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Abstrakt 

 
Bakgrund: År 2013 inträffade drygt 29 800 akuta hjärtinfarkter i Sverige och fler 

överlever idag en hjärtinfarkt. Då ohälsa drabbar partnern påverkas även 

familjemedlemmen i parrelationen, vilket innebar att påverkas en del i systemet så 

påverkas de övriga delarna. Relaterat till detta förankrades den teoretiska referensramen 

vilken utgår från familjefokuserad omvårdnad och systemteori.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva familjemedlemmars erfarenheter av att leva med en 

partner som överlevt en hjärtinfarkt.  

 

Metod: En systematisk litteraturstudie vilken utgick från Forsberg och Wengströms 

(2013) metodologi.  

 

Resultat: Resultatet presenterades som ett övergripande tema: Att vara två om 

hjärtinfarkten, med fyra tillhörande kategorier. Tydligt var att familjemedlemmarna 

beskrev erfarenheter av en förändrad parrelation, ökat ansvar, upplevelser av oro, rädsla 

och ensamhet samt bristfällig information och oprofessionellt bemötande av 

sjuksköterskan.    

 

Slutsats: Parrelationen förändras drastiskt för familjemedlemmar vars partner överlevt 

en hjärtinfarkt. Familjemedlemmarna axlade större ansvar, de oroade sig för framtiden 

samt upplevde stödet från sjuksköterskan som otillräckligt. Utifrån detta är det av vikt 

att sjuksköterskan bemöter varje individ och par som unika. Sjuksköterskan bör öka 

medvetenheten kring bemötandet av familjemedlemmar samt reflektera kring egna 

värderingar, detta för att kunna utgöra en stödjande roll.     

 

 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Familjemedlem, Erfarenheter  
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1 Inledning 

Idag drabbas en stor del av vår population av hjärtinfarkt, dock har chansen att överleva 

ökat.  Det är inte bara den drabbade som påverkas efter en hjärtinfarkt utan även 

familjemedlemmen.  Det kan bli en omställning i det dagliga livet och detta kan påverka 

relationen på både ett positivt och negativt sätt. Vi upplever att familjemedlemmar 

uppmärksammas i en mindre utsträckning inom sjukvården. Fokus ligger idag främst på 

partnern, vilket det bör göra, risken är då att familjemedlemmar glöms bort. Vi vill 

framhäva familjemedlemms perspektiv av att leva ihop med en partner som insjuknat 

och överlevt en hjärtinfarkt för att förstå deras upplevda situation. Här anses det att 

sjuksköterskan har en betydande roll i form av stöd och information till 

familjemedlemmarna. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definition av familjemedlem 

I denna litteraturstudie kommer den som insjuknat i en hjärtinfarkt benämnas för partner 

och den andra i parrelationen för familjemedlem vilket inkluderar make/maka, 

sambo/särbo och pojkvän/flickvän.  

Närstående, anhöriga, släkt eller familj är termer som beskriver patientens närmaste 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Wright, Watson och Bell (2002) benämner familj som människor vilka binds samman 

av starka emotionella band, ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv och en 

känsla av samhörighet. 

En relation via blodsband, samboförhållande eller äktenskap beskrivs traditionellt med 

begreppet anhöriga medan begreppet närstående givits en mer omfattande betydelse. 

Närstående relaterar istället till en individs närmaste sociala nätverk och kan även 

innefatta grannar och vänner, det syftar med andra ord till någon individen anser sig ha 

en nära relation till (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

 

2.2 Definition av erfarenhet 

När ordet experience slogs upp i Svensk-engelska ordboken (1983) kan det ha flera 

betydelser, däribland egen erfarenhet samt upplevelse. Enligt Svenska Akademin (2015) 

har ordet erfarenhet betydelsen; "kunskaper och färdigheter som erhållits genom något 
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individen varit med". Upplevelse har betydelsen; "erfarenhet vilken ofta är av särskilt 

givande slag" (ibid).  

Erfarenhet och upplevelse ansågs vara svåra att skilja på när det gäller betydelsen, 

därför valdes ʼerfarenhetʼ med betydelsen enligt Svenska Akademin (2015) i syftet i 

denna systematiska litteraturstudie.  

 

2.3 En hjärtinfarkt 

Enligt World Health Organization, WHO (2015) är hjärtsjukdom den sjukdom som 

orsakar flest dödsfall i världen. Uppskattningsvis dog 17,5 miljoner individer i 

hjärtsjukdom under 2012. Av dessa beräknades 7,4 miljoner orsakats av 

kranskärlssjukdom och 6,7 miljoner orsakats av stroke. Enligt Socialstyrelsen (2015a) 

inträffade år 2013 drygt 29 800 akuta hjärtinfarkter vilket innebär 81 hjärtinfarkter per 

dag; 28 300 individer drabbades. I mer än vart fjärde fall avlider individen inom 28 

dagar. Majoriteten av hjärtinfarkterna orsakas av faktorer vilka kan påverkas, som till 

exempel låg grad av fysisk aktivitet, höga blodfetter och rökning. För 2014 visar de 

preliminära siffrorna på en nedgång till 27 200 individer, männen står för 60 procent av 

de inträffade fallen. Under de senaste 20 åren har dödligheten i en hjärtinfarkt sjunkit 

kraftigt (ibid). En bidragande orsak till att dödligheten minskar är att vården i Sverige 

varit snabb med att introducera ny teknik, till exempel percutan coronar intervention 

(PCI), samt att det akuta omhändertagandet förbättrats (Socialstyrelsen, 2015c). Bland 

yngre är akut hjärtinfarkt en ovanlig händelse (Socialstyrelsen, 2015a).  

Folkhälsomyndigheten (2014) menar att hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande är den 

vanligaste dödsorsaken i Sverige även om den minskar kraftig liksom insjuknandet i 

hjärtinfarkt.  

Vid akut kranskärlssjukdom är det vanligtvis ett åderförfettningsplack som brustit vilket 

leder till bildning av en blodpropp. Blodproppen kan åstadkomma akut syrebrist i 

hjärtmuskeln genom att helt eller delvis täppa till kärlet (Socialstyrelsen, 2015a). När ett 

område i hjärtat mister en stor del av sin blodförsörjning leder det till att vävnad dör till 

följd av syrebrist. Den skadade delen av hjärtat ersätts av bindväv, vilken saknar 

sammandragande effekt, vilket leder till att den sammandragande förmågan saknas i 

detta område (Simonsen & Hasselström, 2012). Om syrebristen kvarstår i mer än 10-15 

minuter kan hjärtmuskeln skadas permanent. Om syrebristen däremot går över snabbt 

blir det inte en permanent skada av hjärtmuskeln, men följden kan bli instabil angina 

pectoris, vilket innebär bröstsmärtor som är återkommande vid ansträngning 
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(Socialstyrelsen, 2015a). Enligt Ericson och Ericson (2012) kan instabil angina pectoris 

uppträda även i vila utan föregående ansträngning.  

De lindrigaste fallen kan kompenseras av kroppens kollateralkretslopp, medan de 

svåraste fallen kan leda till plötslig död till följd av syrebrist i hjärtmuskeln (Braun & 

Anderson, 2012). 

 

2.4 Behandling/Rehabilitering 

Vid en hjärtinfarkt är den akuta behandlingen i första hand inriktad till att avlägsna 

blodproppen i kranskärlet och/eller att förhindra att den återkommer. Den åtgärdande 

behandlingen består vanligen av ballongvidgning och insättande av en stent, en så 

kallad PCI, behandlingen kan även utgöras av trombolys (Socialstyrelsen, 2015b). 

Trombolys öppnar de ockluderade kärlen vilket leder till att genomblödningen 

förbättras och omfattningen av hjärtinfarkten minskas (Ericson & Ericson, 2012). Om 

hjärtat har fått nedsatt pumpförmåga till följd av hjärtinfarkten ges även läkemedel för 

hjärtsvikt. Behandlingen riktas i övrigt in mot att minska risken för återinsjuknande 

genom blodfettshämmande och blodproppshämmande läkemedel samt att förändra 

ohälsosamma levnadsvanor. Detta kan till exempel innebära stresshantering, fysisk 

träning och rökstopp (Socialstyrelsen, 2015b). 

Inom hjärtrehabiliteringen erbjuds ofta träning i grupp. Träningen består av fysisk 

träning i form av styrketräning- och konditionsträning, vilken är individanpassad. Efter 

en hjärthändelse är det av vikt att rehabiliteringen i form av fysisk träning påbörjas så 

snart som möjligt samt att den sker under överseende av en fysioterapeut. Idag är fysisk 

träning som behandling vid kranskärlssjukdom underutnyttjad trots att det finns 

vetenskapligt underlag som stödjer denna (Socialstyrelsen, 2015b). 

Enligt Kärner, Dahlgren och Bergdahl (2004) är ett familjeperspektiv och en ökad 

medvetenhet bland sjuksköterskor och annan vårdpersonal av vikt i planeringen av 

aktiviteter i rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt när det gäller att inta stödjande roller 

för familjemedlemmar.  

 

2.5 Familjemedlemmens perspektiv 

I en studie av Lukkarinen och Kyngäs (2003) upplevde familjemedlemmarna till en 

början att hjärtsjukdomen orsakade rädsla, ångest och hopplöshet. Dessa känslor avtog 

gradvis och partnern samt familjemedlemmar fick en vana att leva med denna sjukdom. 
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Familjemedlemmarna kände att de var tvungna att både kontrollera sina egna och 

partnerns beteende och känslor för att inte störa partnern i sin hjärtsjukdom. Vissa av 

familjemedlemmarna beskrev situationen som problematisk och de hade då sökt 

psykiatrisk hjälp.   

De hade ingen egentid eller frihet, vilket de behövt för att samla energi och tålamod för 

att ta hand om sin partner. Familjemedlemmarna lät inte partnern gå ut själv då de var 

oroliga att en ny hjärtinfarkt skulle inträffa (ibid).  

 

Familjemedlemmarna var uppenbart överbeskyddande av partnern då det gällde att 

utföra aktiviteter samt livsstilsförändringar. Familjemedlemmarna beskrev att det 

beskyddande beteendet inte var för att störa partnern utan snarare ett sätt att kunna 

hantera och klara av sitt egna känslomässiga kaos. En orsak till överbeskyddande var att 

familjemedlemmarna hade en önskan att ge stöd samt kunna acceptera partnerns behov 

och begränsningar (Dalteg, Benzein, Fridlund & Malm, 2011). 

 

Både partners och familjemedlemmar uttryckte en brist på kommunikation i 

förhållandet. Kommunikationsbrist och undanhållande av känslor var vanligt och detta 

för att inte orsaka ytterligare lidande och ångest hos båda parterna (Dalteg et al., 2011).  

Lukkarinen och Kyngäs (2003) beskriver hur familjmedlemmarna upplevde att de var 

tvungna att vara försiktiga med hur de uttryckte sig och agerade.  

Familjemedlemmarna beskerv att de fick ta ett större ansvar gällande bland annat 

sysslor i hemmet för att inte belasta partnern under rehabiliteringsprocessen (Dalteg et 

al., 2011). 

I den nyuppkomna situationen då en partner insjuknat upplevde vissa 

familjemedlemmar att de var nöjda och värderade det högt att bry sig om och ta hand 

om varandra i större utsträckning än innan sjukdomen (Lukkarinen & Kyngäs, 2003).  

Dalteg et al. (2011) beskriver att par uttryckte samarbetet mellan varandra blivit 

förbättrat efter att en partner varit sjuk, känslan var att de kommit varandra närmare och 

att de såg positivt på framtiden. 

I Lukkarinen och Kyngäs (2003) studie lyfts vikten av att ha kunskap om makars 

erfarenheter för att förstå vardagen för familjer. Deras syfte var att ta fram kunskap som 

kan användas för att utveckla evidensbaserad omvårdnad och ge relevant stöd och 

rehabilitering till både partners och familjemedlemmar.  
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2.6 Sjuksköterskans betydelse 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att familjemedlemmars perspektiv bör inkluderas i 

ett vårdande där partnern är i centrum. Familjemedlemmar kan vid långvarig sjukdom 

komma att ta på sig ansvar för delar av vården av partnern och kommer därmed utgöra 

en viktig roll för sjukvården. 

Mattila, Kaunonen, Aalto och Åstedt-Kurki (2014) belyser att sjuksköterskan har en 

viktig roll i att stödja partners och familjemedlemmar under sjukhusvistelsen. 

Familjemedlemmar beskrev att stödet de fick från sjuksköterskan påverkade deras 

upplevelse av delaktigheten i vården av partnern. 

Några av aspekterna familjemedlemmarna tog upp som gjorde att de kände sig 

involverade i vården av partnern var då de fick en känsla av att bli accepterade, 

behandlade som jämlika, blev bemötta med empati och att sjuksköterskan avstod sin 

professionella roll. Att erhålla empatiskt stöd gav familjemedlemmarna hopp och var av 

vikt för att undvika att de sjönk ner i förtvivlan och ångest (ibid). Sarvimäki och 

Stenbock-Hult (2008) beskriver att en god omsorg är en relation mellan två individer 

där den ena individen utgår från den andres situation och är beredd att använda sina 

egna resurser till förmån för den andre. Accepterande, hänsyn och respekt kännetecknar 

en god omsorg. 

 

Om familjemedlemmarna däremot erfor en avsaknad av stöd så fick de känslan av att bli 

lämnade utanför. Detta visade sig i att sjuksköterskan undvek att möta 

familjemedlemmarna och att sjuksköterskan framhävde sin yrkesroll (Mattila et al., 

2014).  

I studien av Laursen, Kjaergaard Danielson och Rosenberg (2015) belyser författarna 

hur familjemedlemmar mindes hur sjuksköterskan inte visade något intresse av att vilja 

kommunicera med dem. Vidare menar författarna att sjuksköterskan bör reflektera mera 

över betydelsen av en pågående dialog med familjemedlemmarna och vikten av att ge 

korrekt information för att de ska involveras mera i att stötta sin partner.  

Enligt Mattila et al., (2014) beskrev familjemedlemmarna även osäkerhet kring vilken 

kunskap och vilket ansvar de förväntades anta då partnern blivit utskriven från 

sjukhuset. 

 

Enligt Dalteg et al. (2011) är det av vikt att sjuksköterskan informerar paren om hur 

förhållandet kan förändras efter en hjärtsjukdom. 
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2.7 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen, vilket utgick ifrån familjefokuserad omvårdnad och 

systemteori, valdes då den ansågs relevant utifrån vårt syfte, då en individ i en 

parrelation drabbas av ohälsa påverkas även den andra individen i relationen. 

Familjen är ett uttryck för ett systemiskt förhållande där förändring i en del påverkar 

övriga delar (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a). Systemteori handlar om att förstå 

omgivningen i termer av helheter, funktioner, mönster, sammanhang och relationer 

(Öquist, 2008). Benzein, Hagberg och Saveman (2012b) menar att i ett systemiskt 

förhållningssätt förflyttas fokus från individen till gruppen, från symtom och diagnos till 

relationer och samspel med omvärlden. 

 

Då individer är inkluderade i varandras liv kommer en förändrad livssituation hos den 

ena individen påverka den andres liv. En förändring kan både ske i positiv och negativ 

mening (Benzein et al., 2012a). Wright et al. (2002) menar att om det kan finnas något 

positivt i upplevelsen av sjukdom kan familjen anpassa sig bättre. Familjens 

medlemmar kan förenas då familjen drabbas av sjukdom och till och med ge dem 

tillfälle och tillåtelse att i ord och handling förmedla en kärlek och ömhet som aldrig 

tidigare kommit till uttryck. 

 

Enligt Benzein et al. (2012a) kommer de individer, som ingår i ett system, påverkas på 

ett eller annat sätt om en individ i systemet drabbas av sjukdom. Öquist (2008) menar 

att systemtänkandet är cirkulärt och betonar hur allt hänger samman. Tonvikten i det 

systemiska tänkandet är det ömsesidiga beroendet mellan individen och omvärlden. Att 

se helheten och inte skilda delar handlar om ett annat sätt att tänka där helheten alltid 

har företräde framför delarna och delen aldrig kan lyftas ur helheten. Wright et al. 

(2002) belyser att en av grundteserna inom systemteorin är att familjeenheten utgör ett 

system bestående av individer vilka har specifika egenskaper men som går ut över de 

enskilda medlemmarnas. Att vara medveten om skillnaden mellan familjen som helhet 

och de enskilda medlemmarna är av vikt. 

När det gäller mänskliga relationer finns inga objektiva sanningar, det finns lika många 

sanningar som det finns individer. Utmaningen är att möta varje människas upplevelse 

av sin livssituation. Människor uttrycker att deras inställning till livet ibland förändras 

efter en genomgången kris och vad som är betydelsefullt i livet ändras, samt att 

omprioriteringar har gjorts vilka de trodde var omöjliga (Benzein et al., 2012b). 



  
 

7 

 

Genom att se familjen som en enhet och anta ett systemiskt förhållningssätt finns vinster 

att hämta att för alla (Benzein et al., 2012a). 

 

3 Problemformulering 

Kranskärlssjukdom är ett globalt problem, år 2012 avled 7,4 miljoner människor i 

världen på grund av denna sjukdom.  

Hjärtinfarkt är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige med drygt 27 000 drabbade 

individer årligen, dock har dödsfallen minskat de senaste åren och fler individer 

överlever en hjärtinfarkt. När fler individer överlever en hjärtinfarkt innebär detta 

sannolikt att flera familjemedlemmar kommer att leva med en partner som drabbats av 

hjärtinfarkt. Det är inte bara den som drabbats av hjärtinfarkt som påverkas utan även de 

i dennes närhet. Familjen ses som ett system och drabbas en del i systemet påverkas de 

andra delarna också. Familjemedlemmar har en stor roll för den som insjuknat genom 

att finnas som stöd genom hela processen. Detta kan leda till att belastningen ökar på 

familjemedlemmarna vilket kan medföra att även de kan drabbas av någon form av 

ohälsa. Flera familjemedlemmar beskriver erfarenheter av hopplöshet, rädsla, ångest, 

avsaknad av stöd från sjuksköterskan, oprofessionellt bemötande från sjuksköterskan 

samt ett behov av relevant information, vilket är ett problem. Sjuksköterskan har ett 

stort ansvar och skyldighet att kunna ge familjemedlemmar rätt stöd och hjälp för att 

undvika sjukdom och ohälsa i samhället och att underlätta för partners och 

familjemedlemmars framtida liv. Gernom denna litteraturstudie vill vi öka förståelsen 

för familjemedlemmarnas upplevda situation samt bredda kunskapen om 

omhändertagandet av familjemedlemmarna. Vi anser att det är av vikt att 

famlijemedlemmarnas erfarenheter och perspektiv lyfts fram för att kunna möta och 

stödja dem i vår kommande yrkesroll som sjuksköterskor i olika vårdsammanhang.  

 

4 Syfte 

Syftet var att beskriva familjemedlemmars erfarenheter av att leva med en partner som 

överlevt en hjärtinfarkt.  

 

5 Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Litteraturstudien utgick ifrån 
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en specifik forskningsfråga och därefter söktes litteratur på ett strukturerat sätt inom det 

område som forskningsfrågan berörde. I nästa steg värderades litteraturen kritiskt och 

slutligen sammanställdes denna. Kristensson (2014) menar att genom sammanställning 

av andras forskningsresultat kan en speciell fråga besvaras och på detta sätt kan ett 

kliniskt problem försöka förstås eller lösas.  

 

5.1 Litteratursökning  

Insamlingen av data inleddes med en generell fritextsökning av relevanta sökord utifrån 

vårt syfte i olika databaser. Databaser som användes var Cinahl, PsycINFO samt 

PubMed. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innefattar Cinahl områden som 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PsycINFO innehåller psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad och PubMed är en bred databas vilken 

innefattar omvårdnad, medicin och odontologi (ibid). Efter den generella 

fritextsökningen påbörjades sökning med indexord i de olika databaserna. För att finna 

indexord i PubMed användes svensk MeSH. I det inledande skedet av denna sökning 

rådfrågades bibliotekarien på universitetet för diskussion kring lämpliga sökord 

och sökstrategier. Enligt Kristensson (2014) bör en sökstrategi utvecklas för att slutligen 

kunna göra en grovsållning.  

 

5.2 Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats. 

Artiklarna skulle innehålla etiskt godkännande samt ha genomgått peer-review. Enligt 

Kristensson (2014) innebär peer-review att artikeln granskats inför publicering i en 

vetenskaplig tidskrift. Då PubMed saknar peer-review granskades dessa artiklar med 

hjälp av Ulrichweb för att kontrollera tidskrifternas vetenskaplighet.Artiklarna skulle 

vara publicerade de senaste tio åren. Enligt Kristensson (2014) är det av vikt att välja så 

aktuella artiklar som möjligt. Vidare skulle artiklarna vara skrivna på engelska eller 

svenska då dessa språk behärskas, vara utförda i Europa samt att 

deltagarna/informanterna skulle vara över 18 år. Deltagarna/Informanterna skulle vara 

gifta, sambo, särbo eller pojkvän/flickvän till en individ som genomgått en hjärtinfarkt.   

 

5.3 Datainsamling 

Den systematiska litteratursökningen pågick under tiden 2016.02.29 – 2016.03.14 i 

databaserna Cinhal, PsycINFO och PubMed. Utifrån syftet valdes relevanta nyckelord 
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som sedan anpassades till de specifika indexorden i de olika databaserna. Enligt 

Kristensson (2014) tilldelas alla artiklar som finns i en databas ett indexord, vilket är en 

slags etikett eller nyckelord, och baseras på vad artikeln handlar om. För att underlätta 

litteratursökningen används indexord vilket leder till att sökningen blir mer specifik. 

Cinahl använder begreppet Cinahl Headings, PsycINFO´s benämning på indexord är 

Thesaurus, och i PubMed kallas de för MeSH-termer. Indexorden användes därefter 

systematiskt tillsammans med AND och OR som är två Booleska sökoperatorer. Genom 

att använda AND begränsas sökningen och med OR görs en bredare sökning (Karlsson, 

2012). Vidare användes fritextsökning då vissa valda nyckelord inte fanns som indexord 

i databaserna. Kristensson (2014) belyser att alla nyckelord som ingår i 

forskningsfrågan inte alltid finns indexerade. Därför behövs fritextsökning användas. I 

litteratursökningen användes även frassökning som enligt Karlsson (2012) används då 

ord som söks bör stå nära varandra.   

 

I databasen Cinhal användes indexordet Myocardial Infarction som Major Heading. 

Utifrån syftet valdes relevanta sökord vilka inkluderade olika benämningar av partner. 

Dessa sökord var Spouses som indexord, ”Next of kin” som frassökning samt Couples, 

Relatives och Partners som fritextsökning. Vidare användes OR för att kombinera 

Spouses, ”Next of kin”, Couples, Relatives och Partners vilket resulterade i en 

expanderad sökning. Fortsatt kombinerades Myocardial Infarction med AND 

tillsammans med ovanstående sökord samt att begränsningar gällande årtal och peer-

review gjordes. Vidare användes indexordet Life Experiences som Major Heading 

utifrån syftet. Därefter kombinerades detta indexord med tidigare sökningar Myocardial 

Infarction, Spouses,”Next of kin”, Couples, Relatives och Partners (Bilaga 1).  

 

I databasen PsycINFO användes indexordet Myocardial Infarctions som Thesaurus. 

Utifrån syftet valdes relevanta sökord vilka inkluderade olika benämningar av partner. 

Dessa sökord var Spouses som indexord, ”Next of kin” som frassökning samt Couples, 

Relatives och Partners som fritextsökning. Vidare användes OR för att kombinera 

Spouses, ”Next of kin”, Couples, Relatives och Partners vilket resulterande i en 

expanderad sökning. Fortsatt kombinerades Myocardial Infarctions med AND 

tillsammans med ovanstående sökord samt att begränsningar gällande årtal och peer-

review gjordes. Vidare användes indexordet Life Experiences som Thesaurus utifrån 
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syftet. Därefter kombinerades detta indexord med tidigare sökningar Myocardial 

Infarctions, Spouses,”Next of kin”, Couples, Relatives och Partners (Bilaga 1).  

 

I databasen PubMed användes indexordet Myocardial Infarction som MeSH-term. 

Utifrån syftet valdes relevanta sökord vilka inkluderade olika benämningar av partner. 

Dessa sökord var Spouses som indexord, ”Next of kin” som frassökning samt Couples, 

Relatives och Partners som fritextsökning. Vidare användes OR för att kombinera 

Spouses, ”Next of kin”, Couples, Relatives och Partners vilket resulterande i en 

expanderad sökning. Fortsatt kombinerades Myocardial Infarction med AND 

tillsammans med ovanstående sökord samt att begränsningar gällande årtal och Human 

gjordes. Vidare användes indexordet Life change events som MeSH-term utifrån syftet. 

Därefter kombinerades detta indexord med tidigare sökningar Myocardial Infarction, 

Spouses,”Next of kin”, Couples, Relatives och Partners (Bilaga 1).  

 

 

En manuell sökning utfördes utifrån en genomgång av de valda artiklarnas referenslistor 

kompletterades de systematiska sökningarna i databaserna. När intressanta titlar, vilka 

berörde vårt syfte, uppmärksammades lästes abstrakten i dessa artiklar. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) kan en manuell sökning vara att söka i referenslistor till redan 

utvalda artiklar för att finna andra artiklar som berör ämnet.  

 

Komplett databassökning samt manuell sökning återfinns i Bilaga 1. 

 

5.4 Urval 

Kristensson (2014) menar att urvalet bör ske i olika steg där en första gallring sker 

utifrån artiklarnas titlar och abstrakt. Därefter läses artiklarna i sin helhet och en 

värdering av kvalitén görs (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Samtliga 2 238 titlar från sökningarna i databaserna samt den manuella sökningen lästes 

enskilt. De artiklartitlar som inte svarade på studiens syfte gallrades bort. Totalt lästes 

115 abstrakt från databassökningarna och den manuella sökningen. Abstrakten lästes 

enskilt för att sedan diskutera och jämföra resultatet av gallringen. Enligt Kristensson 

(2014) bör abstrakten läsas enskilt för att sedan jämföra vilka som skall inkluderas 

respektive exkluderas. De abstrakt som inte svarade på studiens syfte valdes bort. De 
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återstående artiklarna lästes enskilt i fulltext och därefter diskuterades åter artiklarnas 

relevans för studien. Artiklarna som lästes i fulltext utgjordes av 20 artiklar. Efter detta 

tillvägagångssätt exkluderades 8 artiklar då de inte ansågs svara på studiens syfte och 12 

artiklar valdes att granskas.  

 

I de artiklar med parperspektiv i fokus har endast datamaterial valts som med säkerhet 

är relaterat till familjemedlemmens perspektiv.  

 

5.5 Kvalitetsgranskning  

12 artiklar som ansågs stämma överens med syftet valdes för kvalitetsgranskning. 

Kristensson (2014) menar att speciella granskningsmallar bör användas för att en 

adekvat och systematisk granskning ska kunna göras. 2 artiklar valdes ut att granskas 

utifrån två olika granskningsmallar för att se om liknande resultat nåddes. Därefter 

valdes Kristenssons (2014) mall för kvalitativa studier (Bilaga 3) samt Kristenssons 

(2014) mall för kvantitativa studier; tvärsnittsstudier (Bilaga 4). Med hjälp av en 

tregradig skala innehållande: låg, medel och hög kvalitet bedömdes de valda artiklarna. 

Då flertalet av frågorna i granskningsmallarna kunde besvaras med ja bedömdes 

artikelns kvalitet som medelhög eller hög. Kristensson (2014) menar att artiklarna som 

väljs till litteraturstudien bör ha en så hög kvalitet som möjligt för att ingå i 

litteraturstudiens resultat. Därav inkluderades endast artiklar vilka ansågs ha medelhög 

eller hög kvalitet. En gemensam genomgång av granskningsmallarna utfördes för att 

säkerställa att frågorna uppfattades likvärdigt samt att eventuella frågetecken 

klargjordes. Enligt Kristensson (2014) bör en överenskommelse finnas kring hur 

kvaliteten i artiklarna skall bedömas. Vid bedömningen av artiklarna lades stor vikt vid 

stringensen i dessa samt risken för metodologiska brister, risken för bias och hur 

forskarna valt att diskutera kring detta i artikeln. Kvalitetsgranskningen av samtliga 

artiklar skedde individuellt och därefter diskuterades gemensamt utfallet av 

granskningen. 

3 av artiklarna valdes att exkluderas. En av artiklarna exkluderades på grund av låg 

kvalitet då den inte följde en logisk stringens, den andra exkluderades då den vid 

ytterligare läsning inte ansågs fullt överensstämma med syftet i litteraturstudien. 

Kvaliteten på den sist nämnda artikeln var dock medelhög. Den tredje artikeln svarade 

väl an på valt syfte och hade hög kvalitet, den valdes dock att exkluderas på grund av att 
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vissa av deltagarna/informaterna var barn och det gick inte att ursklija barnens och 

partnerns perspektiv. 

Slutligen inkluderas 9 artiklar i litteraturstudien, 7 med kvalitativ ansats och 2 med 

kvantitativ ansats. 7 av dessa artiklar bedömdes ha en hög kvalitet och resterande 2 

medelhög kvalitet. De inkluderade artiklarna återfinns i en fullständig artikelmatris i 

Bilaga 2.   

 

5.6 Analys 

Analysen utgick från Forsberg och Wengström (2013) innehållsanalys för systematiska 

litteraturstudier. Detta förfarande innebar att analysen utfördes i olika steg för att 

strukturerat sammanställa en ny helhet av de inkluderade artiklarna. 

Analysprocessens första steg innebar att artiklarnas resultat lästes var för sig upprepade 

gånger för att en uppfattning skulle kunna bildas om helheten i samtliga artiklar. 

Därefter valdes en artikel för att gemensamt identifiera utsagorna för att kunna föra en 

diskussion kring hur de valdes. I det andra steget identifierades utsagorna enskilt i 

samtliga återstående artiklar för att därefter återkopplas och föra en diskussion kring det 

som framkommit. Utsagorna skrevs ned och klipptes ut var för sig. Därefter söktes 

mönster genom att utsagorna flyttades runt och placerades efter likheter och skillnader. 

Denna process utgjorde arbetet under en längre period. Då utsagorna diskuterats och 

sammanförts tilldelades de en kod. Vidare lästes koderna noggrant för att identifiera 

likheter och skillnader. Koder där innehållet liknade varandra sammanfördes till en 

kategori vilket var det tredje steget i analysprocessen. Slutligen gjordes en tolkning av 

kategorierna till ett övergripande tema (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Analysprocess 

Från 

artikel 

Utsaga 

engelska 

Utsaga svenska Kondenserad 

utsaga 

Kod Kategori Tema 

4 They felt 

obliged to 
assume greater 

responsibility 

even if they 

never discussed 

this with their 

partners. It was 

obvious with 

regard to an 

increased 

responsibility 

for common 
everyday life. 

De kände sig 

tvungna att ta ett 
större ansvar 

även om de 

aldrig 

diskuterade det 

med sina 

partners. Det var 

uppenbart när 

det gällde ett 

ökat ansvar i 

den 

gemensamma 
vardagen.  

Tvingade att ta 

ett större 
ansvar. 

 

Ofrivilligt 

ansvar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ökat 

ansvar. 
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8 Many  spouses 

give up social 

functions and 

stimulating 

hobbies to avoid 

leaving the 

patient alone for 

long periods. 

Flera makar ger 

upp sociala 

funktioner och 

stimulerande 

hobbys för att 

undvika att 

patienten 

lämnas ensam 

under längre 

stunder. 

Gav upp 

sociala 

funktioner och 

stimulerande 

hobbys. 

Prioriterade 

partnern. 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara 

två om 

hjärtinfarkt

en. 8 Spouses may 

also move 

through fear and 
insecurity at 

home as they 

worry about the 

progress of 

illness.  

Makar kan 

också gå 

igenom rädsla 
och osäkerhet 

då de oroar sig 

för sjukdomens 

utveckling. 

Rädsla och oro 

för 

sjukdomens 
utveckling.   

Oro och 

rädsla. 

 

 

 
 

 

 

Upplevda 

känslor. 

6 A feeling of 

being left out 

and abandoned 

in the situation. 

En känsla av att 

bli lämnad 

utanför och 

övergiven i 

situationen. 

Lämnad 

utanför och 

övergiven. 

Ensamhet. 

1 The experience 

of the partner 

was that the 
relationship was 

better when it 

lasted 20 years 

or more. 

Erfarenheten 

hos partnern var 

att förhållandet 
var bättre då det 

varat 20 år eller 

mer. 

Förhållandet 

var bättre då 

de varat 
längre. 

Trygghet. 

8 Spouses seem to 

feel that they 

did not receive 

adequate 

information 

about MI during 

the patient´s 

hospitalization. 

Makarna kände 

det som att de 

inte fick lämplig 

information om 

hjärtinfarkten 

under patientens 

sjukhusvistelse. 

Avsaknad av 

lämplig 

information.  

Given 

information. 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhet

er av 

sjukvården
. 

9 Some nurses 
seem to ignore 

them or refuse 

contact with 

them. 

Vissa 
sjuksköterskor 

verkade 

ignorera dem 

eller vägrade att 

ha kontakt med 

dem. 

Sjuksköterskor 
ignorerade 

dem. 

Sjuksköterska
ns bemötande. 

5 They did more 

things together 

with their 

spouse post MI 

than pre MI. 

 

De gjorde mer 

saker 

tillsammans 

med sin 

make/maka efter 

hjärtinfarkten än 

innan 
hjärtinfarkten. 

Gjorde mer 

saker 

tillsammans. 

 

Förändrad 

parrelation. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parrelation

en efter 

hjärtinfarkt

en. 

6 They acted as 

his/her guardian 

by phoning 

home when at 

work, being 

available, being 

on the alert, 

being attentive 

De agerade som 

hans/hennes 

beskyddare 

genom att ringa 

hem från jobbet, 

vara tillgänglig, 

vara på alerten 

och vara 

Agerade som 

beskyddare. 

Överbeskydd i 

parrelationen. 
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to the patient 

and being 

prepared. 

uppmärksam 

och förberedd. 

3 The men 

reported that life 

had remained 

unchanged and 

that the MI 

event did not 

affect them or 

their intimate 

relationship. 

Männen 

uttryckte att 

livet hade blivit 

oförändrat och 

att hjärtinfarkten 

inte påverkade 

dem eller deras 

intima 

förhållande. 

Livet och det 

intima 

förhållandet 

förblev 

oförändrat. 

 

Oförändrad 

parrelation. 

5 They expressed 

a desire to make 
the best of life. 

They realised 

that they wanted 

to experience 

everything that 

life could offer 

while they could 

enjoy it. 

 

De uttryckte en 

önskan om att 
göra det bästa 

av livet. De 

insåg att de ville 

uppleva allting 

som livet kunde 

erbjuda medan 

de kunde njuta 

av det. 

Göra det bästa 

av livet. 
 

Se möjligheter 

i 
parrelationen. 

 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör artiklar som inkluderats givits tillstånd från 

etisk kommitté eller visat på noggranna etiska överväganden. Att endast presentera de 

artiklar vilka stödjer forskarens åsikt anses oetiskt (ibid). Samtliga inkluderade artiklar i 

litteraturstudien har godkännande från en etisk kommitté och/eller innehållande etiska 

överväganden. Riktlinjer för god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2011) har 

eftersträvats vilket innebär att artiklarna som inkluderats inte uppsåtligen förvrängts 

eller plagierats. Eftersträvan har varit att använda bracketing och att medvetandegöra 

förförståelsen vilket är i enlighet med Kristensson (2014). Bracketing innebär att sträva 

efter och vara medveten om förförståelsen samt att sätta denna åt sidan (ibid). Forsberg 

och Wengström (2013) menar att förförståelse är den kunskap som innehas inom det 

område där forskningen görs. 

 

7 Resultat 

Litteraturstudiens syfte vara att beskriva familjemedlemmars erfarenheter av att leva 

med en partner som överlevt en hjärtinfarkt. Utifrån innehållsanalysen identifierades ett 

övergripande tema: Att vara två om hjärtinfarkten. Fyra kategorier återfinns under temat 
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(Tabell 2).  

 

Tabell 2. Kategorier och Tema. 

Att vara två om hjärtinfarkten 

Ökat ansvar Upplevda känslor Erfarenheter av 

sjukvåden 

Parrelationen efter 

hjärtinfarkten 

 

7.1 Ökat ansvar 

Resultatet visade att familjemedlemmarna tog ett större ansvar för hushållssysslor 

(Arenhall, Kristofferzon, Fridlund, Malm & Nilsson, 2010a; Arenhall, Kristofferzon, 

Fridlund & Nilsson, 2010b; Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009; Salminen-Tuomaala, 

Åstedt- Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2012) och parförhållandet upplevdes sämre efter 

hjärtinfarkten om de hade barn boende hemma och om de var yrkesverksamma 

(Fransson, Arenhall, Steinke, Fridlund & Nilsson, 2013). Vissa av familjemedlemmarna 

kände sig tvingade att anta nya roller och funktioner som tidigare skötts av partnern 

(Arenhall et al., 2010a; Salminen-Tuomaala et al., 2012; Salminen-Tuomaala, Åstedt- 

Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2013). Vissa uttryckte också att de fick ta ett ökat ansvar 

gällande den sexuella aktiviteten (Arenhall et al., 2010b). Några av familjmedlemmarna 

fann det svårt att vara den förstående hela tiden och de hade ingen energi kvar att 

hantera andra problem (Arenhall et al., 2010b) och de uttryckte även att partnern krävde 

sällskap och inte ville bli lämnad ensam (Eriksson et al., 2009). 

Ytterligare ett resultat som framkom var att familjemedlemmarna inte prioriterade egna 

behov utan fokuserade på partnerns behov (Arenhall et al., 2010a; Eriksson, Asplund & 

Svedlund, 2010; Salminen-Tuomaala et al., 2013), det yttrade sig genom att de gav upp 

egna önskningar och intressen (Arenhall et al., 2010a; Arenhall et al., 2010b; Salminen-

Tuomaala et al., 2012) som att åka på semester (Arenhall et al., 2010a).  

Vissa av familjemedlemmarna beskrev att de var tvungna att anpassa sig till den nya 

situationen som förhållandet krävde (Arenhall et al., 2010b).  

 

7.2 Upplevda känslor 

Resultatet visade att familjemedlemmarna kände oro inför framtiden (Eriksson et al., 

2010). Det framtida livet beskrevs som skrämmande hos vissa familjemedlemmar 

(Eriksson et al., 2010) och de uttryckte en rädsla för att bli lämnade ensamma (Arenhall 
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et al., 2010a; Arenhall et al., 2010b; Salminen-Tuomaala et al., 2012). Vissa av 

familjemedlemmarna beskrev en rädsla av att ha bevittnat hjärtinfarkten (McLean & 

Timmins, 2007). Partnerns hemkomst beskrevs som oroande av några 

familjemedlemmar (Eriksson et al., 2009; Salminen-Tuomaala et al., 2012) då de var 

oroliga för sjukdomens utveckling (Salminen-Tuomaala et al., 2012) och 

konsekvenserna av hjärtinfarkten (Salminen-Tuomaala et al., 2013). Vissa hade 

sömnproblem på grund av att de tillbringat natten till att oroa sig (Eriksson et al., 2009). 

Då situationen var bortom deras kontroll var familjemedlemmarna tvingade att hantera 

känslor som de inte var vana vid att hantera (Arenhall et al., 2010a). Vissa 

familjemedlemmar stängde av känslomässigt (Arenhall et al., 2010b) i försöket att 

hantera allt i situationen (Arenhall et al., 2010b).  

 

Flera familjemedlemmar beskrev en känsla ensamhet (Arenhall et al., 2010a; Arenhall 

et al., 2010b; Salminen-Tuomaala et al., 2012; Salminen-Tuomaala et al., 2013). 

Familjemedlemmar beskrev att partnern gick till sängs tidigare och de hade mindre 

sällskap av hen (Arenhall et al., 2010b) och de saknade någon att prata med om 

situationen (Arenhall et al., 2010b; Salminen-Tuomaala et al., 2012). Dessutom kände 

vissa att de blev lämnade ensamma utan stöd från resten av familjen (Salminen-

Tuomaala et al., 2013).  

 

Övergivenhet och utanförskap beskrevs av vissa familjemedlemmar i den rådande 

situationen (Arenhall et al., 2010a; Eriksson et al., 2009). För att samla sina emotionella 

resurser kände vissa familjemedlemmar ett behov av att stänga sig ute från omvärlden 

för att söka ensamhet (Salminen-Tuomaala et al., 2013). 

 

Analysen visade också att det fanns en uttalad längtan hos familjemedlemmarna efter ett 

vanligt liv med dagliga rutiner (Eriksson et al., 2009; Salminen-Tuomaala et al., 2012; 

Salminen-Tuomaala et al., 2013). Hemmet representerade en trygg miljö för vissa 

(Salminen- Tuomaala et al., 2012) och de beskrev att barnen och de egna föräldrarna var 

en bra källa till stöd (Salminen- Tuomaala et al., 2012; Salminen-Tuomaala et al., 

2013), medan andra beskrev sjukhuset som den trygga miljön, då partnern skulle få 

snabb vård där (Salminen-Tuomaala et al., 2013). Familjemedlemmar uttryckte att de 

kände sig starkare som individer efter det de gått igenom (Arenhall et al., 2010b; 

Eriksson, Asplund, Hochwälder & Svedlund, 2012). Vissa familjemedlemmar fann stöd 
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och trygghet i att be (Salminen-Tuomaala et al., 2013).  

Ett förhållande byggt på kärlek och hängivenhet, och som varat i 20 år eller mer, 

upplevdes bättre än ett förhållande byggt på förväntningar och tillfredsställelse av behov 

samt om det varat mindre än 20 år (Fransson et al., 2013).   

 

7.3 Erfarenheter av sjukvården 

Resultatet visade att familjemedlemmarnas erfarenhet var att informationen var 

otillräcklig (Salminen-Tuomaala et al., 2012; Salminen-Tuomaala et al., 2013) och de 

uttryckte ett behov av att bli informerade om partnerns möjligheter och begränsningar 

(McLean & Timmins, 2007). Familjemedlemmarna önskade mer information om hur de 

berättar för barn och släktingar om hjärtinfarkten (Salminen-Tuomaala et al., 2013). 

Vidare uttrycktes bristen av individanpassad information (McLean & Timmins, 2007). 

Flera familjemedlemmar beskrev även brist på kunskap gällande sjukdomens utveckling 

(Salminen- Tuomaala et al., 2012). 

Familjemedlemmarna som fått information uttryckte att den hjälpte dem att hantera 

händelsen (McLean &Timmins, 2007; Salminen- Tuomaala et al., 2013) och att 

informationen gav dem tillit till att agera effektivt i vissa situationer (McLean & 

Timmins, 2007).  

 

Resultatet visade även att familjemedlemmarna kände sig ignorerade av 

sjuksköterskorna (Salminen- Tuomaala et al., 2013) och deras erfarenhet var bristande 

uppmärksamhet från sjuksköterskorna (Salminen- Tuomaala et al., 2013) samt att de 

inte kände sig delaktiga i rehabiliteringsprocessen (McLean & Timmins, 2007). Rädslor 

och stress beskrevs av familjemedlemmarna som omöjliga att dela med 

sjuksköterskorna och de visste inte hur de skulle be om hjälp när det gällde psykiska 

problem eller bekymmer som rörde samspelet med partnern (Salminen-Tuomaala et al., 

2013).  

Dock var vissa sjuksköterskor beredda och villiga att möta familjemedlemmarna 

(Salminen- Tuomaala et al., 2013).  

 

7.4 Parrelationen efter hjärtinfarkten 

En erfarenhet var att familjemedlemmarna beskrev en förlust i sociala aktiviteter som ett 

par (Arenhall et al., 2010a; Arenhall et al., 2010b) och också i den sociala aktiviteten 
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med partnern (Arenhall et al., 2010a) samt att den sociala delaktigheten begränsades 

(Salminen-Tuomaala et al., 2012). Erfarenheten var att partnerns humör påverkade 

förhållandet vilket delades av flera familjemedlemmar (Arenhall et al., 2010b; 

Salminen-Tuomaala et al., 2013). Familjemedlemmarna beskrev att de gjorde färre 

saker tillsammans och livsutrymmet blev begränsat (Arenhall et al., 2010b), 

familjemedlemmarna beskrev även att det påverkade deras känsla av sammanhang 

(Salminen-Tuomaala et al., 2013).  

Flera familjemedlemmar uttryckte färre intima stunder med sin partner och att den 

sexuella aktiviteten påverkades negativt (Arenhall et al., 2010a; Arenhall et al., 2010b). 

Det fanns familjemedlemmar som kände att de inte längre var lika i förhållandet, att de 

var kontrollerade av sin partner och att de saknade sin partner som hen var tidigare 

(Arenhall et al., 2010b).  

 

Händelsen hade gjort att vissa familjemedlemmar blev mer medvetna om värdet av 

förhållandet (Arenhall et al., 2010b) och de gjorde fler saker tillsammans som ett par 

(Arenhall et al., 2010a; Arenhall et al., 2010b). Deras erfarnehet var att de hade blivit 

mer öppna mot varandra och att de kommit varandra närmare både känslomässigt och 

sexuellt (Arenhall et al., 2010a; Arenhall et al., 2010b).  

 

Familjemedlemmarna försökte skydda partnern från information som kunde orsaka 

ytterligare stress (McLean &Timmins, 2007; Salminen-Tuomaala et al., 2013) och de 

agerade som beskyddare genom att ringa hem från jobbet och vara ständigt tillgängliga 

(Eriksson et al., 2009).  

 

Erfarenheten hos vissa familjemedlemmar var att förhållandet och livet blev oförändrat 

efter händelsen (Arenhall et al., 2010a; Eriksson et al., 2010) och att kontakten med 

partnern förblev identisk (Arenhall et al., 2010a).  

Några familjemedlemmar hade en positiv inställning till framtiden och såg inga 

svårigheter (Eriksson et al., 2009; Eriksson et al., 2010) då de uttryckte att partnerns 

hälsa var förbättrad och att hen var som en ny individ (Eriksson et al., 2009). Framtiden 

sågs som en möjlighet av vissa familjemedlemmar och de hade en stark känsla av 

sammanhang (Salminen-Tuomaala, 2012) och deras erfarenhet var att deras hoppfullhet 

ökade under året efter hjärtinfarkten (Eriksson et al., 2012).  
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8.0 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Metodologin samt kvaliteten i litteraturstudien diskuteras företrädesvis utifrån 

Kristenssons (2014) beskrivning av begreppet trovärdighet vilket innefattar 

verifierbarhet, giltighet, överfarbarhet samt tillförlitlighet. Verifierbarhet innebär att de 

insamlade datamaterialet är hållbart och kan styrkas med hjälp av triangulering. Då två 

eller flera individer analyserar och tolkar ett material innebär detta triangulering 

(Kristensson, 2014). Giltighet handlar om resultatets stabilitet och genom att tydliggöra 

perioden för insamlandet av datamaterialet stärker det resultatets giltighet. 

Överförbarheten innebär resultatets giltighet i andra sammanhang. Det är av vikt att 

tänka på att överförbarhet inte syftar till att generalisera utan handlar om en 

rimlighetsbedömning vilken är upp till läsaren att avgöra. Tillförlitligheten handlar om i 

vilken utsträckning resultatet är grundat i det insamlade materialet och inte i 

förförståelsen hos författaren, detta utgör sanningshalten i resultatet. Ett sätt att stärka 

tillförlitligheten är enligt Kristensson (2014) att använda triangulering.  

 

8.1.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen inleddes med sökningar i de tre databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed då dessa ansågs relevanta utifrån ämnesområdet som valdes. I dessa databaser 

enligt Forsberg och Wengström (2013) erbjuds bland annat forskning inom omvårdnad. 

Dessa sökningar gjordes för att finna relevanta nyckelord. Vidare kontaktades en 

bibliotekarie för ytterligare vägledning kring användbara nyckelord, vilket är i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2013) som menar att en bibliotekarie kan vara 

behjälplig. Dock föreligger en risk att relevanta nyckelord förbisetts i sökningarna då 

det kan ha funnits ytterligare synonymer till dessa nyckelord. Nyckelorden som 

användes ansågs vara tillräckliga för sökningen.   

 

8.1.2 Inklusionskriterier 

I den systematiska litteraturstudien har artiklar med olika ansatser och designer 

inkluderats, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) är metodtriangulering och 

detta stärker resultatet. De inkluderade artiklarna i litteraturstudien var publicerade de 

senaste tio åren vilket anses vara en styrka, detta är i enlighet med Kristensson (2014) 

som menar att så aktuella artiklar som möjligt bör inkluderas utan att göra avkall på 
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artikelns kvalitet. Vidare inkluderades endast artiklar skrivna på svenska eller engelska, 

vilket kan ha medfört att relevanta artiklar på andra språk till exempel norska och 

danska förbisetts och datamaterialet fått minskad variation. Genom att välja Europa som 

inklusionskriterie ansågs detta utgöra en ökad överförbarhet till svensk vårdkontext. Då 

artiklar valdes ut fanns en medvetenhet kring valet av länder där studien var gjord, till 

exempel valdes en artikel bort som var gjord i Turkiet, detta för att öka överförbarheten 

till svensk vårdkontext. Av 9 inkluderade artiklar var 8 från Norden, detta kan öka 

litteraturstudiens överförbarhet till Nordisk kontext.  

 

8.1.3 Datainsamling 

En manuell sökning utifrån referenslistor utgjorde ett komplement till sökningen i 

Cinahl, PsycINFO och PubMed, vilket bidrog till att undersöka problemområdet vilket 

är i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). Relevanta artiklar kan ha förbisetts 

på grund av att sökningar i andra databaser till exempel Swepub och SveMed+ inte 

utfördes då tiden inte ansågs vara tillräcklig.  

I databassökningen användes en kombination av indexord, fritextsökningar samt 

frassökning. Kristensson (2014) menar att indexorden gör sökningen mera specifik samt 

att fritextsökningen ökar sökningens känslighet genom att generera flera artiklar, detta 

kan medföra en risk för ökad mängd av icke relevanta artiklar. Att undvika 

fritextsökning helt kunde ha resulterat i att artiklar med relevans riskerats att falla bort. 

Vidare användes frassökning till fritextordet ”Next of kin” detta beskriver Karlsson 

(2012) bör användas då ord som söks ska vara nära varandra.  

Valda avgränsningar innefattade tidsperiod i samtliga tre databaser. I Cinahl och 

PsycINFO valdes även peer-review. Vidare användes avgränsningen Human i databasen 

PubMed. Ingen avgränsning valdes som innefattade enbart artiklar i fulltext. Enligt A. 

Wolke (personlig kommunikation, 7 mars, 2016) är detta en styrka i den systematiska 

sökningen då inga artiklar förbisetts på grund av detta. En artikel som fångade intresset 

var inte tillgänglig i fulltext, vidare diskussion kring denna artikel medförde att den inte 

beställdes då den inte ansågs svara helt på syftet. Detta kan utgöra en svaghet i 

litteraturstudien då den eventuellt efter läsning kunnat bidra till litteraturstudiens 

resultat.  

Datainsamlingen är beskriven utifrån vilka sökord som användes samt tiden för 

utförandet vilket ger tydlighet åt datainsamlingen, detta styrker giltigheten och 

tillförlitligheten i litteraturstudien. Svagheter med datainsamlingen har tidigare påpekats 
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dock anses det att materialet som inkluderats i litteraturstudien varit tillräckligt, samt 

förenligt med syftet.  

 

8.1.5 Urval 

Urvalsprocessens styrka var att titlar, abstrakts samt artiklar i fulltext lästes individuellt, 

vilket är i enlighet med Kristensson (2014), därefter diskuterades relevansen i artiklarna. 

Då denna process utfördes enskilt bidrog den till att inte endast en individs förförståelse 

eller åsikt reflekterades. Trianguleringen stärker tillförlitligheten, vilket är i enlighet 

med Kristensson (2014). En svaghet i urvalsprocessen kan dock vara att relevanta 

artiklar omedvetet gallrats bort.  

Av 9 inkluderade artiklarna var 8 av dessa till viss del utförda av samma författare 

(Arenhall et al., 2010a; Arenhall et al., 2010b; Eriksson et al., 2009; Eriksson et al., 

2010; Eriksson et al., 2012; Fransson et al., 2013; Salminen-Tuomaala et al., 2012; 

Salminen-Tuomaala et al., 2013). Det kan ses som både en styrka och svaghet att 

forskarna till de inkluderade artiklarna var delaktiga i flertalet av dem. Styrkan fanns i 

att forskarna var kunniga inom forskningsområdet då de skrivit flera artiklar. Svagheten 

kan vara att forskningsområdet speglas ur får få vinklar.  

En stringens har följts då det gäller att endast välja familjemedlemmens perspektiv i de 

artiklar som hade parperspektivet i fokus. Genom detta förfarande anses risken för bias 

minskats i resultatet samt att resultatets trovärdighet stärks.  

 

8.1.6 Kvalitetsgranskning 

En styrka i kvalitetsgranskningen var att två olikagranskningsmallar användes för att 

granska 2 artiklar, detta utfördes för att visa på likheter och skillnader i resultatet av 

granskningen.  Kristenssons (2014) mallar för tvärsnittsstudier samt för kvalitativa 

studier låg sedan till grund för kvalitetsgranskningen. Enligt Kristensson (2014) bör 

artiklarna som valts genomgå en noggrann kritisk granskning för att avgöra kvaliteten 

på dessa. För att en adekvat och systematisk granskning ska kunna utföras behövs 

speciella granskningsmallar. Dessa granskningsmallar bestod av ett antal frågor som 

besvarats med helt, delvis eller inte alls (ibid). Då ovanstående granskningsmallar inte 

innehöll någon punkt om godkännande från en etisk kommitté eller etisk resonemang 

valdes detta som ett inklusionskriterie.  

Första artikeln i denna process granskades gemensamt för att finna konsensus i 

granskningen. Därefter granskades resterande artiklar enskilt, för att slutligen diskutera 
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resultatet av granskningen gemensamt, detta anses vara en styrka i litteraturstudien. 

Detta är i enlighet med Kristensson (2014) som menar att samtliga artiklar bör granskas 

var för sig innan resultatet diskuteras och artiklarna inkluderas i resultatet. Då de egna 

kunskaperna inom kvalitetsgranskning är begränsade och valda granskningsmallar inte 

innehöll någon gräns för hög, medel och låg kvalitet kan det finnas en risk för bias i 

litteraturstudien.  

Utifrån granskningen exkluderades artiklar med låg kvalitet, vilket styrker 

trovärdigheten i litteraturstudien vilket är linje med Kristensson (2014) som menar att 

artiklar med låg kvalitet bör uteslutas.  

 

8.1.7 Analys 

Analysförfarandet av inkluderade artiklar utgick ifrån Forsberg och Wengströms (2013) 

innehållsanalys för systematiska litteraturstudier. Enligt ovanstående författare utförs 

analysen i flera steg där likheter och olikheter i texten bildar mönster.  

Under analysens gång skedde arbetet växelvis individuellt och gemensamt, vidare 

ingick möte med handledare som granskade analysprocessens gång.  

För att en helhet kring varje enskild artikel skulle kunna bildas lästes den upprepade 

gånger, detta är i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). Under hela 

analysprocessen har litteraturstudiens syfte varit i beaktande och utifrån detta valdes 

utsagorna. Dessa utsagor sammanfördes sedan till en ny helhet, vilket är i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2013) som beskriver att de undersökta delarna ska 

sammanföras på ett nytt sätt. Detta styrker tillförlitlighet och verifierbarhet i 

analysprocessen. Då utsagorna synliggjorts på engelska samt översatts till svenska anses 

detta styrka trovärdigheten i litteraturstudien.  

Det kan inte uteslutas att förförståelsen påverkat analysprocessen, trots att en 

medvetenhet funnits kring denna. 

Det kvantitativa resultatet omvandlades till text, detta för att kunna analyseras likvärdigt 

med det kvalitativa resultatet. Forsberg och Wengström (2013) belyser vikten av att 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar bör inkluderas i litteraturstudien, detta gör att 

denna systematiska litteraturstudies tillförlitlighet stärks. Tillförlitligheten stärks genom 

ett varierat urval enligt Kristensson (2014). 

Då samtliga artiklar var skrivna på engelska, vilket anses behärskas, uppkom det trots 

detta tidvis osäkerhet kring vissa ords betydelse och i dessa fall användes elektroniskt 

uppslagsverk eller engelsk ordbok samt att ordens betydelse diskuterades. Då det 
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engelska språket innefattar flera nyanser samt att det inte behärskas tillfullo kan detta ha 

påverkat översättningen vilket kan ses som en svaghet.  

Könsfördelningen i litteraturstudien bestod av 66 procent kvinnor respektive 34 procent 

män, vilket är en ojämn fördelning som kan ha påverkat resultatet. Dock speglar det 

resultatet av insjuknandet i hjärtinfarkt då männen stod för 60 procent av de inträffade 

fallen 2014.  

Det bör framhållas att under litteraturstudiens gång har en diskussion förts kring hela 

analysprocessens förfarande. Varje moment i processen har utförts enskilt, med 

undantag gällande sammanförandet av utsagorna, för att sedan diskuteras för att nå 

konsensus. Processen har även fått ta tid för att uppnå ett så gott resultat som möjligt 

samt att delaktigheten varit likvärdig. Detta anses styrka litteraturstudiens trovärdighet 

och giltighet. Då det gäller överförbarheten i denna systematiska litteraturstudie anses 

att en noggrann beskrivning av artiklarna är gjord vilket styrker överförbarheten och att 

en överförbarhet till liknande vårdkontexter är möjlig. Dock är det enligt Kristensson 

(2014) helt upp till läsaren att göra en rimlighetsbedömning vilken avgör om 

överförbarhet är möjlig. 

 

8.1.8 Forskningsetiska överväganden 

Eftersträvan har varit att samtlig relevant data som svarar på studiens syfte har 

inkluderats. Under hela processen med den systematiska litteraturstudien har en 

diskussion och reflektion förts kring förförståelsen för att den inte ska ge påverkan på 

resultatet. Det kan inte helt uteslutas att förförståelsen inte återspeglas i resultatet i 

litteraturstudien trots att objektivitet har eftersträvats. Forsberg och Wengström (2013) 

menar att en potentiell risk föreligger att resultaten påverkas då det är omöjligt att inta 

ett helt objektivt förhållningssätt. För att få fram resultatet i litteraturstudien har tidigare 

forskares resultat använts, vilka har hanterats med respekt, strävan har dock varit att inte 

förvränga eller plagiera forskarens resultat.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att beskriva familjemedlemmars 

erfarenheter av att leva med en partner som överlevt en hjärtinfarkt. De huvudfynd som 

valdes att lyftas och diskuteras från resultatet var familjemedlemmarnas erfarenheter av 

den givna informationen från sjuksköterskan, sjuksköterskans bemötande av 

familjemedlemmarna samt erfarenheter av en förändrad parrelation. 
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Resultatdiskussionen diskuteras utifrån litteratur samt familjefokuserad omvårdnad och 

systemteori.  

Huvudresultatet visade att parrelationen förändrades efter att partnern överlevt en 

hjärtinfarkt, familjemedlemmarna beskrev informationen från sjuksköterskan som 

otillräcklig samt att sjuksköterskan hade ett oprofessionellt bemötande.  

 

Resultatet från litteraturstudien visade att flera familjemedlemmar beskrev 

informationen angående partnerns hjärtsjukdom som otillräcklig, vilket är i enlighet 

med tidigare forskning (Imes, Dougherty, Pyper & Sullivan, 2010; Laursen et al., 2015; 

Mattila et al., 2014; Stewart, Davidson, Meade, Hirth & Makrides, 2000) och ett fåtal 

familjemedlemmar uttryckte bristen på individanpassad information från 

sjuksköterskan.  

 

Resultatet visade även att de familjemedlemmar som fått information beskrev att den 

hjälpte dem att hantera händelsen. Här skiljer sig dock litteraturstudiens resultat 

gentemot studien av Imes et al. (2010) som menar att de flesta familjemedlemmarna 

ansåg att den mottagna informationen inte var till någon hjälp.  

Detta resultat kan tyda på att informationen ges olika samt att den inte uppfattas och 

förstås lika av familjemedlemmarna.  

 

En slutsats av detta kan vara att det är av vikt att sjuksköterska ger information vilken är 

relevant och individanpassad utifrån varje familjemedlems behov för att på detta sätt 

stärka familjemedlemmarna. Som sjuksköterska är de även av vikt att förvissa sig om 

att familjemedlemmarna förstått den givna informationen. Att använda familjefokuserad 

omvårdnad där familjen ses som en helhet får dock inte glömmas bort. Detta skulle 

kunna utgöra en svårighet då det ställer höga krav på sjuksköterskan att se både 

individen och familjen. Wright et al. (2002) menar att det bör finnas en medvetenhet 

kring skillnaden mellan familjen som helhet och de enskilda medlemmarna. Benzein et 

al. (2012a) menar att det finns lika många sanningar som det finns individer och 

utmaningen ligger då i att möta varje individs upplevelse av sin livssituation. 

Ytterligare en slutsats är att både den individanpassade och familjefokuserade 

omvårdnaden bör kombineras inom vården. En klinisk implikation skulle kunna vara att 

sjusköterskor ges ökad utbildning i familjefokuserad omvårdand och systemteori på 
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grundutbildningen samt att vidareutbildning ges för yrkesverksamma sjuksköterskor, 

vilket i ett senare skede kan utvärderas.  

 

Tydligt i resultatet var att familjemedlemmarna uttryckte att sjuksköterskorna 

ignorerade dem samt att de beskrev en brist på uppmärksamhet från sjuksköterskorna. 

Liknande resultat har framkommit i andra studier (Imes et al., 2010; Laursen et al., 

2015; Mattila et al., 2014; Stewart et al., 2000).  

Resultatet visade att familjemedlemmarna inte kände att de var delaktiga vårdprocessen. 

I en studie av Mattila et al. (2014) framkom att då familjemedlemmarna kände avsaknad 

av stöd och att sjuksköterskan undvek att möta dem samt framhävde sin yrkesroll så var 

inte delaktighet möjligt. Ytterligare framkom det i litteraturstudien att 

familjemedlemmarna upplevde det svårt att dela känslor med sjuksköterskorna, 

liknande resultat har kommit fram i studien av Laursen et al. (2015).  

 

Detta resultat kan tyda på att sjuksköterskorna finner sin arbetssituation som stressande 

och därför inte uppmärksammar familjemedlemmarna, det kan finnas okunskap och 

osäkerhet kring hur de bemöter familjemedlemmarna samt att partners främst är i fokus 

i sjukvården. Resultatet skulle kunna visa på att familjemedlemmarna riskerar att 

drabbas av ohälsa då de har svårt att dela känslor med sjuksköterskorna samt att 

familjemedlemmarna känner avsaknad av stöd.  

 

Slutsatsen är att då ohälsa bör undvikas hos familjemedlemmar är det av vikt att 

sjuksköterskan underlättar för familjemedlemmars framtida liv och hen har ett stort 

ansvar att kunna ge stöd och hjälp. Sjuksköterskan har ett ansvar att bli mer medveten 

om sitt bemötande mot familjemedlemmar för att kunna utgöra en stödjande roll. Det är 

av vikt att sjuksköterskan reflekterar kring bemötande och egna värderingar för att 

kunna utvecklas i rollen som sjuksköterska. Kliniska implikationer skulle kunna vara att 

använda debriefing på arbetsplatsen för att kunna utbyta erfarenheter samt reflektera 

kring bemötandet av familjemedlemmar. Genom att träffa anhöriggrupper och få ta del 

av deras synpunkter och förväntningar på sjuksköterskans bemötande skulle kunna vara  

ytterligare en implikation. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att familjemedlemmarna uttryckte delaktigheten i det 

sociala livet som begränsad, de gjorde inte längre lika mycket tillsammans och de 



  
 

26 

 

intima stunderna med partnern hade blivit färre samt att den sexuella aktiviteten 

påverkades negativt, detta är i likhet med vad som framkommit i andra studier (Dalteg 

et al., 2011; O´Farrell, Murray & Hotz, 2000). Resultatet visade även på det motsatta 

vilket innebar att familjemedlemmarna efter händelsen upplevde öppenhet och närhet i 

förhållandet vilket gällde både den känslomässiga och sexuella aspekten, detta är i linje 

med studierna av Dalteg et al. (2011), Imes et al. (2010) och Mattila et al. (2014). 

Det framkom att vissa familjemedlemmar fick en ökad medvetenhet om värdet av 

förhållandet efter den inträffade händelsen vilket är i likhet med Lukkarinen och Kyngäs 

(2003). Wright et al. (2002) menar att då en individ i familjen drabbas av ohälsa kan 

detta förena familjen och ohälsan kan ge dem tillfälle att förmedla kärlek och ömhet 

som inte tidigare visats.  

Resultatet från litteraturstudien visade att vissa familjemedlemmar var överbeskyddande 

mot sin partner, detta är i likhet med flera studier som gjorts (Dalteg et al., 2011; 

Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Stewart et al., 2000; Svedlund & Danielson, 2004). Dock 

visade litteraturstudiens resultat att det även fanns familjemedlemmar som var 

kontrollerade av sin partner.  

Det som framkom i litteraturstudien var att vissa familjemedlemmar uttryckte framtiden 

som ljus och såg den som en möjlighet. Benzein et al. (2012b) beskriver att individers 

inställning till livet kan förändras då de genomgått en kris och det som ansågs 

betydelsefullt i livet kan komma att ändras. 

 

Resultatet skulle kunna tyda på familjemedlemmars olikheter och olika förutsättningar 

samt hur paren kommunicerar i relationen och delger varandra sina känslor kring 

hjärtinfarkten.  

 

Slutsatsen är att det är av vikt att sjuksköterskan informerar om att parrelationen kan 

förändras efter en hjärtinfarkt och utifrån detta kunna möta både familjemedlemmars 

behov och tankar, men även se till paret som en helhet. Öquist (2008) menar att 

systemteorin innebär att omgivningen förstås i helheter, funktioner och relationer. 

Sjuksköterskan bör även belysa att alla olika sorters känslor är tillåtna att känna och 

uttrycka. I den kommande rollen som sjuksköterskor anses det att familjemedlemmen 

bör ses som en unik individ samtidigt som hen är en del i ett system.  

Förslag på kliniska implikationer skulle kunna vara användandet av cirkulära frågor i 

dialogen med familjemedlemmar och partners, detta kan öppna upp och öka förståelsen 
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för varje individs upplevelse i parrelationen. Möjligheten till utbildning i användandet 

av cirkulära frågor bör tillhandahållas för sjuksköterskan. Ytterligare en implikation 

skulle kunna vara användandet av grupper där flera familjemedlemmar och deras 

partner utbyter erfarenheter kring det inträffade under handledning av en kompetent 

sjuksköterska för att bearbeta händelsen. 

 

Då allt fler individer överlever en hjärtinfarkt kan det antas att fler familjemedlemmar 

kommer att leva med en partner som drabbats av en hjärtinfarkt. Det leder till att 

ytterligare kunskap inom området behövs, detta för att öka kunskapen om 

familjemedlemmarnas erfarenheter när partnern överlevt en hjärtinfarkt. Detta för att 

vårdtiden på sjukhus minskats och flera familjemedlemmar har ett ökat ansvar för 

partnerns återhämtning vilket kan leda till fysisk och psykisk ohälsa hos 

familjemedlemmar. Det har tydligt framkommit i resultatet av litteraturstudien att 

sjuksköterskans bemötande varit oprofessionellt samt att informationen varit 

otillräcklig, därför anses att det finns ett behov av forskning kring hur sjuksköterskan 

upplever vårdsammanhanget. Om fortsatt forskning görs utifrån både 

familjemedlemmars och sjuksköterskans perspektiv kan detta eventuellt leda till 

förbättrad vårdkontext för båda parterna.             

 

9 Slutsats 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva familjemedlemmars erfarenheter av att leva med 

en partner som överlevt en hjärtinfarkt. När partnern insjuknat i hjärtsjukdom överförs 

stora delar av ansvaret på familjemedlemmarna, denna situation kan leda till att 

familjemedlemmarna själva drabbas av någon form av ohälsa.  

Tydligt var att parrelationen förändrades efter hjärtinfarkten. Det är av vikt att 

sjuksköterskan informerar om att parrelationen kan förändras och sjuksköterskan bör 

vara lyhörd inför både partners och familjemedlemmars upplevda situation. Det är även 

av vikt för sjuksköterkans i sitt yrkesutövande att ta del av famijlemedlemmarnas 

erfarenheter i samband med en hjärtinfarkt för att öka sin förståelse och därmed kunna 

utgöra en stödjande roll för familjemedlemmarna. Familjemedlemmarna beskrev en 

otillräcklig information samt oprofessionellt bemötande från sjuksköterskan, detta är 

något sjuksköterskan bör ha i beaktande i mötet med familjemedlemmarna.  

För att undivika ohälsa samt att underlätta för familjemedlemmens och partnerns 
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framtida liv har sjuksköterskan ett stort ansvar i att kunna ge stöd och hjälp samt att det 

är av vikt att familjemedlemmarnas erfarenheter uppmärksammas inom forskningen. 

Sjuksköterskan har ett ansvar och en skyldighet att främja hälsa för partners och 

familjemedlemmar utifrån ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

29 

 

 

Referenser 
* Inkluderade studier i resultatet 

 

*Arenhall, E., Kristofferzon, M-L., Fridlund, B., Malm, D., & Nilsson, U. (2010a). The 

male partners´ experiences of intimate relationship after a first myocardial infarction. 

European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(2), 108-114. 

doi:10.1016/j.ejcnurse.2010.05.003 

 

*Arenhall, E., Kristofferzon, M-L., Fridlund, B., & Nilsson, U. (2010b). The female 

partners´ experiences of intimate relationship after a first myocardial infarction. Journal 

of Clinical Nursing, 20(11/12), 1677-1684. doi:10/1111/j.1365-2702.2010.03312.x 

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2009). Familj och sociala relationer. I F, 

Friberg.,  & Öhlén, J (Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt 

(s. 68-87). Lund: Studentlitteratur. 

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2012a). Varför ska familjen ses som en 

helhet? I E. Benzein., M. Hagberg., & B-I. Saveman. (Red.), Att möta familjer inom 

vård och omsorg (s. 23-27). Lund: Studentlitteratur.  

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2012b). Teoretiska utgångspunkter för 

familjefokuserad omvårdnad. I E. Benzein., M. Hagberg., & B-I. Saveman. (Red.), Att 

möta familjer inom vård och omsorg (s. 29-45). Lund: Studentlitteratur.  

 

Braun, C.A., & Anderson, C.M. (Red.) (2012). Patofysiologi: Om hur förändringar i 

kroppens funktioner påverkar vår hälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: I teori och praxis. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Dalteg, T., Benzein, E., Fridlund, B., & Malm, D. (2011). Cardiac disease and its 

concequences on the partner relationship: A systematic review. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 10(3), 140-149. doi:10.1016/j.ejcnurse.2011.01.006 

 



  
 

30 

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: Patofysiologi, omvårdnad, 

behandling. (4., rev. och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Eriksson, M., Asplund, K., Hochwälder, J., & Svedlund, M. (2012). Changes in hope 

and health-related quality of life in couples following acute myocardial infarction: a 

quantitative longitudinal study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(2), 295-

302. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01032.x 

 

*Eriksson, M., Asplund, K., & Svedlund, M. (2009). Patients´and their partners´ 

experiences of returning home after a hospital discharge following acute myocardial 

infarction. Euoropean Journal of Cardiovascular Nursing, 8(4), 267-273. 

doi:10.1016/j.ejcnurse.2009.03.003 

 

*Eriksson, M., Asplund, K., & Svedlund, M. (2010). Couples´ thoughts about and 

expectations of their future life after the patient´s hospital discharge following acute 

myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing, 19(23/24), 3485-3493. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03292.x 

 

Folkhälsomyndigheten (2014). Folkhälsan i Sverige: Årsrapport 2014. Hämtad 2016-

03-10,  

från http://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. utg.) Stockholm: Natur 

& Kultur. 

 

*Fransson E. I., Arenhall, E., Steinke E. E., Fridlund, B., & Nilsson U. G. (2013). 

Perceptions of intimate relationships in partners before and after a patient´s myocardial 

infarction. Journal of Clinical Nursing, 23(15/16), 2196-2204. doi:10.1111/jocn.12492 

 

Imes C. C., Dougherty M. C., Pyper, G., & Sullivan, M. D. (2011). Descriptive study of 

partners´ experiences of living with severe heartfailure. Heart & Lung, 40(3), 208-216. 

doi:10.1016/j.hrtlng.2010.12.007 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/


  
 

31 

 

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson. (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 95-113). (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Kärner, A., Dahlgren, M., & Bergdahl, B. (2004). Rehabilitation after coronary heart 

disease: spouses´ views of support. Journal Of Advanced Nursing, 46(2), 204-211. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2003.02980.x 

 

Laursen, J., Kjaergaard Danielsson, A., & Rosenberg, J. (2015). Spouses Needs for 

Professional Support: The Spouses´ Perspective on Communication. MEDSURG 

Nursing, 24(5), 325-362. 

 

Lukkarinen, H., & Kyngäs, H. (2003). Experiences of the onset of corornary artery 

disease in a spouse. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2(3), 189-194.  

 

Mattila, E., Kaunonen, M., Aaalto, P., & Åstedt-Kurki, P. (2014). The method of 

nursing support in hospital and patients´ and family members´ experiences of the 

effectiveness of the support. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(2), 305-314. 

doi:10.1111/scs.12060 

 

*McLean, S., & Timmins, F. (2007). An exploration of the information needs of 

spouse/partner following acute myocardial infarction using focus group methodology. 

Nursing in Critical Care, 12(3), 141-150. 

 

O´Farrell, P., Murray, J., & Hotz, S. (2000). Psychologic distress among spouses of 

patients undergoing cardiac rehabilitation. Heart & Lung, 29(2), 97-104. 

doi:10.1067/mhl.2000.105753 

 

*Salminen-Tuomaala, M H., Åstedt-Kurki, P., Rekiaro, M., & Paavilainen, E. (2012). 

Spouses´ coping alongside myocardial infarction patients. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 12(3), 242-251. doi:10/1177/1474515111435603 



  
 

32 

 

 

*Salminen-Tuomaala, M H., Åstedt-Kurki, P., Rekiaro, M., & Paavilainen, E. (2013). 

Coping With the Effects of Myocardial Infarction From the Viewpoint of Patients´ 

Spouses. Journal of Family Nursing, 19(2), 198-229. doi:10.1177/1074840713483922 

 

Sarvimäki, A., & Stenbock-Hult, B. (2008). Omvårdnadens etik: Sjuksköterskan och det 

moraliska rummet. (1. uppl.) Stockholm: Liber AB. 

 

Simonsen, T., & Hasselström, J. (2012). Illustrerad farmakologi. 2, Sjukdomar och 

behandling. (3., [rev.] utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Socialstyrelsen (2015a). Hjärtinfarkter 1994-2014. Hämtad 2016-03-10, från 

http://www.socialstyrelsen.se/ 

 

Socialstyrelsen (2015b). Hjärtsjukvård: Rekommendationer, bedömningar och 

sammanfattning. Hämtad 2016-05-27, från http://socialstyrelsen.se/ 

 

Socialstyrelsen (2015c). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård: Stöd för styrning och  

ledning. Hämtad 2016-03-11, från http://socialstyrelsen.se/ 

 

Stewart, M., Davidson, K., Meade, D., Hirth, A., & Makrides, L. (2000). Myocardial 

infarction: survivors´ and spouses´ stress, coping and support. Journal of Advanced 

Nursing, 31(6), 1351-1360. doi:10.1046/j.1365-  

 

Svedlund, M., & Danielson, E. (2004). Myocardial infarction: narrations by afflicted 

women and their partners of lived experiences in daily life following an acute 

myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing, 13(4), 438-446. doi:10.1111/j.1365-

2702.2004.00915.x  

 

Svenska akademien (2015). Svenska akademiens ordlista över svenska språket. 

(Fjortonde upplagan). Stockholm: Svenska akademien. 

 

Svensk-engelska ordboken. (3. tr.) (1983[1973]). Solna: Esselte studium. 

 

http://socialstyrelsen.se/


  
 

33 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Hämtad 2016-04-23, från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

WHO (2015). Fact sheet on cardiovascular disease. Hämtad 2016-03-10, från  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ 

 

Wright, L.M., Watson, W.L., & Bell, J.M. (2002). Familjefokuserad omvårdnad: 

föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur. 

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken: Konsten att lösa problem och nå resultat. 

(3., omarb. uppl.) Stockholm: Gothia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Databassökningar 

Samtliga sökningar genomfördes mellan 2016-02-29 och 2016-03-14 

Cinahl 

Indexord (Cinahl Headings) = Kursivt 

Frassökning = "" 

Fritextsökning =Understruket  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinahl Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar i 

studien 

S1 Myocardial 

Infarction 

 

 23 635      

S2 Spouses  5 653      

S3 "Next of kin"  346      

S4 Couples  6 266      

S5 Relatives  64 808      

S6 Partners  25 757      

S7 S2 OR S3 OR 

S4 OR S5 OR 

S6 

 97 830      

S8 S1 AND S7  1 541      

S9 S8 Peer-review 

2006-2016 

 

844 844 33 14 12 9  

S10 Life 

Experiences 

 11 759      

S11  

S8 AND S10 

 

  

12 

     

S12 S11 Peer-review 

2006-2016 

8 8 5    



  
 

II 

 

PsycINFO 

Indexord (Thesaurus) = Kursivt 

Frassökning = ”” 

Fritextsökning = Understruket 

Dubbletter = ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PsycINFO Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar i 

fulltext 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar i 

studien 

S1 Myocardial 

Infarctions 

 2544      

S2 Spouses  10820      

S3 ”Next of 

kin” 

 333      

S4  Couples  37393      

S5 Relatives  146599      

S6 Partners  67273      

S7 S2 OR S3 

OR S4 OR 

S5 OR S6 

 240970      

S8 S1 AND S7  219      

S9 S8 Peer-review 

2006-2016 

101 101 17 14 (varav 

11 

dubbletter 

från 

Cinahl) = 

3 unika 

9 (varav 9 

dubbletter 

från 

Cinahl) 

(Nr.1, 2, 3, 

4, 5, 7, 9) 

S10 Life 

Experiences 

 21122      

S11 S8 AND 

S10 

 9      

S12 S11 Peer-review 

2006-2016 

3 3 3    



  
 

III 

 

PubMed 

Indexord (Mesh-term) = Kursivt 

Frassökning = "" 

Fritextsökning = Understruket 

Dubbletter = ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar i 

studien 

S1 Myocardial 

Infarction 

 152 843      

S2 Spouses  7 667      

S3 "Next of kin"  1 093      

S4 Couples  132 988      

S5 Relatives  1 008 153      

S6 Partners  54 881      

S7 S2 OR S3 

OR S4 OR 

S5 OR S6 

 1 070 034      

S8 S1 AND S7  2 921      

S9 S8 2006-2016 

Humans 

909 909 40 19 (varav 

17 

dubbletter 

från Cinahl 

och 

PsycINFO) 

= 2 unika 

12 (varav 

12 

dubblette

r från 

Cinahl 

och 

PsycINF

O) 

(Nr. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

9) 

S10 Life change 

events 

 20 199      

S11 S8 AND S10  46      

S12 S11 2006-2016 

Humans 

12 12 4    



  
 

IV 

 

Manuell sökning 

Dubbletter = ( ) 

 
Sök ID 

Sökord 

Avgränsninga

r 

Träffa

r 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa fulltext Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Sökning 

utifrån 

referenslistor 

2006-2016 

 

 384 25 7 (alla 6 

dubbletter från 

Cinahl, 

PubMed, 

PsycINFO). 

5 (alla 5 

dubbletter 

från Cinahl, 

PubMed, 

PsycINFO). 

(3,4, 5, 6, 

7) 

Totalt: 

Cinahl, 

PubMed, 

PsycINFO & 

Manuell sök 

  2238 115 20 unika 12 unika 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

Bilaga 2. Artikelmatris 

 
Författar

e 

Land/År 

Titel/Tidsskrif

t 
Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

1. 

Fransson

, I E., 

Arenhall, 

E., 

Steinke, 

E E., 

Fridlund, 

B., & 

Nilsson 

G, U. 

Sverige 

2013 

Percceptions of 

intimate 

relationships in 

partners before 

and after a 

patient´s 

myocardial 

infarction. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing  

Att beskriva och 

undersöka hur 

partners skattar 

sina intima 

relationer före och 

efter patientens 

första hjärtinfarkt. 

Vidare syfte var 

att undersöka 

sambandet mellan 

partners skattning 

av sina intima 
relationer och 

självskattad hälsa. 

Kvantitativ 

Deskriptiv och 

explorativ med 

två mätningar. 

 

Konsekutivt 

urval. Vid 

mätning 1: 180 

deltagare och vid 

mätning 2: 127 

deltagare. 

 
Mätmetoder: 

Relationship 

Assessement 

Scale (RAS) och 

EuroQol-5D (EQ-

5D). 

Analys: Mann-

Whitney U-tests 

och Kruskal-

Wallis tests 

användes för att 
visa på potentiella 

skillnader i RAS 

faktorernas nivåer 

mellan grupperna. 

Multipla linjära 

regressionsmodell

er användes för att 

vidare utvärdera 

sambandet mellan 

demografiska 

faktorer och 
förändringar i 

RAS mellan 

mätning 1 och 2. 

Generellt 

uttryckte 

partners 

hög 

tillfredsstäl

lelse med 

sina intima 

relationer 

både före 

och efter 

patientens 

hjärtinfarkt. 
Vidare 

syfte var att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

partners 

skattning 

av sina 

intima 

relationer 

och 
självskattad 

hälsa. 

MEDEL – Ingen 

powerberäkning 

gjord, bortfall 

(53 deltagare) 

vilket gör 

generaliserbarhet 

svår. 

2. 

Eriksson, 

M., Asplund, 

K., 

Hochwälder, 

J., & 

Svedlund, 

M. 

Sverige 

2012 

Changes in 

hope and 

health-related 

quality of life 

in couples 

following 

acute 

myocardial 

infarction: a 
quantitative 

longitudinal 

study. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Att jämföra 

självskattningen 

av hopp med 

hälsorelaterad 

livskvalitet 1, 7, 

13 och 25 

månader efter 

en akut 

hjärtinfarkt med 
hänsyn till 

skillnader över 

tid och 

skillnader 

mellan patienter 

och deras 

partner. 

Kvantitativ 

Explorativ med fyra 

mätningar. 

 

Bekvämlighetsurval 

13 par fullföljde 

hela studien (10 

kvinnor och 3 män 

var partners). 
 

Mätmetoder: Herth 

Hope Index-S 

(HHI-S) och Short 

Form 36 (SF-36). 

 

Analys: ANOVA 

(variansanalys) 

användes för att 

undersöka 

Resultatet visar 

att i regel ökar 

partners 

skattning av 

hopp och 

hälsorelaterad 

hälsa. Partnerns 

fysiska hälsar 

minskar dock 
över tid. 

Förändringar i 

hopp och 

hälsorelaterad 

livskvalitet kan 

bero på att 

deltagarna 

strävar efter att 

anpassa sig till 

den nuvarande 

HÖG 



  
 

VI 

 

förändringar i 
medelvärden 

mellan de olika 

mätningarna över 

tid och skillnader 

mellan patienter 

och deras partners. 

Post hoc Bonferroni 

jämförelser utfördes 

för de variabler 

med 

signifikansnivåer på 

0.05 eller lägre. 
Minimum 

detectablechange 

(MDC) användes 

för att beskriva 

statistiska 

signifikanta 

skillnader. 

situationen. 

3. 

Eriksson, 

M., Asplund, 

K., & 

Svedlund, 

M. 

Sverige 

2010 

Couples´ 

thoughts 

about and 

expactations 
of their future 

life after the 

patient´s 

hospital 

discharge 

following 

acute 

myocardial 

infarction. 

 

Journal of 

Clinical 
Nursing 

Att beskriva 

och tolka pars 

tankar och 

förväntningar 
om deras 

framtida liv 

efter att 

patienten 

skrivits ut efter 

en akut 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Deskriptiv och 

tolkande samt 

innehållsanalys. 
 

Individuella 

halvstrukturerade 

intervjuer, 

intervjuguide samt 

fördjupande frågor 

användes. 

 

Ändamålsenligt 

urval 

15 par (11 kvinnor 

och 4 män var 
partners). 

Resultatet visar 

att partnern 

fokuserade på 

relationen och 
satte den före 

sina egna behov 

och önskningar. 

Vissa partners 

levde dag för 

dag och 

upplevde 

osäkerhet inför 

framtiden, 

andra såg inga 

svårigheter och 

trodde att 
patienten skulle 

återhämta sig. 

HÖG 

(Finns 

dock inga 

citat). 

4. Arenhall, E., 

Kristofferzon, 

M-L., 

Fridlund, B., & 

Nilsson, U. 

Sverige 

2010 

The female 

partners´ 

experiences of 

intimate 

relationship 

after a first 

myocardial 

infarction. 

 
Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att utforska 

och beskriva 

kvinnors 

erfarenhet av 

en intim 

relation i 

samband 

med och efter 

deras 
partners 

första 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Explorativ samt 

innehållsanalys. 

 

Individuella intervjuer 

där informanten 

berättar om sina 

erfarenheter i 

kronologisk ordning. 
Fördjupande frågor 

användes också. 

 

Strategiskt urval 

(gällande utbildning 

och ålder, 20 

kvinnliga partners). 

Informanten 

uttryckte en 

känsla av 

förlust i 

förhållande 

då de 

saknade sin 

”tidigare” 

partner. 
Vidare kände 

de sig mera 

kontrollerad 

av sin 

partner. 

Medan andra 

uttryckte att 

de kommit 

varandra 

närmare 

både 

känslomässig
t och 

sexuellt. De 

HÖG 

(Citaten är 

inte 

märkta) 



  
 

VII 

 

upplevde att 
de hade ett 

bättre liv och 

var för 

närvarande 

lyckligare i 

förhållandet. 

5. 

Arenhall, E., 

Kristofferzon, 

M-L., 

Fridlund, B., 

Malm, D., & 

Nilsson, U. 

Sverige 

2010 

The male 

partners´ 

experiences of 

intimate 

relationship 

after a first 
myocardial 

infarction. 

 

European 

Journal of 

Cardiovascul

ar Nursing 

Att beskriva 

patientens 

och deras 

partners 

erfarenheter 

efter 
utskrivningen 

från 

sjukhuset 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
Explorativ samt 
innehållsanalys. 
 
Individuella intervjuer 
med öppningsfråga och 
fördjupande frågor. 

 
Strategiskt urval 
(gällande utbildning och 
ålder, 16 manliga 
partners). 
 

Informanten 

beskrev hur 

de uteslöts 

av sin 

partner. 

Männen 
uttryckte 

också ett 

ökat socialt 

liv. Vidare 

fanns det 

män som 

uttryckte att 

livet var 

detsamma 

som innan 

hjärtinfarkte
n. 

HÖG 

(Citaten är 

inte 

märkta) 

6. 

Eriksson, M., 

Asplund, K., & 

Svedlund, M. 

Sverige 

2009 

Patients´ and 

their partners´  

experiences of 

returning 

home after a 

hospital 

discharge 

following 

acute 

myocardial 

infarction. 
 

European 

Journal of 

Cardiovascul

ar Nursing 

Att beskriva 

patientens 

och dennes 

partners 

erfarenheter 

efter 

utskrivningen 

från 

sjukhuset 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Deskriptiv samt 

innehållsanalys (en del 

av en 

longitudinellstudie). 

 

Individuella intervjuer 

med öppningsfråga 

och fördjupande 

frågor. 

 
Ändamålsenligt urval 

(15 informanter, 11 

kvinnor och 4 män var 

partners). 

Partnerna 

beskrev på 

olika sätt hur 

patienten 

förändrades. 

Vissa 

upplevde 

förändringen  

som positiv 

medan andra 

upplevde den 
negativ då 

patienten var 

osäker, 

krävde 

sällskap och 

inte ville bli 

lämnad 

ensam. 

 

HÖG 



  
 

VIII 

 

7. 

McLean, S., 

& Timmins, 

F. 

Irland 

2007 

An exploration of 

the information 

needs of 

spouse/partners 

following accute 

myocardial 

infarction using 

focus group 

methodology. 
 

Nursing in 

Critical Care 

Att utforska 

make/maka/part

ners 

erfarenheter av 

mottagen och 

önskad 

information 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Deskriptiv med 

temaanalys. 

 

Fokusgrupper 

med frågor från 

en ämnesguide. 

 

Ändamålsenligt 
urval (15 partner, 

12 kvinnor och 3 

män). 

Partnern 

uttryckte själv 

behov av att bli 

informerad om 

patientens 

möjligheter 

kontra 

begränsningar, 

ibland beskrev 
de även en 

känsla av att bli 

utelämnad i 

informationspro

cessen. Partners 

kände att det var 

deras sjukdom 

också. 

MEDEL - 

Ingen 

demografis

k data 

beskriven 

och 

framgår 

inte vem 

som 
insamlat 

data. 

8. 

Salminen-

Tuomaala, 

M., Åstedt-

Kurki, P., 

Rekiaro, 

M., 

Paavilainen, 

E. 

Finland 

2012 

Spouses´ coping 

alongside 

myocardial 

infarction 

patients. 

 
European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 

Att utveckla 

en teori för att 

beskriva  

coping hos 

partners till 

hjärtinfarktpati
enter. 

Kvalitativ 

Grounded theory 

och longitudinell 

(4 och 12 

månader efter 

hjärtinfarkten). 
 

Teoretiskt urval 

(28 partners, 12 

kvinnor och 16 

män). 

Partners såg deras 

liv som 

meningsfullt och 

de kunde 

acceptera 

hjärtinfarkten som 
en del av 

familjens liv. 

Vissa 

kontrollerade 

situationen genom 

att upprätthålla 

dagliga rutiner. 

Många partners 

gav upp sociala 

funktioner och 

hobbys för att 
undvika att lämna 

patienten ensam 

en längre stunder . 

HÖG 

9. 

Salminen-

Tuomaala, 

M., Åstedt-

Kurki, P., 

Rekiaro, 

M., 

Paavilainen, 

E. 

Finland 

2012 

Coping with the 

Effects of 

Myocardial 

Infarction From 

the Viewpoints of 

Patients´ Spouses. 

 

Journal of Family 

Nursing 

Att utveckla 

en teori för att 

med hjälp av 

denna förklara 

erfarenheter 

av coping hos 

partners under 

patientens 

sjukhusvistels
e efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Grounded theory 

 

Individuella 

ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Teoretiskt urval 

(28 partners, 16 
kvinnor och 12 

män). 

Partners gömde 

sina egna känslor 

för att hålla upp 

en fasad för 

omgivningen. 

Partners upplevde 

det lättare att 

hantera 

situationen om de 
fick kontinuerlig 

information om 

patientens 

tillstånd och 

prognos av 

sjuksköterskorna. 

Vissa partners 

sökte ensamhet 

för att samla sina 

emotionella 

resurser medan 
andra upplevde 

reducerad oro och 

hopplöshet genom 

att dela 

erfarenheten. 

HÖG 



  
 

IX 

 

Bilaga 3. Kvalitetsgranskningsmall; Kvalitativa studier. 

Hämtad från Kristensson (2014) 

 

Syfte 

 Finns det ett tydligt formulerat syfte eller undersökningsfråga? 

Metod 

 Är studiens design beskriven (i termer av fenomenologi, etnografi, 

groundedtheory etc.)? 

 Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv? 

 Finns det en tydlig beskrivning av hur deltagarna rekryterades? 

 Rekryterades tillräckligt många för att uppnå mättnad? 

 Finns det en tydlig och transparent beskrivning av hur data samlades in? 

 Var datainsamlingsmetoden relevant? 

 Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna? 

 Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse? 

 Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och är analysprocessen 

i termer av kodning, kategorisering eller tematisering relevant och transparent 

beskriven? 

Resultat 

 Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? 

 Speglar resultatet de data som samlades in? 

Diskussion 

 Finns det belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppet? 
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Bilaga 4. Kvalitetsgranskningsmall; Tvärsnittsstudier. 

Hämtad från Kristensson (2014) 

 

Syfte. 

 Finns det en tydligt formulerad undersökningsfråga eller  hypotes? 

Metod 

 Beskrivs det var och när studien ägde rum? 

 Är populationen tydligt beskriven med tillhörande inklusions- och 

exklusionskriterier? 

 Är det tydligt beskrivet hur urvalet rekryterades? 

 Beskrivs det hur urvalets storlek bestämdes (powerberäkning)? 

 Finns det en tydlig beskrivning av utfallsmått, eventuella predikatorer och 

confunders? 

 Finns det en tydlig beskrivning av hur data samlades in? 

 Finns det en tydlig beskrivning av hur eventuell risk för bias hanterades? 

 Finns det en tydlig beskrivning av vilka statistiska metoder som användes och 

om metoderna var relevanta? 

Resultat 

 Finns det en tydlig beskrivning av antalet deltagare och bortfall? 

 Finns det en tydlig beskrivning av relevanta bakgrundsvariabler och eventuellt 

bortfall för varje variabel? 

 Finns det en tydlig beskrivning av huvudfynden och eventuellt bortfall för varje 

variabel? 

Diskussion 

 Finns det en redovisning av relevanta risker för bias? 

 Finns det en tydlig relevant bedömning av resultatens generaliserbarhet? 


