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Abstrakt    
  
Bakgrund:  Personer  som  drabbats  av  en  hjärtinfarkt  genomgår  en  livsomvälvande  händelse,  
den  nya  livssituationen  upplevs  ibland  som  svår.  KASAM  kopplas  starkt  till  livskvalitet  där  
stark  KASAM  relateras  till  hög  livskvalité.  
Syfte:  Syftet  med  denna  litteraturstudie  var  att  belysa  KASAM  hos  personer  som  genomgått  
en  hjärtinfarkt.  
Metod:  En  litteraturöversikt  gjordes  där  sökningar  genomfördes  i  databaserna  CINAHL,  
PubMed  samt  Psycinfo  för  att  hitta  studier  som  svarade  mot  syftet.  Kvalitativa  samt  
kvantitativa  artiklar  analyserades.        
Resultat:  Resultatet  redovisades  utifrån  KASAM  i  sin  helhet  samt  dess  tre  komponenter,  
begriplighet,  hanterbarhet  samt  meningsfullhet.  Hög  nivå  av  begriplighet  innebar  att  
personen  hade  stor  förståelse  för  hjärtinfarkten.  Hög  nivå  av  hanterbarhet  innebar  att  den  
drabbade  lättare  kunde  ändra  livsstilen  efter  hjärtinfarkten.  Hög  nivå  av  meningsfullhet  
innebar  att  personen  som  drabbats  av  en  hjärtinfarkt  hittar  mening  i  vardagen.  Personer  som  
genomgått  en  hjärtinfarkt  kan  hantera  händelsen  olika  beroende  på  nivå  av  KASAM.  Stark  
KASAM  innebar  att  personen  på  ett  framgångsrikt  sätt  hanterade  och  begrep  den  nya  
livssituationen.    
Diskussion:  De  tre  komponenterna;  begriplighet,  hanterbarhet  och  meningsfullhet  som  
tillsammans  bildar  KASAM  har  en  viktig  roll  för  att  uppnå  hälsa  och  livskvalitet.    
Slutsats:  Insikten  om  KASAM´s  kan  öka  förståelsen  för  hur  en  person  kommer  att  bearbeta  
sitt  liv  efter  hjärtinfarkten.    
  
Nyckelord:  deduktiv  ansats,  hjärtinfarkt,  KASAM,  litteraturöversikt.
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Introduktion    

  

När  en  människa  drabbas  av  en  livshotande  sjukdom  är  det  viktigt  för  personen  att  kunna  

känna  hopp  för  att  hantera  livet  efter  insjuknandet.    Livet  förändras  och  den  drabbade  måste  

anpassa  sig  till  ett  nytt  liv.  Personer  som  ser  positivt  på  framtiden  har  stöd  från  familj,  

närstående,  arbete  samt  finner  mening  och  syfte  med  livet  och  upplever  en  ökad  livskvalitet  

(Duggleby  et  al.,  2012).  Känsla  av  sammanhang  (KASAM)  är  något  som  finns  inom  varje  

individ  och  är  avgörande  för  hälsotillståndet  då  det  förutspår  hur  en  person  hanterar  

stressituationer  så  som  tillexempel  livshotande  sjukdom  enligt  Antonovsky  (2005,  s.33).  En  

människas  välbefinnande  och  hälsa  påverkas  till  viss  del  av  genetiska  förhållanden  och  

kulturella  faktorer  men  den  största  påverkan  handlar  om  de  faktorer  som  förknippas  med  

hur  personens  livsstil  är  gällande  till  exempel  rökning,  motion  och  matvanor.  Ur  ett  

sjukdomsperspektiv  i  höginkomstländer  som  Sverige  finns  det  beskrivet  hur  icke  

smittsamma  sjukdomar  även  börjat  kallas  livsstilssjukdomar,  med  det  menas  att  sjukdomar  

som  är  förknippade  med  den  livsstil  som  en  individ  har  (Ringsberg  2009,  s.264-‐‑266).  Hjärt  -‐‑

och  kärlsjukdomar  är  ett  exempel  på  en  vanligt  förekommande  livsstilssjukdom  dit  

hjärtinfarkt  räknas  (Lu,  Liu,  Sun,  Zheng  &  Zhang,  2015).  

  

Bakgrund  

Hjärtinfarkt  

Vid  en  hjärtinfarkt  uppstår  syrebrist  i  hjärtats  muskulatur  även  kallad  ischemi.  Denna  

ischemi  orsakas  vanligen  genom  arterioskleros.  Arteriosklerosen  påverkar  kärlen  negativt  

genom  att  göra  kärlväggarna  trängre  och  plack  bildas  på  kranskärlens  innersta  skikt.  

Arteriosklerosen  leder  till  en  minskad  syretransport  till  hjärtats  kärl  och  det  kan  leda  till  en  

hjärtinfarkt  och  innebära  skada  på  hjärtats  muskulatur.  Symptomen  vid  en  hjärtinfarkt  är  

ofta  stark  bröstsmärta  som  kan  stråla  ut  mot  vänster  arm,  bak  mot  ryggen  och  upp  mot  

halsen.  Dyspné,  svettningar,  illamående  och  ångest  är  andra  symtom  förknippade  med  

hjärtinfarkt.  Det  finns  ett  antal  riskfaktorer  som  kan  bidra  till  att  personer  drabbas  av  

hjärtinfarkt.  Dessa  faktorer  innefattar  ålder,  ärftlighet  och  manligt  kön  men  också  mer  
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konkreta  riskfaktorer  som  rökning,  diabetes,  rubbningar  i  blodfetterna,  stress  och  hypertoni.  

Genom  att  gå  på  regelbundna  hälsokontroller  där  kolesterolnivåerna,  blodtrycket  och  vikt  

kontrolleras  reduceras  risken  för  att  drabbas  av  en  hjärtinfarkt,  det  bidrar  även  till  att  tidigt  

upptäcka  riskgrupper.  Motion,  en  hälsosam  diet  med  rimliga  mängder  salt  och  motiverande  

samtal  till  att  sluta  röka  minskar  även  det  risken  för  att  drabbas  av  en  hjärtinfarkt  (Lu  et  al.,  

2015;  Mojalli,  Moonaghi,  Khosravan,  &  Mohammadpure,  2014;  Piepoli  et  al.,  2016).  Det  är  

viktigt  som  sjuksköterska  att  erbjuda  samtal  för  uppföljning  till  den  drabbade  efter  en  

hjärtinfarkt  gällande  följsamhet  av  medicinering,  livsstilsförändringar,  vikten  i  en  hälsosam  

kost  samt  betydelsen  av  att  motionera.  Att  sjuksköterskan  tar  hjärtinfarkten  samt  tiden  efter  

hjärtinfarkten  på  allvar  är  viktigt  för  att  öka  förtroendet  hos  personen  för  att  vilja  genomgå  

livsstilsförändringar  och  på  så  sett  minska  risken  för  ytterligare  en  hjärtinfarkt  (Mojalli  et  al.,  

2014).      

Livet  efter  en  hjärtinfarkt    

En  kronisk  eller  livsstilsförändrande  sjukdom  kan  hos  personer  leda  till  minskad  känsla  av  

samhörighet  när  de  umgås  med  personer  som  är  friska.  En  norm  som  finns  i  dagens  

samhälle  är  att  erhålla  god  hälsa  och  att  då  som  individ  uppfattas  som  sjuk  av  andra  eller  av  

sig  själv,  kan  leda  till  skam  då  de  bryter  mot  normen  vi  förväntas  leva  efter  (Öhrn,  2000).  

Personer  som  drabbas  av  en  hjärtinfarkt  beskriver  att  de  i  efterförloppet  känner  skam  inför  

familjemedlemmar  och  anhöriga,  då  det  finns  stort  behov  av  att  erhålla  hjälp.  Även  en  

skuldkänsla  uttrycks  då  de  anser  att  de  själva  bidragit  till  hjärtinfarkten  genom  osunt  

leverne.  De  distanserar  sig  från  sjukdomen  genom  förnekelse  av  symtom  innan  

hjärtinfarkten  och  sedan  biverkningar  efter  hjärtinfarkten  (Svedlund,  Danielson  &  Norberg,  

2001).  Personer  som  drabbats  av  en  hjärtinfarkt  letar  efter  svar  på  varför  de  blivit  drabbade  

samt  upplever  det  svårt  att  lita  på  kroppen  och  hjärtat  igen  (Fors,  Dudas  &  Ekman,  2013;  

Svedlund  et  al.,  2001).  Det  är  svårt  för  patienter  att  förstå  och  hantera  det  som  hänt  efter  en  

hjärtinfarkt,  det  upplevs  som  en  överväldigande  situation  (Fors  et  al.,  2013).  

  

Patienter  som  får  utbildning  efter  diagnosen  utvecklar  mer  kunskap,  bättre  attityder  samt  

medvetenhet  kring  livet  efter  hjärtinfarkt.  Undervisning  som  personerna  får  förbättrar  

deras  kunskap  om  hjärt  –  och  kärlsjukdomar  (Anderson  et  al.,  2017;  O'ʹbrien,  Mckee,  Mooney,  

O’Donnel  &  Moser,  2014).  För  att  en  individ  som  drabbats  av  hjärtinfarkt  ska  kunna  
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acceptera  sin  sjukdom  och  uppleva  livskvalité  finns  olika  faktorer  beskrivna.  Till  dessa  kan  

nämnas  att  individens  nivå  av  utbildning  och  dagligaktivitet  är  viktiga  faktorer  likaså  

kapaciteten  för  regelbunden  motion  och  socialt  stöd.  (Kang,  Gholizadeh,  Inglis  &  Han,  2017;  

Apers,  Luyckx  &  Moons,  2013).    

  

KASAM  är  starkt  kopplat  till  livskvalitet  hos  patienter  efter  en  hjärtinfarkt.  När  en  person  

upplever  stark  KASAM  värderas  den  egna  livskvaliteten  som  hög.  Det  är  därför  aktuellt  att  

använda  KASAM  som  ett  verktyg  för  vårdpersonal  för  att  undersöka  hur  patienter  hanterar  

tiden  efter  en  hjärtinfarkt  (Eriksson  &  Lindström,  2007).    

Teoretisk  referensram  

Antonovsky  (2005,  s.38-‐‑40)  ser  hälsa  utifrån  ett  salutogent  perspektiv  som  innebär  att  inte  

fokusera  på  sjukdomen  och  dess  uppkomst  utan  på  faktorer  som  påverkar  hälsan  hos  

individen.  KASAM  är  en  teori  som  handlar  om  att  se  mening  och  sammanhang  i  sin  vardag  

för  att  uppleva  välbefinnande.  Antonovsky  (2005,  s.43)  skapade  teorin  genom  att  utföra  ett  

flertal  ostrukturerade  intervjuer  av  personer  som  alla  genomgått  svåra  trauman  och  utan  

anmärkning  klarat  sig  bra.  Den  vägledande  fråga  som  genomsyrade  varje  intervju  var  hur  

personerna  såg  på  deras  liv.  Utifrån  analys  av  dessa  intervjuer  framkom  två  extremgrupper,  

en  med  stark  KASAM  samt  en  med  svag  KASAM.  Dessa  två  grupper  studerades  vidare  för  

att  finna  genomgående  teman.  Tre  teman  kunde  identifieras  och  dessa  blev  de  tre  centrala  

komponenterna  i  KASAM;  begriplighet,  hanterbarhet  och  meningsfullhet.  Personer  som  

hade  höga  värden  av  dessa  komponenter  identifierades  med  stark  KASAM  (Antonovsky,  

2005,  s.42-‐‑60).  Antonovsky  (2005,  s.42-‐‑60)  menar  att  hur  en  människa  ska  uppnå  hälsa  är  när  

personen  känner  stark  KASAM.  Hälsa  beskrivs  enligt  WHO  som:  ”Hälsa  är  inte  frihet  från  

sjukdom  och  svaghet  utan  fullständigt  fysiskt,  psykiskt  och  socialt  välbefinnande”  (WHO,  

1946).  

  

Begriplighet  förklaras  genom  en  förmåga  att  hantera  händelser  som  är  oväntade  samt  förstå  

och  förutsäga  händelseförlopp  i  livet.  Det  medför  att  när  en  person  med  hög  nivå  av  

begriplighet  drabbas  av  en  negativ  händelse,  kan  personen  göra  händelsen  begriplig.  Det  

kan  vara  händelser  som  sjukdom  eller  bortgång  av  en  anhörig.  Yttre  eller  inre  stimuli  ordnas  

så  att  personen  med  hög  nivå  av  begriplighet  förstår  dem.  Motpolen  avspeglar  kaos  och  att  
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struktur  inte  kan  uppnås.  Begriplighet  är  en  förutsättning  för  hanterbarhet  (Antonovsky,  

2005,  s.44)  

  

Hanterbarhet  är  den  andra  komponenten,  den  behövs  i  samband  med  de  två  andra  

komponenten  meningsfullhet  och  begriplighet  för  att  uppnå  KASAM.  Hanterbarhet  handlar  

om  hur  människan  har  förmåga  att  hantera  det  som  vi  ställs  inför  i  livet  med  hjälp  av  de  

resurser  som  de  finns  tillgängliga.  Olika  resurser  kan  till  exempel  vara  religion,  familj  eller  

vänner.  När  människan  upplever  en  känsla  av  hanterbarhet  vid  förutsägbara  eller  

oförutsägbara  händelser  kan  personen  i  fråga  hantera  det  som  skett  genom  sina  resurser  och  

på  så  sett  ta  sig  vidare  i  livet.  När  livssituationer  inte  upplevs  som  hanterbara  kan  känslan  av  

orättvisa  uppstå  (Antonovsky,  2005,  s.45).  

  

Meningsfullhet  är  den  tredje  komponenten.  Meningsfullhet  menar  Antonovsky  (2005,  s.45)  

är  den  känsla  som  ger  individens  liv  en  innebörd.  Personer  med  hög  känsla  av  

meningsfullhet  känner  mer  engagemang,  delaktighet  samt  kan  vända  livets  händelser  till  

något  positivt  istället  för  att  se  det  som  ett  bakslag.  Dessa  personer  lever  inte  livet  utifrån  att  

det  handlar  om  överlevnadsskäl,  utan  att  saker  och  ting  har  en  känslomässig  betydelse  för  

människan.  Personen  kan  avgöra  vilka  problem  som  är  värda  att  lägga  energi,  engagemang,  

styrka  och  tid  på  och  vilka  som  bara  kommer  att  ta  onödig  kraft.    Utan  en  hög  nivå  av  

meningsfullhet  så  kommer  de  andra  två  ståndpelarna  i  KASAM  inte  vara  av  betydelse.  Det  

innebär  att  utan  en  känsla  av  mening  över  det  som  sker,  hjälper  det  inte  att  kunna  begripa,  

ha  de  rätta  resurserna  eller  en  förståelse  för  vad  det  är  som  händer.  Besitter  individen  en  

mening  i  livet  kan  personen  enklare  motiveras  till  att  försöka  finna  resurserna  som  krävs  för  

att  kunna  hantera.  Genom  att  interaktion  mellan  dessa  tre  komponenter  skapas  

KASAM  (Antonovsky,  2005,  s.42-‐‑50).  

  

  

Utifrån  en  teoretisk  anknytning  gällande  KASAM  innebär  det  att  sjukvårdpersonal  har  ett  

holistiskt  synsätt  där  hälsa  och  ohälsa  ses  som  ett  sammanhängande  begrepp  och  tillstånd.  

Personer  ska  behandlas  utifrån  var  de  befinner  sig  på  sitt  egna  individuella  plan  i  livet  och  i  

sin  sjukdom.  Förstår  sjukvårdspersonal  betydelsen  av  KASAM  ökar  förståelsen  för  
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personens  egna  möjligheter  till  handskas  med  den  nya  livssituationen  (Antonovsky,  2005,  

s.28-‐‑38).      

Syfte  
	  
Syftet  med  litteraturöversikten  var  att  belysa  KASAM  hos  personer  som  genomgått  en  
hjärtinfarkt.    

Metod  

Design    

Denna  studie  är  en  litteraturöversikt  och  det  är  enligt  Segesten  (2017,  s.108)  ett  

tillvägagångssätt  för  att  systematiskt  beskriva  samt  bearbeta  informationen  och  faktan  inom  

ett  valt  område  och  därefter  kunna  redogöra  för  en  sammanställning.  Resultatet  återspeglas  

genom  den  forskning  som  litteraturöversikten  berört  inom  det  specifika  området.  En  

litteraturöversikt  är  enligt  Polit  och  Beck  (2017,  s.  733)  att  kritiskt  granska  ett  ämne.  Friberg  

(2012,  s.133)  menar  att  en  översikt  av  ämnet  skapas  och  analyseras  samt  att  

litteraturöversikten  kännetecknas  av  både  kvalitativ  och  kvantitativ  forskning  som  

tillsammans  bidrar  till  ökad  förståelse  inom  området.  

	  

Inkulsions/exklusionskriterer  

Artiklarna  till  arbetet  valdes  utifrån  förvalda  kriterier.  De  artiklar  som  inkluderades  skulle  

beröra  patienters  känsla  av  KASAM  efter  en  hjärtinfarkt  och  vara  skrivna  på  svenska  eller  

engelska.  Vidare  var  inklusionskriterer  originalartiklar  med  vetenskaplig  ansatts.  De  skulle  

vara  peer-‐‑rewied  och  granskade  av  en  etisk  kommitté  eller  skulle  föra  ett  etiskt  resonemang.  

Exkluderades  gjorde  artiklar  som  efter  granskning  med  stöd  av  SBU:s  granskningsmall  eller  

Forsberg’s  och  Wengström’s  (2003)  granskningsmall  och  som  där  resulterade  i  låg  kvalité  

samt  studier  där  patienter  var  inneliggande  på  en  vårdavdelning  när  studien  slutfördes.  

Litteratursökning    

Sökningar  genomfördes  i  databaserna  Pubmed,  Cinahl,  samt  Psycinfo  med  hjälp  av  

ämnesord;  MeSH-‐‑termer  och  CINAHL-‐‑headings.  Manuella  sökningar  genomfördes  via  

studier  där  syftet  överensstämde  med  litteraturöversiktens  syfte,  detta  för  att  finna  så  
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mycket  relevant  data  som  möjligt.  Även  fritext  sökning  genomfördes  för  att  inte  gå  miste  om  

relevanta  artiklar.  För  att  göra  relevanta  sökningar  valdes  sökord  som  var  adekvata  till  syftet  

även  booleska  operatören  AND  användes  för  att  sökorden  för  hjärtinfarkt  samt  sökorden  för  

KASAM  skulle  kombineras  detta  beskrivs  av  Polit  och  Beck  (2017,  s.91)  som  ett  hjälpmedel  

för  att  utöka  eller  begränsa  sökningar.  Se  tabell:1  för  översikt  av  litteratursökningen.  

  
Tabell:  1  Översikt  av  litteratursökning  
Databas/Datum   Sökuttryck   Avgräns-‐‑

ningar  
Antal  
träffar  

Valda  

PubMed  
180302  

"ʺSense  of  
Coherence"ʺ[Mesh]  
AND  “Myocardial  
infarction"ʺ[Mesh]  

   8   *7  
**7  
***6  
****6  

PubMed  
180302  

"ʺSense  of  
Coherence"ʺ  AND  
"ʺMyocardial  
infarction"ʺ  

   27   *20  
**12  
***11  
****11  
*****6  

Cinahl  
180302  

"ʺSense  of  
Coherence"ʺ  AND  
"ʺMyocardial  
infarction"ʺ  

   16   *12  
**10  
***6  
****6  
*****6  

Cinahl  
180302  

“myocardial  
infarction”  AND  
adaptation  AND  
experience  AND  
“Sense  of  
coherence”  

   2   *1  
**1  
***1  
****1  
*****1  

Pubmed  
180302  

"ʺmyocardial  
infarction"ʺ  AND  
adaptation  AND  
experience  and  
"ʺSense  of  
Coherence"ʺ  

   2   *1  
**1  
***1  
****1  
*****1  

PsycINFO  
180302  

"ʺmyocardial  
infarction"ʺ  AND    
"ʺSense  of  
Coherence"ʺ  

   18   *10  
**7  
***6  
****6  
*****6  
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*  –  antal  valda  efter  läst  titel.  **  –  antal  valda  efter  läst  abstrakt.  ***  –  antal  valda  efter  läst  
artikel.  ****  –  antal  valda  efter  kvalitetsgranskning.  *****–  dubbletter  som  tidigare  inkluderats  
i  resultatet  genom  tidigare  sökning.  
	  
I  tabell:  1  redovisas  hur  litteratursökningen  genomförts,  den  första  kolumnen  representerar  

datum  när  sökningen  genomförts  samt  databas.  I  den  andra  kolumnen  redovisas  sökord  till  

varje  sökning.  Vidare  redovisas  avgränsningar  samt  urvalsprocessen.    

Urval,  relevansbedömning  och  granskning    

Urvalsprocessen  gjordes  genom  att  enligt  Östlundh  (2012,  s.56-‐‑79)  först  läsa  alla  titlar  för  att  

hitta  samband  med  syftet,  de  relevanta  artiklarna  för  syftet  valdes  ut  och  abstraktet  lästes.  

De  artiklar  som  utifrån  abstraktet  överensstämde  med  litteraturöversiktens  syfte  valdes  ut  

och  en  noggrann  genomgång  av  hela  artikeln  med  fokus  på  resultatdelen  utfördes.  En  

kvalitetsgranskning  med  hjälp  av  antingen  SBU:s  granskningsmall  (2014)  för  kvalitativa  

artiklar  eller  Forsberg  och  Wengström’s  (2003)  granskningsmall  för  kvantitativa  artiklar  

genomfördes.  Genom  hela  urvalsprocessen  som  redovisas  i  tabell:  1  har  litteraturstudiens  

syfte  samt  inklusions-‐‑,  exklusionskriterier  haft  en  central  roll  för  att  fastställa  relevansen  för  

resultatet.  

Analys    

De  fjorton  valda  artiklarna  till  litteraturöversiktens  resultat  analyserades  utifrån  Friberg  

(2012,  s.127-‐‑129)  genom  att  granska  och  bedöma  varje  artikel  i  sin  helhet.  För  att  få  en  större  

överblick  av  det  material  som  inhämtats  utformas  en  tabell  (se  bilaga:  1)  där  huvudresultatet  

redovisas  utifrån  Polit  och  Beck  (2017,  s.  110).    Analysen  av  varje  enskild  studie  har  

genomförts  med  inspiration  av  Friberg  (2012,  s.127-‐‑128).  Först  delades  artiklarna  upp  och  

lästes  var  och  en  för  sig  för  att  skapa  en  känsla  av  varje  artikel  och  dess  innehåll.  Steg  

nummer  två  innebar  att  hitta  relevant  information  för  litteraturöversiktens  syfte  i  artiklarnas  

resultatsdel.  Vidare  sammanställdes	  resultat  i  steg  tre.  Utifrån  syftet  har  en  deduktiv  analys  

utförts  där  vi  utgick  från  komponenterna  i  KASAM;  begriplighet,  hanterbarhet  och  

meningsfullhet.  Därför  har  steg  fyra  i  Fribergs  (2012,  s.127-‐‑129)  modell  som  innebär  att  finna  

skillnader  och  likheter  valts  bort  då  deduktivanalys  innebär  enligt  Polit  och  Beck  (2017,  s.  81)  

att  syftet  med  litteraturöversikten  utgår  från  en  teori  eller  antagande  som  förutsätts  ha  
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relevans  och  att  resultatet  styrker  teorin  eller  att  de  belyser  brister  i  teorin.  Ur  detta  dras  

sedan  en  slutsats.    

Etiskt  övervägande  

Artiklarna  som  redovisas  i  resultatdelen  av  litteraturöversikten  var  alla  godkända  av  en  etisk  

kommitté.  Den  etiska  kommittén  bedömer  riskerna  för  de  medverkande  i  studien  samt  ser  

till  att  forskarna  följer  de  etiska  riktlinjer  som  finns.  Detta  innefattar  all  forskning  som  

inkluderar  människor  (Polit  &  Beck,  2017,  s.154-‐‑155).  Enligt  Helsingforsdeklarationen  (2004)  

ska  all  forskning  grunda  på  goda  avsikter  och  vetenskap  samt  att  fördelen  med  studien  ska  

vara  större  än  mödan  för  personerna  som  ställer  upp  till  studien.  Forskarna  i  de  inkluderade  

artiklarna  värnade  om  deltagarnas  integritet  samt  att  det  fanns  möjlighet  att  avsluta  studien  

när  som  helst  samt  utan  anledning.  Utifrån  de  material  som  sammanställds  till  

litteraturöversiktens  resultat,  har  all  data  redovisats  objektivt  samt  med  minsta  möjliga  

påverkan  av  förförståelse.  

Resultat  
	  
Resultatet  i  litteraturöversikten  bygger  på  fjorton  stycken  vetenskapliga  artiklar  från  5  olika  

länder  (se  bilaga:  1)  och  består  övergripande  av  kvantitativa  studier.  Resultatet  redovisas  

genom  huvudbegrppet  KASAM  samt  genom  tre  komponenterna  för  KASAM;  begriplighet,  

meningsfullhet  samt  Hanterbarhet.  

KASAM  
	  
Personer  som  visade  stark  KASAM  uppvisade  låg  förekomst  av  angina,  hög  tillfredsställelse  

med  vården  sjukdomen,  bättre  psykisk  hälsa  samt  fysisk  aktivitet  jämfört  med  svag  KASAM.  

Kvinnor  hade  generellt  lägre  KASAM  i  relation  till  de  män  som  deltog  i  studien.  När  

personer  som  genomgått  en  hjärtinfarkt  jämfördes  mellan  stark  KASAM  och  svag  KASAM  

så  är  den  största  skillnaden  livsstil.  Antalet  personer  med  stabil  angina  var  fler  i  gruppen  

med  stark  KASAM  (Bergman,  Malm,  Karlsson  &  Berterö,  2009).  De  personer  som  drabbats  

av  en  hjärtinfarkt  med  svag  KASAM  visade  sig  ha  sämre  psykisk  hälsa  samt  konsumerade  
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mer  alkohol  i  relation  med  personer  med  stark  KASAM.  Vid  svag  KASAM  var  upplevelsen  

av  utmattning  större  och  den  självskattade  psykiska  stressen  högre  (Alsèn  &  Eriksson,  2015).  

  

Norekvål  et  al.  (2008)  studie  med  kvantitativ  ansatts  visade  att  stark  KASAM  innebar  en  

bättre  insikt  samt  förståelse  för  situation  efter  hjärtinfarkten,  dessa  personer  använde  också  

tobak  i  mindre  utsträckning  jämfört  med  personer  med  svag  KASAM.  Det  fanns  stora  

skillnader  i  den  upplevda  livskvalitén,  stark  KASAM  medförde  en  högre  grad  

tillfredsställelse  i  livssituation.  I  en  polsk  studie  som  genomfördes  av  Wrzésniewski  och  

Wlodarczyk  (2012)  beskrevs  ett  starkt  samband  mellan  hög  livskvalitet  och  stark  KASAM  i  

synnerhet  hos  män.    

  

Myers,  Drory  och  Gerber  (2011)  studie  visade  på  att  personer  med  en  stark  KASAM,  hade  en  

anställning  innan  hjärtinfarkten,  var  högre  utbildning  samt  icke  rökare  jämfört  med  gruppen  

som  hade  svag  KASAM.  Det  fanns  inga  skillnader  förutom  rökning  bland  riskfaktorerna  för  

hjärtinfarkt  hos  de  drabbade.  Trots  det  värderade  de  personer  med  stark  KASAM  sin  hälsa  

som  mycket  högre.  Personer  som  var  fysiskt  aktiva  på  fritiden  hade  starkare  KASAM.    

	  

Begriplighet  

Begriplighet,  hur  personen  kan  vända  den  negativa  händelsen  till  något  som  är  begripligt  och  

skapa  sig  en  insikt  (Antonovsky,  2005,  s.44).      

  

I  en  intervjustudie  visade  att  de  personer  som  kan  ta  kontroll  och  ansvar  över  sina  

nytillkomna  hälsoproblem  upplever  större  förståelse  för  händelsen.  I  relation  till  hjärtinfarkt  

så  innebär  det  att  personen  använder  sig  av  begreppet  självpåverkan.  Där  sågs  det  att  

majoriteten  av  personerna  med  en  stark  självpåverkan  kan  ta  kontroll  och  ansvar  över  sin  

livssituation,  sätta  upp  mål  för  att  sedan  uppnå  de  livsstilsförändringar  de  vill  åstadkomma  

(Brink,  2009).    De  som  accepterade  sin  ohälsa  efter  hjärtinfarkten  och  bakomliggande  

hälsoproblematik  relaterat  till  hjärtinfarkten  kunde  enklare  hitta  strategier  till  en  ny  och  

hälsosammare  livsstil.  Begriplighet  var  starkt  kopplat  med  livskvalitet  samt  personens  

uppfattning  av  sjukdomen,  stark  känsla  av  begriplighet  ökade  livskvaliteten  men  även  
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förståelsen  för  hjärtinfarkten  samt  tiden  efter  hjärtinfarkten.  Det  ansågs  även  vara  den  

viktigaste  komponenten  i  KASAM  (Bergman,  Årestedt,  Fridlund,  Karlsson  &  Malm  2012).    

  

Hanterbarhet  

Hanterbarhet,  innebär  hur  personen  som  genomgått  en  hjärtinfarkt  bearbetar,  hanterar  och  

förändrar  livet  efter  diagnosen  (Antonovsky,  2005,  s.44).    

  

Kristofferzon,  Löfmark  och  Carlsson  (2005)  beskriver  hur  majoriteten  kände  en  ovanlig  

trötthet  efter  hjärtinfarkten.  Kognitiva  besvär  i  form  av  koncentrationssvårigheter  och  

minnesförlust  beskrevs  också.  Vidare  såg  Kristofferzon,  Löfmark  och  Carlsson  (2005)    att  

okunskap  kring  sin  sjukdom  kunde  medföra  att  den  drabbade  kände  rädsla  inför  att  

återinsjukna  i  en  hjärtinfarkt.  Gemensamt  hos  alla  deltagarna  i  studien  var  att  återfinna  en  

balans  i  det  vardagliga  livet  för  att  på  längre  sikt  finna  strategier  för  att  hantera  den  nya  

livssituationen.  Det  fanns  olika  strategier  för  att  hantera  och  hitta  balans  samt  en  skillnad  

mellan  kvinnor  och  män  kunde  urskiljas.  Kvinnorna  uttryckte  svårigheter  att  genomgå  

livsstilsförändringar  främst  gällde  kosthållningen  och  att  vara  beroende  av  stöd  från  

närstående.  Män  upplevde  det  som  svårast  att  sluta  röka  samt  konsumera  mindre  mängd  

alkohol  efter  hjärtinfarkten,  då  det  var  något  som  ansågs  psykiskt  påfrestande.    Upplevelsen  

hos  personerna  i  studien  var  att  det  sociala  nätverket  inte  besatt  kunskap  angående  vikten  av  

att  förändra  kosthållningen  samt  livsstil  efter  en  hjärtinfarkt.    

  

Kristofferzon,  Löfmark  och  Carlssons  (2005)  studie  visade  på  att  att  närstående  hade  en  

nyckelroll  efter  en  hjärtinfarkt  och  för  att  den  drabbade  skulle  hantera  den  nya  

livssituationen.  Främst  kvinnorna  samlade  styrka  för  att  bli  självständiga  igen  genom  stödet  

från  närstående  och  även  från  andra  kvinnor  i  en  stödgrupp  för  människor  som  genomgått  

en  hjärtinfarkt.  De  fick  mycket  hjälp  att  klara  av  hushållssysslor  och  andra  vardagsbestyr  

innan  de  blev  självständiga  igen.  Männen  fokuserade  på  att  hitta  tillbaka  till  sin  egen  

autonomi  och  att  lita  på  sin  egen  förmåga  med  hjälp  av  stödet  från  sin  partner,  barn  eller  

vänner.  Brink  (2009)  beskriver  att  personer  som  accepterade  och  hanterade  sina  försämringar  

sågs  ha  enklare  att  göra  och  följa  hälsoförebyggande  åtgärder.  Genom  att  ändra  tankesätt  

gav  det  de  deltagarna  kontroll,  en  inre  styrka  och  hanterbarhet  av  deras  situation.      
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Kvinnor  som  diagnostiserats  med  hjärtinfarkt  visade  hög  grad  av  hälsorelaterad  livskvalité  

vid  ökad  fysisk  aktivitet.  Att  röra  på  sig  minst  trettio  minuter  per  dag  gav  bättre  möjligheter  

att  hantera  den  nya  livssituationen.  Personer  som  har  mindre  möjligheter  till  fysisk  aktivitet,  

kunde  inte  hantera  livsförändringar  i  samma  utsträckning  (Lövlien,  Mundal,  Hall-‐‑Lord,  

2016).    

  

Meningsfullhet  
Meningsfullhet,  innefattar  artiklarna  som  handlar  om  huruvida  personerna  som  gått  igenom  

en  hjärtinfarkt  kan  vända  negativa  livshändelser  till  något  positivt  och  hitta  en  

meningsfullhet.  Denna  är  enligt  Antonovsky  (2005)  den  viktigaste  komponenten  av  de  tre.  

  

En  kvantitativ  studie  av  Bergman,  Malm,  Ljungqvist,  Berterö  och  Karlsson  (2011)  visar  att  en  

stark  känsla  av  meningsfullhet  korrelerade  med  de  individer  som  var  icke  rökare,  hade  ett  

stabilt  samliv  eller  livspartner,  fysiskt  aktiva  och  en  sjukdomsinsikt.  Även  en  hög  acceptans  

över  det  nuvarande  tillståndet  bidrog  till  en  starkare  känsla  av  meningsfullhet  i  det  

vardagliga  livet.  Brink  (2009)  menar  i  sin  studie  att  då  personer  har  en  låg  känsla  av  

meningsfullhet  så  försöker  de  ignorera  den  nya  livssituationen  efter  hjärtinfarkten  och  i  

stället  för  att  bearbeta  det  som  hänt  och  hitta  en  meningsfull  vardag  så  fortsätter  livet  i  

samma  bana.    

  

Ångest  och  depression  visade  sig  vara  vanligt  förkommande  åren  efter  en  hjärtinfarkt.  

Faktorer  som  orsakade  detta  beskrevs  vara  främst  låg  social  support  från  sin  omgivning,  

emotionell  nivå  och  KASAM.  Att  personen  fann  en  meningsfull  vardag  bidrog  till  minskad  

ångest  samt  kunde  påskynda  processen  av  att  komma  tillbaka  till  det  vardagliga  livet  

(Benyamini,  Roziner,  Goldbourt,  Drory,  Gerber,  2013).  Personer  som  upplevde  en  

meningslöshet  och  ångest  samt  andra  psykiska  besvär  som  debuterat  efter  hjärtinfarkten  

kunde  ge  upphov  till  falsk  bröstsmärta.    Dessa  personer  uppgav  även  att  de  hade  en  känsla  

av  att  vara  en  börda  för  sina  närstående  (Kristofferzon,  Löfmark  &  Carlsson,  2005).  	  
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Två  veckor  efter  hjärtinfarkten  uppstod  känslan  av  att  vara  isolerad.  Detta  på  grund  av  att  

det  sociala  nätverket  minskade.  Då  värderingar  och  livsstil  förändrades  hos  de  personer  som  

drabbats  av  hjärtinfarkten.  Att  förlora  delar  av  det  sociala  nätverk  som  personen  byggt  upp,  

leder  till  nedstämdhet,  en  känsla  av  att  förlora  kontrollen  över  situationen  och  med  det  också  

svårigheter  att  finna  meningsfullhet  (Hildingh,  Fridlund  &  Baiigi,  2006).    

Diskussion  

Metoddiskussion  
	  
Litteraturöversikten  innehöll  sammanlagt  fjorton  vetenskapliga  artiklar,  sökningar  

genomfördes  i  tre  olika  databaser;  Pubmed,  Cinahl  samt  Psycinfo.  Detta  för  att  finna  

relevanta  artiklar.  Resultatet  innehåller  artiklar  med  kvalitativ  samt  kvantitativ  ansats.  Noga  

utvalda  sökord  som  speglade  syftet  användes.  Den  ansatts  som  står  som  grund  för  arbetet  är  

en  deduktiv.  Teorin  KASAM  var  utgångspunkten  där  sedan  väsentliga  vetenskapliga  

artiklar  sorterades  in.    

  

En  litteraturöversikt  är  en  viktig  del  i  sammanställningen  av  nuvarande  litteratur  men  måste  

bestå  av  en  systematisk  ansats  för  att  vara  trovärdig  (Forsberg  &  Wengström,  2016,  s.  25).  

Det  är  inte  möjligt  att  granska  artiklar  utan  att  egna  värderingar  påverkar  resultatet  enligt  

Forsberg  och  Wengström  (2016,  s.  26).  Willman,  Bahtsevani,  Nilsson  och  Sandström  (2016,  s.  

102)  menar  att  litteraturöversiktens  resultat  kan  komma  att  se  annorlunda  ut  om  någon  

annan  granskat  de  vetenskapliga  artiklarna.  För  att  största  möjliga  mån  avlägsna  egna  

värderingar  i  resultatet  har  varje  artikel  diskuterats  och  sammanställts.  Bibliotekarie  vid  

Mittuniversitetet  nyttjades  för  att  påbörja  arbete  med  att  finna  relevanta  sökord  samt  

vetenskapliga  artiklar.  Sökningar  i  flera  olika  databaser  ökar  utbudet  av  artiklar  vilket  i  sin  

tur  ökar  värdet  av  litteraturöversikten  (Willman  et  al.,  2016,  s.  79).  Därför  genomfördes  

sökningar  i  databaserna  Pubmed,  Cinahl  och  Psycinfo  med  hjälp  av  MESH-‐‑termer  i  Pubmed  

och  headings  i  Cinahl.  Sökningar  genomfördes  även  i  databasen  Psycinfo  då  KASAM  

infördes  som  MESH-‐‑term  2012  i  Pubmed.  Sökningen  i  Psycinfo  genererade  inga  nya  artiklar.  

Enligt  Willman  et  al.  (2016,  s.  79)  är  manuella  sökningar  viktiga  som  ett  komplement  till  

databassökningar,  de  manuella  sökningar  som  genomfördes  bidrog  till  att  tre  nya  artiklar  
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kunde  finnas.  Det  är  en  viktig  del  av  processen  för  att  inte  gå  miste  om  viktig  data  enligt  

Willman  et  al.  (2016,  s.79).  

  

Inga  avgränsningar  användes  vid  sökning  i  de  båda  databaserna  då  träffarna  bedömdes  vara  

hanterbara.  Databassökningarna  samt  de  manuella  sökningar  som  utfördes  resulterades  i  

artiklar  som  granskades  och  relevansbedömdes.  Enligt  Polit  &  Beck  (2016,  s.  161)  kan  en  

relevansbedömning  göras  för  att  se  artiklarnas  trovärdighet  samt  att  inte  förlora  relevant  

data.  Artiklarna  som  inkluderas  i  resultatet  var  skrivna  på  engelska  och  vissa  svåra  att  tolka.  

För  att  minska  feltolkning  samt  att  få  ut  så  mycket  information  som  möjligt  lästes  samtliga  

artiklar,  för  att  sedan  diskuterades  varje  artikel  gemensamt  så  att  förförståelse  inte  skulle  

påverka  tolkningarna  utan  att  dessa  skulle  bedömas  jämbördigt.  Allt  resultat  som  erhållits  

under  urvalsprocessen  har  redovisats,  det  innebär  att  inte  bara  forskning  som  är  positiv  

gentemot  syftet  lyfts  fram.  

  

Majoriteten  av  artiklarna  som  hittades  till  litteraturöversiktens  resultat  var  från  Sverige.  

Vilket  kan  bedömas  som  något  negativt  då  den  geografiska  utbredningen  blir  något  

begränsad.    

  
Litteraturöversiktens  resultat  presenteras  utifrån  de  tre  komponenterna,  begriplighet,  

hanterbarhet  och  meningsfullhet.  Detta  för  att  resultatet  skulle  vara  läsvänligt.  Vid  

analysprocessen  av  artiklarna  fanns  data  som  inte  tycktes  passa  till  någon  utav  de  tre  

underrubrikerna  i  resultatet  utan  beskrev  KASAM  utifrån  sin  helhet  där  de  tre  

komponenterna  ingår  därför  sorterades  data  in  under  rubriken  KASAM.  

  

Resultatdiskussion    
	  
Syftet  med  litteraturstudien  var  att  belysa  KASAM  hos  personer  som  genomgått  en  

hjärtinfarkt.  Resultatet  i  den  här  litteraturöversikten  visade  att  KASAM  har  viktig  del  i  hur  

personer  hanterar  sin  livssituation  efter  en  hjärtinfarkt.  Det  påverkar  den  förståelse  och  

insikt  personen  upplever  efter  en  hjärtinfarkt.  Personer  med  stark  KASAM  reagerar  i  större  

utsträckning  positivt  till  förändring.  Det  stämmer  överens  med  forskning  av  Underhill-‐‑

Mortzeer  och  Stewart  (1996)  som  visar  att  personer  som  överlevt  ett  hjärtstopp  och  innehar  
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en  stark  KASAM  och  upplever  högre  livskvalitet  samt  har  en  högre  förståelse  för  

hjärtstoppet.  Resultatet  i  litteraturöversikten  visade  även  kvinnor  har  svagare  KASAM  än  

män  det  är  något  som  inte  styrks  av  Nilsson,  Holmgren  och  Westman  (2000)  och  Lindmark,  

Stegmayr,  Nilsson,  Lindahl  och  Johansson  (2005)  som  menar  att  det  inte  finns  någon  

signifikant  skillnad  mellan  män  och  kvinnor  gällande  KASAM.  

  

Låg  KASAM  hos  kvinnor  visades  sig  i  den  här  litteraturöversiktens  resultat  vara  kopplad  

också  mot  svårigheter  att  förändra  kostvanor.  Det  kan  jämföras  med  det  som  Ahola  et  al.  

(2012)  fann  i  sin  studie  där  det  beskrivs  att  personer  med  diabetes  typ  1  samt  stark  KASAM  

hade  ökade  möjligheter  att  ändra  kostvanor  samt  bibehålla  dessa.  Det  skulle  innebära  att  

personer  som  har  stark  KASAM  oberoende  av  sjukdom  hanterar  förändring  av  kost  bättre.  

En  kvantitativ  forskningsstudie  av  Lindmark  et  al.  (2005)  visar  att  personer  med  stark  

KASAM  valde  nyttigare  alternativ  till  varje  måltid  oberoende  av  kön.  Resultatet  i  

litteraturöversikten  visade  även  att  personer  som  brukar  tobak  har  svagare  KASAM.  Det  

visade  även  en  studie  av  Igna,  Jlkunen  och  Ahlström  (2008)  som  menade  att  personer  med  

stark  KASAM  i  mindre  utsträckning  brukar  tobak.  Det  styrks  även  av  Peker,  Bermek  och  

Uysal  (2011)  som  beskriver  en  korrelation  mellan  svag  KASAM  och  användning  av  

tobaksanvändning.  En  studie  som  genomfördes  på  manliga  deltagare  av  Najder  (2017)  

redovisar  dock  ett  annat  resultat  där  det  inte  finns  någon  korrelation  mellan  KASAM  och  

användning  av  tobak.    

  

I  litteraturöversiktens  resultat  framkom  att  stark  känsla  av  begriplighet  ökade  livskvaliteten  

hos  individen  som  drabbats  av  en  hjärtinfarkt.  Det  kan  jämföras  med  Weldam,  Lammers,  

Heijmans  och  Schuurmans  (2014)  som  menar  att  personer  som  drabbats  av  KOL  upplevde  en  

högre  livskvalitet  vid  stark  känsla  av  begriplighet.  Även  Wallin,  Löfvander  och  Ahlström  

(2007)  visar  på  att  en  stark  känsla  av  begriplighet  gav  personerna  en  ökad  kontroll  över  sin  

sjukdom  vilket  relaterade  i  att  de  även  vara  följsam  gällande  läkemedlen.  Däremot  menar  

Ozanne  och  Graneheims  (2017)  att  personer  som  blivit  diagnostiserad  med  ALS  (amyotrofisk  

lateral  skleros)  upplevde  att  hög  begriplighet  medförde  låg  livskvalitet.  Förståelsen  av  hur  

livssituationen  skulle  förändras  under  sjukdomens  utveckling  vilket  bidrog  till  ökad  nivå  av  

ångest  och  oro  det  bidrog  till  minskad  livskvalitet.    
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Det  skulle  vara  tänkbart  att  beroende  på  sjukdomens  karaktär  så  kan  begriplighet  antingen  

öka  livskvalitet  eller  minska  den.  Därför  måste  även  de  andra  komponenterna  undersökas  

för  att  uppfattningen  kring  den  enskilde  individens  begriplighet,  hanterbarhet  samt  

meningsfullhet  påverkar  personen.    

  

Det  framkom  i  resultatet  att  personer  som  drabbats  av  en  hjärtinfarkt  och  innehar  en  hög  

känsla  av  hanterbarhet  kan  på  ett  enklare  sätt  finna  balans  i  vardagen.  Det  finns  ett  flertal  

olika  strategier  för  att  hitta  balans  och  göra  den  nya  livssituationen  hanterbar.  Fredriksson-‐‑

Larsson,  Alsen  och  Brink’s  (2013)  studie  visar  att  en  strategi  var  att  inte  tänka  på  

hjärtinfarkten  samt  inte  oroa  sig  inför  framtiden.  Det  var  viktigt  för  deltagarna  i  studien  att  

våga  leva,  våga  sova  och  våga  vara  aktiva  för  att  hantera  den  nya  livssituationen.  Det  kan  

relateras  till  Brink  (2009)  som  menar  att  tankesättet  hos  en  person  som  drabbas  av  en  

hjärtinfarkt  är  en  viktig  nyckel  för  att  hantera  den  nya  livssituationen.  Något  som  även  

studien  av  Salminen-‐‑Tuomaala,  Astedt-‐‑Kurki,  Rekiaro  och  Paacilainen  (2012)  styrker  som  

menar  på  att  personer  lättare  kommer  att  utveckla  en  bättre  självkänsla,  återfå  deras  

normaltillstånd  samt  ett  mer  stabilt  humör  med  hjälp  av  deras  emotionella,  fysiska  och  

kognitiva  hanterbarhetsresurser.  Med  hjälp  av  komponenten  hanterbarhet  i  KASAM  kan  

patienten  se  situationen,  acceptera  den  på  ett  logiskt  sätt  för  att  sedan  handskas  med  den.    

  

En  annan  betydelsefull  faktor  som  framkom  i  resultatet  var  hur  fatigue  hade  en  påverkan  på  

hanterbarheten  eftersom  den  ledde  till  bland  annat  svårigheter  att  koncentrera  sig  och  på  så  

sätt  inte  kunna  samla  rätt  kunskap  för  att  hantera  sjukdomen.  Detta  beskrivs  även  i  en  studie  

av  Fredriksson-‐‑Larsson  et  al.  (2013)  där  det  redogörs  för  att  personerna  två  månader  efter  sin  

hjärtinfarkt  hade  svårt  att  anpassa  sig  till  det  vardagliga  livet.  Det  på  grund  av  att  de  

upplevde  sig  själva  som  mer  tankspridda  och  svårare  att  fokusera  på  sina  egna  tankar.  

Minskad  energi  att  kunna  utföra  dagliga  sysslor  och  att  personen  tappar  en  del  av  sin  

autonomi  påverkade  också.  Dessa  faktorer  relaterade  då  till  att  personen  inte  kunde  ta  

ansvar  och  kommando  över  situationen  och  på  så  sätt  inte  hantera  den.    
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Ett  socialt  och  stöttande  nätverk  framkom  i  litteraturöversikten  påverkar  hur  personens  

känsla  av  meningsfullhet  var.  Både  kvinnor  och  män  vände  sig  till  närstående  och  vänner  för  

att  få  stöd  i  den  nya  livssituationen.  Detta  sågs  även  i  en  studie  av  Tomoko  et  al.  (2017)  som  

beskrev  att  emotionell  support  från  sin  närmaste  familj  och  vänner  hade  ett  samband  med  en  

stark  känsla  av  KASAM.  En  studie  av  Kristofferzon  et  al.  (2003)  visade  på  att  kvinnor  kände  

skam  i  att  involvera  sina  närstående  i  sitt  sjukdomstillstånd  och  drog  sig  undan  en  längre  tid  

istället  för  att  söka  hjälp  för  sina  symtom.  Kvinnorna  vände  sig  mer  till  sig  själv  och  

hanterade  situationen  genom  förnekelse  och  passivitet.  De  hade  inte  samma  sorts  stöd  som  

männen  i  studien  visade  sig  ha  av  sina  närstående.  Kvinnorna  tyckte  istället  att  det  sociala  

nätverket  minskat  ett  år  efter  hjärtinfarkten  och  de  la  istället  en  stor  vikt  på  till  exempel  

hushållsverksamheter.  Värt  här  att  belysa  är  att  författarna  har  gjort  två  olika  studier  under  

olika  årtal  och  på  längre  sikt  kunde  Kristofferzon  et  al.  (2005)  visa  hur  främst  kvinnorna  i  

den  senare  studien  mottager  mer  hjälp  från  det  sociala  nätverket  än  vad  de  tidigare  gjort.      

  

Antonovsky  (2005,  s.  46-‐‑48)  menar  att  meningsfullhet  är  den  viktigaste  komponenten  av  de  

tre.  Trots  höga  nivåer  av  både  begriplighet  och  hanterbarhet,  vetskapen  om  sin  sjukdomsbild  

samt  försedd  med  de  resurser  som  kan  komma  att  krävas  för  att  hantera  den  så  kommer  

dessa  nivåer  sjunka  utan  en  hög  nivå  av  meningsfullhet.  Utan  att  se  helhetsbilden  och  ha  

motivationen  som  komponenten  meningsfullhet  omfattar  så  kommer  personen  till  slut  

förlora  viljan  att  leta  dessa  resurser  samt  inte  känna  någon  begriplighet.  En  viktig  aspekt  

som  framkom  i  resultatet  var  att  Bergman  et.al  (2012)  inte  styrker  den  hypotes  Antonovsky  

redogör  för.  Deras  studie  visar  istället  att  komponenten  begriplighet  var  viktigast.  Att  det  

mest  grundläggande  för  en  hög  nivå  av  KASAM  handlade  om  att  personen  måste  besitta  

kunskap  om  sitt  hälsotillstånd  efter  hjärtinfarkten,  livsstilsförändringar  som  måste  personen  

måste  hantera  samt  förståelse  kring  allvaret  av  sjukdomen  (Bergman  &  Berterö,  2001).  Detta  

kan  sättas  i  relation  med  litteraturöversiktens  resultat  där  det  sågs  att  personer  som  kan  ta  

kommando  över  sin  hälsosituation  också  har  en  större  begriplighet  för  hjärtinfarkten  och  

tiden  efter.    
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Slutsats    
  

Att  drabbas  av  en  hjärtinfarkt  har  en  stor  påverkan  på  personens  liv.  Att  sjukvårdspersonal  

undersöker  personens  KASAM  genom  ett  livsfrågeformulär,  så  kan  en  uppfattning  bildas  

angående  hur  situationen  kommer  hanteras  av  den  drabbade.  Att  inneha  stark  KASAM  

bidrar  till  att  högre  livskvalitet  efter  hjärtinfarkten.  En  person  som  har  stark  KASAM  har  

höga  nivåer  de  tre  komponenterna  som  ingår  i  KASAM.  Dessa  innebär  att  den  drabbade  

besitter  de  resurser  som  krävs  för  att  bearbeta  situationen,  har  en  förförståelse,  acceptans  och  

motivation  för  att  genomgå  de  förändringar  som  krävs  för  att  uppnå  hälsa.  Därför  kan  

KASAM  vara  ett  meningsfullt  koncept  inom  kardiologisjukvården  men  kan  också  appliceras  

inom  andra  områden  eftersom  den  speglar  patientens  eget  välmående  kan  de  själva  få  en  

bild  och  förståelse  till  att  vilja  genomgå  livsstilsförändringar.  Att  som  vårdpersonal  arbeta  

med  ett  salutogent  förhållningssätt  samt  KASAM  där  vi  använder  oss  av  patientens  resurser,  

förmågor  och  att  göra  helhetsbilden  av  sjukdomsförloppet  förståelig  för  personen.  På  så  sätt  

kan  vi  öka  meningsfullheten  och  göra  vården  så  optimal  som  möjligt.  Förslag  på  fortsatt  

forskning  inom  ämnet  skulle  kunna  vara  hur  KASAM  kan  förändras  över  tid.  Enligt  

Antonovsky  (2005  s.  147)  så  är  KASAM  stabilt  från  tidig  vuxen  ålder,  vilket  innebär  att  det  

inte  går  att  påverka  i  efterhand.  Dock  visar  forskning  av  Eriksson  och  Lindström  (2005)  att  

KASAM  inte  är  så  stabilt  som  Antonovsky  menar  utan  kan  ändras  över  tid  även  senare  i  

livet.  
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Huvudresultat     Kommentarer  
gällande  
kvalitet  	  

Alsèn  &  Eriksson  

2016  

Sverige  

  

Syftet  var  att  utforska  
sambandet  mellan  
sjukdom,  upplevelsen  
av  fatigue,  KASAM  och  
stress  ett  år  efter  
personen  drabbats  av  en  
hjärtinfarkt    

Kvantitativ  165  

(91)  

Frågeformulär  

Statistisk  analys  

Svag  KASAM  bidrog  till  större  
upplevelsen  av  fatigue  samt  
högre  nivå  av  stress.  Hög  nivå  av  
stress  ökade  känslan  av  trötthet  
över  tid.  

	  Medel  kvalitet	  

Benyamini,  Rozi
ner,    Goldbourt,  
Drory  &  Gerber    

2013    

Israel    

Studiens  syfte  var  
att  utforska  symtom  på  
ångest  och  depression  
hos  patienter  efter  
en  hjärtinfarkt  
utifrån  KASAM  

Kvalitativ     1554    

(976  )  

  Frågeformulär    

Statistisk  analys    

Studie  visade  att  ångest  och  
depression  var  vanligt  åren  efter  
en  hjärtinfarkt.  Bidragande  
faktorer  var  främst  låg  social  
support  från  sin  
omgivning,emotionell  nivå  och  
KASAM.  

	  Medel  kvalitet	  



	   27	  

Författare    

Årtal    
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(bortfall)    
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Analys    

Huvudresultat     Kommentarer  
gällande  
kvalitet  	  

Bergman,  
Malm,  Ljungqvis
t,Berterö  &  Karls
son      

2011  

Sverige  

    

  

Syftet  var  att  
bedöma  KASAM  hos  pa
tienter  som  genomgått  
en  
hjärtinfarkt  och  sedan  u
ndersöka  förändringen  
av  KASAM  efter  två  
år.        

Kvantitativ    79  män  (13)    

21  kvinnor  
(3)    

  

Longitudinell  
studie    

SOC-‐‑skala,  
frågeformulär    

Statistisk  analys    

Deltagarna  som  hade  en  stor  
förståelse  för  hjärtinfarkten  hade  
starkare  KASAM,  vid  baslinjen  
samt  efter  två  år.  

Hög  kvalitet	  

Bergman,  Malm,  
Karlsson  
&  Berterö    

2009    

Sverige      

    

Studiens  syfte  var  att  
identifiera  KASAM,  
bedöma  livskvalité  och  
symtom  samt  
skapa  hälsokurvor  utifr
ån  en  baslinje  från  
patienter  som  
genomgått  en  
hjärtinfarkt  för  första  
gången.        

Kvantitativ
      

100      

79  män  och  21  
kvinnor      

Longitudinell  
och  prediktiv  
studie  

frågeformulär  
(SAQ),  SOC-‐‑
scale    

Univarite  logistic
  regression  
analys  

Kvinnor  har  lägre  KASAM  i  
relation  till  vad  män  har  efter  en  
hjärtinfarkt.  Den  grupp  med  
högsta  värdet  KASAM  (22  
deltagare)  visade  sig  ha  mindre  
risk  att  
utveckla  ytterligare  en  infarkt,  
mer  fysiskt  aktiva  och  får  även  
en  mer  inblick  i  sitt  
sjukdomstillstånd  

Hög  kvalitet	  
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Författare    

Årtal    

Land    

Studiens  syfte     Typ  av  
studie    

Deltagare    

(bortfall)    

Metod    

Datainsamling    

Analys    

Huvudresultat     Kommentarer  
gällande  
kvalitet  	  

Bergman,  
Malm,  Ljungqvis
t,  
Berterö  &  Karlss
on      

    

Sverige  

2011    

Syftet  var  här  att  
fastställa  om  
meningsfullhet  är  den  
viktigaste  komponenten  
i  KASAM.      

Kvantitativ  84  

(16)  

Longitudinell  
studie    

SOC-‐‑skala,  
frågeformulär    

Statistisk  analys    

Studien  visade  att  
meningsfullhet  inte  var  den  
viktigaste  komponenten  i  
KASAM  hos  hjärtinfarkt  
patienter  

Hög  kvalitet  

Bergman,  
Årestedt,  
Fridlund,  
Karlsson  
&Malm    

    

Sverige  

2012    

Syftet  var  att  beskriva  
KASAM  i  relation  till  
kön  samt  livskvalitet  
och  tillfredställelse  av  
behandling  vid  
hjärtinfarkt    

Kvantitativ  100  

(22)  

Frågeformulär  

ANOVA  

Studien  visade  att  kvinnor  hade  
svagare  KASAM  än  män.  
KASAM  var  starkt  korrelerande  
med  livskvalitet  samt  förståelse  
för  hjärtinfarkten    

Hög  kvalitet  
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Författare    

Årtal    

Land    

Studiens  syfte     Typ  av  
studie    

Deltagare    

(bortfall)    

Metod    

Datainsamling    

Analys    

Huvudresultat     Kommentarer  
gällande  
kvalitet  	  

Brink    

    

2009    

  

Sverige    

  

  

Syfte  var  att  utforska  
patienter  som  genom  
gått  en  hjärtinfarkts  
upplevelse  
av  att  anpassa  sig  till  
sjukdomen,  1  år  efter  
händelsen    

Kvalitativ   19  deltagare    

10  kvinnor    

9  män  

Semistrukturera
de  intervjuer    

    

Kvalitativ  
innehållsanalys        

Huvudresultatet  
visade  att  de  patienter  som  
var  införstådda  i  sin  sjukdom  
hade  bättre  kontroll  över  
sjukdomen.  Det  patienterna  
kunde  träna,  göra  saker  som  
dem  tycker  om  utan  att  påverkas  
i  allt  för  hög  grad.  De  
som  anpassade  sig  kände  mindre  
oro  samt  upplevde  högre  
livskvalitet  

Hög  kvalitet  

Hildingh,  
Fridlund  &  Baigi    

  

2006  

  

Sverige  

  

Syftet  var  att  undersöka  
KASAM  och  
upplevelsen  av  
förändring  av  socialt  
stöd  efter  en  hjärtinfarkt  

Kvalitativt   300  

(59)  

Frågeformulär  
bestående  av:  
SoC-‐‑skalan      
SOS-‐‑skalan  
Mastery-‐‑skalan  

Wilcoxon  sign  
rank  test  och  
Pearsons  
korrelations    

Resultatet  visade  att  det  inte  
fanns  ett  samband  mellan  
KASAM  och  socialt  stöd  efter  
hjärtinfarkten.  Det  fanns  
samband  mellan  KASAM  och  
den  kontroll  som  deltagarna  
kände  efter  hjärtinfarkten.  

Hög  kvalitet  
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Författare    

Årtal    

Land    

Studiens  syfte     Typ  av  
studie    

Deltagare    

(bortfall)    

Metod    

Datainsamling    

Analys    

Huvudresultat     Kommentarer  
gällande  
kvalitet  	  

Kristofferzon,  Lö
fmark  
&  Carlsson    

    

2005    

Sverige    

Syftet  var  att  undersöka  
det  dagliga  livet  av  män  
och  kvinnor  efter  en  
hjärtinfarkt  med  fokus  
på  hur  de  får  stöd  
från  sina  sociala  nätverk
,  problem  och  hur  de  
hanterar  det.      

Kvalitativ     39  deltagare    

20  kvinnor    

20  män  (1)    

Beskrivande,  
retrospektiv  
design  

Semistrukturera
de  intervjuer    

Kvalitativ  
innehållsanalys        

De  vanligaste  problemen  den  
första  tiden  var  fysiska  symtom  
som  trötthet,  dyspné  och  
bröstsmärta.  Sedan  även  
en  känslomässig  stress  där  del-‐‑
tagarna  beskrev  att  de  kände  
sig  deprimerad  och  ofta  arg.  
Deras  sociala  nätverk  hade  stor  
betydelse  för  till-‐‑frisknandet  
men  man  såg  även  att  de  kunde  
uppkomma  
kommunikationsproblem  och  
missförstånd.  

  

Hög  kvalitet  

Løvlien,  Mundal  
&  Hall-‐‑Lord    

Norge    

2016  

  

  

Syftet  var  att  se  hur  
förhållandena  mellan  
fysisk  aktivitet,  fritid,  
hälsorelaterad  
livskvalité  samt  
KASAM  ser  ut  efter  
kvinnorna  genomgått  
en  hjärtinfarkt    

Kvantitativ    417  kvinnor    

(275)  

Frågeformulär    

    

Statistisk  
analys,  logistisk  
regression    

Resultatet  visade  att  alla  som  alla  
diagnostiserats  med  hjärtinfarkt  
kunde  man  se  att  fysisk  aktivitet  
som  livsstilsförändring  efter  
detta  tillstånd  kan  i  vissa  fall  
höja  nivåerna  hälsorelaterad  
livskvalité  och  KASAM.    

Hög  kvalitet  
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Författare    

Årtal    

Land    

Studiens  syfte     Typ  av  
studie    
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(bortfall)    

Metod    

Datainsamling    

Analys    

Huvudresultat     Kommentarer  
gällande  
kvalitet  	  

Myers,  Drory  &  
Gerber  

2011  

Israel  

    

Syftet  var  att  utforska  
hur  KASAM  kunde  
påverka  fysiskt  aktivitet  
efter  en  hjärtinfarkt.  

Kvantitativ
    

  

1521  

(878)  

Prospektiv  kohor
t-‐‑studie    

Statisisk  analys,  
ANOVA    

  

Huvudresultatet  visade  att  
alla  Deltagarna  som  var  fysiskt  
aktiva  på  fritiden  efter  sin  
hjärtinfarkt  hade  starkare  
KASAM.  De  hade  också  högre  
utbildning  och  större  socialt  
nätverk.    

Medel  kvalitet	  

Norekvål  et  al    

2008    

Norge    

Syftet  var  här  att  
fastställa  relationen  
mellan  KASAM  
och  livskvalité  hos  äldre  
kvinnor  som  lidit  av  en  
hjärtinfarkt  genom  att  
undersöka  olika  
aspekter  och  se  om  
dessa  nivåer  av  KASAM  
och  livskvalité  stigit.      

Kvantitativ  145  kvinnor  

(6)  

Correlationalrep
eatedmesures  de
sign  
Frågeformulär      
Chisquare  test,  K
ruskal-‐‑Wallis  
test,  Mann  
Whitneytest              
ANOVA    

Skillnader  hittades  mellan  de  
olika  grupperna  (svag,medel  och  
hög)  livskvalité.  KASAM  var  
överlag  stark  och  var  inget  man  
såg  några  signifikanta  
förändringar  på  under  6-‐‑
månaders  återbesöket.  

  

  

  

  

  

Medel  kvalitet    
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Studiens  syfte     Typ  av  
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(bortfall)    

Metod    

Datainsamling    

Analys    

Huvudresultat     Kommentarer  
gällande  
kvalitet  	  

Smith,  Banwell  
&  Rakhit    

2016    

  Storbritannien    

Syftet  var  att  
erhålla  större  insikt  
av  patienter  
som  identifierade  
en  positiv  upplevsels  av  
anpassning  efter  att  
drabbad  av  hjärtinfarkt    

  

Kvalitativ    

  

10  män     Semi-‐‑
strukturerad  inte
rvju    

Fenomenologisk  
analys    

  

Huvudresultatet  visade  att  alla  
deltagare  hade  en  positiv  
inställning  till  livet  innan  
sjukdom  samt  fortsatte  se  
livet  positivt  efter  
hjärtinfarkten.  Deltagaren  såg  
inte  händelsen  som  något  
stort  som  påverkade  livet.  8  av  
10  deltagare  var  mycket  nöjd  
med  den  vård  och  information  
dem  fått  av  läkare  och  
sjuksköterskor.      

Medel  kvalitet  

Wrzésniewski  &  
Wlodarczyk  

  

2012  

  

Polen  

Syftet  var  att  undersöka  
om  det  är  möjligt  att  
förutse  livskvalitet  efter  
en  hjärtinfarkt  baserat  
på  KASAM  samt  om  det  
fanns  skillnader  mellan  
könen  

Kvantitativ  170  

  

(87)  

Frågeformulär  

ANOVA  och  
Pearsons  
korrelations  

  

  

  

Män  hade  starkare  KASAM.  Det  
fanns  ett  starkt  samband  mellan  
livskvalitet  och  KASAM.  

Medel  kvalitet  


