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Resumé 

 

Formål. Formålet med dette speciale var at foretage en kvalitativ metasyntese om 

patienters oplevelser af deres recovery efter et myokardieinfarkt (MI). 

                                                                                                                                                        

Baggrund. Recovery efter MI kan være kompliceret af mangel på psykosocial støtte fra 

sundhedspersonalet. For at støtte patienter i deres recovery, er det vigtigt at have viden 

om deres oplevelser ud fra deres eget perspektiv. En viden, som kan opnås ved 

kvalitativ forskning. Imidlertid kan resultater herfra have svært ved at få indflydelse på 

klinisk praksis. Derfor er det vigtigt at tilvejebringe og udvikle viden fra kvalitative 

forskningsresultater. 

 

Metode. Der blev udført en metasyntese af 21 kvalitative studier. 

 

Resultater. Ved recovery efter MI kunne patienter være fanget i spændinger mellem et 

ønske om at vende tilbage til det normale og et krav om at erkende den ændrede 

virkelighed. Denne situation var præget af ineffektiv mestring med psykosociale 

belastninger til følge. Som konsekvens kunne recovery blive forlænget. 

 

Konklusion. Med metasyntesen er præsenteret viden, der kan give forståelse af 

psykosociale forhold, der er relateret til recovery efter MI. En viden, som har mulige 

implikationer for klinisk praksis. 
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Abstract 

 

Title. The Patients’ Experience of Recovery after Myocardial Infarction: A 

Qualitative Metasynthesis 

 

Aim. The aim of this thesis was to perform a qualitative metasynthesis of findings of 

the patients’ experiences of recovery after myocardial infarction (MI).  

 

Background. Recovery after MI may be complicated by lack of psychosocial support 

from healthcare professionals. To support patients in their recovery, it is important to be 

knowledgeable about their experiences from their own perspective. Such knowledge can 

be attained from qualitative research. However it may be hard to qualitative findings to 

get impact on clinical practice. It is therefore important to provide and develop 

knowledge from qualitative findings. 

 

Method.  A metasynthesis of 21 qualitative studies was performed. 

 

Findings. At recovery after MI patients might be trapped in tensions between a wish to 

get back to normal and a requirement to realise the changed reality. The situation was 

characterised of ineffective coping resulting in psychosocial stress. As a consequence 

recovery could be extended. 

 

Conclusion. The metasynthesis has presented knowledge, which has given insight in 

psychosocial conditions related to recovery after MI. The presented knowledge may 

have implication for clinical practice. 
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Introduktion 

Dette speciale tager afsæt i den kliniske praksis, der omfatter rehabilitering1 af de 

patienter med iskæmisk hjertesygdom (IHD), som har været ramt af et akut 

myokardieinfarkt (MI).  

Udgangspunktet for denne praksis er beskrevet i rapporterne: ”Hjerterehabilitering” 

(NfsD et al. 2004), ”Hjertekarrehabilitering” (NfsD et al. 2007) og ”Vejledning om 

hjerterehabilitering på sygehuse” (Sundhedsstyrelsen 2004). I alle tre rapporter er der 

anbefalinger til rammer, indhold og forløb af hjerterehabiliteringsprogrammer.  

De ovennævnte rapporter kan bidrage med baggrundsviden om forebyggelse2 og 

sundhedsfremme,3 samt anvisninger for implementering af hjerterehabiliteringens 

elementer. Herved fremstår de som nyttige redskaber, når sundhedspersonale4 skal 

tilrettelægge, implementere og evaluere patientcentrerede og effektive interventioner i 

tilknytning til hjerterehabilitering (HR). Vurderet ud fra referencerne i rapporterne, 

bygger de primært på evidens fra kvantitative studier og på teorier om forandring. På 

baggrund heraf vil jeg påstå, at rapporterne ikke kan stå alene, idet de i ringe grad 

refererer til den viden, som bygger på patientens5 perspektiv på recovery efter MI. En 

viden, som kan opnås ved den kvalitative sygeplejeforskning, der er foretaget i de sidste 

10 til 20 år på området. I de, på baggrund af denne forskning, publicerede artikler, er 

termen recovery anvendt af flere forskere til at beskrive den restitutionsproces, der 

følger efter MI. Da recovery er vanskelig at oversætte til dansk med et enkelt ord, der er 

dækkende, har jeg i dette speciale valgt at bibeholde det engelske udtryk ud fra følgende 

forståelse: ”Recovery is the process of becoming well again after an illness or injury” 

(Hornby 2005, p. 1265). 

                                                 
1 Definition af rehabilitering: Sundhedsaktivitet, der indeholder elementer af både forebyggelse og 
sundhedsfremme, med det formål, at patienten, som har risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, 
psykiske eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv (Sundhedsstyrelsen 2005 
s. 40). 
2 Definition af forebyggelse: ”En sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling 
af sygdomme, psykosociale problemer, eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden” 
(Sundhedsstyrelsen 2005 s. 27). 
3 Definition af sundhedsfremme: ”Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed 
og folkesundhed ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienters og andre borgeres 
ressourcer og handlekompetence” (Sundhedsstyrelsen 2005 s. 49). 
4 Sundhedspersonale omfatter faggrupperne i det team, der primært står for indsatsen i HR. Det består af 
læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og diætister (NfsD et al. 2004, s. 14).   
5  Patienten anvendes her bredt om den person, der har været ramt af MI. 
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I de kvalitative studier, der er publicerede på området, er der kastet lys over forskellige 

temaer, hvilket betyder, at denne forskning præsenterer et spredt billede af 

hjertepatienternes situation. Af den grund har en enkel eller få artikler ringe mulighed 

for at påvirke klinisk praksis. 

Forskningsresultater kan i det hele taget have svært ved at få indflydelse på klinisk 

praksis, idet sygeplejersker kan mangle tid og kompetencer til at indhente og vurdere 

dem (Kirkevold 1997; Willman & Stoltz 2003; Egerod & Hansen 2005).  

For at gøre viden, der er opnået ved kvalitativ forskning, mere tilgængelig og 

anvendelig for praksis, er der blandt sygeplejeforskere arbejdet med at udvikle metoder 

til at sammenfatte kvalitative forskningsstudier. Et eksempel herpå, ses i udviklingen af 

metasynteser, der bredt kan forstås som: ”A family of methodological approaches to 

developing new knowledge based on rigorous analysis of existing qualitative findings” 

(Thorne et al. 2004).   

Det kan derfor tyde på, at en metasyntese, der sammenfatter kvalitative 

forskningsresultater fra forskellige studier, vil kunne være en hjælp til at tilvejebringe 

og udvikle ny viden til brug for den kliniske praksis, der omfatter HR.  

Med henblik på at opnå øget viden og forståelse for recovery efter MI, er formålet med 

dette speciale at foretage en metasyntese af kvalitative forskningsresultater om 

patienters oplevelser af deres recovery efter MI.  

 

Baggrund 

Den iskæmiske hjertepatient 

IHD er en hjerte-karsygdom, som af Regeringen (2002) er udvalgt som en af de otte 

store folkesygdomme, der kræver særlig indsats. IHD er til dels en livsstilsrelateret 

sygdom, der har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Det skønnes at 

mindst 200.000 mennesker lider af IHD, og at IHD er den næsthyppigste dødsårsag i 

Danmark (ibid. s. 39). 

Et MI er den akutte manifestation af IHD og der blev i 2005 indlagt 13.757 personer 

med MI på de danske sygehuse (Danmarks Statistik 2008). Behandlingen af MI består 

typisk af invasiv og/eller medicinsk behandling (DCS 2004). Den generelt gode effekt 

af disse behandlingsformer bevirker at patienterne ofte er hurtigt restituerede fysisk og 

kun er indlagt kort tid, i gennemsnit 5,7 dage (Videbæk & Madsen 2004). Den korte 
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indlæggelse kan medføre et ret intensivt forløb, hvor det kan være svært for patienterne 

at nå at bearbejde de mange hændelser og informationer, de bliver udsat for (NfsD et al. 

2004).  

 

 

Hjerterehabiliteringsindsatsen 

Det korte indlæggelsesforløb efter MI bevirker, at patienten kan have behov for 

opfølgning. fra sundhedspersonalet. Dette sammenholdt med ønsket om intensiveret 

indsats overfor IHD, har ført til, at Sundhedsstyrelsen (2004) har udgivet retningslinier 

til sygehuse om systematisering og etablering af hjerterehabiliteringsprogrammer.  

Bag retningslinierne ligger WHO’s formål for HR: 

                    ”Its goals are to improve functional capacity, alleviate or lessen  
                     activity-related symptoms, reduce unwarranted invalidism, and enable the  
                     cardiac patient to return a useful and personally satisfying role in society” 
                     (WHO Expert Committee, 1993, s. 1). 
 

Sundhedsstyrelsen (2004) anbefaler en tidlig identifikation af risikofaktorer hos den 

enkelte og en tilrettelæggelse af indsatsen derefter. Et hjerterehabiliteringsprogram skal 

bestå af en integreret indsats, som har fokus på adfærdsændringer,6 hvilket er begrundet 

i evidens for, at rygeophør forebygger MI og pludselig død, samt at kostændring og 

fysisk træning medfører en reduktion i mortalitet (ibid.). Forhold relateret til den 

medicinske behandling bør indgå i indsatsen og psykosociale forhold bør evalueres med 

fokus på angst og depression, samt på mobilisering af den bedst mulige sociale støtte til 

patienten. Sidstnævnte skyldes at psykosociale faktorer, som depression, vital 

udbrændthed, manglende social støtte, samt personlighedsfaktorer er forbundet med 

nedsat livskvalitet og øget mortalitet efter MI (NfsD et al. 2004; Sundhedsstyrelsen 

2004).  

På trods af, at der ikke entydig evidens for effekten af psykosociale interventioner 

(NfsD et al. 2004), er der i stigende grad fokus på vigtigheden af en tidlig indsats. 

Hensigten er, at en sådan skal medvirke til øget succes med livsstilsændringer, til 

reduktion af funktionstab, samt til øgning af velvære og livskvalitet (Meillier 2007; 

Thompson 2007; Doyle et al. 2007). På danske hjerteafdelinger er det oftest 

                                                 
6 Definition af adfærdsændringer: ”Processer, der indebærer ændring af risikoadfærd” (Sundhedsstyrelsen 
2005 s. 21). 
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sygeplejersker, der forestår den psykosociale indsats, hvilket indebærer, at de i 

samarbejde med andet sundhedspersonale har til opgave at tilrettelægge og forestå 

hensigtsmæssige interventioner ud fra den enkelte patients ressourcer og behov. 

Formålet hermed er, at patienten skal gives mulighed for at gennemleve den traumatiske 

krise, samt genvinde psykisk og social trivsel (NfsD et al. 2004). 

HR starter under indlæggelsen, rehabiliteringsfase I, og fortsætter i ambulant regi, som 

omfatter fase II, de første 6-12 uger efter udskrivning og fase III, der kan strække sig fra 

måneder til år (NfsD et al. 2004). Det er dog ikke alle patienter, der vælger at tage imod 

tilbud om HR og det er heller ikke alle, der får tilbudt disse, idet systematisk HR ikke er 

fuldt implementeret i Danmark (Zwisler et al. 2006).  

 

Patientens syn på indsatsen 

Som berørt i det foregående kan recovery efter MI være karakteriseret af psykosociale 

belastninger, hvortil patienterne kan have stort behov for hjælp og støtte både fra deres 

sociale netværk og fra sundhedspersonale. Deltagelse i et hjerterehabiliteringsprogram 

efter udskrivelse fra sygehus muliggør en sådan hjælp og støtte fra sundhedspersonale. 

Samtidig har den vist sig at være gavnlig på grund af samspillet med medpatienter 

(Pedersen et al. 2002). 

Zwisler et al. (2006) vurderer, at der er høj grad af patienttilfredshed med de danske 

hjerterehabiliteringstilbud. Meillier (2007) har som baggrund for udvikling af et socialt 

differentieret hjerterehabiliteringsprogram undersøgt patienters oplevelser af deres 

psykiske og sociale tilstand efter at have deltaget i et dansk program, der var sammensat 

efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I undersøgelsen afsløres, at patienterne følte sig 

godt imødekommet, men at nogle bagefter stadig følte sig berørte og kede af det, samt 

til en vis grad socialt isolerede.  

I lighed hermed anfører Lidell et al. (1998) at en stor del af de patienter, der havde 

deltaget i et svensk hjerterehabiliteringsprogram, stadig havde følelsesmæssige 

problemer. På samme måde viser Norrman et al. (2004) i et svensk follow-up studie af 

patienter med MI, at HR ikke formåede at bedre den depressive tilstand som følge af 

MI.  

Også andre studier har påpeget, at det er et problem for patienters recovery, at de ikke 

får tilstrækkelig støtte fra det sundhedspersonale, der forestår HR. Dette kan komme til 
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udtryk i oplevelser af ikke at blive hørt og medinddraget i tilstrækkelig grad (Stewart et 

al. 2000; Henriksen & Rosenquist 2002; 2003).  

Når patienterne ikke altid føler sig støttet af det sundhedspersonale, de møder i 

forbindelse med HR, kan det være et tegn på et behov for en forbedret indsats. 

Oplevelse af manglende udbytte kan være tegn på divergens mellem de 

sundhedsprofessionelles og patientens syn på, hvad der er vitalt og vigtigt (Egan 1999). 

Et eksempel herpå ses i Pâquet et al.’s (2005) studie, hvori de ud fra et patientperspektiv 

viser, at nogle ville foretrække, at der i højere grad var fokus på håndtering af stress 

frem for på livsstilsændringer. 

Samtidig synes det relevant at medtænke det forhold, som Thompson (2007) 

fremhæver, at patienters udbytte ikke kun er påvirket af interventionen, men også af 

andre faktorer så som patientens individuelle recovery og sociale forhold. Dette lægger 

op til, at der i forbindelse med interventioner i tilknytning til HR, er behov for at 

medinddrage viden om de særlige forhold, der er relateret til recovery efter MI, 

herunder den viden, som kan belyse de psykosociale belastninger, der kan ledsage 

recovery. 

Sammenfattende har ovenstående litteraturgennemgang vist vigtigheden af, at 

patienternes perspektiv på deres recovery efter MI medtænkes i 

hjerterehabiliteringsindsatsen. Dette tjener som baggrund for, at patienters oplevelser af 

deres recovery er i fokus for dette speciale.  

 

Indkredsning af problemstilling  

Som vist i ovenstående kan recovery efter MI være kompliceret af psykosociale 

belastninger. Selv om sundhedspersonalet er opmærksom på at inddrage psykosociale 

forhold i HR, kan patienter opleve at mangle støtte, hvilket kan betyde, at de ikke 

genvinder den psykosociale trivsel, som er tilsigtet med indsatsen. Da dette kan få 

negative konsekvenser for helbredssituationen, ser der ud til at være brug for fortsatte 

forbedringer af hjerterehabiliteringsindsatsen.  

Dette kunne tyde på, at sundhedspersonalet kunne være bedre klædt på til at inddrage de 

psykosociale forhold i HR. For at kunne støtte patienter optimalt er det vigtigt at have 

viden om deres oplevelser ud fra deres perspektiv. En viden, som de kvalitative studier, 

der er på området, må formodes at være egnet til at give. Imidlertid præsenterer disse et 
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spredt billede af hjertepatienternes situation, hvilket betyder, at de har svært ved at få 

indflydelse på klinisk praksis. 

Problemstillingen for dette speciale kan således indkredses til, at der er mangel på 

sammenfattende viden fra de studier, der er foretaget af patienters oplevelser af deres 

recovery efter MI.  

Som belyst i introduktionen ser en metasyntese ud til at være egnet til at kunne 

tilvejebringe og sammenfatte viden fra kvalitative forskningsresultater på et felt. Da der 

især er behov for viden om de psykosociale belastninger, der er knyttet til recovery efter 

MI, synes det, at være en god ide at foretage en metasyntese, som er guidet af følgende 

undersøgelsesspørgsmål: 

”Hvilken viden om psykosociale forhold kan udledes af kvalitative 

forskningsresultater om patienters oplevelser af deres recovery efter et MI?” 

 

 

Metode 

Metodiske overvejelser 

Foregående problemstilling lægger op til en sammenfattende undersøgelse af 

forskningsresultater om patienters oplevelser af deres recovery efter MI. Sådanne 

resultater kan som nævnt erhverves fra eksisterende sygeplejeforskning, som bygger på 

patienters egne oplysninger. Specialets undersøgelse er derfor rettet mod indhentning, 

vurdering og sammenfatning af empirisk funderede forskningsresultater på dette 

område. 

Forud for undersøgelsen vil jeg søge at redegøre for det anlagte perspektiv, da dette vil 

få betydning for valg af empiri, analyse- og syntesetilgang og dermed for metasyntesen 

som helhed.  

I dette speciale vil et humanistisk perspektiv være fremherskende, men under 

anerkendelse af, at biomedicinsk ekspertviden er en vigtig del af HR. At anlægge et 

humanistisk perspektiv kan indebære en søgen efter fortolkninger af meningsfulde 

fænomener (Pahuus 2007, s. 140). Da kvalitative forskningstraditioner, som 

fænomenologi og hermeneutik, har fortolkninger af oplevelser af det levede liv og de 

levede menneskelige relationer som domæne (Polit & Beck 2006, p. 214, 219), synes 

resultater baserede herpå egnede som empiri for denne undersøgelse. Når det som her, 
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handler om fortolkninger og forståelse, vil den hermeneutiske regel om, at helheden skal 

forstås ud fra delene og delene ud fra helheden, være gældende (Gadamer 2004, s. 277). 

Når jeg i det følgende søger forståelse i forskeres fortolkede data, kan dette forstås ud 

fra, at fortolkning, ifølge Gadamer, skal opfattes som forståelsens eksplicitte form (ibid. 

s. 293). 

Den valgte fokusering på kvalitative resultater indebærer et fravalg af den viden om 

menneskers oplevelser, der kan opnås fra kvantitativ forskning. Dette valg er truffet, 

fordi oplysninger, opnået ved eksempelvis skalaer og spørgeskemaer, kan anses for at 

være begrænsede af deres lukkede karakter (Polit & Beck 2006, s. 296) og derfor 

utilstrækkelige til at belyse menneskers subjektive vurderinger, holdninger og følelser 

(Mainz 2003, s.255). 

 

Metodisk tilgang 

I redegørelsen for undersøgelsens metodiske tilgang er følgende spørgsmål 

omdrejningspunktet: ”Hvad forstås ved en metasyntese, hvorfor foretage denne 

metasyntese og hvordan blev denne metasyntese, der kan kaste lys over dette speciales 

problemstilling, foretaget?”  

 

Hvad forstås ved en metasyntese? 

Selv om der ikke er konsensus om, hvad der forstås ved en kvalitativ metasyntese, kan 

en metasyntese bredt ses som en proces og produkt af videnskabelig forskning, der 

består af et systematisk review af udvalgte kvalitative studier og en integration af data 

fra studierne (Sandelowski & Barroso 2007). I forbindelse med integration af data kan 

der anvendes forskellige tilgange, så som komparative analyser, taksonomiske analyser, 

gensidig overførsel af nøglebegreber eller metaforer, hvilket betyder, at metasynteser 

kan fremstå på forskellig vis (Polit & Beck 2008).    

Dette speciale lægger sig op af Sandelowski7 og Barroso’s8 tilgang, primært fordi de 

anbefaler en systematisk tilgang i processen. Ligeledes fordi de er fortalere for, at 

analysestrategien tilpasses formålet for arbejdet, det ønskede produkt og arten af det i 

studierne udtrukne datamateriale (ibid. p. 199). Dette muliggør, at de metodiske tilgange 

                                                 
7 Margarete Sandelowski, PH.D., R.N., FAAN, er Cary C. Boshamer Professor på University of North 
Carolina ved Chapel Hill School of Nursing. 
8 Julie Barroso, PH.D., ANP, APRN, BC, er associate professor på Duke University School of Nursing.  
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kan tilpasses undervejs i processen, hvilket kan være hensigtsmæssigt, når der som her 

arbejdes med en induktiv tilgang, der fordrer en åbenhed overfor det, som træder frem 

undervejs. 

De to amerikanske sygeplejeforskeres tilgang bygger på følgende forståelse:  

”Qualitative metasynthesis is an interpretive integration of qualitative 
findings that are themselves interpretive syntheses of data, including the 
phenomenologies, ethnographies, grounded theories, and other integrated 
and coherent descriptions or explanations of phenomena, events, or cases 
that are hallmarks of qualitative research” (ibid. 2007, p. 18). 

 

En metasyntese udgør således mere end summen af de enkelte studiers fund, idet den 

tilbyder en ny fortolkning heraf. Dette betyder, at denne metasyntese, ud over at bære 

præg af de oprindelige studiers fortolkninger, vil være udtryk for mine fortolkninger, 

som vil være påvirket af min forforståelse. Som Sandelowski og Barroso (2007, p. xvi) 

fremhæver, er det i arbejdet med en metasyntese, vigtigt at være bevidst om 

betydningen af egen forforståelse, idet denne vil påvirke processen og dermed kunne 

skævvride de oprindelige data. I og med mine 20 års erfaring fra kardiologisk praksis, 

vil dette få betydning, men det vil stemme overens med Sandelowski og Barroso’s 

(2007) holdning til, at en metasyntese med fordel kan foretages af en person med 

kendskab til det felt, som den omhandler. 

 

Hvorfor foretage denne metasyntese? 

I overensstemmelse med formålet udgøres dette speciales undersøgelse og produkt af en 

kvalitativ metasyntese. Idet formålet lægger op til generering af ny viden om og 

opnåelse af et højere niveau af forståelse for det beskrevne fænomen, gående på 

patienters oplevelser af deres recovery efter MI, vil en integration af forskellige 

forskningsresultater om dette fænomen tænkes at imødekomme dette.  

Idet en metasyntese kan bidrage med integreret viden på baggrund af 

forskningsresultater, kan den danne grundlag for evidens til brug for klinisk praksis. 

Mens dannelse af metasynteser på den ene side kan kritiseres for at udøve vold på de 

oprindelige kvalitative studiers natur, kan de på den anden side have deres berettigelse i 

at kunne generere kvalitativ evidens for praksis (Sandelowski & Barroso 2007; Bondas 

& Hall 2007; Flemming 2007).  
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Det viser sig, at kvalitative forskningsresultater kan have vanskeligt ved at nå frem til 

evidensbaseret praksis. Det problematiske kan ligge i, at viden fra kvalitative forsknings 

resultater rangerer lavest i den forståelse af evidens, som har det randomiserede, 

kontrollerede forsøg som ideal. Dette kan betyde, at den kvalitative forskning bliver 

opfattet som uegnet til at løse problemer i den virkelige verden og uanvendelig for 

implementering i praksis (Morse 2006; Sandelowski & Barroso 2007). 

Som konsekvens heraf kan viden opnået ved en metasyntese baseret på kvalitative 

resultater, få vanskeligt ved at blive anerkendt som evident viden til brug for praksis. 

Fortalere for metasynteser argumenterer dog for, at en metasyntese af flere studiers 

resultater vil kunne øge generaliserbarheden af de enkelte studiers resultater og dermed 

bidrage til øget anvendelighed (Sandelowski et al. 1997; Bondas & Hall 2007; 

Flemming 2007). Synteser af kvalitative forskningsresultater kan ses som et udslag af, 

at der i dag publiceres en stigende mængde forskningsartikler. En metasyntese kan tjene 

til at samle og vurdere disse, og hermed være et bidrag til at gøre viden fra kvalitative 

forskningsresultater mere tilgængelig for integrering i en evidensbaseret praksis. 

Når jeg i det følgende lægger mig op af Sandelowski og Barroso’s (2007) tilgang er det 

begrundet i, at de medtænker evidensproblematikken i arbejdet med metasynteser. En 

høj grad af evidens kan opnås ved en høj grad af validitetsbestræbelser. Disse 

bestræbelser er indbefattet af en ekspliciteret og systematisk tilgang i processen, som 

skal være synlig i det endelige produkt. I arbejdet med denne metasyntese vil jeg 

bestræbe mig på en høj grad af validitet, således at den kunne bidrage til kvalitativ 

evidens i HR. 

 

Hvordan blev denne metasyntese udført? 

Der findes flere metodiske tilgange til arbejdet med metasynteser af kvalitative 

forskningsresultater. Som tidligere nævnt valgte jeg at lægge mig op ad  

Sandelowski og Barroso’s (2007, p. 22) forståelse af, at en metasyntese er en proces, 

der altid består af indhentning, analyse, fortolkning og integration af fortolkede 

forskningsresultater fra forskellige studier. Med hensyn til metode for syntesedannelse 

foreslår Sandelowski og Barroso (2007) forskellige tilgange, som blandt andet afhænger 

af materialets beskaffenhed. Da deres forslag ikke var tilstrækkeligt anvisende for mit 

arbejde, valgte jeg at sammenfatte en metode, der var passende for mit materiale. 
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Arbejdet med denne metasyntese kom til at bestå af en proces, som blev opdelt i fire 

faser:     

 søgefasen  

 vurderingsfasen 

 analysefasen 

 syntesefasen 

 

Søgefasen 

Den første fase bestod af en systematisk litteratursøgning og indhentning af relevante 

videnskabelige kvalitative artikler, som var baserede på empiriske studier.  

Ifølge Sandelowski og Barroso (2007) afhænger validiteten af arbejdet af, at 

litteraturindsamlingen er udtømmende for feltet. Hvis dette krav skulle imødekommes 

her, ville det indebære en indsamling af alle artikler og afhandlinger omkring patienters 

oplevelser af deres recovery efter MI. På grund af de givne rammer for dette speciale, 

ville det imidlertid være umuligt at medinddrage den store mængde materiale, der ville 

fremkomme ved en fuldstændig udtømmende dataindsamling. En tilpasning blev derfor 

foretaget ved dannelse af inklusions- og eksklusionskriterier, som var styrende for 

søgeprocessen. Primært valgte jeg at begrænse søgningerne til at foregå i tre relevante 

databaser. I de valgte databaser blev der tilstræbt en udtømmende indsamling af 

publicerede artikler, som blev inkluderet i metasyntesen i det omfang, at det var muligt 

at fremskaffe dem indenfor den nedenfor afgrænsede tidsperiode. Doktorafhandlinger 

og upubliceret materiale blev fravalgt, da en inddragelse heraf vurderedes at kunne 

resultere i et for stort materiale. 

Undersøgelsesspørgsmålet var styrende for søgeprocessen, der bestod af bestemmelse af 

parametre for søgning, fastsættelse af inklusions- og eksklusionskriterier, og udvikling 

af søgestrategi. Hensigten med søgningen var at indhente forskningsartikler, der 

præsenterede forskningsresultater, der kunne udgøre det empiriske datamateriale for 

metasyntesen. 

Fastsættelse af søgeparametre blev foretaget ud fra Sandelowski og Barrosos (2007, p. 

35) anbefalinger, hvilket betød søgeparametre, der relaterede sig til undersøgelsens 

population, fænomen, metode og tid.  
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De første parametre blev derfor knyttet til den population, som var i fokus, nemlig 

voksne personer af begge køn i efterforløbet af MI. Dette betød, at valg af søgetermer 

skulle afspejle sygdomstilstanden. 

De næste parametre blev bestemt ud fra fænomen og kontekst, som var patienters 

oplevelser af deres recovery efter MI efter udskrivelse fra sygehus. Søgetermerne blev 

derfor valgt ud fra, at de skulle indfange oplysninger herom. Dette resulterede i termer, 

der relaterede sig til oplevelser af ændringer i livet, af daglige aktiviteter og af forløbet 

af recovery. Ydermere udvalgtes termer, der refererede til den, både psykisk og socialt, 

stressfyldte situation, som patienterne måtte formodes at være i efter MI, samt til den 

tilpasning, som patienterne måtte gennemgå. Dernæst valgtes termer, der skulle 

indfange artikler, der havde fokus på følelsesmæssige aspekter, samt på oplevelser af 

hvordan MI havde påvirket velbefindende og livskvalitet. 

Efterfølgende blev parametre knyttet til metode sat. Dette indebar valg af termer, der 

relaterede sig til kvalitative metoder, som var anvendelige til undersøgelse af personers 

oplevelser.  

Til sidst fastsattes parametre for tid. Dette betød, at alle relevante artikler publicerede 

fra 1995 til den 31. 03. 2008 blev inkluderet. Afgrænsningen til 1995 blev foretaget for 

at reducere datamaterialet, men var også begrundet i, at der i 1990’erne skete en stor 

udvikling på grund af de forbedrede behandlingsformer, de kortere indlæggelsesforløb, 

og de heraf udløste behov for rehabilitering af patienterne. Samtidig var der en stigende 

sygeplejefaglig interesse for at medinddrage patienternes perspektiv på deres 

sygdomssituation, hvilket sås af den stigende mængde forskningsartikler, der var 

publiceret på området siden 1995 (Emslie 2005). 

Tidsperioden for indhentning af artikler blev sat til at gå fra den 15. 02. 2008 til den 31. 

03. 2008. 

Inklusionskriterier:    Kvalitative sygeplejevidenskabelige artikler på engelsk, dansk,   

                                   norsk eller svensk sprog med fokus på personer, der berørte   

                                   oplevelser af psykosociale belastninger ved deres recovery      

                                   efter MI.                           

                                  ”Peer reviewed” primærartikler, der indeholdt ”abstracts”. 

                                  Artikler, der anlagde patientens perspektiv. 

                                  Artikler fra Europa, Nordamerika og Australien. 
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Eksklusionskriterier: Artikler omhandlende oplevelser af hjertesvigt og andre     

                                  hjertesygdomme end MI, eller oplevelser, der var relateret til 

                                  hjerteoperationer. 

            Artikler, der alene fokuserede på oplevelser af fysiske symptomer, 

                                  medicinske undersøgelser og behandlinger. 

            Artikler, der kun havde fokus på livsstilsændringer og på                    

            vurdering af rehabiliteringsprogrammer. 

                                  Artikler omhandlende hjertesyge børn. 

Som begrundelse for inklusionskriterierne var et ønske om at opnå artikler af sproglig 

tilgængelighed indeholdende forskningsresultater af høj videnskabelig kvalitet.  

Kriterierne var begrundet i et ønske om at afgrænse til voksnes oplevelser af deres 

recovery efter MI efter udskrivelse fra sygehus, samt et ønske om at fokusere på 

psykiske og sociale følger. Studier omhandlende patienter med IHD blev fravalgt, idet 

sygdomsoplevelser knyttede til symptomer som hjertesvigt, angina pectoris eller til 

kirurgiske indgreb blev vurderet til at repræsentere oplevelser af IHD, som var 

forskellige fra oplevelser efter MI. 

Der blev afgrænset til tiden efter udskrivelse fra sygehus, da patienter efter den korte 

indlæggelse her blev vurderet til at være særligt sårbare. Vel vidende at pårørende har 

stor betydning for patienternes recovery, valgte jeg på grund af specialets omfang at 

afgrænse til at undersøge patientens perspektiv. 

Den geografiske afgrænsning blev foretaget for at relatere bedst muligt til danske 

forhold. Når artikler med fokus på livsstilsændringer og rehabiliteringsprogrammer blev 

fravalgt, var det begrundet i, at jeg her ønskede ikke at rette fokus på sundhedsadfærd 

og sundhedspædagogik. Endvidere ønskede jeg ikke i at fokusere på oplevelser af 

fysiske symptomer eller på undersøgelse og behandling heraf, men snarere at fokusere 

på oplevelser af de psykiske og sociale reaktioner på MI.     
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Søgestrategi 

Søgning af relevante artikler blev foretaget i de sundhedsvidenskabelige databaser 

CINAHL og PubMed, samt PsycINFO, som blev valgt, da undersøgelsesspørgsmålet 

lagde op til belysning af psykosociale forhold efter MI. 

For at kunne foretage en systematisk litteratursøgning blev samme søgestrategi anvendt 

i alle tre databaser. Dette betød, at alle søgetermer, der relaterede sig til population blev 

kombineret med den boolske operator ”or,” således at der med en forenet mængde af 

termerne kunne opnås en bred søgning.  

De emnerelaterede termer blev kombineret med ”or” i forskellige kombinationer og 

herefter kombineret med de forenede populationstermer. Dette med henblik på at ramme 

de artikler, der havde population og emne til fælles.  

Til sidst blev alle søgninger kombineret med metodetermerne for at afgrænse til 

kvalitative studier. Denne afgrænsning blev foretaget med visheden om, at kvalitative 

forskningsartikler ikke altid var indekseret efter metoden i databaserne, hvilket kunne 

bevirke, at relevante artikler blev overset (ibid. p. 39). For til en vis grad at imødegå 

dette blev termen ”interviews” medtaget, men det indebar, at der fremkom mange 

artikler, som var baserede helt eller delvist på spørgeskemaer eller skalaer, og derfor var 

kvantitative. Andre artikler præsenterede studier, der havde blandet kvalitative og 

kvantitative metoder. Disse artikler blev fravalgt ved screening af abstracts. Herudover 

blev alle ”related links” gennemset. 

Søgningerne foregik over flere gange i den halvanden måned, de stod på, hvilket 

medførte en udvikling af søgeprocessen undervejs. For at være ”up to date” foretog jeg 

det sidste check i databaserne de sidste dage i perioden.  

Alle søgetermer blev så vidt muligt ”exploded,” da søgningerne derved udvidedes til at 

omfatte de referencer, der var indekseret under termen og de referencer, der var 

indekseret under ethvert nærliggende term. Blokken med populationstermer blev 

kombineret på skift med de emnerelaterede termer, samt med metodetermerne ved brug 

af den boolske operator ”and” imellem blokkene. Resultatet af søgningerne blev 

opstillet i følgende skemaer. Herved blev det muligt at synliggøre den anvendte 

variation i søgekombinationer og den anvendte systematik i søgeprocessen (se tabel 1, 

2, 3). 
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CINAHL  

Tabel 1. Oversigt over litteratursøgning 

CINAHL data: 29. 03. 2008. Limiters: Peer Reviewed; Age Groups: All Adult; Date 

Range: 01. 01. 1995- 29. 03. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De i alt 387 hits blev gennemset og vurderet ud fra titler eller abstracts. Flere artikler 

gik igen ved de forskellige kombinationer og mange kunne fravælges ud fra titlen, da 
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den oftest afslørede det væsentlige indhold og anvendte metoder. Ved søgning på ”Find 

more like this” fremkom 2 yderligere relevante artikler. 

Efter denne screening nåede jeg frem til 21 artikler, der syntes relevante for videre 

undersøgelse.  

 

Medline/PubMed  

Tabel 2. Oversigt over litteratursøgning 

Medline (I PubMed) dato: 30. 03. 2008. 

Limiters: Only items with abstracts; Humans; All Adult: 19+years; Date Range: 01. 01. 

1995 – 30.03. 2008. 
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De i alt 150 artikler blev gennemset. Flere artikler gik igen i forbindelse med de 

forskellige søgekombinationer og flere artikler var allerede fundet i CINAHL. 

Søgningen i PubMed gav 17 artikler til nærmere vurdering, hvoraf 5 var nye artikler i 

forhold til CINAHL. 

 

PsykInfo 

I PsykInfo blev søgningerne fra start afgrænset til ”Qualitative Study” (se tabel 3). 

Tabel 3. Oversigt over litteratursøgning 

PsykInfo dato: 31. 03 2008. 

Limiters: Published works only; Age is adulthood (18 yrs and older); (Methodology is 

Qualitative Study; Date Range: 01. 01. 1995 – 31. 03. 2008. 
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De i alt 153 blev vurderet og dette gav 7 artikler til nærmere vurdering. I forhold til de 

to forrige databaser fandtes 2 nye artikler.  

Endeligt foretog jeg håndsøgninger i referencelister i udvalgte artikler og i alle online 

tilgængelige årgange i tidsskrifterne: ”European Journal of Cardiovascular Nursing” og 

”Qualitative Research.” Det første er relevant indenfor det kardiologiske felt og det 

andet indenfor kvalitativ forskning. Dette gav ingen nye hits. 

Søgeprocessen resulterede således i (21+5+ 2) = 28 artikler.  

Flere af de 28 artikler var indekseret i alle tre databaser og forekom flere gange gennem 

søgeprocessen. Gennemsyn af alle hits, samt søgning i ”related articles” og 

referencelister indikerede en vis datamætning på området. Mange artikler blev fravalgt 

på baggrund af inklusions- og eksklusionskriterierne, men nogle blev valgt til at kunne 

indgå som baggrundsviden i det indledende afsnit og andre til at kunne indgå i 

diskussionen af metasyntesen. 

De 28 artikler blev alle gennemlæst, hvorefter de syv blev fravalgt. I tre artikler var 

både patienter og pårørende interviewet, og det var ikke muligt at udskille resultater, der 

præsenterede patientens perspektiv (Stewart et al. 2000; Svedlund & Axelsson 2000; 

Svedlund & Danielson 2004). Det viste sig, at nogle deltagere i de fire andre artikler 

ikke opfyldte kriteriet om have haft MI, idet studierne beroede på blandet datamateriale 

i form af deltagere med MI og med andre former for IHD (Fleury et al. 1995; Keaton & 

Pierce 2000; Fleury et al. 2001; Boutin-Foster 2005).  

I de 21 resterende artikler havde alle deltagere været ramt af MI, hvoraf de 11 artikler 

havde afgrænset til deltagere, der havde haft MI for første gang. Når jeg her valgte at 

inddrage alle 21 artikler, var det begrundet i et ønske om bredt at indfange oplevelser af 

MI, hos mænd og kvinder, yngre som ældre. Når artikler, der medtog informanter, der 

havde haft MI mere end en gang, blev medinddraget, var det på grund af et ønske om 

ikke kun at fokusere på den uventede begivenhed, som et første gangs MI er.  

 

Vurderingsfasen 

Denne fase blev delt op i to trin, som bestod af en vurdering af de fundne artikler og en 

vurdering af fundene heri.   
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Vurdering af artiklerne 

I dette trin blev der foretaget en kvalitetsvurdering af hver enkelt artikel. Dette var med 

henblik på endelig beslutning om, hvor vidt de var af en kvalitet så de kunne medtages i 

metasyntesen. Idet alle artikler var ”peer reviewed” formodedes de at være af høj 

videnskabelig kvalitet.  

Til vurderingen benyttede jeg mig af Sandelowski og Barroso’s (2007, p. 83) guide, idet 

den muliggjorde en systematisk og detaljeret tilgang. Dette betød, at artiklerne blev 

vurderet ud fra, om der var identificeret et forskningsproblem, hvorfra der var udledt et 

formål og et relevant forskningsspørgsmål. Herefter blev det vurderet, om der var 

overensstemmelse mellem formål, metoder og de resultater, der var produceret. Det blev 

ligeledes vurderet om resultaterne var diskuteret på en relevant måde og om der var 

fremsat mulige implikationer for praksis eller videre forskning. 

Resultatet var, at der i de beskrevne studier fandtes sammenhæng mellem formål, 

eventuelle undersøgelsesspørgsmål og resultater. Fundene var diskuteret i forskellig 

grad og alle forskere havde berørt hvilke implikationer, de kunne have for praksis og 

videre forskning. På baggrund heraf vurderede jeg, at alle 21 kunne give interessante og 

relevante oplysninger, der kunne bidrage med svar på undersøgelsesspørgsmålet.  

Resultatet var 21 artikler, som alle var publicerede i sygeplejevidenskabelige tidsskrifter 

i tidsrummet fra 1995 til 2008, og som skulle udgøre det empiriske grundlag for den 

videre undersøgelse.  

De 21 artikler blev opstillet i en tabel for at skabe et overblik over demografiske og 

metodiske karakteristika, samt over de væsentligste resultater (tabel 4). Ud over at skabe 

overblik var det hensigten, at tabellen skulle være medvirkende til at bevare integriteten 

af de enkelte studier, idet den skulle synliggøre, at de, i den kommende analyse og 

syntese inkluderede fund, havde rod i den kontekst, der udgjordes af de oprindelige 

studier. 

De studier, som artiklerne byggede på, havde været udført i fem lande. Otte studier 

havde fundet sted i Sverige, hvor det ene studie så ud til at have dannet baggrund for to 

artikler, seks studier havde fundet sted i Canada, fire studier var fra England, et fra 

Australien og et fra Danmark. Der var således overvægt af studier foretaget i nordiske 

lande. 
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De 11 af studierne var baserede på kvinders oplevelser, de to på mænds oplevelser og 

syv på mænd og kvinders oplevelser. Det totale antal af deltagere i studierne var 283 

personer, hvoraf 163 var kvinder og 104 mænd, samt 16 personer, hvor kønnet ikke var 

angivet. Der var således overvægt af oplevelser berettet af kvinder. Selv om der i den 

ene artikel ikke var angivet sammensætning af køn, blev den medtaget alligevel, da der 

her ikke var lagt særligt fokus på det ene køn eller forskelle herimellem.  

Alderen for den yngste deltager var 28 år og for den ældste 88 år, med det forbehold, at 

deltagernes alder ikke var oplyst i en af artiklerne. Da det kun var muligt i få artikler at 

udskille fund, der relaterede sig til en bestemt aldersgruppe, blev det besluttet, at alderen 

ikke skulle være i fokus her. 

Alle studier var baserede på interviews, som var blevet foretaget på forskellige 

tidspunkter efter, at informanterne var udskrevet fra sygehus. Tidsperspektivet blev lagt 

ind i tabel 4. Herved blev det synligt, at interviewene var spredt over en periode fra syv 

dage til 25 år efter udskrivelse, og at studierne var fordelt over hele perioden. De fleste 

lå dog i den tidlige periode.  

På baggrund heraf kunne det konkluderes, at studierne kunne danne basis for et solidt 

datamateriale, der bød på beskrivelser af oplevelser fra et stort antal personer af begge 

køn med en bred alderssammensætning på forskellige tidspunkter i deres recovery efter 

MI. Hermed blev det besluttet, at alle de inkluderede studier var af en karakter, så de 

kunne sidestilles. 

Dette førte over til næste trin, nemlig en nærmere vurdering af de fund, som skulle 

indgå i metasyntesen.  

Vurdering af fundene 

I vurderingen heraf benyttedes Sandelowski og Barroso’s (2007 p. 142) definition: 

”Findings consist of databased and integrated discoveries, judgments, 
and/or pronouncements researchers offer about the phenomena, events, or 
cases under investigation. Findings are researchers’ interpretations of data 
they collected or generated in their studies.” 

 

Vurderingen indledtes med en udskillelse af fundene fra de øvrige data i artiklerne. 

Efter at fundene var lokaliseret, blev de klassificeret ud fra undersøgelsesmetoden og 

dermed ud fra, hvor fortolkede, de fremstod. Kravet var, at fundene skulle være 

fortolkede på et niveau, så de kom til udtryk i form af synteser, hvilket betød, at de 
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skulle fremstå som begrebslige eller metaforiske omfortolkninger. Ved denne proces 

søgte jeg at være i overensstemmelse med Sandelowski og Barroso (2007, p. 134).  

De 21 artikler var baserede på studier, der havde produceret resultater på baggrund af 

forskellige kvalitative tilgange. Fire studier anvendte grounded theory, otte var 

fænomenologiske, syv var deskriptive og et anvendte fænomenografisk metode.  

De forskellige tilgange betød, at fundene var blevet fortolket i forskellig grad af 

forskerne. Resultaterne i de studier, der var baseret på grounded theory, var de mest 

fortolkede og var fremstillet i fortolkede forklaringer, mens de mindst fortolkede var de 

deskriptive begrebsmæssige og tematiske fremstillinger. Da alle fund kom til udtryk i 

fortolkede beskrivelser i form af teorier, kategorier og temaer blev de vurderet til at 

have en fortolkningsgrad, der gjorde dem egnet til at indgå i metasyntesen.  

I vurderingen af relationen mellem metode og fund, indgik Sandelowski og Barrosos 

(2007 p.135) holdning til, at fund er anvendelige for en metasyntese, når de er 

sammenhængende og vel funderede i de præsenterede data. Om det fremstillede fund er 

helt i tråd med den af forskerne præsenterede metode, er ikke et argument for 

eksklusion, hvis fundet er troværdigt og kan bibringe med noget nyt til feltet (ibid.).  

I bedømmelsen af fundene indgik derfor en vurdering af deres troværdighed, hvilket 

betød en bedømmelse af om de var passende funderede i de data eller citater, de var 

knyttet til i artiklerne. Dette var begrundet i Sandelowski og Barrosos (2007 p. 138) 

synspunkt om, at validiteten af et studie blandt andet afhænger af forskernes evne til at 

vise, at deres fund er empirisk funderede i de indsamlede data. Det viste sig, at alle fund 

i de 21 studier var understøttet af relevante citater i større eller mindre grad.  

Sammenfattende for disse vurderinger blev konkluderet, at fundene var fortolkede, 

troværdige og kunne bidrage med relevante oplysninger om oplevelser af recovery efter 

MI. 

 

Analysefasen 

I denne fase handlede det om at få bearbejdet det datamateriale, som fundene fra de 21 

artikler udgjorde. I hovedtræk drejede det sig om at udlede de fund, som var i stand til at 

belyse specialets undersøgelsesspørgsmål.  

Med baggrund heri valgte jeg at stille følgende analysespørgsmål til materialet: 

 Hvordan beskriver fundene, at MI har påvirket det daglige liv? 
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 Hvordan beskriver fundene, at MI har påvirket de ramte personer 

følelsesmæssigt? 

 Hvordan beskriver fundene, at MI har påvirket relationen til omgivelserne? 

Til start blev artiklerne genlæst og alle de fund, som kunne give svar på 

analysespørgsmålene blev trukket ud.  

De udtrukne fund blev redigeret og omskrevet til sætninger, der lå så tæt som muligt til 

det oprindelige ordvalg. I forsøg på at opretholde de enkelte studiers integritet blev alle 

metaforiske udtryk bevaret og fundenes oprindelige kontekst blev bibeholdt. 

De redigerede fund var nu klar for den videre analyse. Hertil lod jeg mig inspirere af 

Noblit og Hare’s (1988) metaetnografiske tilgang til syntese af kvalitative studier. 

Denne tilgang anviser, at en gensidig overførsel af begreber og nøglemetaforer imellem 

kvalitative studier kan danne baggrund for en syntese. 

Næste trin i analysen bestod derfor af overførsler, eller som jeg vil benævne det, 

sammenligninger mellem de redigerede beskrivelser af de af forskerne beskrevne 

kategorier, teorier og teorier på tværs af alle studierne. Herved fremkom ligheder og 

forskelle mellem fundene. 

Herefter kunne de redigerede fund grupperes i et nyt system af tematiske områder. Efter 

at have sammenlignet og kombineret fundene på flere måder trådte der et billede frem 

af, at psykiske og sociale problemer, som følge af MI, i høj grad var relateret til forhold, 

der lå i at være i en ændret livssituation og at skulle tilpasse sig hertil. Det blev herudfra 

besluttet at gruppere fundene i fire temaer. 

Det sidste trin i analysen bestod af benævnelse og beskrivelse af de fire temaer.  

Disse blev formuleret som: ”At være i en usikker situation med en upålidelig krop,” ”at 

lære at leve med den ændrede livssituation,” ”at søge støtte og bekræftelse” og ”at 

forsone sig med MI.”  

I beskrivelserne blev der lagt vægt på at vise de fremkomne ligheder og forskelle. Der 

blev i teksten refereret til fundene på en måde, så det var muligt at relatere dem til de 

oprindelige studier. Dette blev gjort i forsøg på at opretholde de oprindelige studiers 

integritet.  
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Syntesefasen 

Denne fase bestod af dannelse af en syntese på baggrund af de ved analysen fremkomne 

tematiske beskrivelser. En syntese, som skulle udgøres af en integration af 

betydningsfulde fund til en ny fortolket helhed. 

Med betydningsfulde fund mente jeg fund, som indeholdte beskrivelser af forhold, som 

syntes at være af betydning for oplevelsen af psykosociale belastninger i forbindelse 

med recovery efter MI. Anvendelse af betydningsfulde fund til brug for integration i en 

syntese kunne sidestilles med Noblit og Hare’s (1988) anvisninger til overførsel af 

nøglebegreber i et studie til nøglebegreber i et andet studie.  

Dette betød her, at jeg satte betydningsfulde fund i relation til fund i andre studier. På 

den måde blev betydningsfulde fund i et studie søgt integreret med fund i andre studier 

til en ny fortolket helhed, der skulle bidrage med mere end bare en opsummering af 

fundene.  

Gennem analysefasen var jeg blevet opmærksom på, at flere fund udtrykte, at personer 

der havde været ramt af MI, kunne besidde et stærkt ønske om at vende tilbage til det 

normale, hvilket så ud til at kunne være relateret til psykosociale belastninger og til at 

have betydning for forløbet af recovery. Dette fremgik tydeligst i Tobin’s (2000) 

grounded theory studie, hvor kernekategorien, der blev benævnt som getting back to 

normal, dannede grundlag for en teoretisk beskrivelse af recovery. Herigennem kom det 

til syne, at tilpasningen til livet efter MI kunne være præget af bestræbelser på at vende 

tilbage til det normale til trods for krav om at måtte udvikle sig frem imod at leve med 

de ændringer, som MI havde medført.  

Dette var et forhold, som syntes at indikere en vanskelig situation. Da jeg ikke tidligere 

havde været opmærksom herpå, søgte jeg øget forståelse for denne situation ved at se på 

den i lyset af fund fra de øvrige studier.  

Jeg valgte derfor at opfatte getting back to normal som et betydningsfuldt fund eller et 

nøglebegreb, som jeg integrerede med fund fra de øvrige studier. 

Resultatet af denne integration blev fremstillet i en sammenfattende tekst, som er 

præsenteret i resultatafsnittet efter analyseresultaterne. Herudover viste det sig at være 

illustrativt at supplere teksten med en figur (figur 1). 

Da både analyse og syntese kunne bidrage med oplysninger, der kunne belyse 

psykosociale forhold ved recovery efter MI, vurderede jeg, at resultatet af analyse og 
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syntese udgjorde en helhed, der sammen med den forudgående søgeproces skulle 

udgøre produktet af denne metasyntese.  

Efterfølgende blev resultatet af syntesen diskuteret med relevant litteratur og andre 

forskningsresultater. Da det viste sig, at syntesen kom til at omhandle områder relateret 

til tilpasning og mestring, var det oplagt at søge yderligere forståelse for resultaterne 

ved at forholde dem til udvalgte teorier om mestring. Dernæst blev resultaternes 

lødighed diskuteret i forhold til de ved denne metasyntese anvendte metoder. Til sidst 

foretog jeg en konklusion og en perspektivering af metasyntesen. 
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Resultater 

 

Præsentation af artikler  

De demografiske og metodiske særpræg for de 21 artikler er præsenteret i tabel 4. 

Endvidere gives med tabellen et kort sammendrag af væsentlige fund i de studier, som 

artiklerne omhandler.  

 

Præsentation af analyseresultater 

I det følgende er resultatet af analyse og syntese præsenteret. De fund, som er bearbejdet 

ved sammenligninger i analysen, udgør det empiriske grundlag, der giver belæg for 

syntesen. 

Da det er fundene, der er data her, er det citater fra forskernes fortolkninger og ikke 

citater fra informanterne, der indgår som dokumentation for mine tolkninger.  

Det følgende indeholder beskrivelser af de fire temaer, som fremkom efter 

sammenligninger af de fund, der blev udvalgt til at kunne besvare analysespørgsmålene.  

Af pladsmæssige årsager er der i analysen refereret til artiklernes numre i tabel 4.  

 

At være i en usikker situation med en upålidelig krop 

At blive ramt af MI blev beskrevet som en brat opvågning (nr. 3). Patienterne kunne 

opleve at have redet stormen af, de var glade for at have overlevet, mens de på samme 

tid var chokerede over det skete (nr. 1). Det chok som MI blev opfattet som, blev 

betegnet i vendinger som, at livet var rystet (nr. 5), at livet svigtede (nr. 20), og at være 

blevet ramt af virkeligheden (nr. 8). MI kunne være et uventet chok for kvinder, idet 

både de og omgivelserne opfattede MI som en sygdom kun for mænd (nr. 12, 14). 

Disse oplevelser kunne føre til følelser af usikkerhed, hvilket var gennemgående i de 

fleste af studierne (nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21). Den usikkerhed, som 

mange patienter oplevede efter MI kunne medføre oplevelse af såvel fysiske, 

følelsesmæssige og kognitive forandringer (nr. 14). 

I studie nr. 12 var usikkerhed i livssituationen beskrevet som værende relateret til den 

eksistentielle trussel, som MI kunne opfattes som. I studie nr. 1 var usikkerhed relateret 

til uorden og frygt for fremtiden. På samme måde blev der i studie nr. 4 beskrevet en 

eksistentiel usikkerhed, som opstod på baggrund af mangel på kontrol over kroppen og 
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på hele livssituationen. Dette illustreredes af følgende citat af Johansson et al. (2003, p. 

235) (nr. 20), der anvendte begrebet lidelse om denne situation:  

                   ”Thus, uncertainty about life and death, as well as the body is experienced                                 
                    as a suffering in the women’s lifeworlds.” 
 

Flere fund beskrev de følelsesmæssige forandringer, der kunne opstå efter MI. Angst, 

frustration og tristhed kunne være udtalt i den første tid. For nogle kunne disse vare ved 

i en længere periode (nr. 1, 3, 9, 17). I lighed hermed oplevede nogle både fysisk og 

psykisk udmattelse flere år efter MI, der kunne komme til udtryk i diffuse klager, der 

kunne være svære at finde forståelse for hos læger (nr. 21). Oplevelser af at kroppen var 

blevet upålidelig, var relateret til smerter, træthed og åndenød (nr. 4, 5, 7).  

Ifølge fund i studie nr. 9 var følelser af angst ofte relateret til forskellige faser af 

tilpasning til MI. Dette var udtalt ved den usikkerhed, der kunne opstå ved hjemkomst 

fra hospitalet, og i det hele taget i forbindelse med bekymringer om fremtiden. Disse 

følelser kunne også være relateret til fysiske aspekter, som overanstrengelse, tilbagefald 

og komme til udtryk i ekstraordinær årvågenhed overfor symptomer fra kroppen (nr. 11, 

12). I lighed hermed var frygt for smerter, angst for at sove og for at gå ud ofte en 

hindring i dagligdagen (nr. 18).  

Situationen kunne være præget af frygt for døden, for et nyt MI og for om deltagelse i 

vanlige aktiviteter, blandt andet det vanlige job, kunne genoptages (nr. 7). Stress kunne 

opleves i livet før MI, men kunne også være relateret til den skade MI havde forvoldt på 

hjertet. Kvinderne i studierne nr. 16 og 17 havde før MI oplevet lang tids stress. Efter 

MI var der øget stress og frustrationer efter MI, idet de følte sig presset til grænsen på 

grund af et krævende ansvar blandt over for arbejde og familie. Dette førte til forlænget 

angst, depressive tanker og ensomhed, hvilket kunne vise sig ved vedvarende tanker om 

MI eller som behov for at genoplive oplevelsen (nr. 5). Skyld og selvbebrejdelser kunne 

opstå på grund af tidligere livsstil (nr. 3, 12).                  

Depressive tanker og træthed kunne være udtalt i tiden lige efter MI, men allerede efter 

to uger, kunne tristheden og trætheden lette, hvilket viste sig hos kvinderne i studie nr. 

1. De kvinder i studie nr. 17, der var plaget af stress både før og efter MI, kunne også et 

halvt år efter MI være deprimerede, ensomme og måtte kæmpe med at skulle drage 

omsorg for sig selv. Derimod fandt forskerne i studie nr. 15, at depressive tanker ikke 

kom direkte til udtryk, men i højere grad blev udtrykt ved træthed og svaghed. 
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Trætheden kom også til udtryk i studie nr. 12, hvor deltagerne beskrev øget behov for 

hvile. For at beskytte sig selv havde de over tid forsøgt at eliminere de psykosociale 

belastninger, som de havde oplevet at være medvirkende til MI.  

Forskerne i studierne nr. 8, 16 og 17 gav udtryk for at de interviewede kvinder var 

sårbare efter MI. Dette støttes af fund i studie 21, der beskrev sårbarhed efter MI hos 

personer af begge køn, som værende konstitueret af indbyrdes afhængige faktorer som 

angst, mindreværd, usikkerhed, mangel på nærhed og bekræftelse. I dette studie blev 

sårbarhed forstået som en persons følsomhed overfor faktorer i omgivelserne. Sårbarhed 

kunne være udviklet over lang tid og kunne have negativ betydning for deltagernes 

recovery i (nr. 21). Dette støttedes af fund i studie nr. 7, der konkluderede, at følelser af 

sårbarhed og usikkerhed kombineret med bekymring over smerter kunne underminere 

deltagernes tro på sig selv, hvilket ofte resulterede i belastede sociale relationer.  

 

At lære at leve med den ændrede livssituation 

At lære at leve med den ændrede livssituation, som MI havde medført, handlede i 

fundene om, hvordan de ramte personer tilpassede sig denne. Tilpasning syntes at være 

rettet mod at forstå og acceptere (nr. 5, 6), eller som det udtryktes i studie nr. 18, at 

integrere MI i livet.   

Dette kunne blandt andet ses ud af fund i studie nr. 2, der viste, at kvinderne her 

indenfor de første seks uger var igennem en proces, hvor de kæmpede for et nyt selv 

ved at søge efter sammenhæng mellem at leve med tab, at tilpasse sig, at stræbe efter 

respekt og at kompensere for mangler.   

Oplevelser af tab var et gennemgående træk i flere af fundene. Dette være sig tab af 

kontrol (nr. 3), tab af vanlig adfærd (nr. 1, 5), tab af troen på sig selv og sin krop (nr. 4, 

20), tab af vanlig styrke (nr. 17), tab af autonomi (nr. 4,19) og tab af vanlige roller (nr. 

5).  

Alle disse tab kunne føre til begrænsninger, som bidrog til oplevelsen af at være stresset 

og som tolket i (nr. 17), af at have et meningsløst liv.  

I studie nr. 15 vurderede forskerne, at tilpasning grundlæggende var influeret af 

opfattelse af sygdommen og af kropslige symptomer, som træthed og andre 

helbredsklager. 
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I flere af studierne kom tilpasning til syne ved beskrivelser af måder, hvorpå den stress, 

som MI havde udløst, blev mestret. I studie nr. 3 var kvinderne cirka otte uger efter MI 

klar til at udvikle strategier til at klare usikkerheden. Disse var rettet mod at integrere 

intuitiv viden og erkendelse af indre styrke.  

Mangel på viden om MI viste sig at være et problem (nr. 1, 12), der blev mestret ved 

søgen af viden om det skete (nr. 14, 19). Dette sås af fund i studie nr. 3, hvor kvinderne 

gav udtryk for, at deres viden om MI var mangelfuld. Viden herom blev betragtet som 

en sandhed, der måtte erfares fra andre. Den viden, som kvinderne besad, var 

usammenhængende og det var svært at forstå det skete (nr. 3).  

Fundene i studierne nr. 11 og 15 afslørede, at opfattelse af MI som en akut begivenhed 

kunne føre til, at deltagerne tilpassede sig til sygdommen ved at moderere deres 

aktiviteter. Hvis MI blev opfattet som en kronisk tilstand kunne det virke motiverende 

for livsstilsændringer. På samme vis viste fundene i studie nr. 18, at det at blive ramt af 

MI kunne være motiverende for livsstilsændringer, og for nogle kunne det tilskynde til 

at sætte nye grænser. Motivation indgik også i studie nr. 19, som er foretaget 1-2 år efter 

MI. Her så det ud til, at MI havde vækket appetitten på livet og at appetitten på livet 

blev opfattet som den motiverende kraft.                                                                                                         

I studie nr. 14 anvendte kvinder støtte fra netværk til at få styrke til at tro på egen 

kapacitet, mens mænd i højere grad stolede på eget initiativ og evne til selv at erhverve 

sig viden.  

Flere fund viste, at mestring kunne være en kamp for at opretholde tabt tiltro til sig selv 

(nr. 2, 3, 11). I studie nr. 9 beskrev fundene, at de interviewede forsøgte at opretholde 

troen på sig selv til trods for følelser af angst, frustration og tristhed. I lighed hermed 

beskrev andre fund, at deltagerne kunne være følelsesmæssigt påvirkede under 

tilpasningsprocessen. De kunne være mere labile (nr. 1), og mere irritable og mindre 

tolerante end før (nr. 7, 12). Følelser af frustration og vrede kunne forekomme, hvis 

deltagerne mente, at de havde levet sundt og alligevel var blevet syge (nr. 7, 9).  

Daglige aktiviteter mestredes ved at gennemtænke og planlægge handlinger (nr. 16). 

Mestring af dagligdagen blev i studie nr. 14 beskrevet som en kamp for kontrol ved at 

forhandle med sig selv, ved forsøg på at stole på egne evner, ved forandring i 

holdninger og adfærd, og ved at tage egne beslutninger. 

 35



En måde, der blev mestret på, var minimering af betydningen af MI, hvilket blev tolket 

som et forsøg på at opretholde troen på sig selv (nr. 9, 15). Dette kunne relateres til, at 

nogle ikke ønskede at reflektere overdrevent (nr. 9, 11) og til, at andre undgik at gruble 

for meget over deres situation (nr. 15). I lighed hermed beskrev fundene i studie nr. 16, 

at kvinderne bevidst benyttede sig af afledningsmanøvrer for at komme til at tænke på 

noget andet. 

Fund i studie nr. 10 viste, at nogle mestrede deres situation ved at tale om den, mens 

andre ikke ønskede at tale for meget om den. Mænd i dette studie viste sig at have større 

behov for at tale om hændelser i deres sygdomsforløb end om selve måden, de mestrede 

på. Dette blev tolket i retning af, at de havde vanskeligt ved at reflektere over måder at 

mestre på, hvilket blev tolket som tegn på en undvigelsesmanøvre. At have en religiøs 

tro og at anvende humor kunne være andre måder at tackle situationen på (nr. 11).  

Fire af studierne havde beskæftiget sig med forskelle mellem mænd og kvinders måde 

at mestre på. Brink et al. (2006, p. 409) (nr. 15) udtrykte:  

                  ”Women struggle with illness, while men more often struggle against them.”  

De fremførte, at de mænd og kvinder, de undersøgte, havde samme opfattelse af 

sygdommen og benyttede de samme mestringsstrategier, men at det så ud til, at kvinder 

viste større evne for at tilpasse sig konsekvenserne af MI. Derimod syntes mænd at have 

en alt eller intet tilgang til deres identitet. 

At kvinder skulle have lettere ved at tilpasse sig MI, modsvaredes af fund i studie nr. 9 

og 11. Her blev mændene beskrevet som værende mere aktive i forhold til sygdommen 

og de havde foretaget livsstilsændringer, som bevirkede, at de havde fået det bedre. 

Ligeledes vurderedes mændene mere villige til at ændre roller end kvinder. For kvinder 

var det vigtigst at opretholde deres roller som omsorgsgivere i hjemmet. 

Begge parter, i studierne 9 og 11, havde generelt et positivt syn på deres situation og på 

fremtiden, men hvor mændene ved den opfølgende telefonsamtale 3-8 måneder efter MI 

fortsat gjorde fremskridt, oplevede kvinderne ikke den forventede bedring. De var 

stadig følelsesmæssigt påvirkede og nogle var vendt tilbage til gamle mønstre. Dette 

blev tolket som om, at kvinder i højere grad end mænd følte at det var deres skæbne at 

have fået et MI og at det var en situation, de kun havde lille kontrol over (nr. 11).  
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At søge støtte og bekræftelse 

Flere af fundene viste, at personer, der var ramt af MI, havde stort behov for hjælp og 

støtte (nr. 1, 7, 9, 12, 13). Støtte fra ægtefælle eller andre nære familiemedlemmer blev 

anset for at være af størst betydning (nr. 2, 12). Især var følelsesmæssig støtte vigtig de 

første dage efter udskrivelse (nr. 1, 5). 

Fundene i studie nr.11 illustrerede, at deltagerne kunne have forskellige oplevelser af at 

modtage støtte. Nogle havde positive oplevelser, mens andre oplevede støtten som 

overdreven, mens andre igen ville have ønsket mere støtte. I flere studier oplevede 

deltagerne ikke at få tilstrækkelig støtte, hvilket kunne medføre følelser af øget 

usikkerhed (nr. 2, 5, 13, 17).  

At søge støtte kunne tolkes som en måde at mestre sin situation på (nr. 16). Dette kunne 

dog medføre konflikter, for, mens deltagerne på den ene side havde behov for 

bekræftelse (nr. 4, 13, 18, 21) kunne den hjælp og støtte, de modtog, blive oplevet som 

overbeskyttelse. Overbeskyttelse kunne komme til udtryk ved øget kontrol fra de 

pårørende, hvilket kunne føre til irritation og vrede, hvilket kunne betyde følelser af 

afhængighed og ubrugelighed (nr. 3, 5, 9, 10, 19). På lignende vis fremførte fund i 

studie nr. 7, at konflikter i forbindelse med overbeskyttelse kunne underminere 

deltagernes selvværd og i studie nr. 14, at overbeskyttelse kunne komme til udtryk i 

konfliktfyldt kommunikation. Denne problematik betegnede Kristofferzon et al. (2007, 

p. 396) (nr. 14) som: ”The ambiguous network,” refererende til, at netværket ikke altid 

kun var støttende, men også kunne være belastende og derfor være en hindring for 

recovery.  

Især kvinder udtrykte behov for at bevare deres roller som omsorgsgivere, hvilket var 

indbefattet af et ønske om at beskytte deres nærmeste. Dette sås ved forsøg på at skjule 

eventuelle helbredsproblemer, hvilket kunne betyde, at de ikke selv fik hjælp hertil (nr. 

9, 13). Et ønske om at beskytte de nærmeste kunne også blive udtrykt ved udsagn om, at 

MI havde været en større belastning for de pårørende end for dem selv (nr. 12).  

I studie nr. 13, beskrev fundene, at kvinder kunne opleve spændinger mellem de 

forventninger, de havde til sig selv og de forventninger, de følte andre havde til dem. 

Dette kunne relateres til fund i studie nr. 9, der afslørede, at det var vigtigt, at blive set 

på, som en, der ikke var invalid og som en, der var i stand til at mestre sin situation. I 

studie nr. 17 var kvinder, der var belastede af omsorgsopgaver i hjemmet før MI, 
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yderligere stressede over ansvaret for familiemedlemmer. Konsekvensen kunne være, at 

de blev isoleret, da socialisering med familie og venner kunne opleves som 

anstrengende (nr. 5, 19). 

Forskerne i studie nr. 14 fandt, at der var forskel på den hjælp mænd og kvinder modtog 

fra deres netværk. Kvinder modtog især praktisk hjælp fra familie og venner, mens 

mænd hovedsagligt fik hjælp til livsstilsændringer fra deres partnere. Kvinder kunne 

have store netværk, der oftest var støttende, men nogle gange krævende og 

overbeskyttende, mens mænd havde mindre og løsere tilknyttet netværk, der ofte var 

meget støttende.  

Et andet vigtigt netværk bestod af ledere og kolleger på arbejdspladsen (nr. 7). Støtten 

fra dem kunne opleves at være god og af stor betydning (16, 19), men den kunne også 

opleves kortvarig og på sigt føre til oplevelse af at blive udelukket (nr. 9, 21).  

Samvær med medpatienter kunne være givende, både under indlæggelsen og ved 

rehabiliteringsprogrammer efter MI. At dele viden og sammenligne sig med 

medpatienter eller andre ligestillede var vigtigt (nr. 9, 11, 13, 14, 18, 19). Andre gav 

dog udtryk for ikke at have lyst til at være i grupper med medpatienter i HR, hvilket 

kunne betyde at de ikke deltog og derfor ikke fik den støtte, de havde behov for (nr. 9, 

17). 

Flere fund beskrev, at der kunne være problemer med mangel på støtte og forståelse fra 

sundhedspersonalet (nr. 1, 7, 20). Budskaber kunne være svære at forstå (nr. 10) og 

frustrationer kunne opstå, når handlinger ikke hjalp (nr. 13). Kvinderne i studie nr. 13 

måtte stræbe efter at blive hørt, hvilket kunne sidestilles med fund i studie nr. 2, hvor 

kvinderne måtte finde en stemme i kampen for at blive hørt. Deltagerne så 

sundhedspersonalet som eksperter, de havde brug for, men som ikke altid tog dem 

alvorligt, hvorfor de følte sig overset (nr. 18). Dette kunne få den konsekvens som 

beskrevet af Johansson & Ekebergh (2006, p. 104) (nr. 4):   

              ”that the health process of women with MI seems to be impeded by the offer of    
               false participation of healthcare.”                       
Især kvinder kunne opleve at deres symptomer ikke blev taget seriøst af læger, hvilket 

bekræftede dem i, at sygdommen blev opfattet som en sygdom for mænd (nr. 13). 

Problemet var, at mangel på bekræftelse kunne betyde utilfredsstillede behov (nr. 21) og 

som det konkluderedes i studie nr. 4, kunne det betyde, at recovery blev vanskeliggjort. 
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At forsone sig med MI   

Fund i studie nr. 1 beskrev om gradvis bedring blandt de undersøgte kvinder i de første 

uger efter MI. Allerede efter to uger havde kvinderne større tiltro til sig selv og 

fremtiden, mens de efter tre uger følte sig stærkere og mere fortrøstningsfulde.                                             

To til tre uger efter udskrivelse oplevede disse kvinder en bedring i deres helbred, samt 

en større tiltro til sig selv og fremtiden. Den værste træthed og frygt for døden begyndte 

at lette (nr. 1). Dette støttedes af studie nr. 5, som viste, at kvinder, som blev interviewet 

fem uger efter MI, var ved at finde sig til rette i den nye situation, idet de følte sig fysisk 

bedre, havde reetableret deres daglige rutiner og kunne socialisere sig med andre.  

Det at nå til forsoning med MI så ud til at være en proces, der var individuel og som 

kunne variere over til. I de studier, der var foretaget i tiden fra en til seks måneder efter 

MI, var recovery karakteriseret af beskrivelser af at være på vej til at finde ny holdning i 

livet (nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). I studie nr. 2 afslørede fundene, at 

kvinderne måtte kæmpe for et nyt selv for at finde sammenhæng. Dette kunne relateres 

til fund i studie nr. 6, der beskrev, at kvinderne seks uger efter MI var i gang med at 

redefinere det normale med henblik på at kunne genoptage uafhængighed og til studie 

nr. 4, hvor deltagernes livsverden, 1-3 måneder efter MI, var domineret af søgen efter 

autonomi. I studie nr. 8 sås på samme måde en bevægelse mod uafhængighed. 

Kvinderne følte sig tvunget til at revurdere deres liv og de måtte kæmpe for at acceptere 

forandringerne og for at genoptage tidligere roller. På dette tidspunkt, 8 uger efter MI, 

kunne opstå en vis accept af, at livet aldrig blev det samme. På lignende vis sås i fund i 

studie 13, at recovery handlede om reintegrering til før-sygdomdomsrollen, som af 

kvinderne oplevedes både som et ønske og en byrde. Dette kunne relateres til studie nr. 

15, hvor tilpasning 5 måneder efter MI blev beskrevet som rettet mod ”reorientering af 

det aktive selv.” Det aktive selv var truet, og at kunne reorientere dette var centralt for 

recovery.  

I fundene i studierne nr. 9 og 11 sås indenfor det første halve år en vis optimisme hos 

deltagerne. De forsøgte at genvinde tabt tiltro og at få det bedste ud af hver dag. I lighed 

hermed afslørede fundene i studie nr. 14, hvor deltagerne blev interviewet 4-6 måneder 

efter MI, en stadig stræben efter balance i dagliglivet. En balance som skulle opnås 

mellem problemer, som kunne opstå ved truslen mod det vanlige liv, egne fejl, 
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ufølsomhed fra netværk og mellem ressourcer som tro på sig selv, succesfulde 

strategier, samt et støttende netværk.  

8-9 måneder efter MI, blev recovery, ifølge forskerne til studie nr. 18, opfattet som en 

kamp for reorientering. Deltagerne havde på det tidspunkt inkorporeret nye indsigter og 

fået nye værdier. Dette indebar, at de havde opnået balance i forhold til sig selv og 

andre, og nogle havde fundet motivation for ændringer. Deltagerne viste en vilje til at 

leve, og aktiv beslutningstagning syntes at være af vital betydning for succesfuld 

recovery. De oplevede, at de havde gennemgået en tid, hvor de var blevet tvunget til 

omprioritering for at opnå kontrol over deres situation.   

Fundene i studie nr. 20, 2-25 år efter MI, beskrev, at det havde været nødvendigt at 

forsone sig med MI for at opnå velbefindende. Ved forsoning mellem kroppen og 

sygdommen havde deltagerne opnået harmoni i deres livsverden. Det var en proces, der 

var sket over tid og som førte til nye muligheder og øget tro på livet. 
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Præsentation af syntese                                                                                                                                  

Som beskrevet i metodeafsnittet er syntesen bygget op om en integration af det 
betydningsfulde fund eller nøglebegreb, som Tobin (2000) har formuleret som getting 
back to normal, med betydningsfulde fund i de øvrige studier. Dette er resulteret i 
følgende figur og tekst.  
 
 
Figur 1. Konsekvenser af et spændingsforhold ved recovery efter MI 
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Tilbage til det normale – frem mod det ændrede 
Et spændingsforhold af betydning for recovery efter MI  
 

Nøglebegrebet getting back to normal fra Tobin’s (2000) studie er relateret til recovery 

efter MI. Meningen hermed er udtrykt i følgende citat: 

”….getting back to normal meant a newly defined normal, a normal with 
some modifications and resuming independence” (Tobin 2000, p.16). 

 

Dette indikerer, at recovery efter MI både er indbefattet af en stræben efter at ”vende 

tilbage til det normale” og af udfordringer, der går på at måtte foretage ændringer i 

forhold til sygdomssituationen. Ifølge Tobin (2000) består udfordringerne i at måtte 

redefinere og modificere det normale for at kunne genoptage vanlig uafhængighed. Heri 

synes der at gemme sig et spændingsforhold, idet det ser ud som om, at de 

sygdomsramte bliver trukket imod at opretholde sin normalitet, mens de på samme tid 

er trukket imod at måtte erkende den ændrede virkelighed.  

I sig selv må der vurderes at være noget spændingsfyldt i det modstridende forhold, der 

ligger i at stræbe efter det, der var normalt, hvilket ikke er muligt, i og med at 

virkeligheden er ændret.  

Personer, der har været ramt af MI, ser derfor ud til at være i en spændingsfyldt 

situation, som de må agere i, og som har konsekvenser for forløbet af recovery. Denne 

situation er illustreret i figur 1. 

At blive ramt af MI kan opleves som en trussel på livet, der medfører stor usikkerhed i 

forbindelse med den recovery, der følger efter MI. 

At gennemleve recovery er en proces, der er karakteriseret af bestræbelser på at 

integrere sygdommen i det daglige liv. Bestræbelser, der går på at finde balance i 

dagliglivet, og som er drevet af et ønske om at opnå uafhængighed, sikkerhed og 

normalitet. I forhold til ønsket om at opnå normalitet går bestræbelserne ud på at finde 

balance i den spændingsfyldte situation, der er mellem at stræbe efter det normale og at 

måtte erkende den ændrede virkelighed. 

”At vende tilbage til det normale” kan relateres til at ønske sig tilbage til den vanlige 

situation før MI. Heroverfor handler det om at måtte erkende, at virkeligheden er ændret 

og om at tilpasse sig de forskellige tab, som det at blive ramt af MI kan medføre. Det 

være sig tab af den pålidelige krop, tab af identitet, tab af autonomi, tab af kontrol og 

tab af tro på sig selv, hvilket kan føre til begrænsninger i det daglige liv. Tilpasningen 
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hertil handler om at lære at leve med de begrænsninger, der måtte opstå for den enkelte. 

Dette indebærer bestræbelser på at opretholde eller genvinde den mistede tro på sig selv 

og om at få kontrol over de oplevede begrænsninger. Den mistede tro på sig selv kan 

være en følge af, at det aktive selv er truet. En genvinding af troen på sig selv drejer sig 

således om at kunne reorientere det aktive selv. 

”At vende tilbage til det normale” kan relateres til bestræbelser på at opretholde de 

normale roller. Kvinder er ofte særligt knyttet til deres rolle som omsorgsgivere for 

familien. De kan være så fokuseret på at vende hurtigt tilbage til vanlige gøremål i 

hjemmet, at det for nogle efter en tid kan blive en byrde. En byrde, der kan være 

begrundet i det pres, der kan ligge i at have det vanlige ansvar for familien, samtidig 

med at skulle drage ekstraordinær omsorg for sig selv. For mænd er det typisk at 

prioritere at vende tidligt tilbage til aktiviteter uden for hjemmet, især er genoptagelse af 

det vanlige arbejde af stor betydning.  

På kort sigt kan stræben efter de normale roller være positivt i forhold til at bevare sin 

integritet og til at få kontrol over sin livssituation, men for nogle bliver det på længere 

sigt en belastning. Ønsket om at vende tilbage til vanlige roller er tegn på en vis 

benægtelse. At tro på at kunne vende tilbage til det normale er udtryk for en 

undvigelsesmanøvre, der kan tolkes som manglende ansvar for egen livssituation. 

”At vende tilbage til det normale” kan relateres bestræbelser på at opretholde 

normalitet, hvilket er en måde at mestre den spændingsfyldte situation på. En måde, der 

er rettet mod at holde fast i det, der var og at se fremad. En sådan måde at mestre på kan 

komme til udtryk i forsøg på at minimere konsekvenserne af MI. At minimere svarer til 

at nedtone alvorligheden af sygdomssituationen, hvilket kan betyde moderate ændringer 

i eksempelvis livsstil.  

Det problematiske i minimering ses af følgende citat:  

”While this (minimization) is likely to be helpful in terms of mood, self-
esteem and adjustment in the short term, it is a struggle and challenge in 
the longer term” (White et al. 2007, p. 284). 
  

Dette kan relateres til, at der for nogle ser ud til at være en sammenhæng mellem den 

opfattelse, som de har af sygdomssituationen og den tilpasning, som de foretager hertil. 

Hvis MI primært anses for at være en akut hændelse, kan det føre til, at konsekvenserne 

af sygdommen minimeres, hvilket for nogle kan betyde, at de ikke finder det nødvendigt 

at foretage radikale ændringer i deres liv. Hvis det at have været ramt af MI derimod 
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opfattes som en kronisk tilstand, kan det virke fremmende på erkendelsen af, at livet 

ikke bliver det samme igen og være motiverende for mere radikale ændringer.  

Ovenstående illustrerer de spændinger, der kan være mellem ønsket om at bevare sin 

normale integritet og kravet om at skulle tilpasse sig de ændringer, som sygdommen 

måtte indebære. 

Som beskrevet i Tobin’s (2000) citat handler det ”at vende tilbage til det normale” om 

at redefinere det normale, hvilket kan suppleres af følgende citat, der viser, at recovery 

drejer sig om at finde tilbage til et ideal af det normale:  

”…reconciliation means having to re-establish a healthy relationship with 
oneself, one’s   life and one’s body and to find a way back to an ideal of 
“normal” life” (Johansson et al. 2003, p. 233). 

 

Nogle klarer recovery uden de store problemer og på kort tid. Andre derimod bliver 

fastholdt i en periode i de spændinger, der ligger i at stræbe efter det normale. Det er 

som om, de er fanget imellem disse spændinger, hvilket har den konsekvens, at 

recovery bliver forlænget. 

Den spændingsfyldte og dermed usikre situation ser ud til at kunne udløse 

følelsesmæssige reaktioner i form af vekslende følelser af optimisme og pessimisme. 

Disse følelser er typisk knyttet til en manglende tro på sig selv, til fysisk formåen og til 

graden af succes med livsstilsændringer. Eksempelvis ser træthed og triste tanker ud til 

at være tæt forbundne med hinanden. I lighed hermed kan oplevelse af symptomer fra 

hjertet være en stressfaktor, som kan føre til langvarig angst.  

For nogle bliver denne situation så vanskelig, at de føler sig nødsaget til at give op. 

Medvirkende årsager hertil er manglende bedring af helbredssituationen og manglende 

succes med livsstilsændringer. Herved kan der opstå et pessimistisk syn på fremtiden og 

en laden stå til overfor de begrænsninger, hjertesygdommen måtte give. Disse personer 

ser ud til at vende tilbage til tiden, som den var lige efter, at de var udsat for MI. 

Den krævende situation, som den her nævnte spændingstilstand medvirker til, betyder, 

at de fleste personer, der har været ramt af MI, har behov for støtte og bekræftelse i 

mere eller mindre grad.  

”At vende tilbage til det normale” kan relateres til et ønske om at opretholde de vanlige 

relationer. Dette kan være vanskeliggjort af, at mens de sygdomsramte på den ene side 

ønsker at bevare de normale relationer, så kan de på den anden side være nødt til at 

 44



ændre dette på grund af behovet for hjælp og støtte. Samtidig med at måtte modtage 

hjælp og støtte kan de have et udtalt behov for at bevare den vanlige uafhængighed.  

De nærmestes bekymringer kan føre til øget kontrol, hvilket af den syge kan opleves 

som overbeskyttelse, hvilket kan være en belastning, der på sigt kan resultere i følelser 

af afhængighed og ensomhed hos begge parter.  

Disse spændinger kan føre til konfliktfyldte relationer med det sociale netværk, hvilket 

kan komplicere recovery for den sygdomsramte.  

Relationen til sundhedspersonalet kan også være problematisk, hvilket ses af oplevelser 

af ikke at blive set og hørt. Dette kan føre til manglende bekræftelse og utilfredsstillede 

behov, hvilket kan komplicere recovery yderligere. 

 

Som vist i ovenstående er det normale knyttet til livet, som det var før sygdommen, de 

vanlige roller og relationer. Det er ligeledes vist, at mestring af den spændingsfyldte 

situation afhænger af den enkeltes opfattelse af sygdommen og dennes oplevelser af 

helbredstilstanden, samt at den situation kan være ledsaget af psykosociale belastninger.  

Bestræbelser på ”at vende tilbage til det normale” er en måde at mestre en situation på, 

som er effektiv for at kunne bevare integritet og kontrol på kort sigt. Ved effektiv 

mestring skal forstås det, ”man” gør, som er hensigtsmæssigt for følelsesmæssigt at 

kunne klare den spændingstilstand, der kan opstå ved recovery efter MI. 

Derimod kan kravet om at skulle ”erkende den ændrede virkelighed ” føre til ineffektiv 

mestring på kort sigt. Dette skal ses i forhold til, at den ændrede situation med 

usikkerhed på grund af tab af kontrol, upålidelig krop, trussel på det aktive selv og 

afhængighed af omgivelserne kan være så svær at holde ud, at krav om yderligere 

ændringer er belastninger, som der opgives at gøre noget ved. Dette kan vise sig ved 

laden stå til eller afventende holdning til ændringer. 

Hvis bestræbelserne på ”at vende tilbage til det normale” fortsætter over længere tid 

fører de til ineffektiv mestring, hvilket står over for, at bestræbelser på ”at erkende at 

virkeligheden er ændret,” på længere sigt er en effektiv måde at mestre på. Til disse 

bestræbelser knytter sig forhold som at blive i stand til at tage aktive beslutninger, at 

kunne opretholde gode relationer og være i stand til at foretage radikale 

adfærdsændringer. 
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Dette spændingsforhold ser ud til i en periode at kunne stå i vejen for den udvikling, der 

skal til for at gennemleve recovery på en måde, så der sker forsoning med MI. Som 

konsekvens heraf bliver recovery forlænget. Dette kan påvirke tilskyndelsen for 

ændringer i eksempelvis livsstilsrelateret adfærd, hvilket på sigt kan få negativ 

indflydelse på den hjertesyges helbred. 

 

 

 

Diskussion 

 

Diskussion af resultater 

De med metasyntesen fremkomne resultater har kunnet bidrage til at kompensere for 

den mangel på sammenfattende viden om oplevelser af recovery efter MI, som blev 

problematiseret indledningsvis. 

Gennem syntesen er det vist, at der ved sammenfatning af fund fra de 21 kvalitative 

studier har kunnet udledes viden, som er anvendelig til at give et billede af et 

spændingsforhold af betydning for recovery efter MI. De i syntesen beskrevne forhold, 

der relaterer sig hertil, danner udgangspunkt for den kommende diskussion. 

 

Det dannede helhedsbillede af recovery efter MI, som en individuel, spændingsfyldt og 

tidsmæssigt varierende proces, er på flere måder i overensstemmelse med en teoretisk 

model, der er udviklet af Johnson og Morse (1990). Modellen belyser naturen af 

tilpasningen efter MI og er dannet på baggrund af et grounded theory studie. Herudfra 

er konstrueret en faseteori, som beskriver tilpasning efter MI som en proces, hvor de 

forskellige faser må gennemgås for at kunne reetablere en følelse af kontrol efter MI. 

Processen beskrives som værende af cyklisk natur, idet nogle personer må igennem 

faserne mere end en gang.  

Gennem syntesen er det vist, at recovery efter MI kræver en revurdering af det normale, 

hvilket indebærer, at det normale må redefineres for at nå til forsoning med MI. Dette 

kan sidestilles med Johnson og Morse’s (1990) teori, der netop bygger på det forhold, at 

hver fase kræver gentagne revurderinger og genfortolkninger for at nå til en følelse af 

kontrol over situationen.   
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Det i syntesen afslørede spændingsforhold viser, at når situationen vurderes at blive for 

vanskelig at håndtere, er der tendens til at vende tilbage til det normale, hvilket kan 

manifestere sig ved følelse af tilbageskridt, som kan være ledsaget af pessimisme og 

depressive tanker. At måtte vende tilbage i processen svarer til Johnson og Morse’s 

(1990) resultater, der viser, at nogle efter en tid må opgive den kamp, som det kan være 

at skulle forlige sig og lære at leve med MI. De vender tilbage til et tidligere stadie, hvor 

de må genfortolke deres situation for at blive i stand til at komme videre i processen 

igen. De psykiske reaktioner herpå er ikke en del af modellen, men Johnson og Morse 

(1990) antyder, at de forskellige følelsesmæssige reaktioner efter MI kan forklares ud 

fra det cykliske aspekt ved tilpasningsprocessen. De fund, der ligger til baggrund for 

syntesen, har beskrevet følelser som angst, frustration og tristhed relateret til 

tilbageskridt, samt følelser af håb og tro på fremtiden ved fremskridt i recovery. Dette 

kan repræsentere en vis bekræftelse af Johnson og Morse’s (1990) formodning.  

Til gengæld kan de spændinger, der i syntesen er belyst i relation til støtte fra det sociale 

netværk, bekræftes af Johnson og Morse (1990). De finder, at mens tilpasningen til MI 

på den ene side handler om at blive støttet, handler den også på den anden side om at 

bevare en følelse af sig ”selv,” hvilket fordrer, at der er balance mellem støtte og behov. 

Det i syntesen belyste spændingsfyldte forhold kan relateres til et kvalitativt studie af 

Gregory (2005), der omhandler livet med kronisk hjerte- og tarmsygdom. Heri 

beskrives den spændingstilstand, der kan opstå hos kronisk syge mellem behovet for at 

føre et normalt liv i relation til familien og mellem kravet om at følge de medicinske 

råd. En spænding, der kan være udløst af, at der i trangen til at være normal er 

indbefattet et ønske om ”ikke at være syg.” Dette kan sidestilles med den spænding, der 

er beskrevet i syntesen mellem at ønske sig tilbage det, der var før man blev syg og 

mellem at måtte erkende at virkeligheden er ændret med de medicinske råd, det måtte 

medføre. 

Med syntesen er det synliggjort, at det at stræbe efter normalitet kan have konsekvenser 

for recovery. I lighed hermed finder Gregory (2005) i sit studie, at søgen efter 

normalitet kan blive af betydning for, hvordan mennesker responderer på kronisk 

sygdom indenfor familien. Denne søgen er rettet mod at ønske sig normal i forhold til 

andre mennesker og i forhold til, hvordan livet var før sygdommen. Ligesom i syntesen, 

hvor det belyses, at det at vende tilbage til vanlige roller har stor betydning, når Gregory 
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(2005) frem til, at kønsroller og identitet er vigtige faktorer for, hvordan individet og 

familien tilpasser sig til kronisk sygdom. Med Gregory’s (2005) studie er det 

tydeliggjort, at der kan opstå spænding i livet med kronisk sygdom, der svarer til den 

spænding, der ser ud til at kunne opstå i recovery efter MI.  

Det spændingsfyldte forhold kan yderligere forstås ved fundene i et grounded theory 

studie af Dingley et al. (2001), hvor de undersøgte indre styrke hos kvinder i deres 

recovery efter at have fået konstateret IHD. Resultatet af dette studie viser, at det 

grundlæggende psykosociale problem i forhold til indre styrke hos disse kvinder var, at 

de måtte leve med et ”nyt normal.”  På samme måde som vist i syntesen, var det 

nødvendigt at redefinere det normale for at udvikle indre styrke i livet med kronisk 

IHD. Gennem vækst af indre styrke kunne kvinderne orientere sig selv mod deres ”nye 

normalitet.” Dette kan sidestilles med de fund i syntesen, der beskriver nødvendigheden 

af at ”reorientere det aktive selv” for at kunne gennemleve recovery. I Dingley et al.’s 

(2001) studie når de frem til, at vækst i indre styrke er konstrueret af at kunne tillade 

omsorg fra andre, at kunne dvæle ved forskellige steder, det vil sige ikke kun dvæle ved 

sygdommen, at kunne balancere mellem forståelse, mening og valg, at kunne heles i 

nutiden, samt at kunne forbinde sig med fremtiden. Disse fund supplerer med viden, der 

udvider forståelsen af de i syntesen afslørede forhold, som kan være af betydning, når 

personer må agere i det spændingsfelt, der kan opstå mellem det tidligere normale og 

som formuleret her det ”nye normale.”   

 

Som beskrevet i syntesen handler recovery om at mestre den spændingsfyldte situation, 

der kan opstå efter MI. I syntesen har jeg valgt at tolke mestring som noget, der kan 

være effektivt ud fra den forståelse, som fundene lagde op til, nemlig at effektiv 

mestring er det ”man” gør, som er hensigtsmæssigt for følelsesmæssigt at kunne klare 

den spændingstilstand, der kan opstå ved recovery efter MI. Denne forståelse svarer til 

det resultat, som Miller (2000, p. 24) når frem til i sin analyse af teorier om mestring af 

kronisk sygdom, der viser, at effektiv mestring beror på en persons mestringsadfærd. Ud 

fra dette syn på mestring er denne effektiv, hvis den benyttede adfærd tjener til at løse 

de ubehagelige følelser, som er associeret med trussel og/eller tab, hvis den bevarer 

individets integritet, hvis den bevarer individets evne til at fungere effektivt i relationer 

og roller, samt opretholdelse af et positivt selvværd. Denne forståelse må vurderes at 
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være i overensstemmelse med de forhold i syntesen, som er illustreret i den model, som 

er vist i figur 1.   

Et sådant syn, der bygger på mestring som relateret til individets adfærd, kan imidlertid 

anfægtes. Benner og Wrubel (2001, s. 87) går imod en sådan forståelse, idet de, ud fra et 

fænomenologisk syn, ser muligheder for mestring som bestemt af de forhold, som en 

person på baggrund af sine bekymringer, anliggender, baggrundsbetydninger, 

færdigheder og vaner opfatter som stressende. Dette betyder, at mestring ikke kan 

vurderes på graden af effektivitet, men altid skal forstås som nyttig ud fra de 

muligheder, en person har (ibid.).  

Til trods for disse anfægtelser synes det at give god mening at se på mestring som 

noget, der kan være af mere eller mindre værdi, så længe det relateres til den enkeltes 

situation. Dette skal forstås på den måde, at det altid må ses i relation til, at det, der kan 

være effektivt og værdifuldt for den ene på et givet tidspunkt, ikke nødvendigvis er det 

for den anden. 

At recovery efter MI, som vist i syntesen, kan være karakteriseret af spændingsforhold, 

kan bekræftes med Delmar et al.’s (2005) forskning af 18 personer med kronisk 

sygdom, hvoraf de seks, havde været ramt af MI. Ligesom i syntesen finder de frem til, 

at tiden efter konstatering af kronisk sygdom kan være præget af spændinger. Ud fra et 

eksistentialistisk filosofisk perspektiv tolker de, at mestring handler om at tilpasse sig på 

en måde, så det bliver muligt at komme i harmoni med sig selv. Dette sker ved en 

proces, hvor personerne svinger mellem håb og tvivl, samt mellem følelser af kontrol 

over sig selv og tab af kontrol i en periode. Hertil er knyttet følelser af usikkerhed, 

angst, frustration og svære valg, som det kan være påkrævet at få hjælp og støtte til.  

De psykiske og sociale belastninger, der er i syntesen er beskrevet i relation til det 

fundne spændingsforhold er at sidestille med de af Delmar et al. (2005) beskrevne 

følelsesmæssige reaktioner og behov for social støtte. Dette bekræfter den relation, som 

er vist i syntesen mellem det spændingsfyldte forhold og psykosociale belastninger.  

På samme måde, som tolket i syntesen, beskriver Antonovsky (2000) om 

spændingstilstande som en følge af sygdom. I hans forståelse ses spænding som et 

forhold mellem en erkendelse af et uopfyldt behov og mellem et stillet krav, som man 

bliver nødt til at opfylde, hvis man vil nå et mål (ibid. s. 146).  
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Dette giver god forståelse for det fundne spændingsforhold ved recovery efter MI, idet 

ønsket om at vende tilbage til det normale kan tolkes som et uopfyldt behov, mens 

erkendelse af den ændrede virkelighed er et krav, som man er stillet overfor og som man 

må opfylde, hvis man vil bevare et godt helbred. Hvordan den situation klares, afhænger 

ifølge Antonovsky (2000) af, om spændingen bedømmes som stress. Hvis en person står 

overfor en stressfaktor, vil denne vælge den mestringsstrategi, som ser ud til at være 

mest egnet til at håndtere den stressfaktor, som vedkommende står overfor (ibid. s. 154). 

Omsættes denne forståelse til syntesens spændingsforhold, må det betyde, at hvis 

spændingerne opleves som stressende, så kan den stræben efter det normale, som 

syntesen viser, være en egnet strategi, der gør den spændingsfyldte situation til at 

håndtere her og nu.  

Stræben efter det normale kan altså opfattes som en egnet mestringsstrategi, der, som 

vist i syntesen, handler om at generobre sin tidligere normalitet. Dette kan også relateres 

til Miller (2000, p. 29), der redegør for, at stræben efter følelse af normalitet er en 

opgave, der er kendetegnende for mestring hos kronisk syge. Denne opgave er 

karakteriseret af minimering, som tjener til at holde sygdommen under kontrol og ude af 

syne for omgivelserne. Dette ses også i syntesen, hvor minimering er beskrevet som en 

måde at nedtone betydningen af sygdommen på, hvilket er en hjælp på kort sigt, men 

medfører en kamp på længere sigt.  

Af syntesen bliver det tydeligt, at recovery kræver en revurdering af det normale. Dette 

kan sammenholdes med Miller (2000), der beskriver revurdering som værende 

indeholdt i en proces af normalisering, som anvendes af kronisk syge og deres familier. 

Denne proces indbefatter en mental revurdering af evner og funktioner og er rettet mod 

at gøre situationen håndterbar og normal. Når syntesen viser, at denne form for mestring 

har til formål at gøre det muligt at se fremad, kan det sidestilles med, at normalisering, 

ud fra før nævnte forståelse, kan tjene til at støtte håbet hos kronisk syge. 

Med syntesen er det berørt, at der bag denne måde at mestre på ligger en vis benægtelse 

og ansvarsforflygtigelse for egen situation. At stræbe efter det normale er udtrykt som 

en undvigelsesmanøvre. Dette er i lighed med den tilgang, som kronisk syge har til 

mestring og som kan manifestere sig som henholdsvis tilnærmelses- og 

undvigelsesadfærd (ibid. p. 25). Til undvigelsesadfærd hos kronisk syge knytter sig 

minimering og benægtelse, hvilket er i overensstemmelse med den adfærd, som 
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personer, der har været ramt af MI, kan benytte sig af, så længe de søger mod det, der 

var det normale. Miller (2000) vurderer, ligesom i syntesen, at en sådan adfærd er mest 

effektiv på kort sigt. 

Tilnærmelsesadfærd hos kronisk syge inkluderer tackling, årvågen fokusering og 

følsomhed overfor de med sygdommen givne udfordringer. Denne skulle være mere 

effektiv på lang sigt, men kan til gengæld på kort sigt indebære problemer med udtalte 

bekymringer og angst (ibid.). Ud fra de fund, der ligger bag syntesen, er denne adfærd 

tilsyneladende ikke så udtalt ved recovery efter MI som undvigelsesadfærd. Det er dog 

vigtigt, som Miller (2000) bemærker, ikke at tillægge en person en bestemt adfærd, idet 

hendes analyse har vist, at adfærdsformer hos kronisk syge kan veksle afhængig af den 

givne udfordring.  

Set i lyset af den viden, som er frembragt med Miller (2000), bliver det tydeligt, at de 

udfordringer og måder at mestre på som er beskrevet i syntesen, kan sidestilles med 

forhold, der kendetegner mestring af kronisk sygdom. I de fund, der danner baggrund 

for syntesen, så det ud til at være personer, der opfattede deres tilstand som akut og 

overvindelig, som primært benyttede sig af stræben efter det normale og minimering 

som mestringsstrategier, men her er det synliggjort, at denne strategi også anvendes for 

kroniske syge.  

Med sin sygeplejefaglige tilgang til forståelse af mestring, berører Miller (2000, p. 26) 

betydningen heraf for klinisk praksis. Hun hævder, at det, i forbindelse med formidling 

af viden, kan være vigtigt at medtænke mestringsadfærd. Så længe en person 

overvejende benytter sig af undvigelsesadfærd, er vedkommende ude af stand til at 

indtage de store mængder information. Hvis denne skal forholde sig til en stor mængde 

viden vil dette ydermere kunne virke mindskende for evnen til mestring. Modsat 

betyder tilnærmelsesadfærd, at personen har brug for en stor mængde viden. Dette 

betyder, at hvis denne oplever ikke at få den fornødne viden, kan det føre til øget angst 

og formindsket evne for mestring.  

Selvom det kan være hensigtsmæssigt, at sundhedspersonale medtænker viden om en 

persons mestring, fremsætter Miller den betragtning, at det på den anden side ikke forud 

bør vurderes, hvor vidt en mestringsadfærd er værdifuld eller ej, da en adfærd, som er 

hensigtsmæssig for den ene, ikke nødvendigvis er det for den anden (ibid.).  
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Når det, som belyst i syntesen ofte er mestring, der er relateret til undvigelsesadfærd, 

der kendetegner recovery efter MI, kan den utilstrækkelige viden og støtte fra 

sundhedspersonalet, som mange oplever, måske forstås i lyset heraf. Så længe personer 

befinder sig i den beskrevne spændingstilstand tyder det på, at de ikke er klar til at 

forholde sig til den nye viden eller til at tilgodese de krav om radikale 

adfærdsændringer, som de ofte bliver stillet overfor af sundhedspersonalet. På den 

anden side kan det manglende udbytte af HR også tænkes at være tegn på en mere 

tilnærmelsesorienteret adfærd, idet de personer, der benytter sig heraf, kan have behov 

for større mængder af viden og støtte end de oplever at få. 

Så længe patienterne mestrer den spændingsfyldte situation ved brug af 

undvigelsesadfærd, ser det ud som, at sundhedspersonalet, der varetager HR, med fordel 

kan være tilbageholdende med formidling af viden for tidligt og i for stor mængde. På 

den anden side viser de fund, der ligger bag metasyntesen, at personer kan efterspørge 

viden og bekræftelse fra sundhedspersonale, også i perioden lige efter MI. Med 

syntesen er det vist, at recovery for nogle kan blive forlænget. Det tyder derfor på, at der 

er behov for såvel en tidlig, men også en længerevarende indsats, som afpasses til den 

enkeltes behov. At der for nogle kan være behov for en længere varig indsats, kan være 

problematisk i forhold til de danske tilbud. Da den danske rehabiliteringsindsats ikke 

registreres, er der ikke overblik over længden af de danske 

hjerterehabiliteringsprogrammer, men som eksempel er programmet, hvori Meillier’s 

(2007) intervention til social differentiering af HR indgår, af en længde på 6-8 uger. Set 

i denne metasynteses perspektiv synes dette tilbud at være for kortvarigt, men da der i 

Meillier’s intervention er lagt vægt på opfølgning hos egen læge og en opfølgende 

samtale på sygehuset et år efter, ser der ud til at være taget højde herfor.   

I indledningen er der lagt op til, at der kan være særlige psykosociale forhold i 

tilknytning til recovery, som ud over selve interventionen kan have betydning for 

patienternes udbytte af HR. Det med syntesen synliggjorte spændingsforhold er et 

forhold, som hvis det bliver længerevarende, er ledsaget af psykosociale belastninger. 

Den spændingsfyldte situation har betydning for forløbet af recovery, hvilket ser ud til 

at kunne indvirke på patienternes evne til at forholde sig til de informationer og 

ændringer, som de er stillet overfor. Denne viden må derfor formodes at kunne bidrage 

med øget forståelse for de særlige forhold, der kan være på spil ved recovery efter MI.  
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Sammenfattende kan konkluderes på denne diskussion af mine fortolkninger i syntesen, 

at flere af disse er blevet bekræftet. Det i syntesen anlagte perspektiv på mestring er dog 

blevet anfægtet. Samtidig har flere af referencerne kunnet udvide forståelsen af mine 

tolkninger og det er på baggrund af den teoretiske belysning blevet mulig at relatere 

fundene til klinisk praksis. 

 

Diskussion af metode 

Valget af metasyntese som metodisk tilgang til denne undersøgelse har været relevant, 

idet den har været egnet til at afsløre viden om det fundne spændingsforhold af 

betydning for forløbet af recovery efter MI. At dette forhold er blevet synliggjort, er et 

resultat af sammenfatningen af fund fra de 21 artikler, hvilket ikke ville have været 

muligt at se ud af fund fra en eller få artikler.  

Dette må vurderes at være den store styrke ved denne metasyntese, men med i 

bedømmelsen af værdien af de producerede resultater hører en vurdering af de 

svagheder og styrker, der er relateret til den anvendte metode. En vurdering, som kan 

tænkes at være relevant for en eventuel beslutning af, om resultaterne kan være 

anvendelige i klinisk praksis. 

Anvendelse af metasyntese som metode er en induktiv tilgang, hvilket betyder at der 

lægges vægt på en sammenvævning af stykker af information til et sammenhængende 

mønster (Polit & Beck 2006, p. 40). Dette har her bevirket at jeg har stillet mig åben 

overfor, hvad der trådte frem i processen, men dette har også været en udfordring. Valg 

og fravalg har præget hele processen, fra litteratursøgningen til måden, hvorpå jeg har 

valgt at analysere og integrere resultaterne. 

I det følgende er lødigheden af metasyntesens resultater søgt vurderet i lyset af de fire 

faser i processen, som undersøgelsen af problemstillingen har bestået af.  

I forhold til søgefasen skal vurderingen af resultaterne ses i lyset af søgeprocessen og af 

karakteren af datamaterialet. 

Et af de problemer, der eksisterer i forbindelse med søgning af kvalitativ litteratur i de 

sundhedsfaglige databaser, er den forskelligartede indeksering af kvalitative studier 

(Sandelowski & Barroso 2007). Studierne er ikke altid indekseret efter metode, og der 

skal flere søgeord til at dække et felt. Dette problem er her søgt imødegået ved 

anvendelse af en stor variation i søgeord, som er kombineret på flere måder. På 
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baggrund af gentagne søgninger, ser der ud til at være nået en vis datamætning på 

området med et stort datamateriale til følge. Bearbejdning heraf har været et krævende 

arbejde og det har undervejs været en udfordring at opretholde de enkelte studiers 

integritet. På trods af afgrænsninger til tre databaser, til en kort søgeperiode på 1½ 

måned og til den årstalsmæssige nedre grænse på 1995 er datamaterialet endt op med at 

bestå af de mange fund, som er præsenteret i de 21 forskellige artikler.  

På grund af de beskrevne begrænsninger kan datamaterialet kritiseres for ikke at være 

tilstrækkelig dækkende for feltet. Ifølge Sandelowski og Barroso (2007, p. 24) er en 

søgning, der ikke er tilstrækkelig udtømmende på et felt, den største trussel mod 

validiteten af en kvalitativ metasyntese. Selv om jeg har søgt at medtage alle artikler, 

som var indekseret i de tre databaser ud fra de satte inklusions- og eksklusionskriterier, 

svækker dette krav i nogen grad resultaterne i denne metasyntese, men af praktiske 

grunde har det, som tidligere nævnt, været nødvendigt at gå på kompromis hermed.  

Inklusion af de mange artikler har både været en styrke og en begrænsning for 

metasyntesen. I overvejelserne omkring datamængden, er fordelene ved at medtage 

mange artikler på et område vejet op imod ønsket om at udføre dybdegående analyser af 

hver artikel. Når jeg har valgt 21 artikler er det for at styrke metasyntesen med en så 

bred viden på området som muligt, men det har haft den konsekvens, at mange af 

fundene ikke er indgået i en dybdegående analyse. En konsekvens, som må vurderes at 

svække metasyntesen, idet der herved kan være gået viden med mange nuancer tabt.  

Denne metasyntese kunne måske med fordel være delt i flere mindre metasynteser, som 

så kunne være sammenfattet til sidst. Sandelowski et al. (1997) anfører, at dette kan 

være en god ide, når der på et område forefindes mere end 10 artikler. Da de 11 af de 

inkluderede studier er baseret alene på kvinders oplevelser, kunne de have været egnede 

for en metasyntese, men en sådan er lavet af Hildingh et al. (2007) på baggrund af de 6 

af studierne. Derimod er der kun to af studierne, der alene beskæftiger med mænds 

oplevelser og fire med ældres oplevelser, hvilket er for få til en metasyntese. Dette er 

yderligere kompliceret af, at det i de studier, som repræsenterer begge køn i alle aldre, 

ikke altid er muligt at udskille fund, som er relateret til et enkelt køn eller en enkelt 

aldersgruppe.  

Resultatet er, at denne metasyntese bygger på oplysninger fra et bredt sammensat 

datamateriale. Dette kan betyde tab af nuancer, der kunne kendetegne en enkelt af 
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grupperne, men til gengæld øges vægten af resultaterne, idet de bygger på oplysninger 

fra 283 personer. 

I forhold til vurderingsfasen skal resultaterne af metasyntesen ses lyset af kvaliteten af 

studierne og af fundene. 

For denne metasyntese har jeg søgt at opnå en høj kvalitet af de inkluderede studier ved 

kun at inddrage ”peer reviewed” artikler. På baggrund af kvalitetsvurderingen er det 

besluttet at sidestille de 21 studier, hvilket har betydning for vurderingen af resultatet af 

metasyntesen.  

Som nævnt er kvinderne overrepræsenteret, i hvert fald bygger mere end 50 % af 

studierne på data fra kvinder, hvilket har den konsekvens, at metasyntesen i lidt højere 

grad afspejler kvinders end mænds oplevelser.  

På lignende vis må der tages forbehold for, at det kan have påvirket resultaterne, at de 

bygger på overvægt af studier fra nordiske lande. At studierne har været foretaget på 

forskellige tidspunkter efter MI har også haft indflydelse på metasyntesens resultater. 

Idet tidsperspektivet er inddraget i analyse og syntese, er der forsøgt at tage højde 

herfor, men der ligger en vis usikkerhed heri, idet flere af studierne lapper over 

hinanden rent tidsmæssigt. Den store aldersspredning, der ligger bag fundene, kan 

vurderes som en styrke, men når syntesen som her bygger på fund fra alle aldre, kan der 

være mistet nuancer, der relaterer sig til en bestemt aldersgruppe. 

De fund, der ligger bag metasyntesen har opfyldt et kriterium om, at de for at skulle 

være egnede til at integrere, skulle være af en høj fortolkningsgrad. Samtidig skulle de 

skulle være troværdige og kunne bidrage med nyt til feltet. Dette synes at repræsentere 

en stor styrke for denne metasyntese. 

I forhold til analysefasen skal resultaterne ses i lyset af den metode, hvor de 

sammenlignelige fund er overført til hinanden mellem studierne. Dette har tydeliggjort 

ligheder og forskelle imellem fundene, hvilket har været værdifuldt, fordi det har 

synliggjort nogle spændinger mellem forhold af særlig betydning for recovery efter MI.  

Svagheden kan være, at der heri ligger en subjektiv vurdering fra min side af, hvad der 

er betydningsfuldt i materialet. 

I syntesefasen er fund fra analysen integreret og fortolket til en ny helhed. Her er det 

væsentligt at påpege, at syntesen er en konstruktion, som repræsenterer min fortolkning 

på i forvejen fortolkede data. Det vil, som Sandelowski og Barroso (2007, p. xvi) 

 55



fremhæver, være tredje gang, der er fortolket på ”rådata.” Dette øger risikoen for bias, 

hvilket er søgt imødegået ved en ekspliciteret forforståelse og ved forsøg på at bevare 

resultaternes kontekst, og dermed de oprindelige studiers integritet. Forsøg på at bevare 

de enkelte studiers integritet igennem processen, blandt andet ved referencer til fund i 

de oprindelige artikler, indgår i bestræbelserne på at øge validiteten.  

Validiteten af selve syntesen skal ifølge Sandelowski og Barroso (2007, p. 18) ligge i 

den fortolkende logik, som er anvendt. Logikken i mine fortolkninger, er forsøgt nået 

ved en argumentation, der bygger på belæg fra de fremanalyserede fund. Dette skulle 

gerne komme til syne ved den konstruerede tekst og ved den figur, der knytter sig hertil.  

Med hensyn til den samlede vurdering af metasyntesens validitet er det af betydning, at 

jeg har været alene om processen. Sandelowski og Barroso (2007) er fortalere for, at der 

er mindst to personer involveret i arbejdet, hvilket gælder både i processen med at 

vurdere artiklerne og i arbejdet med at integrere fundene. Dette har ikke været en 

mulighed her.  

Alt i alt vurderes validitetsbestræbelserne at være udmundet i et arbejde, der er gjort 

gennemskueligt ved nøje beskrivelser af de foretagne procedurer igennem processen. I 

øvrigt er søgeprocessen dokumenteret i en ”audit-trail,” som skal tjene som 

dokumentation for valg og fravalg undervejs. Da denne repræsenterer et omfattende 

materiale, vil den ikke indgå i dette produkt.  

På baggrund af validitetsbestræbelserne må metasyntesen på trods af de her nævnte 

begrænsninger vurderes at have en styrke, så de fremkomne resultater er af en værdi, at 

de kan have potentiale til at få indflydelse på klinisk praksis. 
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Konklusion 

 

Denne kvalitative metasyntese kan bidrage til at kompensere for den påpegede mangel 

på sammenfattende viden om patienters oplevelser af deres recovery efter MI. Ved 

integration af fund fra 21 studier er det blevet muligt at udlede viden, som afslører, at 

patienter i deres recovery efter MI kan være fanget i et spændingsforhold mellem et 

ønske om at vende tilbage til det normale og et krav om at erkende den ændrede 

virkelighed. Til dette spændingsforhold knytter der sig nogle af de psykosociale 

belastninger, der kan ses efter MI. 

Dette spændingsforhold kan få konsekvenser for forløbet af recovery på kort såvel som 

på lang sigt. Tiden efter MI kan være præget af bestræbelser på at vende tilbage til det 

normale, hvilket kan stå i vejen for den revurdering, som erkendelse af den ændrede 

virkelighed kræver. På kort sigt er bestræbelserne på at opretholde tidligere normalitet 

en effektiv måde at mestre på, idet de kan tjene til opretholdelse af integritet og 

muliggøre følelse af kontrol over situationen. På lang sigt kan fastholdelse i at ønske sig 

tilbage til det normale derimod blive en belastning, der kan betyde ineffektiv mestring 

og manglende forsoning med MI. Som konsekvens heraf kan recovery blive forlænget. 

Dette kan influere på tilskyndelsen til at foretage ændringer i eksempelvis livsstil, 

hvilket på sigt kan få negativ indflydelse på den hjertesyges helbred.  

På trods af de begrænsninger, der ligger i datamaterialet fra de oprindelige studier og de 

begrænsninger, der er relateret til den anvendte metode til frembringelse af denne 

metasyntese, er der med metasyntesen dannet et helhedsbillede, der udgør mere end 

summen af de billeder, som de enkelte studier har kunnet bidrage med. Validiteten af 

syntesen er på den ene side begrænset af den subjektivitet, der ligger i mine 

fortolkninger, men den er på den anden side styrket af det forhold, der ligger i, at mine 

fortolkninger har kunnet kaste nyt lys over forhold, der har betydning for forståelse af 

recovery efter MI.  

Den ved metasyntesen frembragte viden ser derfor ud til at have mulige implikationer 

for klinisk praksis i forbindelse med HR. 
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Perspektivering 

 

Når det som vist i flere af de refererede undersøgelser i dette speciale, er tilfældet, at 

patienter kan opleve ikke at blive støttet i tilstrækkelig grad i HR, kan det indikere et 

behov for fortsat udvikling af en indsats, der opleves udbytterig og vedkommende af 

brugerne. I det følgende søger jeg at perspektivere, hvilke implikationer den, med denne 

metasyntese frembragte viden, kan have for en sådan indsats. 

Som beskrevet indledningsvis afhænger udbyttet af HR ikke kun af interventionen, men 

også af den enkeltes recovery (Thompson 2007). Med metasyntesen er der udledt viden 

om nogle konsekvenser af det spændingsforhold, der ser ud til at kunne opstå, når en 

person må erkende at virkeligheden er ændret på grund af MI. En viden, som kan give 

øget forståelse for nogle psykosociale belastninger og som derfor kan anbefales, at 

sundhedspersonalet inddrager i den kliniske beslutningstagning i forbindelse med HR.  

Denne viden er ikke i sig selv handlingsanvisende og mulig at implementere direkte i 

praksis. På den anden side er der med metasyntesen frembragt en viden med mange 

nuancer, som er baseret på patienternes egen forståelse af livet med MI, og som derfor 

synes at have mulige implikationer for effektive og patientcentrerede interventioner i 

tilknytning til HR.  

Som lagt op til indledningsvis kan det anbefales, at HR medinddrager patienternes 

perspektiv på deres recovery efter MI. For at imødekomme dette kan udviklingen af 

patientcentrerede interventioner i klinisk praksis med fordel basere sig på en 

behovsvurdering. Hertil kan foreslås en teoretisk model, kaldet ”need assessment.” Det 

hensigtsmæssige heri er, at de berørte personers behov afdækkes forud for 

planlægningen af en intervention ud fra en identifikation af risikopopulationen, af 

livskvalitet og af sundhedsproblemer (Bartholomew et al. 1998; Green & Kreuter 1999). 

Da metasyntesen afslører forhold, der kan relateres til livskvalitet og 

sundhedsproblemer hos personer, der er i deres recovery efter MI, synes denne at være 

egnet til at indgå i en ”need assessment” forud for planlægning af nye interventioner. 

Herudover ser det ud til at teorier om mestring kan bidrage med nyttig viden til brug for 

udviklingen af interventioner. Ved diskussionen af metasyntesens resultater er det vist, 

at forståelsen af patienters recovery kan udvides, når de ses i lyset af teorier om 
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mestring. Det er herved blevet synligt, at interventioner må afhænge af den enkeltes 

mestring og tilpasses dennes behov for viden og støtte, hvis de skal være udbytterige.  

Dette peger i retning af, at HR, ud over at basere sig på de anbefalinger, der er givet af 

Sundhedsstyrelsen (2004) og NfsD et al. (2004; 2007), kan anbefales at basere sig på en 

”need assessment,” hvori blandt andet indgår den viden, der er fremkommet i denne 

metasyntese, samt teoretisk viden om mestring. 

Som beskrevet indledningsvis er der forskel på den indsats som tilbydes i 

hjerterehabiliteringsfase II i Danmark. Ikke alle sygehuse har tilbud om systematiseret 

HR, der er integreret af alle de elementer, der anbefales fra Sundhedsstyrelsens side. Set 

i lyset af den viden, der er fremkommet i denne metasyntese, synes den mangelfulde 

indsats at være problematisk. Zwisler et al. (2006) påpeger, at der i stigende grad er 

faglig og politisk accept af indsatsen, men at implementeringen på sygehusene har været 

kompliceret af en række organisatoriske udfordringer.  

Hertil er kommet, at det sundhedspersonale, der varetager udvikling og implementering 

af interventioner til HR inden for det sidste år er stillet overfor nye udfordringer, idet 

lovgrundlaget for sundhedsfremmende tiltag er ændret, efter at Sundhedslovens (2005) 

§ 119 er trådt i kraft. De nye kommuner har i 2007 fået øget ansvar for den 

patientrettede forebyggelse og sundhedsfremme. Sygehusene har stadig ansvaret for den 

specialiserede del, mens kommunerne har den ikke-specialiserede del til opgave. Da 

disse områder ikke er klart definerede, risikerer visse områder, så som HR, at befinde 

sig i en gråzone. Med henblik på at løse opgaverne, sådan at tilbud om blandt andet HR 

i fase II bevares, er der lagt op til øget samarbejde mellem primær og sekundær sektor 

(NfsD et al. 2007; Bendix & Rasmussen 2007).  

Til samarbejdet med udvikling af interventioner til HR på tværs af sektorerne kan viden, 

fra en metasyntese som denne, formodes at være anvendelig. Ud over at kunne forbedre 

klinisk praksis, kan den viden, som en metasyntese kan bibringe, muliggøre, at 

kvalitative forskningsresultater får større indflydelse på sundhedspolitiske forhold 

(Finfgeld 2003). Viden fra en metasyntese som denne kunne således tænkes at indgå i 

den politiske beslutningstagning om hjerterehabiliteringsindsatsen, idet den kunne 

danne dokumentation for, at der er behov for individuelle tilbud på det psykosociale 

område, hvoraf nogle bør være af længere varighed.   
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En metasyntese kan også være anvendelig til at synliggøre behov for fremtidig 

forskning (Sandelowski & Barroso 2007, p. 23). I arbejdet med denne metasyntese er 

det blevet tydeligt, at der er et overtal af kvalitative studier, der bygger på kvinders 

oplevelser. Disse er oprindeligt foretaget for dække en mangel på området, men synes at 

være resulteret i en nedsat interesse for mænds oplevelser. Kun et fåtal af studier har 

beskæftiget sig med forskelle på mænds og kvinders oplevelser. Dette indikerer 

områder, der kunne være oplagt for videre forskning. Ligeledes kunne forskning, hvor 

recovery efter MI bliver sat i et familieperspektiv være nyttig. Forud herfor kunne det 

være en ide at foretage en metasyntese på baggrund af de studier på området, der 

allerede anlægger et familieperspektiv. 

Sammenfattende kan konkluderes, at der i denne metasyntese synes at være potentiale 

for at påvirke hjerterehabiliteringsindsatsen, fremtidig sundhedspolitik og forskning på 

området. Ydermere kan det tænkes, at den viden, der er fremkommet om den 

spændingstilstand, der kan karakterisere recovery efter MI, kan overføres til forståelse 

af patienter med andre kroniske sygdomme, som er i en situation, hvor de må erkende 

en vedvarende ændring i deres helbredssituation. 
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