som genomgått en MI samt deras familjer kunde vara exempel på detta. De läste gärna om 

MI och delade sedan med sig av informationen till informanterna. (1). Informanterna letade 

även information på egen hand via tidningar och böcker. Detta gav dem en känsla av att de 

klarade sig själva och inte vara beroende utav någon annan (11). Reflektion och samtal 

angående deras hjärthändelse skapade en upplevd förståelse av vad som hade hänt som i sin 

tur gjorde att de kunde spåra och ompröva det inträffade (8). Vid utskrivning var det några 

studier som tog upp att informationen från sjukhus och vårdpersonal var bristfällig. (3, 5). 

Det gällde även vid uppföljning och rehabiliteringsprogram (5, 7). Informationen 

informanterna var i behov utav upplevdes ibland vara oförståelig och inte individ anpassad. 

Det skapade en brist av förståelse av MI och efterföljande konsekvenser. De visste inte hur de 

skulle hantera konsekvenserna i sin återhämtning. Exempel på detta kunde vara att ändra sin 

livsstil. ( 3, 5, 7). 

Maybe someone could have talked to me about having a heart attack what your limits are… 
event o tell me what I am going to expect…just sit and talk… No one really offered because I 
felt good     Kvinna, (3) 

 Brist på individ anpassad information kunde leda till känslor av osäkerhet. De visste inte hur 

de skulle leva efter en MI och hur de minskade risken att drabbas av en ny MI (3). I studie 4 

kom det fram att hälsoinformation från vårdpersonal var en viktig del i 

återhämtningsprocessen men här upplevdes informationen som lätt förstålig och tillräcklig. 
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Vårdpersonalsens skicklighet att stödja patienterna med kompitens och aktoritet hjälpte de 

dem att fortsätta med sin återhämtning. (ibid). 

“It was so easy to get in contact with the nurse; she always had time for me and I felt 
welcome to visit her whenever”   Studie 4 

Insikten om livets förgänglighet 

I temat insikten om livets förgänglighet ingick upplevelsen om hur nära döden informanterna 

hade varit och den tacksamhet de kände över att de hade överlevt. De påmindes hur skört och 

begränsat livet kunde vara. En känsla av oro infann sig hos informanterna över hur deras 

livsvärld hade förändradrats (1, 3, 6, 10, 13). Upplevelser med att möta döden och synen på 

livet och deras egen existens efter en MI genomsyrade majoriteten av studierna (1, 5, 6, 7, 9, 

13). En varierande rädsla över att drabbas av en ny MI och hur den skulle tolkas fanns hos 

informanterna. De visste att riskerna fanns och detta gjorde att planer inför framtiden var 

begränsade. En upplevd oro för framtiden fanns då informanterna inte hade någon vetskap 

om hur kommande dag skulle se ut (1, 6, 10, 12). Livet var inte som förut, vilket hade skapat 

en känsla av nedstämdhet bland annat över hur deras anhöriga skulle klara sig, deras egen roll 

samt vägen tillbaka till ett normalt liv (1, 5). 

”Life is not…, it is not something obvious anymore, I don’t know if I will live tomorrow or 
not…..”      Kvinna, (7) 

Rädslan av att drabbas av en ny MI kunde med tiden bli mindre men rädslan ersattes av olika 

strategier för att de skulle vara trygga i sin vardag. Rädslan av vara ensam fanns dock 

fortfarande kvar (5, 9). Samtidigt som det fanns, mycket oro och rädsla för sin existens 

värderade informanter sin förmåga att göra saker som de aldrig gjort innan. De värderade 

också andra saker högre än tidigare så som att vara med familj och vänner. De hade en vilja 

att göra sådant som gav livet en mening (1, 9). De hade en större vetskap om att livet kunde 

ta slut därför var det viktigt att leva här och nu. Detta var en ny upplevelse efter en MI för 

informanterna (1). Viljan att leva var stark men det hade aldrig varit så svårt att leva (7). 

Kroppens begränsningar  

Temat kroppens begränsningar belyste hur informanternas attityd till sin kropp kunde 

förändras efter att ha genomgått en MI. Bland annat så framkom att den egna tilliten till sin 

kropp var mindre vilket gjorde att de var osäkra på sin existens (7, 10). Kroppen gick inte att 

kontrollera. Kroppen var inte bara ett fysiologiskt objekt utan kopplat till livet och mer 

värdefullt. Denna vetskap skapade en upplevd känsla av otrygghet över att leva i en 
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otillförlitlig kropp trots lugnande besked från omgivningen (7). Olika sorters hälsoproblem 

gjorde informanterna påminda om sin otillförlitliga kropp. Många kände av och kämpade mot 

olika symtom så som arytmi, dålig fysisk kondition, bröstsmärtor, magsmärtor och andnöd (2, 

10). Vid bröstsmärta kunde informanterna uppleva en känsla av stress. De visste inte om de 

skulle tolka bröstsmärtan som en ny MI (3, 10). Även generella rädslor över sin hälsa kunde 

beröra informanterna, flera övervägde nervöst schemalagda undersökningar då de var oroliga 

att ett större ingrepp var nödvändigt (8, 5). 

Trötthet och brist på energi var ett genomgående hälsoproblem hos informanterna i de olika 

studierna (2, 3, 8, 9, 10). Ett obehag kunde infinna sig hos informanterna då de inte hade 

samma energi som förut. De behövde vila mer och klarade inte av fysiska aktiviteter i samma 

utsträckning som förr. Denna trötthet beskrevs inte som ett tecken på nedstämdhet eller 

depression, utan att energin var förlorad (2, 3, 10). Dock kunde bristen på energi skapa en rad 

upplevda känslomässiga reaktioner, exempelvis nedstämdhet, irritation, känsla av att vara 

invalidiserad och vara beroende. (3, 8, 9 ). 

”It is awful, being so tired that you fell you have no desire to do anything, because I know I’ll 
get so tired anyway // that spontaneous feeling of joy I used to have, that is hard to live upp 
to, when I’m always so tired, then it gets really difficult”. Kvinna, (7) 

Vardagens begränsningar  

Temat vardagens begränsningar beskrev upplevelsen att vidta olika begränsningar som 

medföljer en MI. Detta var inte enkelt för informanterna och kunde skapade många 

känslomässiga reaktioner. MI betraktades som en varning att ändra levnadsvanor och de 

förväntades att göra det (5 6 11 14). Möjligheten att andra deras levnadsvanor försvårades på 

grund av bristande kunskap om sin sjukdom (6). Attityden till framtida förändringar 

påverkade synen på återhämtningen (13). Inledningsvis präglades återhämtningen av rädsla 

och osäkerhet. Fysisk utmattning, sorg, depression och emotionell labilitet var vanligt 

förekommande (3, 5, 10). Efter en tid insåg deltagarna att begränsningar måste genomföras 

och de var tvungna att acceptera dem. Detta gjordes för att gå vidare med livet och hantera 

osäkerheten (3, 10, 13). De försökte skapa en trygghet som mestadels präglades av att söka 

kunskap och vara försiktig (13) Detta inträffade vanligtvis efter sjukhusvistelsen då de inte 

hade fått möjligheten att utforska sina begränsningar aktivt tidigare (3, 13). Många gånger var 

försiktigheten stor vilket påverkade beslut och val av aktiviteter på olika nivåer. De vågade 

inte utföra vissa aktiviteter med rädsla för återfall eller att inte må bra (1, 4, 8, 10, 13). 

Kroppen blev därmed för en del informanter ett hinder som påverkade de fysiologiska och 
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sociala relationerna (4, 6, 8, 10 ). Dock fanns det informanter som beskrev tiden efter MI som 

ett helt nytt liv utan smärta efter ett hjärtingripande (4). 

 

” I don’t like it, but if I get tired I just sit down for a few minutes” Kvinna, (13) 

I temat vardagens begränsningar framkom också att det sociala livet efter en MI kunde 

upplevas som hämmat. Informanterna var i början trötta och svaga vilket gjorde att de själva 

inte kunde bestämma över det de brukar (7, 11, 13). De hade svårt att klara av olika 

hushållssysslor och var tvungna att leva inom begränsningar för att existera. En del trodde att 

detta skulle bli permanent medan andra trodde det var tillfälligt (11, 13). En upplevd känsla 

av att kroppen hade svikit dem skapade skuld då de behövde fråga om hjälp av sitt eget 

arbete. Detta synds även flera månader efter deras MI (4, 6, 7, 9, 11, 12, 13). Informanternas 

normala roller upplevdes som hotade då de inte kunde utföra normala aktiviteter (8). En del 

började ifråga sätta sitt jag och sin identitet, en upplevd känsla av att förlora kontrollen kunde 

då infinna sig (3). Informanter var vana att vara den starkaste personen i familjen (9, 12). De 

upplevde att de inte var samma personer som tidigare (10, 11, 12). Detta kunde i vissa fall 

påverka förhållandet mellan familj och vänner negativt (6, 11, 13, 12). De hade förlorat den 

frihet och kontroll som en frisk person kunde uppleva (1, 3, 11). Informanterna försökte 

förneka sina känslor av värdelöshet och förlust. En sjuk människa kunde vara lättare att prata 

med då de inte upplevde sig själva lika svaga (11). Oro och rädsla upplevdes för framtiden 

hur de skulle hantera den nya situationen (1, 3). En trötthet kunde infinna sig då de var 

tvungna att koncentrera sig mer på handlingar i det dagliga livet. Glädjen för livet var inte 

detsamma som förr (7). 

 

”…I’m used to doing everything myself. You get overlooked – like you feel worthless” Man, 
(9) 

… I draw myself actually away … but know what I have been through … it is clear that the 
gossip spreads … talk in the village … I avoid my workmates there because I feel I have 
made a fool of myself in some way … I don’t like to be like that, I want to be myself … a sort 
of humiliation … I have cried a lot… locked myself in … then I feel worthless and I am not 
the person I want to be.    Kvinna, (11) 

”I’ve stopped working and I’m not allowedto drive… you’re dependent on other people all 
the time”     Kvinna, (14) 

 
Det var inte alla informanter som hade upplevt begränsningarna som negativt, i studierna 6, 

11, och 12 beskrevs hur informanterna hade accepterat sina begränsningar. Deras hälsa fick 
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hjälpa dem att förutse vad de kunde göra. De hade hittat den nya världen men det krävdes 

mycket styrka hos dem själva (ibid). Informanternas livsstil och hälsa bestämde om de kunde 

återgå till arbetet (5, 14). Deltagare som inte hade återgått till sina arbeten kunde uppleva en 

känsla av skuld och maktlöshet över att vara utanför samhället (9, 14). Informanter som hade 

återgått till sina arbeten kände att det var viktigt att sakta ner i vardagen. Samtidigt fanns det 

informanter som inte ville fastna i en sjukhusroll och arbetade som de gjort innan MI. Stödet 

från kollegor var viktigt (9). Dock fanns de deltagare som inte orkade arbeta men var tvungna 

för att ekonomin skulle räcka till (7, 10).  

Strategier för att hantera vardagen  
Temat Strategier för att hantera vardagen belyste den tid då informanterna blev medvetna 

om sina begränsningar och justeringar i livet var tvungna att göras för att kunna komma 

tillbaka i en vardag igen (2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13). Olika handlingsstrategier användes då 

informanterna inte hade samma energi som förr (1, 3, 6, 8). De ville också återfå sin kontroll 

och slippa osäkerheten (3). Olika gränser över vad de klarade av testades och jämnfördes, 

vilket sedermera blev en övergång till komplexa rutiner (3, 8, 11, 13). Hos en del kvinnliga 

informanter kunde hushållsarbetet vara ett exempel på att testa sina gränser och försöka 

återuppta sitt ansvar(3, 11). Minimering av olika konsekvenser av osäkerhet, rädsla och 

ångest användes som strategi för att fa kontroll och undvika att deras emotionella upplevelser 

förvärrades (2). Minimering användes också för att undvika negativa konsekvenser inom 

familjen (1, 11, 14). I studie 2 framkom att upplevelse av kontroll var viktigt för 

informanterna, att kunna behålla det liv de hade förut eller måttligt utforma den. Denna 

önskan upplevdes vara under ständigt hot hos informanterna. Inställningen att komma tillbaka 

till en vardag var olika mellan män och kvinnor. Männen verkade vilja upprätthålla sina 

vardagliga rutiner. Ibland kunde det bli problem för dem att omorientera sitt aktiva jag. 

Kvinnorna ville minska sina vardagliga sysslor till sina begränsningar. Detta visade dock inte 

att kvinnorna nödvändigtvis hade ändrat sin syn på sin självidentitet (2).  

No, no, no way I’m letting a little heart attack stop me from travelling. Man, (2) 

I prefer not to talk. I think it’s a way of surviving; I don’t want to be anxious, because I know 
that everything will get worse. I don’t want to go to deep into those thoughts. I’ve seen too 
many depressed people around. We have a friend who suffers from depression but we haven’t 
been able to help him due to my condition…I feel, not me as well. The change physical 
condition is enough. I think I’ve pushed it away.  Kvinna, (2) 

I temat strategier för att hantera vardagen framkom hur informanterna upplevde 

genomförandet av livsstilsförändringar. De hade ibland svårt att upprätthålla sina 
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livsstilsförändringar, vilket kunde skapa en upplevelse av att de fuskade men också för att 

kunna behålla kontrollen. Informanterna kunde exempelvis utöva en livsstil som de inte fått 

råd till att göra (3, 13). Andra informanter övervakade sig själva och viste inte vilka 

aktiviteter de kunde klara av. Kroppen och själen blev då ett mått för att utforska vad de 

klarade av. Med tiden blev detta bättre och de började lita mer på sig själva (3, 13). En del 

informanter hade hittat en ny väg till sina liv och försökte komma i bättre form. De ändrade 

livsstil så som sluta röka eller byta kost (1, 6). En positiv livsorientering var av vikt för att bli 

mer aktiv och skapa självförtroende (5, 6). En annan tydligt framkommen strategi i detta tema 

var att informanterna efter en MI omprioriterade livet och de tidigare vardagliga rutinerna. 

Livet blev en plats där nya upplevelser skulle kunna skapas. Det skulle finnas en rofylld tid 

för deltagarna att umgås med sin familj, vänner och sig själva (1, 4, 8, 9). De kunde då få en 

upplevd känsla att de fått en ny chans till ett bättre och hälsosammare liv (9). Denna 

upplevelse kunde ta lång tid att uppnå och krävde mycket stöd från utomstående och en tro på 

sig själv. (1, 3, 10 ). Andra informanter upplevde att de inte behövde göra så mycket 

förändringar i sitt liv och det som hade behövts göras gjordes tidigt efter MI (11). 

”The most important, theythink .I am…that you can be…so well afterwards that you could 
forget about smoking …and I think I have got closer to everyone around me in some way... 
I’ve also heard they …It just feels good”.  Kvinna, (9) 

I temat framkom det att informanterna efter en tid insåg att den normala vardagen inte 

kommer vara på samma sätt som den var innan MI. En balans mellan osäkerhet och dess 

lösningar var tvunget att finnas för att kunna omprioritera sin vardag. De var tvungna att se 

över sina liv och ta hand om sig själva för att kontroll. När kontrollen infann sig kunde de 

erkänna sin självuppskattning och självbetydelse av sin nya roll (3, 7, 8). Efter att ha 

omvärderat sina fysiska begränsningar upplevde informanterna att MI inte tog samma fokus i 

livet som förut. Accepterades begränsningarna för att de var tvungna fanns fortfarande 

upplevelse av rädsla och oro kvar (13, 9). Några hade fått insikten att de var bara de själva 

som kunde skapa en positiv attityd till livet och framtiden (1, 3). Dock var fortfarande planer 

för framtiden kortsiktiga (1). 

Stödets inverkan på vardagen 

I temat stödets inverkan på vardagen framkom att upplevelsen och anpassningen till livet 

efter en MI påverkades i positiv riktning då informanterna hade en känsla av stöd från familj, 

vänner, och hälso- och sjukvårdspersonal fanns tillgänglig. En viss skillnad mellan män och 

kvinnor sågs i studie 9 studie vilken typ av stöttning som gynnade dem bäst i återhämtningen. 
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För kvinnorna upplevdes umgänget med familjen på sina egna villkor viktigast. Män 

värderade om sociala aktiviteter med vänner. De var av vikt för dem att de fortfarande känna 

att de gjorde nytta för samhället (ibid).  

Familjen hade en viktig del i återhämtningen efter att ha drabbats av en MI. Informanterna 

fick mycket stöd av familjen vid hemgången efter en MI. Familjen fick informanterna att 

känna en känsla av samhörighet och att de var levande (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14), Dock 

fanns det deltagare som ansåg att de inte fick någon hjälp utav sin familj. (9, 10) Enligt vissa 

informanter upplevdes det fysiologiska stödet så som hjälp med olika aktiviteter som ett 

viktigt stöd snarare än det psykologiska stödet (14) Stödet anpassades till vad deltagarna 

kunde göra för tillfället (4, 12, 14) Ibland fick informanterna påpeka för anhöriga vad som 

skulle göras eftersom de själva inte såg vad som skulle göras (12 14). Finna balansen mellan 

sin egen roll och familjens roller var av stor vikt. Stödet var som bäst när de anhöriga fick 

deltagarna att slappna av och som sämst när de upplevde brist i kommunikationen (4). 

Informanterna upplevde att de anhöriga inte alltid insåg att de inte hade samma energi som 

förut (4, 9). En annan faktor som gav obalans i vardagen var att de flesta familjemedlemmar 

var överbeskyddande. De ville ha kontroll så att informanterna inte överansträngde sig. 

Informanterna visste att de anhöriga bara ville hjälpa till, men istället för att underlätta 

informanternas leverne förstärktes informanternas känsla av förlust och maktlöshet (1, 3, 6, 8, 

12, 14) Överbeskydd var inte bara vanligt inom familjen utan inträffade även bland vänner 

och arbetskollegor (1, 8, 9). Det sociala stödet från vänner, organisationer och arbetskollegor 

var ett viktigt stöd under återhämtningsfasen (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ). Några informanter hade 

fått stöd av samhällsorganisationer för att hantera livet efter en MI vilket också hade gynnat 

deras återhämtning (6). Informanterna som arbetade var i behov av stöd från arbetskollegor. 

De behövde känna att de blev förstådda över att de inte hade lika mycket energi som innan 

MI. Detta kunde underlätta återhämtningen och anpassningen till sin nya roll som skapades 

efter MI. Dock kunde vänner erbjuda fel hjälp, vilket de flesta informanter inte ville erkänna 

då de var rädda att ta bort uppmärksamheten som vännerna ville ge dem (1, 8, 9).  

 

“My son that stayed with me last week, he wouldn’t let me talk on the phone. If someone did 
get through, it was only 5 minutes. I just felt so helpless… I felt like a little child” 
     Kvinna, Studie 3 

”Well, you see I’ve been President of a social club here, so I was organizing things like every 
Friday we had soup and sandwiches. I’d help set the tables, put the chairs around, do a lot of 
lifting. . . . Wednesday nights it’s Bingo. Like last night I went down, but they wouldn’t let me 
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do anything [sounds frustrated]. They . . . I just handled the money and called back the 
numbers. But it was boring [voice raised]!  Kvinna, (8) 

I temat stödets inverkan på vardagen besatt sjukvårdspersonalen enligt informanterna god 

akademisk kunskap. Upplevelsen av att känna sig trygg av informationen om förebyggande 

åtgärder och att de var väl omhändertagna var av vikt (1, 4, 5, 6, 8, 9). Detta gällde även 

attityden sjukvårdspersonalen gav till informanterna (1, 9). Tillfällen där informanterna kände 

sig nedreglerade skapade en upplevelse av nedstämdhet och osäkerhet (1, 10). Brister inom 

vården upplevdes hos några informanter. Informationen de fick vid utskrivning svarade inte 

på deras frågor eller var individ anpassad (1, 8). Fortsättning av uppföljningar önskades också 

av många informanter (5, 9, 10). Dock kunde uppföljningen vara bristfällig och 

informanterna kände att de inte fick det stöd som de behövde för att förebygga en ny MI (1, 

5). En upplevd känsla att de var överlämnade och inte kunde göra något kunde då skapas 

I'd like to know definitefy - do I need to change the way I eat? Do I need more exercise? Do I 
need to get the stress out of my fife? Or, is this [the MI] just a physical thing that happens 
and none of those things are going to help? ... Each time I saw the doctor [in the hospital] I 
wrote down two or three questions and asked him those questions, hut he seemed to, well he 
had things to say to me so he said those things to me and those two, my questions and his 
answers didn't quite mesh which led me to hefieve this – that there are probably no specific 
answers to those questions and you just have to wait and see what happens. Kvinna, (5) 

 
En varierande del av informanterna deltog i någon form av hjärtrehabilitering och hade fått 

information om denna möjlighet (6, 9). Några informanter hade inte fått någon uppmuntran 

att börja trots att de kände behov utav det (3, 6). De hade själva fått söka efter information om 

hjärtrehabiliteringens möjligheter (3). En positiv syn upplevdes av de som deltog i 

hjärtrehabiliteringen. De upplevde att de blev mer förstådda och motiverade till att göra 

livsstilsförändringar (6, 9). Deras anhöriga hade fått vara med och ta del av deltagarnas 

erfarenheter (6, 9). Detta skapade en känsla av trygghet och känsla av stöd. (1, 4). En annan 

orsak till varför informanterna inte deltog i hjärtrehabiliteringen var att de inte hade råd till 

rehabiliteringen, att det var vid fel tillfälle på dygnet, de hade börjat arbetat eller fann inget 

behov till hjärtrehabilitering (6). 

 

Diskussion 
Diskussionen börjar med en diskussion kring metodologin som användes vid syntesen. 

Därefter kommer resultat diskussionen presenteras vilket gäller de inkluderade studiernas 

kvalitet samt resultat från de teman som framkom i syntesen. 
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Metoddiskussion 

Valet att göra en metasyntes gjordes då vetskap om att flera kvalitativa studiers kan skapa en 

större kunskapsbas eftersom synteser baseras på fler informanter än vad de enskilda studierna 

gör. Vilket tordes öka trovärdigheten i den aktuella metasyntesen. Enligt Zimmer (2006) har 

syntetisering av kvalitativa studier enligt en rad olika författare visat sig gynnsam. En 

syntetisering av kvalitativ forskning ger möjligheten att tolka och lyfta information i mindre 

enskilda studiers resultat till en mer teoretisk och abstrakt nivå (Zimmer, 2006).  

Enligt Zimmer (2006) är målet att med syntetisering att göra en tolkning av primärdata, den 

ska inte analyseras. Därför hölls detta i åtanke vid syntetiseringen i den aktuella 

metasyntesen. Dock finns det oenigheter hur vida de tolkande egenskaperna kan bevaras i 

primär data när olika analysmetoder kombineras i en metasyntes (Atkins et al, 2008). En del 

forskare menar att en syntetisering av olika kvalitativa metoder endast är möjlig om studierna 

är av samma metod eller närbesläktade varandra (Zimmer, 2006). Andra hävdar att olika 

kvalitativ design kan användas i en metasyntes för att få en ökad förståelse om personers 

upplevelse. Metoder så som Grounded Theory, fenomenologi, etnografi och innehållsanalys 

har samma utgångspunkt då de använder sig utav beskrivande data som oftast är induktiv i 

sin ansats. Detta möjliggör att resultat från olika studier kan syntetiseras (Willman& Stoltz, 

2012). Finfgeld-Connett (2010) skriver i sin artikel att syntetiseringen av olika kvalitativa 

metoder enligt vissa forskare beror på hur överförbarheten ser ut mellan de olika studierna. 

Överförbarheten beror hur pass väl kontexten överensstämmer i inställning, identifiering av 

orsak samt verkan av liknelser (ibid). I denna metasyntes valdes det att ta med alla kvalitativa 

studier oavsett metodologi.Detta dels på grund av att antalet studier i området var få för att 

endast använda sig av en kvalitativ metodologi, samt att en kombination av metodologisk 

ansats tordes kunna ge en mer dynamisk bild och en djupare förståelse av upplevelsen av 

återhämtningen efter en MI. Detta går i enighet med Sandelowski och Barosso (2007) 

antydan att en metasyntes ska vara en process som anpassar sig till frågeställningen. Syftet är 

att utveckla en ny förståelse eller teori. Därför finns det ingen standardiserad metod över hur 

en metasyntes skall gå till (ibid). Finfgeld-Connett (2010) förklara att fler bevis börjar 

komma fram då det gäller att syntetisera olika metodologiska ansatser och att detta kan öka 

sanningsvärdet. Även om det råder delade meningar hur olika metoder kan syntetiseras ses 

resultatet i den aktuella metasyntesen som trovärdigt och är överförbart i klinisk praxis. Dock 

finns det ett antal fallgropar med att syntetisera olika sorters kvalitativ metodologi. Vidare 
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svårigheter som inträffade gällande syntetiseringen av olika kvalitativa metoder tas upp 

nedan i texten för varje steg som gjordes.  

 

Valet att endast redovisa kombinationer av sökord bestämdes då sökningen var så ingående. 

En redovisning av antal träffar för varje sökord skulle endast ge en längre tabell och inte ge 

någon ytterligare information av vikt. Eftersom inga nya träffar av relevanta studier 

lokaliserades i MedLine så redovisas endast sökningen från CINAHL (Bilaga 1) 

 

Den bibliografiska sökningen började genom sökning i CINAHL och MedLine de tio senaste 

åren. Denna sökning sågs som en övning till en mer noggrann sökning de 20 senaste åren. 

Sökning skapade möjligheten att omdefiniera rätt sökord samt ökade färdigheterna att söka i 

de olika databaserna. Enligt Willman och Stoltz (2012) är det viktigt att göra en plan för sin 

sökning för att kunna identifiera tillgängliga resurser, sökvägar, sökord, relevanta källor och 

indextermer. Övning krävs för att få kunskap och färdigheter inom litteratursökning (ibid). 

Databassökningen de tio senaste åren skapade en ökad färdighet vilket i sin tur möjliggjorde 

en mer trovärdig sökning de 20 senaste åren Då valet av sökord verkade svara mot syntesens 

syfte valdes det att behålla orden som redan använts och endast expandera sökningen till 20 

år för att få tillräckligt med artiklar till att göra en metasyntes. Utöver de indextermer som 

användes, användes även sökning i fri text. Detta gjordes för att relevanta studier som svarar 

mot syftet inte skulle missas, vilket också ökar trovärdigheten i sökningen. Enligt Atkins med 

kollegor (2008) kan en rad problem uppkomma då sökning av kvalitativ forskning skall ske i 

medicinska ämnesord som Mesh eller andra filtrerings ord. I denna metasyntes återfanns 

dock de sökord som söktes i fritext i de vanliga indextermerna. Relevanta sökord kan ha 

missats vid sökning i CINAHL och MedLine trots en medvetenhet gällande användning av 

indextermer. Enligt Barosso (2003) har de flesta datasystem så som MedLine mänskliga 

indexerare vilket kan göra att misstag av information kan ske. Exempelvis kan författare och 

redaktörer stavat fel i bärande ämnes ord vilket gör att studien inte återfinns vid sökning. 

(ibid) Atkins med kollegor (2008) menar också att beskrivande titlar som används av många 

författare kan bli olämpligt indexerade och hindra användningen av relevanta sökord eller 

identifiering. Detta kan i sin tur leda till att relevanta artiklar kan oavsiktligt utelämnas på 

grund av underförstådd provtagning i sökprocessen (ibid). Vidare kan det diskuteras om den 

sökning som har utförts hade behövt vara så ingående som den var, då de inkluderade 

studierna hittades tidigt i sökningsprocessen. Visserligen var det tidskrävande men anses ändå 
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minska risken till att relevanta studier missades och öka trovärdigheten/giltigheten i 

databassökningen.  

 

Valet av inklusionskriterier baserades på olika anledningar. Några kriterier kan ses som 

självklara då en rättfärdig bibliografisk sökning skall ske genom ”Peer-Reviewed” samt att 

sökningarna skulle vara kvalitativa och stäva mot syftet (Polit & Beck, 2012). Finfgeld-

Connett (2010) menar att ett tidsspann mellan 10 – 15 år skulle vara relevant till att göra en 

metasyntes. Dock valdes ett tidsspann på 20 år i den aktuella metasyntesen för att försäkra att 

tillräckligt med artiklar hittades. Detta var inget som senare påverkade resultatet i 

metasyntesen vilket kan ses som trovärdigt eftersom upplevelse är subjektivt och bestående. 

Engelskt publicerade artiklar valdes för att den mesta litteraturen är publicerat på detta språk 

och att syntetiseringen av artiklarna skulle bli likvärdig och inte brista på grund av olika 

språkförbindelser vilket tordes öka trovärdigheten i resultatet.  

 

Sammanlagt valdes 78 studier att laddas ner eller beställas från biblioteket för att se ifall de 

svarade mot studiens syfte. Det fanns ytterligare 4 studier som verkade vara relevanta mot 

syftet men gick inte att få tag på. Tidsbrist gjorde att författarna inte kunde kontaktas för 

möjligheten att få ett exemplar. Detta kan ha påverkat resultatet till en större överförbarhet till 

kvinnors upplevelser då få studier behandlade mäns upplevelser av en hjärtinfarkt.  

 

Kvalitetsbedömning skedde som nämnts enligt CASP efter bästa förmåga. Då en viss ovana 

fanns i att kvalitetsgranska studier kan den vara något bristfällig. Detta problem är inte 

ovanligt. Det finns inte heller några absolut eller korrekta värden hur en kvalitetsgranskning 

går till(Willman & Stolts, 2012; Atkins et al, 2008). Valet att inkludera alla artiklar oavsett 

kvalitet gjordes då det fanns en hypotes att alla kvalitativa artiklar på något sett kunde ge 

värdefull information oavsett kvalitet, om så inte var fallet hur det påverkade resultatet. 

Enligt Atkins med kollegor (2008) kunde valet att utesluta studier på grund av deras kvalitet 

skapa över-rigorös tillämpningar av bedömningskriterierna. De hävdar också att även om 

rapporteringen på metoden är dålig behöver inte forskningen vara dålig (ibid). Då kvalitén på 

de olika studierna bedömdes som god kan detta i sin tur ha gett ett mer trovärdigt resultat. 

 

Extraktionsprotokollet som utformades var till hjälp för att på ett systematiskt sätt få en 

översikt av var artikels metodologiska ansats som vidare bidrog till en gynnsammare 

kvalitetsbedömning (Aveyard, 2010). En gynnsammare kvalitetsbedömning tordes öka 
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trovärdigheten i resultatet. De olika artiklarnas teman/kategorier samt sub-

teman/underkategorier kunde på ett överskådligt sätt placeras i extraktionsprotokollet. Här 

var det viktigt att försöka behålla innebörden av texten så att ingen information missades och 

kunde påverka det slutliga resultatet. Den största utmaningen var att på ett korrekt sätt 

utforma extraktionsprotokollet så att det passade studierna, samtidigt som överförbarheten 

mellan de olika studierna skulle vara möjlig. Det ansågs att överförbarheten mellan studierna 

var god och därmed kan resutlatet ses som trovärdigt Extraheringen av studierna gav 

möjligheten att ytterligare en gång bestämma om de svarade mot syntesens syfte. Det finns 

dock en möjlighet att resultatet är mer överförbart avseende kvinnors upplevelse av sin 

återhämtning efter att ha drabbats av en MI.  

 

Meta-etnografin enligt Noblit och Hare (1988) är en av de äldsta metoder att syntetisera 

kvalitativ forskning (Barnett- Page & Thomas, 2009). Metoden valdes för att den gav 

möjligheten att syntinisera olika sorters kvalitativ forskning oavsett metodologi. Vid steg tre 

gjordes valet att till stor del koncentrera sig på de extraktionsprotokollen som hade gjorts. 

Utmaningen i denna fas var att besluta om teman i olika studier var så lika att de kunde döpas 

vid samma namn, men anses har gjorts på det mest korrekta sättet för att gynna 

trovärdigheten. Steg fyra ansågs vara en tämligen lätt process vilket kunde bero på att 

stukturen var tydlig i de flesta studierna, vilket gjorde det lättare att jämföra de olika temana 

med varandra. Den största utmaningen vid syntetiseringen var vid steg 5 där temana 

syntetiserades med varandra samtidigt som kontexten skulle bevaras. Studiernas olika 

metodologi kunde vara en orsak till utmaningen, men tordes till största del bero på att 

studierna hade gjorts vid olika tillfällen efter MI. Efter noga övervägande för att behålla 

kontext och trovärdighet framkom 7 slutliga teman. Enligt Atkins med kollegor (2008) finns 

det en viss oro att studiers samanhang skall gå förlorat vid syntetisering av studier. 

Sammanhanget är viktigt att bevara då det ger tyngd och trovärdighet till de primära studierna 

(ibid). Vid steg 6 skapades en helhet av de slutliga temana. Det går inte att bevisa att 

syntetiseringen som genomfördes i denna metasyntes var det mest korrekta sättet att 

syntetisera. Enligt Atkins med kollegor (2008) har varje person en egen sin subjektiva 

tolkning vilket kan påverka syntetiseringen. I deras försök att syntetisera kvalitativa studier 

visade det sig att forskarnas olika tolkningar vid syntetiseringen varierade (ibid). Dock har 

frågor vid syntetiseringen diskuterats med en annan person som i detta fall var handledaren. 

Det skapade en annan insikt på vissa tolkningar och kan därmed öka trovärdigheten i 

resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet var att genomföra en syntes av rådande kvalitativ evidens inom 

vårdvetenskap om upplevelser av tiden efter att ha genomgått en hjärtinfarkt (MI). Studiernas 

kontext och metodologiska kvalitet kommer först diskuters. Därefter kommer de sju olika 

teman som tolkades att representera upplevelser av tiden efter MI diskuteras. 

 

Studierna som ingick i syntesen bedömdes ha en relativt god kvalitet vid kvalitetsbedömning 

(bilaga 6). Dock fanns det studier där forskare förklarade sina urvalskriterier något vagt. 

Enligt Polit och Beck (2012) är detta ett vanligt förekommande problem i kvalitativa studier. 

De menade att kvalitativa forskare inte alltid beskrev sina metoder för att identifiera, 

rekrytera och välja deltagare. Vilket kunde göra att det är svårt att dra slutsatser av studiernas 

resultat (ibid). Huruvida detta påverkade den aktuella syntesen resultat är svårt att säga, men 

bedömdes inte vara så stora. Förklaringen kunde vara att de urvalskriterier som var något 

vaga berörde svårigheterna att urskilja kvinnor och män. Syftet till syntesen var undersöka 

upplevelser tiden efter MI och inte att jämföra skillnader mellan könen. Därför ansågs det att 

oavsett kön gav informanterna bidragande information till syntesens slutresultat. Enligt Polit 

och Beck (2012) ska forskare stäva efter att få den bästa möjliga insynen i ett fenomen och all 

information som framkommer kan vara av vikt att uppnå detta (ibid). En annan metodologisk 

svaghet i de olika studierna som ingick i syntesen var relationen mellan forskare och 

informant. Pyett (2003) tog upp denna fråga och svarade på kritiken att inte betona relationen 

mellan forskare och informanten. Han menade att informanter och forskare kunde ha olika 

tolkning av det som framgick i studien. Forskaren behövde respektera men nödvändigtvis inte 

hålla med informanten. Pyett ansåg att forskaren hade mer tillgång till kritiskt kunskap så 

som teorier och forskningsresultat än informanten. Det var för honom en akademisk 

skyldighet att tillämpa denna kunskap vid tolkning av materialet. Dock menades det inte att 

informantens tolkning var mindre giltig än forskarens. Det gav bara möjligheten att finna 

olika giltiga perspektiv och förståelse av situationen. (ibid). Analysprocessen i de olika 

studierna som ingick i studien bedömdes ha en god kvalitet. Polit och Beck (2012) menar att 

analysprocessen kan vara svår att utvärdera. Otillräcklig information gällande omdöme och 

kritisk insikt av de berättande materialen, samt intrigeringen till en meningsfull enhet sågs 

som ett problem (ibid). Enligt Atkins (2008) bidrog studier som huvudsakligen hade en 

rigorös analys till ett mer informationsrikt innehåll. I denna syntes bedömdes alla studier ha 

ett likvärdigt informationsinnehåll. Det gällde även den studie som bedömdes har en något 
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bristande förklaring av analysprocessen. Övergripande är bedömningen att de inkluderade 

studierna/artiklarna i denna syntes håller en god kvalitet som således inte torde ha inverkat 

menligt på de presenterade tolkningarna.  

De sju tema som framkom vid syntetiseringen torde kunna diskuteras och förklaras utifrån tre 

olika perspektiv: existentiellt, fysiologiskt och psykologiskt, som kan påverka upplevelser av 

tiden efter en MI. 

 

 

Det existentiella perspektivet på återhämtning  
Upplevelser tiden efter en MI tolkades och karaktäriseras av svåra existentiella frågor 

(sökandet efter förklaringar, sökandet efter information, insikten om livets förgänglighet). 

Informanterna reflekterade över sin existens och ville finna en mening med det som hade 

hänt. De hade varit nära döden vilket innebar att deras syn på livet kunde förändras då livet 

inte längre var sig likt som tiden innan deras MI. Tiden efter kunde också präglas utav en oro 

att livet var oförutsägbart och att de skulle drabbas av en ny MI. Informanterna gav uttryck 

för olika strategier som användes för att kunna skapa en känsla av trygghet men de hade få 

planer inför framtiden. Detta överensstämmer med Sjöström och Fridlund (2006) studie där 

resultaten visade att informanterna hade många tankar kring om varför just de hade drabbats 

av en MI. De kunde uppleva en plötslig förändring och blev påminda om sin dödlighet. 

Informanterna rapporterade även att den största källan till stress var oro att drabbas av 

tillstånd som kunde utlösa en MI (ibid). Det är således viktigt att de sjuksköterskor och att 

den hälso-och sjukvårdspersonal som möter dessa patienter under tiden efter deras MI har en 

insikt och förståelse för detta perspektiv och tar det i beaktan vid mötena.  

 

Tillgång till information och stöd tolkades att kunna underlätta för informanterna när de 

grubblade över existentiella frågor, då detta verkade kunna hjälpa dem att finna en mening 

med att ha drabbats av en MI och dess efterföljande konsekvenser. Kristofferzon, Löfmark, 

och Carlsson, (2007) studie stödjer detta då informanterna här gav uttryck för att 

sjuksköterskan kunde ingjuta känslor av säkerhet (ibid). Detta kan jämnföras med den 

aktuella syntesen där informanterna ansåg att sjukvårdspersonal var de som satt på den 

akademiska kunskapen. Dock var informationen från vårdpersonalsen sida bristfällig. 
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Känslor av ovisshet kunde då skapas hos informanterna vilket i sin tur kunde skapa oro och 

ångest. Kärner, Göransson och Bergdal (2003) bekräftade detta i sin studie där informanterna 

hade svårt att uttrycka någon större förståelse av sin sjukdom även om de fått information 

under sin återhämtningsperiod(ibid). Lika så visade Sjöström och Fridlund (2006) i sin studie 

att informanterna upplevde en känsla av frustration när de fick bristfällig information om sitt 

leverne (ibid). Dessa resultat visar att sjukvårdspersonal måste bli bättre på att ge information 

som är mer individanpassad. Enligt Decker med kollegor (2007) var standardiserade 

broschyrer och häften vanligt förekommande men de visade inte specifikt hur informanterna 

skulle handskas med sin situation (Decker et al.2007 ). För att kunna minska upplevelsen av 

osäkerhet hos informanter behövde hälso- sjukvårds personal möta personers vädjan till ett 

mer individuell informationsbyte och göra den mer personcentrerad. Enligt Institute of 

medicine (2001) krävede en personcentreradvård att sjukvårdspersonal förstod patientens 

perspektiv av sin sjukdom. Det gällde hur personer såg på sin egna hälsostatus, dess 

begränsningar och vad detta gjorde för livskvaliten (ibid). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) var patienters delaktighet en förutsättning för att kunna skapa 

en personcentreradvård. De hade bäst kännedom över sin kropp och var expert på att uppleva 

sin egna ohälsa. Ett gott bemötande behövdes för att personer skulle uppleva 

omvårdnadsinsatser som gjordes som hälsofrämjande. Personcentreradvård handlade också 

om hur information och stöd förmedlades (ibid). Därför bör hälso- sjukvårdspersonal bli 

bättre på att lyssna på patienter, exempelvis vilket stöd och informationsbyte personer är 

behov utav för att återhämta sig efter en MI. Detta indikerar att medvetenhet om patienternas 

upplevelse av informationsbrist och de konsekvenser det kan innebära för patienten tiden 

efter en MI behöver lyftas. Således är det av vikt att hälso- sjukvårdspersonal blir bättre på att 

lyssna på patienten för att de skall kunna acceptera sitt nya liv och sin existens  

Fysiologiskt 
Uppleveser av tiden efter en MI kunde kännetecknas eller ge inslag i ett fysiskt perspektiv 

(kroppens begränsningar, vardagens begränsningar). Informanternas syn på sin egen kropp 

hade förändrandrats och de litade mindre sin kroppsförmåga. Diverse hälsoproblem gjorde 

sig påmind vilket kunde skapa en känsla av oro för att en ny MI skulle inträffa. Deras 

upplevde av att kroppen hade svikit dem och att deras fysiska styrka var förlorad. Val av 

aktiviter präglades av försiktighet vilket både kunde påverka de fysiska och sociala 

aktiviteterna. Vardagen präglades av begränsningar och återfanns i deras 

återhämtningsprocess. En varierande del utav informanterna accepterade dessa begränsningar 
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men anpassade dem till en rad olika strategier. De ville minska sin oro av deras otillförlitliga 

kropp samt minska risken för återinsjuknande av MI. En del informanter såg begränsningarna 

som något positivt och de ansåg att de hade fått en ny chans till ett bättre liv efter sin MI. 

Enligt Huttom och Perkins (2008) var livsstilsförändringar som hanterades på ett optimistiskt 

sätt mer framgångsrikt och personer ansåg att de mådde bättre (ibid). Andra informanter i 

syntesen upplevde sina begränsningar som ett hot mot deras sedvanliga roll och att de höll på 

att förlora kontrollen. Det kunde skapa en känsla av maktlöshet. Detta sågs även i Schou et al 

(2008) studie där informanterna kämpade för att behålla sin roll vilket gjorde det svårt att be 

om hjälp (ibid). Det tordes vara av vikt att sjuköterskor som arbetar med personer tiden efter 

en MI är medvetna om faktorer som påverkar deras syn på begränsningarna. Det kan ge 

möjligheten att utforma interventioner som anpassar sig till individens förutsättningar som de 

själva inte kan påverka. I den aktuella syntesen upplevde det fysiologiskt stödet från familj 

och vänner vara viktigt del i deras återhämtning. De flesta informanterna ansåg att stödet 

anpassades till deras begränsningar men att anhöriga inte alltid förstod att deras fysiska 

kapasitet hade minskat efter MI. Enligt McSweeney och Coon (2004) kunde förändrade roller 

efter MI begränsa personers möjligheter till att göra beteendeförändringar. Deras förslag för 

interventioner var att tillsammans med personerna utveckla en plan för att höja deras dagliga 

aktivitet. Detta tordes vara mer effektivt än ett vanligt träningsprogram eftersom det då kan 

anpassas till deras aktuella situation (ibid). Enligt Fleury, Kimbrell och Kruszewski (1995) är 

vårdpersonalsens arbete med hjärtpatienter och deras familjemedlemmar ett bra sätt att 

identifiera och lösa problem med förväntade familjeroller. Det kan också skapa möjlighet för 

hjärtpatienter att hitta sin egna styrka och strategier för att göra livsstilsförändringar (ibid). En 

förståelse om personers upplevelse av tiden efter en MI tordes hjälpa vårdpersonal att 

utforska personers egna styrka och strategier och i vissa fall omvärdera eller utveckla dem. 

Psykologiskt 
Upplevder tiden efter en MI präglades av att försöka återfå kontrollen i deras liv (kroppens 

begränsningar, vardagens begränsningar, strategier för att hantera vardagen, stödets inverkan 

på vardagen). Det var vanligtvis psykologiskt påfrestande och en variation fanns bland 

deltagarna hur de skulle uppnå kontroll. Några informanter strävade efter att komma tillbaka 

till det liv de tidigare hade haft eller måttligt utforma den. Detta skapade svårtigheter att 

genomföra livsstilsförändringar och acceptera deras MI, vilket i sin tur kunde skapa negativa 

känslor. Andra försökte omprioritera sina liv och hitta en positiv livsorientering. De var 

tvungna att hitta en balans i livet som handlade om att hitta lösningar till sin osäkerhet. En 
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positiv attityd till förändringar kunde gynna deras återhämtning. En positiv attityd kunde 

också stärka deras självförtroende och minska oro för en ny MI. Detta stämmer överens med 

Gross & John, 2003 studie där det visade sig att personer som hade en positiv syn 

omvärderade situationer och hade lättare att reglera sina känslor. De klarade av att se 

stressade situationer och gjorde dem till något gott. De hade också en närmre relation till sina 

anhöriga. De som hade svårare att omprioritera sina liv såg mer negativt på tillvaron och hade 

svårare att dela med sig av sina känslor(ibid). Enligt (McSweeney & Coon) måste 

vårdpersonal kunna identifiera hinder och nuvarande strategier för att kunna hjälpa personer 

att omvärdera sin situation (ibid). Det behövs också en förståelse om personers egen 

uppfattning för att personer skall kunna handskas med förändring (Walsh & Shaw, 2000). 

Sjuksköterskor kan ha en stor roll i personers återhämtning. De kan stötta personer då de 

försöker omvärdera sina liv samt hjälpa dem att finna lösningar. Det tordes hjälpa personer 

att få en mer positiv syn av att leva med MI och dess konsekvenser. Stöd från familj och 

vänner behövs också för att personer lättare skall kunna omvärdera sin situation. 

Den egna styrkan var viktig för att kunna återhämta sig från en MI i den aktuella syntesen, 

men det behövdes också en balans mellan dem och deras familjer/vänner. Enligt 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) hade personers nätverk betydelse hur personen 

accepterade sin MI och dess begränsningar som de upplevade (ibid). Balansen återfann sig 

inte alltid informanterna och deras anhöriga i syntesen. Informanterna kunde känna sig 

missförstådda och överbevakade. Enligt Kristofferzon, Löfmark och Carlsson upplevdes 

kommunikationsproblem ofta men kunde minska om familjemedlemmarna blev involverade i 

hjärtrehabiliteringen (ibid). Detta bekräftas i Paquet et al, (2005); Little och Lewis, (2006) 

studier där informanterna som deltog i hjärtrehabilitering tillsammans med sina anhöriga 

hade lättare att kommunicera och ett bättre informationsbyte mellan varandra. Det skapade en 

större förståelse mellan dem. Informanterna kunde då upplevda att det överbeskyddet som 

tidigare hade funnits minskade (ibid). Den aktuella syntesen visade dock att en del 

informanter upplevde brist på uppmuntan att delta i hjärtrehabiliteringen. Enligt 

Panagopoulou med kollegor (2009) kan sjukvården underrätta återhämtningsprocessen 

genom att erbjuda psykosociala insatser (ibid). Dessa bevis kan styrka sjuksköterskans/ hälso- 

sjukvårdens roll i personers återhämtning efter MI. Sjuksköterskor måste bli bättre på att 

involvera hela familjen i rehabiliteringen och ge ett tillräckligt stort stöd som anpassar sig till 

individen och dess närhet upplevda situation för att skapa en bättre kommunikation dem 

emellan. Det kan också av nytta att utvärdera de omvårdsinsatser som utförs för att försäkra 
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att de är tillräckligt individanpassade och underlättar återhämtningen. Enligt Sjöström och 

Fridlund,( 2006) kan en djupare förståelse av personers upplevelser för att kunna planera, 

genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser. Detta kan sedermera hjälpa vårdpersonal att 

stödja personers anpassning till det dagliga livet. Allmänheten och arbetsgivare kan också 

tillhandhålla informationen för att förebygga lidande hos personer efter en MI (ibid). 

Slutsats 
Upplevelser tiden efter MI kunde ses utifrån flera olika perspektiv. De berörde existentiella 

frågor, fysiska begränsningar samt hur de psykologiskt anpassade sig till nya situationer. En 

inre styrka hade visat sig i syntesen vara en förutsättning för att uppleva återhämtningen i en 

positiv riktning. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan hjälpa personer att finna denna 

styrka men det krävs en förståelse hur personer upplever sin MI och konsekvenser. Syntesens 

resultat tillsammans med annan litteratur visade att detta behövdes bli bättre. Sjuksköterskor/ 

vårdpersonal måste bli mer personcentrerade och möta individens olika behov. Lösnigen 

tordes vara att de tillsammans med personerna planera interventioner för återhämtningen. 

Sjukvårdspersonal måste också ta hänsyn till de yttrefaktorerna vid sitt arbete eftersom de 

kan påverka personers attityd till interventionerna. Möjligheten att involvera anhöriga i 

personers återhämtning kan öka förståelsen mellan dem vilket kan göra det lättare att hantera 

vardagen tiden efter MI. En aktiv uppmuntran att delta i hjärtrehabilitering tordes vara ett sätt 

att öka förståelsen mellan personer och dess anhöriga. Denna metasyntes kan bidra till att 

skapa en djupare förståelse av upplevelse tiden efter efter MI och i sin tur hjälpa 

sjuksköterskor/vårdpersonal att ge ett bra stöd till personer som upplevt MI.  
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Bilaga 1 Sökningsprocessen  

Sökning juni 1992 –juni 2012 
Databas Sökord Antal 

träffar 
(lästa 
titlat) 

Antal valda 
artiklar (lästa 
abstrakt, metod 
ect). 

Antal 
dubletter. 

Antal 
exkluderade 
artiklar. 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

CINAHL (MH "Myocardial Infarction")   
AND 
(MH "Qualitative Studies+") OR (MH "Action Research") OR 
(MH "Ethnographic Research") OR (MH "Ethnological 
Research") OR (MH "Ethnonursing Research") OR (MH 
"Grounded Theory") OR (MH "Naturalistic Inquiry") OR (MH 
"Phenomenological Research")  

179 71(varav 4 går ej 
att få i fulltext) 

 55 16 

(MH "Myocardial Infarction") AND Qualitative studies*  144 1 49 1  
(MH "Myocardial Infarction") AND  Qualitative methods*  26 0 6   
(MH "Myocardial Infarction") AND (MH "Grounded Theory") 21 0 13   
(MH "Myocardial Infarction") AND Grounded theory*  28 1 14 1 0 
(MH "Myocardial Infarction")  AND  (MH "Phenomenology")  4 2  1 1 
(MH "Myocardial Infarction")  AND  phenomenology*  2 0 2   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  (MH "Phenomenological 
Research")  

33 0 13   

(MH "Myocardial Infarction")  AND  Phenomenological 
research* 

33 0 15   

(MH "Myocardial Infarction")  AND  (MH "Ethnographic 
Research")  

6 0 2   

TOTALT: 443 75  58 17 
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Bilaga 1 2(2) Sökningsprocessen 

Databas Sökord Antal 
träffar 
(lästa 
titlar) 

Antal valda 
artiklar 
(lästa abstrakt, 
metod ect). 

Antal 
dubbletter 

Antal 
exkluderade 
artiklar. 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

CINAHL (MH "Myocardial Infarction")  AND  Ethnographic research*  6 0 2   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  (MH "Narratives")  21 0 8   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  Narrative* 34 0 10   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  (MH "Life Style, 
Sedentary") OR (MH "Life Style Changes") OR (MH "Life 
Experiences")  

67 3 19 1 2 

(MH "Myocardial Infarction")  AND  Life experience*  30 0 13   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  (MH "Audiorecording")  155 0 42   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  Audiorecording* OR 
Taperecording* OR Tape* 

83 0 35   

(MH "Myocardial Infarction")  AND  (MH "Thematic Analysis")  73 0 40   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  Thematic analysis*  57 0 24   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  (MH "Recovery")  102 0 22   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  Recovery*  217 0 13   
(MH "Myocardial Infarction")  AND  (MH "Rehabilitation")  4 0 0   

TOTALT 853 3  1 2 

 

 

 SUMMA 1981 78  59 19 
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Bilaga 2 .Flödesschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal vetenskapliga studier från 
databassökning 

n = 78 

Antal studier som valdes efter 
databassökning 

n = 19 

Antal studier som valdes vid 
manuell referenssökning 

n = 0 

Full- text studier som exkluderades 
av samt orsak (Bilaga 5) 

n = 5 

Full- text studier som totalt 
inkluderades i meta- etnografin 

n = 14 

Antal dubbletter vid databassökning 
n = 78 
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Bilaga 3 1(4) CASP 
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Bilaga 3 2(4) CASP 
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Bilaga 3 3(4) CASP 
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Bilaga 3 4(4) CASP 
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Bilaga 4 1(2) Extraktionsprotokoll  

Artikel översikt Titel 

Författare Tidskrift 

År Land 

Syfte 

Urval Karakteristika urval  

Medelålder:________________ 

Range:____________________ 

Antaldeltagare:________________________ 

Kontext Typ av urval  

 

 

 

Urvalsmetod  

(Hur rekryteras 
personerna?) 

Mixad grupp ☐ 

Män ☐ 

Kvinnor ☐ 

Studie design Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Fokusgrupper     ☐ Fenomenografi ☐ 

Semi-strukturerade intervjuer  ☐ Fenomenologi ☐ 

Observationer  ☐ Hermeneutik ☐ 

Intervjuer ☐ Fenomenologisk 
hermeneutik  

☐ 

 ☐ Hermeneutisk fenomenologi ☐ 

  Innehållsanalys enligt:  ☐ 

Annat: 
_______________________________ 

☐ Annat: 
______________________ 

☐ 

Forts. Studie design Teoretisk modell/ramverk/teori  
Kvalitetsbedömning Positiv CASP Screening?  ☐ Ja CASP-

poäng 
 

☐ Nej   

Reflektion specifikt 
syfte 3 
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Bilaga 4 2(2) Extraktionsprotokoll 

Övergripande syfte: Genomföra en syntes av rådande evidens inom vårdvetenskap om upplevelser tiden 
efter att ha genomgått en hjärtinfarkt 

  

Specifika syften:   
1. Granska och bedöma den metodologiska kvalitén av de inkluderande 

studierna  
Tema/Kategori – 1  

Sub-tema/kategori – 1  

Egna kommentarer  

Tema/Kategori – 2  

Sub-tema/kategori – 2  

Egna kommentarer  
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Bilaga 5. Slutlig exklusion och inklussion 

Författare, år. Slutligt beslut Kommentar 

Benson, Arthur, & Rideout, 1997. 
 
 
Eriksson, Asplund, &Svedlund, 
2010 
 
Fleury, Kimbrel, Kruszewski, 1995 
 
 
Thompson, Ersse & Webster, 1995 
 
Tod, 2008 
Bergman, et al, 2003 
Brink, et al, 2006. 
Dorin- Maille, et al, 2003 
Hildingh, et al 2006 
Jackson, D, et al, 2000  
Jensen, et al,2003 
Johansson, et al, 2003 
Kerr, et al, 2002 
Kristofferzon, et al, 2008 
Sjöström, et al, 2011 
Svedlund, et al, 2000 
Svedlund, et al, 2003 
Tobin 2000  
Worrall- Carter, et al 2005. 

Exkluderad 
 
 

Exkluderad 
 
 

Exkluderad 
 
 

Exkluderad 
 

Exkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 
Inkluderad 

Alla i studien har inte haft hjärtinfarkt. Går ej att 
urskilja 
 
Går ej att urskilja deltagare och anhörig. 
 
 
Alla i studien har inte haft hjärtinfarkt. Går ej att 
urskilja. 
 
Går ej att urskilja deltagare och anhörig 
 
Går ej att urskilja deltagare och anhörig 
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Bilaga 6 Översikt tolkningsprocessen 

Tema Nya teman Inkluderade studier 
Orsak till en hjärtinfarkt 
Chock att få en hjärtinfarkt 
 

 Sökandet efter förklaringar 
 

(1). Bergman et al., 2003 
(3) Dorin- Maille et al., 2003 
(6) Jensen et al., 2003 
(8) Kerr et al., 2002 
(13) Tobin 2000 
 

Vill finna en mening till sin hjärtinfarkt. 
Vill finna kunskap om sin hjärtinfarkt 
Behov av information 
Känsla av bristfällig information från vårdpersonal. 
Känsla av god information från vårdpersonal 
 

Sökandet efter information 
 

(1). Bergman et al., 2003 
(4) Hildingh et al., 2006 
(5) Jackson et al., 2000 
(8) Kerr et al., 2002 
(11) Svedlund et al., 2000  
(13) Tobin 2000 
 

Påminnelse av sin existens 
Tacksamhet över sin existens 
Rädsla och oro för sin existens  
Rädsla för en ny hjärtinfarkt 
Omvärdera livet på grund av vetskapen om sin existens 

Insikten om livets förgänglighet 
 

(1) Bergman, et al., 2003 
(3) Dorin- Maille, et al., 2003 
(5) Jackson, et al., 2000  
(6) Jensen, et al., 2003 
(7) Johansson, et al., 2003 
(9) Kristofferzon, et al., 2008 
(10) Sjöström, et al., 2011 
(13) Tobin 2000 
 

En annan syn på kroppen 
Upplevelse av hälsoproblem efter en hjärtinfarkt. 
Upplevelse att vara trött och brist på energi 
 

Kroppens begränsningar 
 

(2) Brink et al., 2006 
(3) Dorin- Maille et al, 2003 
(5) Jackson et al., 2000  
(7) Johansson et al., 2003 
(8) Kerr et al., 2002 
(9) Kristofferzon et al., 2008 
(10) Sjöström et al., 2011 
 

Inser att begränsningar behövs göras 
Begränsad i sina vardagliga aktiviteter 
Begränsar sig själv för att känna sig trygg i sin kropp 
Begränsad i sin roll 
Förlust av kontroll i vardagen 
Känsla av skuld och skam att inte klara av vardagliga aktiviteter 
Positiva begränsningar 
Ork och lust att komma tillbaka till arbetet  
Omprioriteringar i vardagen på grund av vetskapen om begränsningar 
 

Vardagens begränsningar (1) Bergman et al., 2003 
(3) Dorin- Maille et al., 2003 
(4) Hildingh et al., 2006 
(5) Jackson et al., 2000  
(6) Jensen et al., 2003 
(7) Johansson et al., 2003 
(8) Kerr et al., 2002 
(9) Kristofferzon et al., 2008 
(10) Sjöström et al., 2011 
(11) Svedlund et al., 2000 
(12) Svedlund et al., 2003 
(13) Tobin 2000  
(14) Worrall- Carter et al., 2005 
 

Hantera sina begränsningar med hjälp av strategier 
Testa gränser 
Göra jämförelse 
Minimera konsekvenser 
Försök att komma tillbaka till det gamla livet 
Svårigheter att hålla sig vid nya strategier/livsstilsförändringar. 
Positiva upplevelser av nya strategier/ livsstilsförändringar. 
Göra nya omprioriteringar i sina liv. 
En annan normal vardag. 
Insikt om att det största ansvaret för att återfå en bra vardag är individens 
Hittar ett nytt liv  
 

Strategier för att hantera 
vardagen 
 

(1) Bergman et al., 2003 
(2) Brink et al., 2006 
(3) Dorin- Maille et al., 2003 
(4) Hildingh et al., 2006 
(5) Jackson et al., 2000  
(6) Jensen et al., 2003 
(7) Johansson et al., 2003 
(8) Kerr et al., 2002 
(9) Kristofferzon et al., 2008 
(10) Sjöström et al., 2011 
(11) Svedlund et al., 2000 
(12) Svedlund et al., 2003 
(13) Tobin 2000  
(14) Worrall- Carter et al., 2005 
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Bilaga 7 1(2).  Översikt inkluderade artiklar    

Studie Kod Antal 
 

Åldersintervall Land Intervju efter 
utskrivning 

Teoretisk ansats 
och datainsamlingsmetod 

Data-analysmetod 

Bergman et al., 2003 
 

1 
 

N=13  
♀ 6 + ♂7 

39 – 72 år 
 

Sverige 12-24 månader Grounded Theory 
Intervjuer 

Konstant jämförelseanalys 
(constant comparison) 
Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 
1978. 

Brink et al., 2006. 
 

2 N=21 
♀ 11 + ♂10 
 

48 - 83 år  
 

Sverige 5 månader Grounded Theory 
Intervjuer 

Konstant jämförelseanalys  
(Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 
1978; Strauss & Corbin, 1998) 

Dorin- Maillet et al., 2003 
 

3 N=8 
♀ 8 
 

33 – 61 år Canada Första intervju 2 veckor 
Andra intervju 6-8 veckor 
senare 

Deskriptiv design 
Intervjuer 

Tematisk analys  
(Aronson, 1994; Lincon & Guba, 
1985) ) 

Hildingh et al., 2006 
 

4 N=16 45 - 77 år 
 

Sverige 8 – 9 månader Deskriptiv design 
Intervjuer 

Tematisk innehållsanalys  
(Graneheim & Lundman, 2004) 

Jackson et al., 2000  
 

5 N=10 
♀ 10 
 

43 – 77 år 
 

Australien Första intervju 7 dagar, 
Andra intervjun14 dagar   
Tredje intervjun 21 dagar 
efter. 
 

Feministisk teori 
Deskriptiv design 
Intervjuer 

Narrativ textanalys 
(Anderson & Jack, 1991) 

Jensen et al., 2003 
 

6 1:a intervjun: N=30 
♀ 8 + ♂ 22 
2:a intervjun: 
N=23 

41 – 80 år 
 

Danmark 2-3 dagar samt 17 veckor 
 

The Perception model (Lunde, 
1992). Tematisk semi- 
strukturerade intervjuer 

Innehållsanalys  
(Burnard, 1996) 

Johansson, et al, 2003 7 N=8 
♀ 8 

- Sverige 2 – 25 år 
 

Fenomenologi 
Intervjuer 

Fenomenologisk analys? (Giorgi, 
1997) 

Kerr, et al, 2002 
 

8 N=7 
♀ 7 

67 – 86 år Canada 4 – 6 veckor Induktiv deskriptiv design 
Ostrukturerade intervjuer 

Hermeneutisk fenonomenologi 
(Boyd, 1993) 

Kristofferzon, et al, 2008 
 

9 N=40 
♀ 20 + ♂20 
 

48 – 90 år Sverige 4 månader Semi- strukturerade intervjuer  Innehållsanalys  
(Graneheim & Lundman, 2004) 

Sjöström, et al, 2011 
 

10 N=12 
♀ 12 

40 - 90 Sverige 5 år Fenomenografi  
Intervjuer 

Kontextuell analys (Dahlgren & 
Fallsberg, 1991) 

Svedlund, et al, 2000 
 

11 N=9 
♀ 9 

47 - 57 Sverige Första intervju 3 
månader 
Andra intervjun 12 
månader   

Personligt besktivande 
intervjuer 

Fenomenologisk hermeneutik 
(Ricoeur, 1976; Ricoeur 1991) 
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Bilaga 7 2(2).  Översikt inkluderade artiklar 

Studie Kod Antal 
 

Åldersintervall Land Intervju efter 
utskrivning 

Teoretisk ansats 
och datainsamlingsmetod 

Data-analysmetod 

Svedlund, et al, 2003 
 

12 N=9 
♀ 9 

47 - 57 Sverige Första intervju 3 
månader 
Andra intervjun 12 
månader   

Personligt besktivande 
intervjuer 

Fenomenologisk hermeneutik 
(Ricoeur, 1976; Ricoeur 1991 

Tobin 2000  
 

13 N=12 
♀ 12 

60 - 80 Canada 8 veckor Grounded Theory 
intervjuer 

Konstant jämförelseanalys  
(Glaser & Strauss, 1967) 
 

Worrall- Carter, et al 2005. 
 

14 N=6 
♀ 6 

- Australien 4 månade Deskriptiv design 
Semi- strukturerade intervjuer 

Tematisk analys (Burnard 1991) 
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Bilaga 8 Kvalitetsgranskning med CASP 

 Var forskning 
anpassade till 
hantera mål med 
forskningen 

Var rekryteringsst- 
rategi lämplig till 
målen för 
forskningen 

Blev de uppgifter 
som samlas på ett 
sätt som tog upp 
frågeställningen 

Har relationen 
mellan forskare och 
deltagarna har 
tillräckligt beaktas 

Har etiska frågor 
tagits i övervägande 

Var dataanalysen 
tillräckligt rigorös 

Finns det en tydlig 
redogörelse av 
resultaten? 
 

Hur värdefullt är 
forskningen 

 Ja Osäker Nej Ja Osäker Nej Ja Osäker Nej Ja Osäker Nej Ja Osäker Nej Ja Osäker Nej Ja Osäker Nej Ja Osäker Nej 
Bergman, et al, 
2003 

X   X   X    X  X   X   X   X   

Brink, et al, 2006. X   X   X   X   X   X   X   X   
Dorin- Maille, et 
al, 2003 

   X       X  X   X   X   X   

Hildingh, et al 
2006 

X    X  X    X  X   X   X   X   

Jackson, D, et al, 
2000  

X   X   X    X  X    X  X   X   

Jensen, et al,2003 X    X  X   X   X   X   X   X   
Johansson, et al, 
2003 

X   X   X    X  X   X   X   X   

Kerr, et al, 2002 X   X   X    X  X   X   X   X   
Kristofferzon, et 
al, 2008 
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