
  
 
 

 

   
 

Lovisa Lium och Tove Silén  

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, VT 2019 

Nivå: Grundnivå 

Handledare: Lars Andersson 

Examinator: Berit Seiger Cronfalk 
 

 

 
 
 
 
Ett nytt liv 
-En litteraturöversikt om livsåskådningens betydelse för patienters anpassning 

efter en hjärtinfarkt 

 

 

 

 

A new life  
-A literature review of the meaning of conception of life for patients´ adaptation 

after a myocardial infarction 

 

 
 

 



  
 
 

 

   
 

Sammanfattning 

Bakgrund:	Hjärtinfarkt drabbar årligen 7 miljoner människor världen över och är den 

enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukvården har ett ansvar i omhändertagandet 

av en patient som drabbats av en hjärtinfarkt. Dels genom ett lugnt och tryggt 

omhändertagande men också genom stöd och vägledning. Genom personcentrerad vård 

lägger sjuksköterskan fokus på patientens delaktighet, övertygelser och värderingar och 

tar hänsyn till att det finns kulturella, sociala och individuella skillnader. Sjuksköterskan 

behöver undersöka faktorer som kan påverka patientens förmåga att anpassa sig till 

sjukdomen för att kunna hjälpa patienten att anpassa sig till sin nya livssituation. 

Livsåskådningar ligger till grund för hur människor tolkar sin omvärld och ser på livet. 

Hur en människas syn och tankar om verkligheten och sin omvärld ser ut påverkar 

individens handlande gentemot sig själv och andra.	

 

Syfte: Syftet var att belysa livsåskådningens betydelse för patienters anpassning till livet 

efter en hjärtinfarkt.  
 

Metod: En litteraturöversikt gjordes i enlighet med Fribergs metod. Resultatet är baserat 

på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar som beskriver patienters erfarenheter av att 

drabbas av en hjärtinfarkt och livet som följer efter infarkten. Artiklarna analyserades 

genom tematisering och kategorisering.  

 

Resultat: Tre huvudkategorier identifierades med tillhörande åtta subkategorier. De tre 

huvudkategorierna var känsla av kontroll, tankar kring livet och döden och känslor kring 

en förändrad livssituation. Dessa tre huvudkategorier beskriver patienters erfarenheter av 

att drabbas av en hjärtinfarkt. Ur resultatet framkom att livsåskådningsmässiga frågor 

kommer till patienten i samband med en livshotande sjukdom.  

 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Jeffners definition av livsåskådning och 

vilken funktion livsåskådningen har för hur människan anpassar sig till en förändrad 

tillvaro utifrån perspektiv och hanterbarhet. Tydligt framkommande delar i resultatet 

kopplas till och diskuteras mot de tre komponenterna, teorier om människan och världen, 

centralt värderingssystem och grundhållning i Jeffners definition.  

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, vårdande, sjuksköterska, patient, livsstilsförändring, 

anpassning, livsåskådning. 

 



  
 
 

 

   
 

Abstract 

Background: Myocardial infarction affects seven million people annually all over the 

world and is the single most common cause of death in Sweden. Healthcare professionals 

have a responsibility to care for a patient who has suffered a heart attack. Partly through 

calm and safe caring, but also through support and guidance. As well as person-centered 

care, the nurse focuses on the patient's involvement, beliefs and values and considers that 

there are cultural, social and individual differences. The nurse needs to investigate factors 

that can affect the patient's ability to adapt to the disease in order to help the patient adapt 

to their new life situation. Conception of life form the basis for how people interpret their 

surroundings and outlook on life. How a person's vision and thoughts about reality and 

their surroundings look, and affect the patients´ actions towards themselves and others. 

 

Aim: The aim was to illustrate the meaning of conception of life for patients´ adapting to 

life after a myocardial infarction. 

 

Method: A literature review was made in accordance with Friberg's method. The result 

is based on twelve qualitative scientific articles describing patients' experiences of 

suffering from a myocardial infarction and life following contraction. The articles were 

analyzed by thematization and categorization. 

 

Results: Three main categories were identified with eight associated subcategories. The 

three main categories were feeling of control, thoughts about life and death and feelings 

about a changed life situation. These three main categories describe patients' experiences 

of suffering a myocardial infarction. The results showed that thoughts about conception 

of life arise with diagnosis of a life-threatening illness. 

 

Discussion: The result is discussed on the basis of Jeffners definition of conception of 

life and it´s function for how a person adapts to a changed existence from perspective and 

manageability. Clearly emerging parts of the result are linked to and discussed against the 

three components, theories of human kind and the world, a central values system and a 

basic attitude towards life in Jeffners definition. 

 

Keywords: Myocardial infarction, caring, nurse, patient, lifestyle change, adaptation, 

conception of life. 
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Inledning 

Hjärtinfarkt är ett livshotande tillstånd som leder till många dödsfall varje år. För de som 

överlever väntar en tid av mobilisering, rehabilitering och anpassning till sin nya livssituation. 

Sjuksköterskor vägleder och hjälper patienter att anpassa sig till en ny situation och 

förändrade levnadsvanor för att främja återhämtning och motverka recidiv. Författarna till 

litteraturöversikten har båda erfarit hjärtinfarkt hos närstående och träffat patienter i 

vårdsammanhang och då noterat att följsamhet i behandling och livsstilsförändring ser olika 

ut hos olika individer. Författarna har ett gediget intresse för relationen mellan patient och 

sjuksköterska och hur sjuksköterskan kan nå fram till en människa genom att försöka förstå 

patientens livsvärld och hur den tolkas. Detta ställer krav på att försöka förstå alla 

dimensioner av en människa. I försök att öka medvetenheten och kunskapen hos oss själva 

och vårdpersonal för att kunna möta patienter utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vill 

vi undersöka livsåskådningens betydelse för hur patienter anpassar sig till en ny situation efter 

en hjärtinfarkt.    

 

Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs etiologi och definitioner av centrala begrepp. Vidare beskrivs 

sjuksköterskans ansvar och roll, omvårdnad vid hjärtinfarkt samt teorier för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete som utgår från hur människan anpassar sig till och hanterar förändringar i 

tillvaron.  

 

Etiologi 

Hjärtinfarkt    

Akut hjärtinfarkt drabbar cirka 7 miljoner människor årligen världen över (Wallert, Madison, 

Held & Olsson, 2017). Ericson och Ericson (2012) beskriver hjärtinfarkt som den enskilt 

vanligaste dödsorsaken i Sverige och står för cirka 30 procent av alla dödsfall. Enligt hjärt-

lungfonden har antalet hjärtinfarkter minskat i Sverige de senaste åren då färre röker och 

blodfettsnivåerna är betydligt lägre hos befolkningen än tidigare. Även utvecklingen av PCI 

(perkutan koronarintervention) och förbättrad sekundärprevention efter hjärtinfarkt har haft en 

betydelse för statistiken (www.hjart-lungfonden.se).   

Risken för att drabbas av en hjärtinfarkt ökar med stigande ålder. Prevalensen för 

hjärtinfarkt är högst vid 70–80 års ålder och det är lika många män som kvinnor som drabbas. 
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Hjärtinfarkt orsakas av ichemi i något eller några av hjärtats kranskärl. En vanlig orsak till 

ichemin är att ett arterosklerotiskt plack brister och att det bildas en eller flera tromboser som 

täpper till kranskärlet. Det uppstår då en akut syrebrist i kärlet och vävnaden nekrotiserar och 

dör. Skadade hjärtmuskelceller kan inte nybildas och skadan blir permanent (Ericson & 

Ericson, 2012). 

 

Symtom  

Enligt Kirchberger et al. (2016) är vanliga symtom som uppträder vid en hjärtinfarkt ihållande 

obehag, tryck eller smärta över bröstet, smärtorna kan upplevas som utstrålande och diffusa. 

Det är vanligt att smärtan strålar ut mot vänster arm, mot rygg och nacke. Det är också vanligt 

med symtom som ångest, illamående, kräkningar, kallsvettning och andfåddhet. Dessa 

symtom är mer framträdande hos kvinnor medan smärta och tryck över bröstet är mer 

karakteristiska symtom hos män. Symtomen kan skilja sig mellan en första och andra infarkt 

och det kan fördröja tiden innan vårdkontakt vid det andra insjuknandet då patienterna inte 

upplever samma symtom som vid första infarkten. Bröstsmärta kvarstår dock som det 

vanligaste symtomet men kan trots det skilja sig i uttryck. 

 

Diagnos och behandling 

Diagnosen ställs genom uppvisande av karaktäristiska symtom, EKG och laboratorieanalyser 

(Ericson & Ericson, 2012). Behandlingen av hjärtinfarkt kan vara både kirurgisk och 

farmakologisk. En blodpropp som helt stoppar blodflödet i ett kranskärl åtgärdas genom så 

kallad reperfusionsbehandling för att återskapa cirkulationen i kärlet. Behandlingen består av 

trombolys och PCI. Enligt de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård framtagna av 

Socialstyrelsen (2018) skall patienter med en ST-höjningsinfarkt erbjudas trombolys inom 30 

minuter där primär PCI inte är tillgänglig inom 120 min efter EKG.   

I efterskedet är den farmakologiska behandlingen bland annat trombosprofylax och 

blodtryckssänkande läkemedel. Det kan bli aktuellt med operation, transplantation eller 

behandling med pacemaker (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Definitioner 

I följande avsnitt definieras centrala begrepp som återkommer fortsatt i litteraturöversikten. 
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Livsvärld 

Begreppet livsvärld avser den förnimbara, subjektiva värld, så som den upplevs och erfars av 

den enskilda människan. Det är inom livsvärlden som upplevelser av hälsa, välbefinnande, 

lidande och sjukdom utspelar sig. Det är i och genom livsvärlden som vi kan förstå hur olika 

aspekter av livet erfars av människan (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård har vuxit fram i takt med att patientens delaktighet i sin egen 

vård blivit alltmer etablerad. Personcentrerad vård utgår ifrån att organisera vården 

tillsammans med alla involverade aktörer i patientens vård, patienten själv och dennes 

närstående. I den personcentrerade vården uppstår ett mellanmänskligt möte mellan patient 

och vårdare. Det innebär ett utbyte av kunskap och erfarenheter där gemenskapen ger 

gemensamma mål. Detta omfattar patientens egna preferenser och önskemål i kombination 

med evidensbaserad och vetenskaplig kunskap (Eldh, 2014; Hörnsten, Lindahl, Persson & 

Edvardsson, 2014). 

 

Livsstil 

En människas livsstil handlar om individens vardagliga handlingar, beteendemönster och 

vanor. Människan gör aktiva val gällande livsstil och levnadsvanor. Dessa val är påverkade 

och styrda av sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. En människas livsstil kan vara 

djupt rotad inom individen och tätt kopplad till identiteten. Hur vi väljer att leva vårt liv och 

vilken livsstil vi har, påverkar vår hälsa. Några livsstilsfaktorer såsom ohälsosamma 

kostvanor, bristande fysisk aktivitet, rökning, övervikt och alkoholkonsumtion är direkt 

kopplade till ohälsa och utgör en risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. När en människa 

drabbas av en hjärtinfarkt är det därför viktigt att kartlägga individens livsstil och 

levnadsvanor som ett steg i rehabilitering och återhämtning (Wilhelmson & Tengland, 2016).  

 
Livsåskådning 

Enligt svensk ordbok definieras livsåskådning som en genomtänkt uppfattning om livets 

innebörd (https://svenska.se). Krook (2007) menar i sin avhandling att livsåskådning kan vara 

av olika börd, konfessionell och sekulär. Detta innebär således att en livsåskådning kan vara 

trosbekännande och allmän på gruppnivå för människor som bekänner sig till den specifika 



  4 (44) 
 

   
 

trosuppfattningen. Vidare beskriver Krook att livsåskådning också kan vara av mer 

individuell karaktär som inte knyter till någon specifik religiös uppfattning vilket lett till 

utveckling av att mer sekulära livsåskådningar uppkommit. Livsåskådningar generellt ligger 

till grund för hur människan tolkar sin omvärld och ser på livet utifrån rådande individuella, 

samhälleliga och globala normer. En människas livssyn och tankar om verkligheten och 

omvärlden kan påverka individens handlande gentemot sig själv och andra (Andersson, 

2008).  

 

Omvårdnad 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Detta ska utföras med värdighet och respekt 

för mänskliga rättigheter och rätten till liv, kultur, religion, etnicitet, kön, social ställning, 

sexuell läggning, ålder, nationalitet, funktionsnedsättning eller sjukdom. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, 2017:30), 3 kap. 1§ och 5 kap. 1§ finns beskrivet och fastställt att all 

vård ska ges på lika villkor med respekt för autonomi och integritet samt utgöra en trygghet 

för patienten genom god tillgänglighet, goda relationer samt tillgodoseende av patientens 

behov av kontinuitet och säkerhet. 

I studien av Hörnsten et al. (2014) belyser författarna personcentrerad vård som en viktig 

utgångspunkt för sjuksköterskan vilket innebär ett ansvar för att patienten står i fokus för 

omvårdnaden och att utforma omvårdnaden efter den unika människan. Svedlund, Danielsson 

och Norberg (1999) belyser sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som drabbats 

av en hjärtinfarkt. De menar att förutsättningen för personcentrerad vård är att sjuksköterskan 

ska försöka möta patienten där denne befinner sig i sin situation och kontext och beskriver 

vidare att den mellanmänskliga relationen är en förutsättning för ett gott vårdande. 

 

Omvårdnad vid hjärtinfarkt 

En patient med bröstsmärtor orsakade av en hjärtinfarkt behöver ett lugnt omhändertagande 

och snabb smärtlindring (Ericson & Ericson, 2012). En viktig del i omvårdnaden för patienter 

som drabbats av hjärtinfarkt är information. Sjuksköterskan ska säkerställa att patienten och 

närstående har förstått och kunnat ta till sig informationen som givits. Patienten skall 

informeras kontinuerligt kring de undersökningar och behandlingar som ges. Sjuksköterskan 

ska förmedla hopp men patienten måste samtidigt informeras om allvaret i situationen. 
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Petricek, Buljan, Prljevic och Vrcic-Keglevic (2016) beskriver att patienter som drabbats av 

en hjärtinfarkt har ett behov av att få information och kunskap kring hjärtinfarkt i allmänhet 

samt individuell information.  

Arnetz och Zhdanova, (2014) lyfter vikten av att patienten görs delaktig i vården, delvis 

genom undervisning och information. Informationen skall anpassas efter patientens förmåga 

och förutsättningar som en del i den personcentrerade vården. Att drabbas av ett livshotande 

sjukdomstillstånd kan innebära att patienten hamnar i ett kristillstånd.   

Patienten kan behöva stöd och hjälp att hantera situationen då de ställs inför utmaningar 

som sjukdomen bär med sig (Bergman, Årestedt, Fridlund, Karlsson & Malm, 2012). Enligt 

socialstyrelsens (2018) rekommendationer skall hälso- och sjukvården som en del i 

behandlingen erbjuda fysisk träning inom hjärtrehabilitering och stöd att sluta röka. Att 

hantera och anpassa sig till situationen och livet efter en hjärtinfarkt är en central del och 

ställer krav på patienten. För att motverka recidiv är följsamhet i behandling och relevanta 

livsstilsförändringar av största vikt (Piepoli et al. 2017; Bergman, Malm, Berterö & Karlsson, 

2011). 

 Genom personcentrerad vård lägger sjuksköterskan fokus på patientens delaktighet, 

övertygelser och värderingar och tar hänsyn till att det finns kulturella, sociala och 

individuella skillnader. Sjuksköterskan behöver undersöka faktorer som kan påverka 

patientens förmåga att anpassa sig till sjukdomen och till sin nya livssituation (Karademas, 

Kynigopoulou, Aghathangelou & Anestis, 2011).  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ska sjuksköterskan förmedla ett intresse och ett 

engagemang för patientens livsvärld och unika situation, samt ge trygghet och harmoni till 

patienten genom stöd och vägledning. Med livsvärlden som grund kan sjuksköterskan få en 

bättre förståelse för hur hälsa, lidande och vårdande upplevs och påverkar patienten efter en 

hjärtinfarkt. Genom att sjuksköterskan närmar sig patientens livsvärld skapas förutsättningar 

för att stödja och stärka patientens hälsoprocesser. En förutsättning för personcentrerad vård 

är att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och besitter kunskaper och förmågor att 

kunna se hur varje unik individ upplever sin situation och vad välbefinnande, hälsa, sjukdom 

och lidande innebär eller betyder för just honom eller henne. Sjuksköterskan behöver vidare 

ha insikt i hur sjukdom och lidande kan påverka en människas upplevelse av mening och 

sammanhang. Med kunskap och insikt om detta kan sjuksköterskan stödja patienten i att finna 

mening och hämta kraft i en tillvaro som kanske är förändrad på grund av sjukdom. Krook 

(2007) lyfter i sin avhandling vikten av att vårdpersonal förstår patientens berättelse och vad 

som är betydelsefullt och skänker patienten mening i livet. Sjuksköterskan behöver vara 
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uppmärksam på vad patienten uttrycker och vill säga med sin berättelse. Enligt Krook (2007) 

finns det en risk att vårdgivare tar för givet att de förstår vad patienten menar och uttrycker, 

och därmed finns det en risk att vårdpersonal går miste om vad patienterna egentligen vill 

säga. 

 

Anpassning och hanterbarhet 

Som verktyg för sjuksköterskans omvårdnadsarbete finns ett flertal etablerade 

omvårdnadsteorier (Wiklund Gustin & Lindvall, 2010). Följande beskrivs en omvårdnadteori 

som utgår från hur människan anpassar sig till en ny situation. Vidare beskrivs ytterligare en 

modell för människan hanterar förändringar och upplever hälsa.   

Callista Roy har utvecklat en teori som handlar om hur människan hanterar och anpassar 

sig till utmanande situationer i livet. Adaptionsmodellen beskriver människan som olika 

system som tillsammans utgör en helhet. Det pågår ett konstant samspel mellan människan 

och miljön där människan utsätts för yttre och inre stimuli och på olika sätt responderar mot 

dessa. Detta sker i medfödda och förvärvade styrsystem för att nå jämvikt och balans i 

livssituationen. När människan drabbas av ohälsa förändras tillvaron och människan måste 

aktivt lära sig att anpassa sig till sin nya livssituation. Teorin beskriver hur sjuksköterskan ska 

underlätta och stödja patientens adaptionsförmåga för att uppnå jämvikt och balans mellan 

systemen. Detta innebär att sjuksköterskans uppgift är att kartlägga hur patienten responderar 

mot olika stimuli för att möjliggöra en ändamålsenlig anpassning. Teorin betonar vikten av 

samspelet mellan sjuksköterskan och patienten vilket genomsyrar den personcentrerade 

vården (Wiklund Gustin & Lindvall, 2010).  

Antonovsky har utvecklat en modell som söker svar på varför människan har hälsa och vad 

som är kännetecknande för en person som kan hantera och möta svårigheter i livet. Modellen 

inriktar sig på hälsans ursprung och människors förutsättningar att hantera olika svårigheter. 

Fokus ligger på det friska hos människan som benämns som ett salutogent perspektiv. Målet 

utifrån ett salutogent perspektiv är att förbättra människans hälsa, välbefinnande och 

livskvalitet. Kärnan i modellen beskrivs som känsla av sammanhang, KASAM. I begreppet 

KASAM ingår tre komponenter som benämns begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Dessa komponenter bidrar till känslan av sammanhang. Begriplighet handlar om hur 

människan förstår och uppfattar sin omvärld. Hanterbarhet avspeglar en människas förmåga 

att hantera och svara an på olika situationer och förändringar. Meningsfullhet handlar om hur 

en människa tillskriver mening i händelser och utmaningar som personen står inför. Graden 



  7 (44) 
 

   
 

av KASAM ser olika ut hos olika individer och därmed förmågan att hantera och anpassa sig 

till förändrade livsvillkor (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014).   

 

Problemformulering 

Att drabbas av en svår och livshotande hjärtsjukdom utmanar en människa på flera plan. 

Återhämtningen efter en hjärtinfarkt ställer krav på patienten genom en förändrad 

livssituation. Hur vi ser på verkligheten och vår omvärld påverkar vårt handlande gentemot 

oss själva och andra. För att sjuksköterskan ska kunna bedriva personcentrerad vård behövs 

kunskap och kompetens om hur patienter anpassar sig till och hanterar sin nya situation och 

vilka faktorer som påverkar detta. Genom att förstå hur patienten upplever och erfar sin 

tillvaro kan sjuksköterskan förstå de vägledande värden som patienten förhåller sig till och 

handlar efter. Det ligger i sjuksköterskans intresse att få en fördjupad förståelse för patienten 

för att kunna anpassa vårdandet. Genom att studera livsåskådningar och deras betydelse kan 

sjuksköterskan öka sina kunskaper och sin förståelse för hur en patient uppfattar och upplever 

sin situation samt hur patienten hanterar och utformar sitt liv. Om vårdpersonal tar för givet 

att de förstår vad patienter menar och uttrycker så finns det en risk att de missar vad patienten 

egentligen vill säga. Det finns då en risk att patienten inte blir sedd och bekräftad i sin 

situation och att sjuksköterskan går miste om betydelsefulla aspekter för att hjälpa patienten 

att anpassa sig till livet efter en hjärtinfarkt.  

  

Syfte 

Syftet är att belysa livsåskådningens betydelse för patienters anpassning till livet efter en 

hjärtinfarkt.  

 

Teoretisk referensram 

Ett förtydligande av livsåskådningens betydelse för sjuksköterskans profession och 

vårdvetenskap följer här för att motivera valet av teoretisk referensram i litteraturöversikten. 

Den teoretiska referensramen kommer att användas i resultatdiskussionen för att undersöka 

huruvida det går att hänvisa fenomen i patienters berättelser till de tre komponenterna i 

Jeffners definition av livsåskådning. I resultatdiskussionen kommer författarna till 

litteraturöversikten lyfta delar av resultatet som kan härledas till de tre komponenterna i 
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Jeffners definition samt diskutera detta mot redan etablerade teorier som finns beskrivna i 

bakgrunden.   

 

Konsensusbegreppet hälsa 

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande (www.folkhalsomyndigheten.se). 

Kallenberg (2013) lyfter livsåskådningen i relation till hälsa och menar att vara frisk och 

uppleva välbefinnande är högt värderat och betydelsefullt för meningen med livet. Hälsa är 

något mer än frånvaro av sjukdom, hälsa kan upplevas och innehas trots sjukdom. Synen på 

hälsa påverkas av vilken människosyn och verklighetsuppfattning den enskilda individen har, 

vad det innebär att leva och att vara människa i samtiden och det kulturella sammanhang som 

denne befinner sig i. Detta lyfter svensk sjuksköterskeförening (2016) relaterat till vårdande 

och hälsa. Kallenberg (2013) beskriver att hälsa är en förutsättning för förverkligande och 

handlande utifrån vad människan anser är ett värdigt liv.  

 

Teoretisk ansats 

Andersson (2006) beskriver teologen Anders Jeffners följande teoretiska ansats för 

livsåskådning som har legat till grund för tidigare forskning inom området. Den är aktuell och 

applicerbar vid studerandet av alla typer av livsåskådningar, både etablerade och individuella.   

 

”En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden  

som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av 

människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och 

som ger uttryck åt en grundhållning” (Jeffner, 1981).  

 

Andersson (2006) förklarar dessa tre komponenter i livsåskådningen som teorier om 

människan och världen, centralt värderingssystem och grundhållning. Vidare beskrivs hur 

livsåskådningen verkar för människans perspektiv på tillvaron genom att den påverkar vad 

som är viktigt i livet och hur detta ska tolkas.  
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Teorier om människan och världen  

Teorier om människan och världen innefattar den ontologiska utgångspunkten för hur vi ser 

på människan, samhället, vår historia och naturen. Samt vilken relation dessa har till varandra 

och hur samspelet dem emellan uppfattas och ser ut (Andersson, 2008). 

 

Centralt värderingssystem 

Ett centralt värderingssystem bygger på normer och värderingar av olika slag. Normer och 

värderingar kan vara djupt rotade och kopplade till människans identitet (Andersson, 2008). 

Normer kan vagt generaliseras och kategoriseras i estetiska, politiska, moraliska och 

trosnormer vilket kan användas vid tolkning av människors tankar och uttryck. Detta för att 

identifiera vad ett centralt värderingssystem innefattar hos en individ eller en grupp. 

 

Grundhållning 

Grundhållningen som är den sista komponenten i definitionen belyser människans 

grundläggande känslomässiga tillstånd vilket har betydelse för förmågan att svara an på yttre 

och inre stimuli (Andersson, 2008).  

 

Metod 

En litteraturöversikt har gjorts för att besvara syftet. Genom en litteraturöversikt kan 

kunskapsläget kartläggas inom ett visst område och en helhetsförståelse för det undersökta 

området skapas (Friberg, 2017).  

  

Datainsamling  

Artikelsökning har genomförts i databaserna PubMed och Cinahl Complete. Databaserna 

valdes då PubMed är den största databasen i världen och Cinahl Complete är den största 

databasen inom omvårdnad (Peippo, 2019). Författarna använde relevanta MeSH-termer och 

Subjekt headings i respektive databas. Vissa svårigheter uppkom med att bygga relevanta 

söksträngar varför bibliotekspersonal tillfrågades om hjälp. Sökorden som använts är 

Adaptation, Psychological, Life Style, Life Change Events, Self Concept, Religion, Culture, 

Social values, Attitude to health, Myocardial Infarction och Myocardial 

Infarction/psychology. I enlighet med Friberg (2017) kombinerades sökorden med OR och 

AND utifrån boolesk söklogik och med Myocardial Infarction som huvudämne. Sökorden 

valdes ut då de ansågs spegla syftet. Begränsningar som gjorts gemensamt i både PubMed och 
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Cinahl Complete är ett tidsspann på tio år samt engelskt språk. I Cinahl Complete gjordes 

ytterligare begränsning med artiklar som är peer-reviewed. PubMed saknar denna 

begränsningsfunktion. Författarna har kontrollerat att samtliga artiklar är peer-reviewed 

genom att kontrollera tidskrifternas vetenskapliga anknytning samt sökt efter artiklarna i 

andra databaser enskilt med begränsningen peer-reviewed. I PubMed gjordes en sökning som 

resulterade i sex relevanta artiklar. I Cinahl Complete gjordes till en början en sökning med 

motsvarande söksträng som i PubMed vilket resulterade i två relevanta artiklar. Därefter 

gjordes en enskild sökning på Myocardial Infarction och sökordet Attitude to life. Då artiklar 

under processens gång fallit bort av olika anledningar gjordes ytterligare en sökning i Cinahl 

Complete med den ursprungliga söksträngen vilket då resulterade i ytterligare sökträffar och 

författarna kunde komplettera artikelsamlingen för resultatet med tre artiklar. I bilaga 1 

redovisas sökmatris 1 och de sökkombinationer som gjordes.  

  

Urval  

Inklusionskriterier som använts i urvalet är patienters erfarenheter eller upplevelser av att ha 

överlevt en hjärtinfarkt och hur de erfarit och upplevt anpassningen efter insjuknandet 

relaterat till sin sjukdom, livsstilsförändring och livssyn. Deltagarna i artiklarna var alla vuxna 

personer, dock gjordes inga åldersbegränsningar i sökningarna då det ej ansågs nödvändigt. 

Urvalet av artiklarna har gjorts genom att de granskas kritiskt utifrån innehåll och lämplighet 

till litteraturstudien och syftet med denna. Endast kvalitativa artiklar har använts. Alla 

artiklarna har kontrollerats i syfte att fastställa att de är etiskt granskade och godkända. Detta 

har gjorts genom att författarna kontrollerat i artiklarna att det tydligt framgår att en etisk 

kommitté har givit sitt godkännande. Författarna har även diskuterat om syftet är relevant och 

att deltagarna inte är av sårbar karaktär såsom barn, gravida, människor med funktionshinder, 

hemlösa, svårt sjuka och personer med demens (Kjellström, 2012). Författarna har 

kontrollerat urvalet i artiklarna och att det framgår att deltagandet är frivilligt och att frihet ges 

att avbryta sitt deltagande närsomhelst.  

Artiklarna valdes ut genom att titeln på artiklarna granskades för att se om den motsvarar 

syftet. Därefter lästes abstrakt för att bedöma relevans utifrån syftet. Sammanlagt trettio 

artiklar lästes i sin helhet och författarna valde sedan ut tolv artiklar som ansågs belysa de 

fenomen som är aktuella för att besvara syftet. I urvalet lästes ett abstrakt i engelsk text som 

ansågs relevant för syftet. Fulltexten var dock skriven på spanska vilket då exkluderade 

artikeln i urvalet.  
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Analys  

Författarna har till en början läst igenom alla valda artiklar tre gånger för att få ett 

helhetsgrepp om artiklarna. Därefter gjordes en kortare sammanställning av artiklarna i 

sökmatris 2 som återfinns bifogat i bilaga 2. Därefter gjordes en skriftlig sammanfattning av 

varje enskild artikel av centrala aspekter relaterade till syftet. Utifrån detta trädde kategorier 

fram som sedan använts som rubriker för sammanställning av resultat. Respektive kategori i 

artiklarna fastställdes med hjälp av likheter och skillnader i författarnas sammanfattningar av 

artiklarna. Med hjälp av färgkodning kunde delar i artiklarnas resultat delas in under 

respektive kategori (Friberg, 2017). De kategorier som framträdde i analysarbetet är känsla av 

kontroll, tankar kring livet och döden och känslor kring en förändrad livssituation. Därefter 

gjordes ytterligare en analys av materialet för att finna djupare förståelse och berika resultatet. 

Ur kategorierna identifierades åtta stycken subkategorier. Vidare gjorde författarna ytterligare 

en analys för att se över och formulera det slutgiltiga resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Granskande av vetenskapliga artiklar ställer krav på etisk reflektion. De etiska principerna bör 

vara vägledande. Människors lika värde, respekt för autonomi och integritet måste genomsyra 

litteraturstudien så att människorna som ingår i studien inte far illa. Enligt 

Helsingforsdeklarationen ska forskning bygga på respekt för personer, göra gott principen och 

rättviseprincipen och vägleda forskaren att handla rätt i sin forskning. Helsingforsdeklaration 

betonar vikten av att individens välmående går före vetenskapens och samhällets intressen. 

Forskning får inte bedrivas utan samtycke och en persons identitet får inte röjas (Kjellström, 

2017).   

I det etiska övervägandet beaktades att studien handlade om väsentliga frågor och att 

etiken är genomgående under hela studien. Med det menas att etiken finns med i varje del 

(Kjellström, 2017). Det etiska övervägandet har genomförts genom att granska artiklarna 

kritiskt och genom att specifikt granska trovärdigheten i studierna. Samtliga artiklar har 

lästs enskilt för att sedan diskuteras innehållsmässigt, för att se om det finns en gemensam 

uppfattning om innehållet eller skilda meningar mellan författarna. Genom etisk reflektion vid 

datainsamling, analys och sammanställning och genom att båda författarna läst artiklarna och 

diskuterat innehållet minskades risken för att datainsamlingen misstolkades. För att 

medvetandegöra författarnas förförståelse, egna erfarenheter, tankar och känslor kring ämnet 
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diskuterades och lyftes tankar och förförståelse för att minska risken för påverkan på 

litteraturöversiktens resultat. Båda författarna har goda kunskaper i det engelska språket vilket 

minskade risken för tolkningsfel.   

 

Resultat 

De kategorier som framkom ur analysen var känsla av kontroll som omfattar information och 

stöd som källa till kontroll, kontroll relaterat till den fysiska kroppen och kontroll över det 

dagliga livet. Tankar kring livet och döden som omfattar tankar kring livet, tankar kring 

döden och religion och andlighet. Slutligen känslor kring en förändrad tillvaro som omfattar 

känslor och en förändrad tillvaro.   

 

Känsla av kontroll 

Information och stöd som källa till kontroll 

En grundläggande faktor för anpassningsförmågan efter en hjärtinfarkt är känslan av kontroll 

över sig själv och situationen och detta härleds framförallt till att få information och kunskap 

om sjukdomen och livsstilsförändringar. Känslan av att ha kontroll stöttar anpassningen och 

förmågan att hantera den förändrade livssituationen och inkluderar hur patienter konfronterar 

situationen efter en hjärtinfarkt (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 

2012; Ammouri, Kamanyire, Raddaha, Achora, & Obeidat, 2017; Nicolai, Müller, Noest, 

Wilke, Schultz, Gleißner, Eich, & Bieber, 2018; Smith, Banwell & Rakhit, 2016; Junehag, 

Asplund & Svedlund, 2014; Brink, 2009; Galdas, Oliffe, Wong, Ratner, Johnson & Kelly, 

2012; Baldacchino, 2011).  

Ammouri et al. (2017); Baldacchino (2011); Nicolai et al. (2018); Smith et al. (2017) och 

Salminen-Toumaala et al. (2012) lyfter även i sina studier att information och stöd från 

omgivningen är betydelsefullt och vissa deltagare anser att stödet från närstående är den mest 

betydande faktorn för anpassning till situationen. I studien av Galdas et al. (2011) bekräftas 

det att deltagarna fann stöd och hjälp från sina närstående om de var involverade i 

livsstilsförändringarna men hade utmaningar i att anpassa sig när det saknades kunskap och 

information. Vidare beskrivs att livsstilsförändringar är kopplat till kultur och normer. En 

förutsättning för att kunna genomföra livsstilsförändringar är att närstående också involveras 

och att alla i nätverket kring personen får information och kunskap om sjukdom och krav på 

livsstilsförändring.  
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Hutton och Perkins (2008) och Salminen-Toumaala et al. (2017) lyfter stödet i att känna 

kamratskap med sina medpatienter och individuellt stöd och uppmuntran av sjuksköterskor i 

rehabiliteringen efter hjärtinfarkten. 

Junehag et al. (2014) beskriver att deltagarna fått information om att symtomen vid en 

andra hjärtinfarkt kan se annorlunda ut vilket skapade en osäkerhetskänsla hos deltagarna. De 

upplevde att de blev sensitiva och uppmärksamma på alla tänkbara symtom.   

Salminen-Toumaala et al. (2012) lyfter flera faktorer som inverkar negativt på 

anpassningen som främmande miljö och kultur, ständig beredskap, bristande emotionellt stöd 

och bristande kommunikation med närstående och sjukvårdspersonal. Nicolai et al. (2018) 

menar att faktorer som inverkar negativt på anpassningen är brist på individanpassad 

information och kunskap och stöd från omgivningen.  

 

Kontroll relaterat till den fysiska kroppen 

I studierna av Andersson, Borglin och Willman (2013), Merrit, de Zoysa och Hutton (2017), 

Galdas et al. (2012), Junehag et al. (2014), Smith et al. (2016) och Nicolai et al. (2018) 

upplevde deltagarna påverkan på den fysiska kroppen. Många av deltagarna upplevde en 

känsla av kontrollförlust över den fysiska kroppen medan några kände att de hade kontroll 

under hela sjukdomsförloppet.   

Andersson et al. (2013) beskriver faktorer som kan utmana känslan av kontroll, fysiska 

faktorer som svaghetskänsla, trötthet, orkeslöshet samt mentala faktorer som bristande tillit 

till kroppen. Deltagarna beskriver att de inte längre kunde utföra aktiviteter på grund av 

ovanstående faktorer som tidigare varit en normal del av livet och det hade en inverkan på 

livskvaliteten. Tröttheten påverkade förmågan att bland annat ta hand om sina barn som de 

önskade och de orkade inte vistas i miljöer där det förekom höga ljud. En deltagare uttrycker 

att det inte finns någon styrka eller ork och att ingenting längre känns glädjefyllt. Deltagarna 

upplevde ett beroende av familj och vänner på grund av sin trötthet och fysiska begränsning 

som kom med hjärtinfarkten. Beroendet väckte känslor hos deltagarna som att de ville bli mer 

självständiga samt ambivalens och ovillighet inför att involvera andra. 

Merritt et al. (2017) fann i sin studie att upplevelsen av bristande tillit till kroppen orsakade 

att deltagarna blev sensitiva för symtom och uttryck, som skulle kunna vara ytterligare en 

infarkt vilket ledde till ångest och katastroftankar hos deltagarna. Galdas et al. (2012) 

beskriver i studien att deltagarna upplevde en känsla av sårbarhet och osäkerhet inför den 

egna kroppen. Deltagarna var osäkra på om kroppen skulle klara av att genomföra olika 

aktiviteter. Junehag et al. (2014) bekräftar detta i sitt resultat där deltagarna beskriver att 
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upplevde kroppsliga begränsningar, minskad fysisk kapacitet och uthållighet. Symtom som 

andfåddhet, trötthet, muskelsvaghet och en ökad känslighet för temperaturförändring 

begränsade deras förmåga till fysisk aktivitet. Tilliten till hjärtat var nedsatt och de kände en 

osäkerhet kring kroppen och hjärtats kapacitet. 

Smith et al. (2016) beskriver en positiv anpassning till situationen i relation till en känsla 

av kontroll. Deltagarna i studien har genomgående under sjukdomsprocessen upplevt en 

känsla av kontroll, vissa deltagare även under insjuknandet. På så sätt har de kunnat ta en 

aktiv roll i sin egen vård. När deltagarna upptäckte faktorer som de själva inte kunde 

kontrollera bemöttes detta med en acceptans och de kände en tillit och tilltro till 

vårdpersonalen vilket bidrog till att de upplevde kontroll. Deltagarna i studien av Nicolai et al. 

(2018) menar att när de upplevde en positiv fysisk respons i efterskedet ökade motivationen 

till att fortsätta framåt.  

  

Kontroll över det dagliga livet 

Resultaten av Brink (2009); Merritt et al. (2017); Hutton och Perkins (2008); Salminen-

Toumaala (2012); Nicolai et al. (2018); Galdas et al (2018); Smith et al. (2017); Junehag et al. 

(2014) och Andersson et al. (2013) uttrycker alla att hjärtinfarkten har en påverkan på det 

dagliga livet. Deltagarna mister på olika sätt kontrollen relaterat till förändring.  

Brink (2009) beskriver i sitt resultat att känsla av kontroll kan uttryckas genom acceptans 

av situationen som leder till förmågan att göra autonoma och goda val för sig själv. Det kan 

också visa sig som förnekande av situationen med en strävan mot att upprätthålla livet och 

livsstilen innan sjukdomen, en kamp mot sjukdomen istället för att acceptera den. En positiv 

inställning till hälsa och en stark egenkapacitet har en positiv påverkan på 

anpassningsförmågan till det dagliga livet och sjukdomen. Salminen-Toumaala et al. (2017) 

och Smith et al. (2016) bekräftar i sina resultat att acceptans av situationen är positivt för 

anpassningen.  

Merritt et al. (2017) har undersökt yngre mäns upplevelse av en hjärtinfarkt. Deltagarna 

beskriver den bristande kontrollen som att de blivit ekonomiskt beroende av andra, att de 

upplever sig svaga relaterat till normer om manlighet. De kan inte prestera i samma 

utsträckning längre, de har inte kontroll över sin kropp utan måste anpassa sig efter den vilket 

inverkar på livet i hög utsträckning när det gäller sociala relationer, aktivitet och arbete. 

Hutton och Perkins (2008) beskriver i sitt resultat att den bristande känslan av kontroll kan 

leda till att man blir rädd för att vara ensam, resa till platser där det sociala skyddsnätet inte är 

lika tillgängligt och att man ständigt känner att man behöver stå i beredskap. Vidare beskriver 
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deltagarna i Salminen-Toumaala et al. (2012) och Nicolai et al. (2018) att bristande känsla av 

kontroll medför känslor och beteenden som inverkar negativt på välbefinnandet och 

anpassningsförmågan. I studierna av Nicolai et al. (2018) och Junehag et al. (2014) lyfter 

deltagarna självdisciplin och egen förmåga till motivation som delar i att ta kontroll över sin 

situation.  

Galdas et.al (2012) beskriver i sin studie hur deltagarna önskar bli mer delaktiga i 

planeringen kring måltider för att få en ökad kontroll över sitt matintag. Salminen-Toumaala 

et al. (2012) lyfter att deltagarnas upplevelse av känsla av sammanhang ger en ökad känsla av 

kontroll över situationen. För deltagarna blir situationen begriplig, hanterbar och meningsfull 

och de kan se en mening med att fortsätta framåt i livet. Junehag et al. (2014) beskriver att 

vissa deltagare upplevde svårigheter att göra livsstilsförändringar då de själva ville besluta om 

sitt eget liv. Andra deltagare upplevde att med hjälp av insikt i sin situation och sjukdom så 

blev det lättare att genomföra livsstilsförändringar.  

Smith et al. (2017) beskriver acceptans, känsla av kontroll och ett ansvar gentemot andra 

som positiva faktorer för anpassning. Deltagarna i studien beskrev en inre styrka som hjälpte 

dem att anpassa sig till situationen. Hutton och Perkins (2008) belyser kognitiva strategier 

som acceptans, humor, undvika tankar på hjärtinfarkten, ältande samt undvika situationer som 

leder till ångest.  

I studien av Andersson et.al (2013) beskriver deltagarna att varje dag innebar en fysisk, 

emotionell och existentiell kamp mot att finna en balans och en stadig plattform i livet. I 

studien fann man att deltagarna upplevde en konstant brist på mental och fysisk energi samt 

att de hade svårt att leva upp till de krav som arbetsgivare, vårdgivare och försäkringskassan 

ställde på dem. Känslan av att inte kunna leva upp till dessa krav hade en särskilt negativ 

inverkan på deras anpassningsförmåga. 

 
Tankar kring livet och döden  

Tankar kring livet 

Studierna av Junehag et al. (2014), Baldacchino (2011), Groleau, Whitley, Lespérance och 

Kirmayer  (2010), Merritt et al. (2017), Smith et al. (2017), Salminen-Toumaala et al. (2012) 

samt Nicolai et al. (2018) lyfter att deltagarna omvärderade sin värden och prioriteringar och 

vissa deltagare upplevde hjärtinfarkten som en vändpunkt och att detta hjälpte dem att finna 

styrka i att finna nya bättre vägar och rutiner i livet.  
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I studien av Baldacchino (2011) beskrivs att deltagarnas attityd förändrades gentemot sig 

själv och andra och de reflekterade kring vad som var viktigt i livet. Deltagarna kände en 

tacksamhet över livet och uppskattade små saker i vardagen mer än tidigare. Tankar om mig 

själv, andra, naturen och världen uppkom och hjälpte deltagarna att finna styrka i att anpassa 

sig till livet efter hjärtinfarkten. En del av de äldre deltagarna i studien såg positivt på 

framtiden då de fortfarande kände att de hade en betydande roll inom familjen. En av 

deltagarna beskriver att hon ser på framtiden med en stark vilja att leva och att hon ser på 

sjukdomen som ett hinder att överstiga på sin resa genom livet. Viljan att leva grundar sig 

framförallt på hennes omsorg om sina närstående. Även i studierna av Smith et al. (2017) och 

Salminen-Toumaala et al. (2012) beskrivs hur deltagarna reflekterar över sina relationer och 

hur deras närstående påverkas av deras sjukdom vilket medförde att deltagarna kände ett 

ansvar för sina närstående. Studien av Smith et al. (2016) lyfter också hur en deltagare 

beskriver att han motiverats till att bli en bättre människa efter insjuknandet och att han 

reflekterat över hur han vill fortsätta sitt liv framåt. En annan deltagare beskriver att han 

mådde bättre efter hjärtinfarkten och genomförda livsstilsförändringar än innan insjuknande 

vilket förvånade honom. Fortsatt beskriver en av deltagarna i resultatet av att han alltid haft en 

positiv syn på livet och har det fortsatt efter sin hjärtinfarkt. Två deltagare i studien beskrev 

hur de accepterade händelsen och inte lade så stor vikt vid det som hänt utan kunde se framåt 

och gå vidare i livet. Vidare visar studien på att deltagarna generellt haft en positiv syn på 

framtiden vilket också bekräftas som en faktor för anpassningen till händelsen och 

förändringar som följt med den. 

Några deltagare i studien av Junehag et al. (2014) uppger att de upplevde ett bättre 

välbefinnande efter hjärtinfarkten och genomförda livsstilsförändringar som rökstopp. Nästan 

alla deltagarna i studien av Groleau et al. (2010) härledde sin hjärtinfarkt till stress vilket fick 

dem att omvärdera personliga värderingar och stressreducera sin tillvaro. Inledningsvis 

genomgick deltagarna en sorgeperiod av sin forna identitet för att senare kunna acceptera sin 

nya identitet särskilt i relation till mobilisering och fysisk aktivitet. Reflektionen är en tydligt 

framkommande strategi för anpassning vilket bekräftas i studien av Merritt et al. (2017) som 

menar att deltagarna har reflekterat över värden i livet och utvecklat andra prioriteringar som 

påverkat hur de anpassat till sin nya livssituation. De fann att deltagarna upplevde att de efter 

hjärtinfarkten inte kunde leva upp till samhällets normer och syn på hur en man skall vara. 

För deltagarna var bilden av en riktig man att vara kapabel och med en fysisk styrka, något 

som männen upplevde att de nu saknade. Avsaknaden av den fysiska styrkan gjorde också att 
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deltagarna upplevde att de hade åldrats mycket på kort tid. Känslan av att vara mindre man 

fick också deltagarna att fundera över sin framtid och hur deras liv skulle bli framöver.  

 

Tankar kring döden 

I samtliga studier av Hutton och Perkins (2008) Groleau et al. (2010), Merritt et al. (2017), 

Andersson et al. (2013) och Salminen-Toumaala (2012) uttryckte deltagarna att de fått en 

ökad medvetenhet om sin egen dödlighet och att livet är skört. Rädslan för döden genererade 

olika känslor och reaktioner som i olika grad inverkar på anpassningen.   

I studien av Hutton och Perkins, (2008), Groleau, et al. (2010) och Merrit et al. (2017) fann 

man att deltagarna fått en förändrad syn på livet och att de vill få ut så mycket som möjligt av 

varje dag. Medvetenheten om dödligheten fick deltagarna att omvärdera sitt liv. Andersson et 

al. (2013) bekräftar detta och beskriver vidare att det generade känslor av osäkerhet om 

framtiden. De upplevde rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Deltagarna i denna studie 

upplevde också att det var svårt att anpassa sig till att livet förändrats drastiskt. Situationen 

generade mardrömmar, sömnsvårigheter och en rädsla för att dö i sömnen vilket tillsammans 

med den konstanta tröttheten påverkade deras livskvalitet negativt.  

 

Religion och andlighet 

I studierna av Ammouri et al. (2017), Smith et al. (2017), Salminen-Toumaala et al. (2017), 

Hutton och Perkins (2008), Baldacchino (2011), Galdas et al. (2012) och Groleau et al. (2010) 

lyfts att religionen eller tron på en högre makt är av betydelse och centralt för att hantera och 

anpassa sig till sin nya situation.   

I studien av Groleau et al. (2010) uppgav majoriteten av deltagarna att deras tro på Gud var 

till stor hjälp och ett stöd för dem, tron gjorde dem starkare och gav dem mening i livet. 

Deltagarna uttryckte tacksamhet till Gud för att de fått leva eller återvända till livet. Ammouri 

et al. (2017) fann liknande resultat i sin studie där deltagarna hade en stark religiös tro som 

hjälpte dem att finna styrka och mening i situationen. De upplevde att de fått en andra chans i 

livet. Deras tro förde dem närmare Gud och de menade att deras liv nu låg i Guds händer. 

Deltagarna kunde hämta styrka i sin tro och religionen gav dem även hopp om en bättre 

framtid. 

 Baldacchino (2011) visar med sin studie att tilltron till en högre makt initialt under 

insjuknandet leder till utvecklande av egenmakt och förmåga att ta kontroll över situationen. 

Vidare beskrivs att deltagarna stärkte sin tro till något större som en högre makt i den akuta 
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fasen efter hjärtinfarkten. De patienter som upplevde sig mer allvarligt sjuka tillgav andlighet 

och religion en större betydelse än de patienter som inte upplevde sig som svårt sjuka. 

Deltagarna i Galdas et al. (2011) förlitade sig mycket på sin religiösa tro och även det 

påverkade i hög grad anpassningen på olika sätt. Det beskrivs att en deltagare ifrågasätter 

medicinsk behandling och att tilltron till Gud kommer att hjälpa honom, han inte ser 

meningen i att ta sin medicin och förlitar sig på att be till sin Gud. Deltagarnas religion och 

tro genererade en kontext inom vilken de kunde hantera och förstå sin sjukdom. Erfarenheten 

av ohälsa gav också möjlighet till spirituell reflektion och utveckling. Tro och andlighet hade 

en central roll för acceptansen av situationen och en stor inverkan på hur de anpassade sig till 

sin nya situation.  

 

Känslor kring en förändrad livssituation 

Känslor  

Det väcktes många känslor i samband med en hjärtinfarkt enligt studierna av Ammouri et al. 

(2017), Andersson et al. (2013), Salminen-Toumaala et al. (2012), Baldacchino (2011), 

Hutton och Perkins (2008) och Merritt et al. (2017). Deltagarna beskriver känslor som rädsla, 

oro, ångest, osäkerhet, maktlöshet, förnekelse och vaksamhet och depressiva symtom som 

påverkar anpassningen och hanterandet av situationen.  

Ammouri et al. (2017) fann i studien att deltagarna upplevde rädsla för att dö och en rädsla 

för att inte kunna återvända hem till familjen. Deltagarna kände oro inför de kroppsliga 

förändringar som tillkommit med sjukdomen och hur dessa påverkar deras självständighet och 

dagliga aktiviteter. De upplevde rädsla kring sin sexualitet och hur komplikationer i 

sexualiteten skulle påverka relationen med partnern vilket även Andersson et al. (2013) 

belyser i sin studie. Salminen-Toumaala et al. (2012) beskriver att deltagarna upplevde rädsla 

för att dela sina känslor och tankar med familjemedlemmar med anledning för närståendes 

reaktioner. I studien av Baldacchino (2011) kände deltagarna rädsla för att dö och att förlora 

sina närstående. I studierna av Hutton och Perkins (2008) och Merritt et al. (2017) upplevde 

många av deltagarna känslor som rädsla, ångest, osäkerhet, och vaksamhet gentemot 

sjukdomens påverkan på livet. Salminen-Toumaala et al. (2012) lyfter flera känslor som 

inverkar negativt på anpassningen som rädsla, nedstämdhet, förnekelse och en känsla av 

maktlöshet. 
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En förändrad tillvaro 

Studierna av Baldacchino (2011), Andersson et al. (2013), Nicolai et al. (2018), Hutton och 

Perkins (2008), Smith et al. (2017), Merritt et al. (2017), Groleau et al. (2010) och Junehag et 

al. (2014) lyfter känslor och reaktioner relaterat till en förändrad tillvaro i samband med en 

hjärtinfarkt, och vad den förändrade tillvaron kan innebära för en människa.  

I studien av Baldacchino (2011) beskrivs att deltagarna rannsakade sig själva och försökte 

gottgöra för tidigare misstag i livet. Deltagarna kunde genom reflektion kring situationen och 

vad som föranlett denna finna motivation till att förändra sin livsstil och sina prioriteringar i 

livet. Deltagarna kände skuld gentemot familj och närstående vilket även styrks i studien av 

Andersson et al. (2013). Deltagarna i studien av Nicolai et al. (2018) var till en början 

chockade och överraskade över diagnosen vilket också upplevdes av deltagarna i studierna av 

Hutton och Perkins (2008), Smith et al (2017) och Merritt et al (2017). Vidare beskriver 

resultatet av Nicolai et al. (2018) att det väckte känslor av tacksamhet och glädje över att ha 

överlevt men också sorg och ångest relaterat till hjärtinfarkten. Deltagarna upplevde en 

osäkerhet inför framtiden relaterat till fysiska begränsningar, psykiska påfrestningar och att 

förflyttas i vårdkedjan. Deltagarna kände sig pressade i sociala sammanhang för att leva upp 

till andras förväntningar och att de måste rättfärdiga sina beslut. De fick ett försämrat 

självförtroende och en förändrad självbild. Många av deltagarna kände frustration och ilska 

över situationen samtidigt som den gav dem personlig växt och en förändrad syn på livet.  

Groleau et al. (2010) sammanfattar det hela som en sorgeprocess där de till en början sörjer 

sin tidigare identitet för att försonas med och acceptera sin nya identitet. Samhället och den 

kultur som deltagarna verkar och lever i påverkar hur deras identitet förändras med 

sjukdomen på grund av normer och värderingar och att de blir så kallat “tagna av sitt hjärta” i 

samband med insjuknande. Omgivningens reaktioner lyfter även Hutton och Perkins (2008) 

där vissa deltagare upplever att relationer och roller förändras. Deltagarna beskriver att de 

hamnar i en sjukroll och att vänner behandlar dem annorlunda efter insjuknandet. Enligt 

studien undviker vänner att kontakta dem för att de inte vill belasta deltagarna. Merritt et al. 

(2017) beskriver också känslor relaterat till identiteten. Studien visar på att deltagarna 

upplever sjukdomen som ett hot mot manligheten. Känslor av utanförskap och illabefinnande 

genom att vara fysisk svag och inte klara av att genomföra sociala aktiviteter som varit viktigt 

tidigare genererade känslor av ambivalens, sorg, ångest, frustration, skam, leda och oro. 

Deltagarna kunde inte längre njuta av vardagliga aktiviteter som att äta en glass då de hade en 

medvetenhet om att det kan påverka deras tillstånd negativt och att deras tidigare kosthållning 
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kan varit en bidragande orsak till hjärtinfarkten. Känsla av åldrande och ett behov av att sänka 

tempot beskrivs i Hutton och Perkins (2008).  

I studien av Smith et al. (2016) beskrivs att deltagarna snarare kände en tacksamhet för 

livet då de blev medvetna om sin egen dödlighet och att det bidrog till motivation för 

återhämtning. Junehag et al. (2014) beskriver att deltagarna upplever tillvaron som förändrad 

och att man behöver lära sig att leva med en förändrad kropp och förhålla sig till medicinering 

och livsstilsförändringar. Nicolai et al. (2018) menar att faktorer som inverkar negativt på 

anpassningen är osäkerhetskänslor kring livet i allmänhet samt upplevelse av brist på fördelar 

med att genomföra livsstilsförändringar. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen skedde i två olika databaser, PubMed och Cinahl Complete. En fördel med 

att använda dessa databaser är att det går att använda samma MeSH-termer. Anledning till att 

andra databaser inte användes var att relevanta artiklar hittades i dessa databaser. Genom att 

utesluta andra databaser kan relevanta artiklar har missats. Vid sökning efter relevanta MeSH-

termer utifrån syftet uppstod vissa svårigheter då det inte finns någon etablerad term för 

livsåskådning. Författarna har tillsammans fört diskussioner och funderat kring varför det inte 

finns någon etablerad MeSH-term för livsåskådning och om detta beror på att ämnet är 

outforskat eller om det inte är ett ämne som det läggs någon större vikt vid. Författarna valde 

att använda MeSH-termer som är relaterade till livsåskådningsbegreppet som self concept, 

social values, religion, culture, attitude to health. En enskild sökning gjordes med MeSH-

termen myocardial infarction och sökordet attitude to life. Vilket resulterade i få sökträffar 

vilket kan bero på att det senaste sökordet inte är en registrerad MeSH-term, författarna fann 

en artikel relevant för syftet och har valt att inkludera denna i resultatet. I övrigt användes 

adaptation, psycological, life style och life change events som är relaterat till anpassning och 

livsstil vilket speglar syftet. Genom att använda relevanta och etablerade MeSH-termer kunde 

författarna bygga en söksträng som var användbar i båda databaserna vilket minskar risken 

för att missa artiklar som är relevanta (Friberg, 2017). Många artiklar återfanns i båda 

databaserna vilket tyder på ett matchande resultat av artikelsökningen. Det som kan 

ifrågasättas enligt författarna är antalet sökord som använts som relaterat till livsåskådning. 

En utvidgad sökning kunde resulterat i ett rikare resultat utifrån de fenomen som berör 

livsåskådning.  
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Då författarna behärskar svenska och engelska som språk så begränsade de möjligheten att 

ta del av studier på andra språk. Detta kan ha resulterat i att författarna gått miste om 

intressanta artiklar som berör syftet. Engelska är vetenskapens officiella språk och därför 

valde författarna att begränsa sökningen till endast engelska (Segesten, 2017). 

Tidsbegränsningen på tio år gjordes för att ta del av den senaste forskningen inom området. 

Då författarna ansåg det relevant att undersöka hur olika individer anpassar sig och om 

livsåskådningen har någon betydelse, valdes artiklar från hela världen, oberoende av 

samhälleliga, kulturella eller religiösa skillnader. Författarna valde vidare att begränsa 

artiklarna till enbart kvalitativa studier. Författarna ansåg det relevant för att eventuellt kunna 

identifiera livsåskådningsfrågor i deltagarnas berättelse. Även om resultatet vilar på ett färre 

antal personers berättelser anses resultatet trovärdigt och överförbart enligt författarna då 

syftet inte var att dra några generella slutsatser utan att belysa vikten av att ta del av den unika 

människans berättelse. Genom att båda författarna vid flera tillfällen läste igenom samtliga 

artiklar enskilt och sedan diskuterade innehållet minskades risken för tolkningsfel. Samtliga 

artiklar färgkodades och kategoriserades gemensamt av författarna vilket bidrog till ytterligare 

analys av resultatet. Detta arbetssätt minskar risken för påverkan av förförståelse och ger 

utrymme för tolkning. Författarna har under arbetets gång haft en medvetenhet och fört 

diskussioner kring författarnas förförståelse för att synliggöra den och minska risken för 

påverkan på resultatet (Friberg, 2017). Författarna känner varandra väl sedan tidigare vilket 

har underlättat för en öppen dialog. Detta har bidragit till ett gott samarbete, ett bra 

arbetsklimat, respekt och öppenhet för varandra. Författarna har genomgående samarbetat 

kring varje del och fört diskussioner samt formulerat brödtexten gemensamt. Arbetstillfällen 

har skett delvis vid träffar på högskolan samt över telefon i konstant dialog med varandra. 

Författarna anser att detta varit en styrka då det medfört en jämlik arbetsbörda. En svaghet 

skulle kunna vara att arbetsgången kunde blivit mer effektiv om arbetet delats upp mellan 

författarna.  

 

Resultatdiskussion 

Författarna tolkar resultatet som att hur man vill leva sitt liv och vad man värderar i livet är 

unikt. Att möta en ny livssituation och anpassa sig till denna kan innebära en utmaning. Det är 

svårt att göra beteendeförändringar framförallt om det innebär förändringar som det saknas 

motivation för. Att ha vanor som skänker glädje, njutning och välbefinnande men samtidigt 

innebär en risk för ohälsa kan ställa människan inför en svår och utmanande situation.  
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Att överleva en hjärtinfarkt leder till reflektion över existentiella frågor enligt författarnas 

tolkning av resultatet i litteraturöversikten. Några framträdande faktorer i resultatet som berör 

de tre komponenterna i Jeffners livsåskådningsdefinition handlar om existentiella frågor som 

tankar om livet och döden, människosyn, omvärldsbilder, religionen och andlighet. Även 

normer och värderingar och känslomässig inställning till livet kan utläsas ur resultatet i 

litteraturöversikten. Vad som är viktigt i livet omvärderas och man tillskriver andra saker i 

livet en större mening än tidigare. Förutsättningarna förändras med sjukdomen och saker man 

tidigare gjort och tagit för givet kanske inte längre är genomförbara. Redan initialt i 

insjuknandet visar resultatet på att deltagarna blir medvetna om sin egen dödlighet och att det 

uppkommer tankar om livet. Jairath (1999) belyser med sin studie att patienter kan förmedla 

och kommunicera sina erfarenheter och upplevelser på olika sätt bland annat genom att 

använda sig av metaforer. Han menar vidare att för att vårdpersonal skall kunna ha en 

holistisk syn och bedriva personcentrerad vård krävs en god dialog med patienten och 

förståelse för vad patienten försöker förmedla.  

 

Perspektiv och anpassning 

Andersson (2008) menar att en människas livsåskådning ger ett visst perspektiv vilket innebär 

att livsåskådningen påvisar vad som är viktigt för oss i livet och hur vi tolkar vår tillvaro. 

De unika erfarenheterna hos patienterna formas av ett eget perspektiv med teorier, idéer 

och förväntningar om uppfattningen om sig själv och omvärlden och vilken känsla som följer, 

och detta uttrycks på olika sätt beroende av vilket perspektiv patienten har (Jairath, 1999). 

Resultatet i litteraturöversikten visar att perspektivet skiftas och deltagarna reflekterar kring 

vad som uppskattas och är viktigt för dem. Dahlberg och Segesten (2010) lyfter livsvärldens 

betydelse för vårdandet. Livsvärlden är den direkta subjektiva upplevelsen utan tolkning. 

Livsvärlden påverkas således av vår tolkning vilken grundar sig i vår livsåskådning, utifrån 

vilket perspektiv vi uppfattar vår verklighet. Författarna anser att det finns en möjlighet att 

uttalade normer och värderingar kan vara ett stöd för en människa i anpassningen då det redan 

från början står klart hur man bör förhålla sig till och handla i en situation. Resultatet visade 

på att de deltagare som inte hade en uttalad religiös tro vände sig till Gud eller en högre makt 

för att finna styrka och stöd i situationen. Författarna finner det intressant att människan i en 

krissituation söker tröst, stöd och mening i situationen genom att tillbe en högre makt som vi 

inte vet existerar. Perspektivet kan förändras, vilket kan påverka hur förhållandet till 

religionen och sjukdomen ser ut. Det skulle kunna leda till att människan ser sjukdomen som 

en bestraffning eller att de blivit övergivna av sin Gud vilket styrks av Park och Dornelas 
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(2012). Enligt författarna kan detta härledas till livsåskådningsmässiga frågor och tankar och 

visar på att vårt perspektiv kan förändras.  

Roy beskriver i sin teori hur människan svarar an på olika stimuli utifrån medfödda och 

förvärvade styrsystem (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Residuala stimuli är beskrivet 

som inre och yttre processer i människan som inte är lika uppenbara för andra. Roy menar att 

det kan vara svårt att förstå deras betydelse för hälsan och förmågan att hantera sin situation. 

Residuala stimuli kan handla om värderingar, antaganden och attityder vilket enligt 

författarna direkt kan kopplas till livsåskådningen. Författarna har vidare diskuterat hur 

styrsystemen tar form och utvecklas och tolkat det som att det kan påverkas av vilken 

livsåskådning människan har. Livsåskådningen påverkar människans handlande, vilket också 

de förvärvade styrsystemen gör. Författarna tolkar det således som att adaptionsmodellen 

berör livsåskådningsmässiga frågor men att dessa inte är tillräckligt uttalade i teorin. Då 

författarna anser att livsåskådningen är en betydande del i hur en människa anpassar sig till en 

ny livssituation borde livsåskådningsmässiga frågor ges större utrymme. Detta skulle kunna 

berika teorin med djupare förståelse och tolkning av en människas handlande i en ny 

livssituation.  

 

Teorier om människan och världen  

I Jeffners (1981) första komponent teorier om människan och världen ingår bland annat 

vilken människosyn och samhällssyn vi har. I litteraturöversiktens resultat återfinns olika 

synsätt på människan. Dels människan som kapabel med förmåga att göra förändringar, 

anpassa sig och ha kontroll över sin tillvaro. Dels människosyn utifrån ideal, som hur man ska 

vara som man eller vilken roll man har i sitt sammanhang. Människosynen påverkar vilket 

perspektiv vi har på livet och formar oss som människor och hur vi anpassar oss till en 

situation. Synen på samhället och inom vilken kontext vi lever i påverkar också perspektivet. I 

resultatet framkom att deltagarna verkar och lever inom olika kontexter och kulturella 

sammanhang. Resultatet visar på att människans roll i sitt sammanhang som familj eller 

vänskapskrets påverkar synen på sig själv och andra och huruvida man finner sig själv 

betydelsefull och kapabel.  

Att drabbas av en livshotande sjukdom väcker tankar om livet och döden. Deltagarna i 

resultatartiklarna reflekterar över livet och upplever en ökad medvetenhet om sin egen 

dödlighet. Resultatet visar att deltagarna omprövar sina värderingar och prioriteringar vilket i 

sin tur kan leda till ett förändrat perspektiv på livet. Enligt författarna kan detta tolkas och 

härledas till teorier om människan och världen. Vi lever i en föränderlig värld där händelser 
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som sjukdom kan få vårt perspektiv att skifta och vår människosyn och samhällssyn att 

förändras. Livet kan förändras från en dag till en annan och när man drabbas av en 

livshotande sjukdom så leder det ofta till reflektion och tankar om livet och döden vilket 

styrks i studien av Momennasab, Moattari, Abbaszade och Shamshiri (2012).  

 

Centralt värderingssystem  

Det centrala värderingssystemet har betydelse för vår uppfattning av oss själva och vår 

identitet. Våra värderingar är djupt förankrade i oss och påverkar vårt synsätt och vårt 

handlande. Andersson (2006) menar att det centrala värderingssystemet omfattas av 

moraliska, politiska och estetiska normer och värderingar. Resultatet visar att de deltagare 

som hade en uttalad religion fann stöd i sin tro och hur de skulle hantera situationen vilket kan 

styrkas i studien av Momennasab et al. (2012). Enligt författarna finns det inom en religion 

uttalade normer och värderingar som den som är religiös förhåller sig till och handlar efter. 

Dessa normer och värderingar skulle även kunna utgöra hinder för en människas 

anpassningsförmåga om de är alltför styrande och inte ger utrymme för exempelvis 

livsstilsförändringar.  

Alla människor har en gemensam ovisshet om vad som händer när livet tar slut, men när vi 

kommer döden nära så blir det naturligt att existentiella frågor kommer oss närmre. 

Författarna tolkar resultatet som att oavsett en uttalad religiös tro eller ej, så uppstår tankar om 

en högre makt, livet och döden när en människa drabbas av en svår sjukdom vilket styrks av 

Walton (1999).   

En framträdande kategori i resultatet var känsla av kontroll. Resultatet visar att deltagarna 

upplevde sig svaga, sårbara och beroende vilket inverkade på livet i hög utsträckning.  

Att drabbas av en allvarlig hjärtsjukdom innebär att en människas liv hotas. Att vara 

människa innebär att vara beroende. När en människa drabbas av ohälsa och är i behov av 

andras omsorg är det viktigt att kunna bli bekräftad och sedd i sin sårbarhet. När döden 

kommer oss nära blir vi påminda om hur skört livet är och vår sårbarhet blir tydlig (Henricsen 

& Vetlesen, 2013).  

Författarna anser att deltagarnas tankar och känslor kring att inte räcka till och känna sig 

beroende kan påverkas av den egna, omgivningens och samhällets normer och värderingar 

kring hur man böra vara och leva som människa samt vilka roller vi tilldelas.  
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Grundhållning 

Andersson (2008) menar att grundhållningen står för våra attityder och känslomässiga 

grundstämning. Det presenteras som motsatspar, till exempel, hopp-förtvivlan, optimism-

pessimism, tillit-misstro. Enligt Jeffner (1976) kan en situation upplevas olika av olika 

individer beroende av vilken grundhållning man har, ser man ljust eller mörkt på livet? 

Grundhållningen sägs ge svar på frågan, hur känns det att leva? Som Andersson (2008) menar 

är grundhållningen relativt konstant men kan förändras vilket författarna till 

litteraturöversikten instämmer med. En människa kan pendla mellan olika sinnesstämningar 

och perspektivet kan komma att förändras när man ställs inför svårigheter i livet. Kallenberg 

(2013) menar att grundhållningen och KASAM kan likställas med varandra vilket enligt 

författarna skulle kunna innebära att förändringen i grundhållning påverkar graden av 

KASAM. Graden av KASAM påverkar människans förmåga att hantera förändringar vilket i 

sin tur påverkar upplevelsen av hälsa. Författarna har diskuterat vad som händer med 

människan när perspektivet förändras, hur påverkar det människans grad av KASAM. 

Författarna anser att dessa komponenter kan ha en påverkan på varandra. Då ett förändrat 

perspektiv kan påverka en människas meningsfullhet och begriplighet vilket i sin tur påverkar 

hanterbarheten och människans förmåga att anpassa sig.  

Författarna har vidare diskuterat om ett förändrat perspektiv kan påverka en människas 

grundhållning i positiv eller negativ riktning. Resultatet visar att en positiv syn på framtiden 

och livet bidrar till en god anpassning till den förändrade livssituationen. Deltagarna med en 

positiv attityd hade närmare till acceptans av situationen och kunde förlika sig med vad den 

nya situationen innebar. Finns en positiv attityd till livsstilsförändring och livet ökar 

motivationen och förmågan att genomföra förändringar. Deltagare med en positiv attityd ser 

fördelar med livsstilsförändring istället för nackdelar och upplever att livet blivit bättre efter 

hjärtinfarkten och de förändringar som gjorts genom ökat välbefinnande och bättre upplevd 

hälsa. Författarna anser att detta kan tolkas utifrån Jeffners definition av grundhållningen som 

att det återfinns hopp om framtiden och ett gott liv hos deltagarna. Man kan vidare tolka det 

som att deltagarna med en negativ attityd till sin nya livssituation, framtid och som upplevde 

en förtvivlan över situationen hade en pessimistisk grundhållning. Detta genererade svårare 

anpassning då det fanns en avsaknad av acceptans för att de inte kunde leva sitt liv som 

tidigare, och att de behövde genomföra livsstilsförändringar som de inte kände motivation till.  
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Kliniska implikationer  

Författarna hoppas att litteraturöversiktens resultat skall kunna användas som utgångspunkt 

genom att inkludera frågor som berör livsåskådning i samtal med patienter inom hjärt- och 

primärvård. Det framkommer av resultatet att både existentiella frågor och utmaningar i att 

anpassa sig till en ny situation uppkommer i samband med ett livshotande sjukdomstillstånd 

som hjärtinfarkt. Att uppmärksamma livsåskådningsfrågor både i ett tidigt skede och i 

efterskedet av en livshotande sjukdom är av betydelse på olika sätt. I det tidiga akuta skedet 

uppmärksammas tankar kring livet och döden men även i efterskedet, samt viktiga värden och 

prioriteringar utifrån dessa. Att ta del av patienters tankar om livet och vad som är viktigt i 

livet kan hjälpa patienten men också vara till hjälp för sjuksköterskan i utformandet av 

omvårdnaden. För att verkligen kunna förstå en patients berättelse behövs en medvetenhet om 

att livsåskådningen kan vara en stor del av patientens sätt att hantera sin situation. Genom att 

visa på hur patienters berättelser kan tolkas och härledas till Jeffners definition av 

livsåskådning hoppas vi som författare till litteraturöversikten uppmärksamma vårdpersonal 

på hur teorin kan användas i klinik som utgångspunkt för tolkning och förståelse.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Vårt resultat visar att existentiella frågor uppkommer då en människa drabbas av en 

livshotande sjukdom. Frågor som rör en människas livsåskådning kan ha betydelse för hur 

patienten upplever livskvalité, hälsa och mening samt hur man anpassar sig till livet och 

sjukdomen. Författarna har genom denna litteraturöversikt uppmärksammat att det behövs 

mer forskning och uppmärksamhet kring livsåskådning och dess betydelse för hur människan 

anpassar sig till en förändrad tillvaro följt av sjukdom. En litteraturöversikt av Astin, 

Horrocks och Closs (2014) konkluderar att anpassningen är unik och att våra val grundar sig i 

våra värderingar och vad som anses vara ett värdigt liv. Detta stämmer inte alltid överens med 

sjukvårdens prioriteringar och rekommendationer. Författarna anser att det behövs vidare 

forskning där frågorna berör livsåskådning för att kunna fördjupa förståelsen för vad som styr 

människors val och handlingar.  
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Slutsats  

Syftet var att undersöka om livsåskådningen har någon betydelse för hur patienter anpassar 

sig till livet efter en hjärtinfarkt. Resultatet visar att livsåskådningsmässiga frågor uppkommer 

när människan ställs inför en svår situation och påverkar hur människan anpassar sig och 

hanterar förändringen. Författarna drar därför slutsatsen att en människas livsåskådning är 

betydelsefull och en central del att beakta i omvårdnaden av patienter som drabbats av en 

hjärtinfarkt.  
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faktorer och interaktionsrelaterade 
faktorer som beskriver både positiva och 
negativa faktorer som stöttar eller 
hindrar patientens adaptionsförmåga.  
  
 

 

Smith, F., 
Banwell, E. 
& Rakhit, R. 

‘I was in control 
of it from the 
start’: A 
qualitative study 
of men’s 
experiences of 
positive 
adjustment 
following a 
heart attack 
 

2017, England, Journal 
of health psychology. 

Syftet var att få en ökad 
insikt i upplevelsen hos en 
grupp som upplevt en 
positiv anpassning efter en 
hjärtinfarkt. Författarna 
önskade en fördjupad 
kunskap om strategier, 
processer och faktorer som 
påverkar den positiva 
anpassningen. 

 

Metod 
Kvalitativ design med 
enskilda, halvstrukturerade 
fördjupade intervjuer.  
Urval 
10 män som vårdats på 
samma sjukhus i London 
och upplevde en positiv 
anpassning efter sin 
hjärtinfarkt valdes ut. Både 
män och kvinnor bjöds in 
men endast män visade 
intresse för att delta i 
studien. 
Datainsamling 
Intervjuerna bestod av 
öppna frågor relaterat till 
deras erfarenhet av 

Resultatet visar på 7 teman varav ett 
huvudtema som är genomgående i alla 
teman och återfinns i alla deltagares 
berättelser. “I was in control of from the 
start”.  
 
Deltagarna ansvar att de haft en känsla av 
kontroll över situationen till viss del under 
hela sjukdomsförloppet.  
 
Övriga sex underteman berör: personlig 
motståndskraft och adaption av coping-
strategier, befogad erfarenhet av vård och 
återhämtning, ansvar mot andra och 
tacksamhet för socialt stöd, begränsad 
självinsikt relaterat till chocken efter en 
hjärtinfarkt, en ny vändning i livet - 
hjärtinfarkt som trigger för positiv 
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återhämtningen efter en 
hjärtinfarkt. 
Analys 
Transkriberande av 
intervjuer inför analys och 
sedan analyserade med hjälp 
av IPA av en författare, 
därefter analyserades 
resultatet av ytterligare två 
psykologer. Tematisering av 
olika fynd i intervjuerna 
resulterade i ett 
övergripande tema med sex 
stycken huvudteman.  

 

förändring, acceptans av fortsatt justering 
relaterat till kroppen.  

Ammouri, AA.,  
Kamanyire, JK.,  
Abu Raddaha, 
AH., Achora, S. & 
Obeidat, AA. 
 
 
 
 
 

Another Chance 
at Life: 
Jordanian 
Patients’ 
Experience of 
Going 
Through a 
Myocardial 
Infarction 
 

2017, Jordanien, 
Research and Theory 
for Nursing Practice: 
An International 
Journal.  
 

Syftet var att beskriva jordanska 
patienters erfarenheter av en 
hjärtinfarkt och vilken betydelse 
de tillkännager sina erfarenheter. 
Tankeprocesser, beslutsfattande 
och framtida funderingar relaterat 
till hjärtinfarkt.  

Metod 
Kvalitativ hermeneutisk 
fenomenologisk undersökande 
design.  
Urval 
Deltagarna 4 stycken män och 
1 kvinna var patienter som var 
inlagda för hjärtinfarkt som 
primärdiagnos och som förstod 
och talade flytande arabiska. 
Deltagarna exkluderades om de 
hade någon psykiatrisk diagnos 
eller ha drabbats av en 
hjärtinfarkt tidigare.   
Datainsamling 
Intervjuerna byggdes på tre 
öppna huvudfrågor och 
kompletterades med följdfrågor 
för förtydligande och 
fördjupade svar.  
Analys 
Data analyserades efter varje 
intervju genom induktiv 
kvalitativ innehållsmetod följt 

Resultatet visar på att drabbas av en 
hjärtinfarkt är traumatiserande, deltagarna 
uppger att de tänker på döden på olika sätt 
och att de ser detta som en andra chans till 
att få leva. Många var medvetna om att de 
behöver göra livsstilsförändringar. 
Deltagarna värderade emotionellt och 
fysiskt stöd högt från sitt sociala nätverk. 
Religionen hade för deltagarna en positiv 
påverkan under och efter insjuknande. Det 
framkom att deltagarna bekymrar sig över 
hur de ska klara sig själva fysiskt och hur 
faktorer som sexuella förändringar ska 
påverka deras äktenskapliga skyldigheter. 
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av öppen kodning, skapande av  
kategorier och abstraktion.  

Nicolai, J., Müller, 
N., Noest, 
S.,Wilke, S., 
Schultz, J-H., A 
Gleißner, C., Eich, 
W., Bieber, C.  
 

To change or 
not to 
change – That is 
the question: A 
qualitative study 
of lifestyle 
changes 
following acute 
myocardial 
infarction 
 

2018, Tyskland, 
Chronic Illness 

Syftet med studien var att 
undersöka nyckelfaktorer 
relaterade till livsstilsförändringar 
hos patienter som insjuknat i en 
hjärtinfarkt.  

Metod 
Kvalitativ design 
Urval 
21 personer som nyligen haft 
en hjärtinfarkt.  
Datainsamling  
Skedde genom 
halvstrukturerade intervjuer. 
Analys 
Kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet visar att psykiska, fysiska och 
sociala faktorer har en påverkan på 
personens förmåga till livsstilsförändringar 
efter en hjärtinfarkt.  

Junehag, L., 
Asplund, K. & 
Svedlund, M.  

Perceptions of 
illness, lifestyle 
and support 
after an acute 
myocardial 
infarction 
 

2013, Sverige, 
Scandinavian Journal of 
caring science.   

Syftet var att beskriva patienters 
uppfattningar om livsstil och stöd 
ett år efter en hjärtinfarkt med 
eller utan mentorskap.  

Metod 
Kvalitativ beskrivande design 
med individuella intervjuer.  
Urval 
Deltagarna var utvalda löpande 
från en prospektiv, 
longitudinell studie som 
inkluderade både män och 
kvinnor 75 år eller yngre som 
haft sin första hjärtinfarkt. I 
denna studie erbjöds några 
deltagare en mentor (som 
också erfarit en hjärtinfarkt) 
under det första året efter 
hjärtinfarkten och resten 
utgjorde en kontrollgrupp.  
Datainsamling 
Skedde med halvstrukturerade 
intervjuer på en plats som 
deltagarna själva fick välja. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ord för ord. 
Frågorna baserades på 
specifika ämnen och vara 
öppna frågor.  

Resultatet visar att alla deltagarna hade 
liknande och skilda sätt att hantera 
livsstilsförändringar oavsett mentor eller 
inte. Tre teman framkom vilka var “att vara 
i en drabbad kropp” “kunna behålla eller 
förändra en livsstil” och “kunna hantera 
förändringen” 
 
I huvudsak kände sig deltagarna trötta och 
hade fysiska begränsningar under en viss 
tid efter hjärtinfarkten. De hade alla en 
insikt om sin situation och hade gjort vissa 
livsstilsförändringar för att leva mer 
hälsosamt. Alla deltagarna hade en positiv 
syn på framtiden. I vissa fall kunde man se 
variationer hos deltagarna kopplat till 
mentorskapet men resultatet visar inte om 
mentorerna har påverkat upplevelsen av det 
första året efter en hjärtinfarkt.  



  
39 (44) 

 

 

   
 

Innehållsanalys genomfördes 
steg för steg av intervjutexten 
och texterna lästes igenom ett 
flertal gånger.  
Analys  
Var icke-linjär utan rörde sig 
fram och tillbaka i texterna i 
samarbete författarna emellan.    

Brink, E.  Adaptation 
Positions 
and Behavior 
Among Post–
Myocardial 
Infarction 
Patients 
 

2009, Sverige. Clinical 
Nursing Research. 

Syftet med studien var att 
undersöka adaptionsförmågan hos 
patienter som haft en hjärtinfarkt.  

Metod 
Kvalitativ design med 
intervjuer.   
Urval 
19 deltagare. 10 kvinnor och 9 
män.  
Datainsamling 
De blev intervjuade ett år efter 
sin hjärtinfarkt. En jämförbar 
metod för grundad teori 
användes.  
Analys 
Tematisering och kodning 
utifrån relevanta fenomen.  

Resultatet visar på fyra teman i 
anpassningen till en ny tillvaro. Hantera sin 
nuvarande hälsa, kämpa för sin hälsa, 
ignorera sin sjukdom/hälsa och kämpa mot 
ohälsa.  

Baldaccino, D. 
 

Myocardial 
infarction: a 
turning point 
in meaning in 
life over 
time. 
 

England, 2011, British 
Journal of Nursing 

Syftet med studien var att 
undersöka patienters upplevelse 
av meningen med livet de första 
fem åren efter en hjärtinfarkt.  

Metod 
Kvalitativ och kvantitativ 
studie. Endast det kvalitativa 
resultatet redovisas i artikeln. 
Urval 
Patienter som nyligen och för 
första gången insjuknat i en 
hjärtinfarkt. Patienterna pratar 
maltesiska. 46 män och 24 
kvinnor.  
Datainsamling 
Semi-strukturerade intervjuer.  
Analys 
De kvalitativa uppgifterna 
genomgick manuell tematisk 
analys, styrd av Burnard 

Resultat: 
Tre teman framkom i resultatet som 
prioriterade värderingar i livet, 
meningsfullhet relaterat till sjukdomen som 
vidare leder till en vändpunkt i livet, att det 
finns ett syfte med sjukdomen.  
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(1991). Transkriptionerna 
lästes upprepade gånger. 
 

J. Merritt, C., de 
Zoysa, N. & 
Hutton, MJ. 
 

A qualitative 
study of 
younger men’s 
experience of 
heart attack 
(myocardial 
infarction) 
 

2017, England, British 
Journal of Health 
Psychology.  

Syftet är att undersöka 
erfarenheten av en hjärtinfarkt hos 
vuxna under 45 år.  

Metod 
Kvalitativ studie 
Urval 
10 män under 45 år som 
drabbats av en hjärtinfarkt de 
senaste 3-6 månaderna 
tillfrågades och valdes ut. 
Datainsamling 
Semi-strukturerade fördjupade 
intervjuer.  
Analys 
Ordagrann transkribering och 
analys av intervjuerna med 
förklarande fenomenologisk 
analys.  

Reusltatet visas i 7 huvudteman med 
underteman som berör aktuella 
huvudteman.   
Huvudteman:  

1. Det här är ingen hjärtinfarkt.  
2. Kunde det ha förebyggts? 
3. Jag är mindre man 
4. Korta horisonter 
5. Livet förlorar sin färg 
6. Tid för återhämtning 
7. Allt är inte dåligt 

 Andersson, EK., 
Borglin, G. & 
Willman, A. 

The Experience 
of Younger 
Adults  
Following 
Myocardial 
Infarction 
 

2013, Sverige, 
Qualitative Health 
Research 

Syftet var att klargöra betydelsen 
av erfarenheten av en hjärtinfarkt 
hos patienter yngre än 55 år under 
första året efter insjuknandet.  

Metod 
Kvalitativ metod 
Urval 
17 deltagare valdes ut med 
avsiktlig urvalsmetod utifrån 
inklusionskriterier som ålder, 
kön, utbildning och tid sedan 
insjuknande.  
Datainsamling 
Berättande intervjuer baserade 
på tre öppna frågor, i de flesta 
fall skedde intervjuerna i 
deltagarnas hem men även 
arbetsplatser, och avskilda 
sjukhusrum förekom. 
Analys  
Följande tre metodiska steg 
användes som en del av 
fenomenologisk-hermeneutisk 
analys: naiv läsning, tematisk 
strukturanalys och omfattande 

Fem teman kommer ur resultatet: Konstant 
brist på energi 
Rädsla som en konstant motståndare 
Konstanta krav  
Fysiska och mentala hot 
Livet blir aldrig detsamma igen 
 
Resultatet ger en förståelse av betydelsen 
av yngre människors erfarenheter efter ett 
hjärtinfarkt. Huvudämnet: en daglig kamp 
för att återställa balansen i livet återspeglar 
adaptionsprocessen trots ständiga hot och 
krav. Deltagarnas erfarenheter tolkades som 
en övergångsprocess där de söker efter 
mening, vilket leder till balans och 
omvärderingar och prioriteringar i livet. 
Fysisk och mental utmattning inverkar på 
livet, på deltagarna och deras närstående.  
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förståelse Analysen innebar en 
kontinuerlig rörelse mellan 
förståelse och förklaring i 
texten.  

Hutton, JM. & 
Perkins SJ.  

A qualitative 
study of men’s 
experience of 
myocardial 
infarction 
 

2008, England,  
Psychology, Health & 
Medicine 

Syftet är att undersöka mäns 
erfarenheter av en hjärtinfarkt och 
rehabiliteringen som följer.  

Metod 
Kvalitativ design 
Urval  
Alla män över 40 år som är 
patienter på hjärt- och 
reabiliteringsvården och som 
drabbats av en första 
hjärtinfarkt de senaste 6 
månaderna blev inbjudna till 
att delta. 10 patienter valde att 
delta.   
Datainsamling 
Semi-strukturerade intervjuer 
Analys 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ord för ord. 
Texterna analyserades med 
hjälp av 
tolkningsfenomenologisk 
analys. Denna metod innefattar 
analys av text för att identifiera 
teman, samband och olika 
koncept. 

Resultatet mynnar ut i teman som beskriver 
deltagarnas erfarenheter: 

• Finna mening med händelsen 
• Kognitiva och känslomässiga 

responser. 
• Relationer med andra 
• Coping-strategier 
• Erfarenheter av vården 

 

Galdas, PM., 
Oliffe, JL.,  Wong, 
ST., Ratner, PA.,  
Johnson, JL., & 
Kelly, MT. 
 
 
 
 

Canadian 
Punjabi Sikh 
men’s 
experiences of 
lifestyle changes 
following 
myocardial 
infarction: 
cultural 
connections 
 

2011, Kanada, 
Ethnicity and Health.  

Syftet med denna studie var att 
beskriva hur kulturen ligger till 
grund för upplevelsen av 
livsstilsförändringar efter MI 
bland en sydasiatisk undergrupp, 
Punjabi Sikh män, bosatta i 
Kanada. 

Metod  
Kvalitativ design 
Urval 
Studiedeltagarna var 19 årav 
ålder eller äldre, diagnostiserad 
med en MI under de senaste 12 
månaderna, kunna prata 
Punjabi ellerEngelska, och 
hade härkomst från den indiska 
provinsen Punjab ochsikh-
religionen. 
Datainsamling  

Kulturella influenser med fokus på 
familjens och samhällets kontext och 
värderingar genomsyrade männens 
erfarenheter av att göra  
livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. 
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Semi-strukturerade intervjuer 
med öppna frågor. 
Analys 
Intervjuutskrifterna kodades 
med hjälp av en analysmetod 
som undersöker varje rad och 
stycke i den transkriberade 
intervjun och letar efter 
likheter och skillnader i 
berättelserna. Avslutningsvis 
skedde axial kodning, där den 
första kodningens resultat  
monterades ihop, för ett 
bredare samband över fynd. 
Detta gav en mer fullständig 
bild över beskrivande fenomen 
i berättelserna.  

Groleau, D., 
Whitley, R., 
François 
Lespérance, F. & 
Kirmayer, LJ. 
 
 
 
 

Spiritual 
reconfigurations 
of self after a 
myocardial 
infarction: 
Influence of 
culture and 
place 
 

2010, Kanada, Health 
& Place. 

Syftet med denna studie var att 
undersöka berättelser relaterat till 
upplevelsen efter en hjärtinfarkt 
hos franska kanadensare. 
Studien ingår i en större studie 
som utforskar kulturella aspekter 
på sjukdomen och relationen till 
följsamhet i behandling och 
återhämtning efter en första 
hjärtinfarkt. Fokus på faktorer 
som spiritualitet och återhämtning. 

Metod 
Kvalitativ design 
Urval 
Deltagarna bestod av 51 
kvinnor och män 
hemmaboende i Quebec. 
Ålderspann 23 till 70 år, med 
olika socioekonomisk 
bakgrund och utbildningsnivå. 
Patienterna rekryterades från 
fem sjukhusvårdsenheter i 
städerna Montreal och Laval. 
Inklusionskriterier var att de 
har upplevt en första 
hjärtinfarkt under de senaste tre 
månaderna, är födda i Kanada 
och identifierar sig som franska 
kanadensiska eller Québécois. 
Datainsamling 
Intervjuer med berättelser om 
sjukdomen i deltagarnas hem. 
1-3 månader efter insjuknande. 

Resultatet visas i sektioner med 
gemensamma teman för deltagarnas 
berättelser.  
 
Sektioner:  
Förklarande modeller och 
sjukdomsprototyper.  
Populära teorier om hälsa relaterat till 
hjärtinfarkt. 
Vändpunkter och spiritualitet.  
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Analys 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ord för ord. 
Därefter överförda till ett dator 
program för kodning.  För 
kodningen användes en 
förutbestämd lista med koder 
samt koder som byggde på 
tematiseringen av fynden i 
berättelserna.  

 

 


