
Abstrakt  
 
Bakgrund: Hjärt och kärlsjukdomar orsakar hälften av alla dödsfall i Sverige. 
Det finns flera riskfaktorer som kan leda till en hjärtinfarkt. Dessa kan till stor 
del förebyggas genom att få fler att välja en sundare livsstil. Dock är det inte 
lätt att motivera en individ till detta. Syfte: Syftet var att belysa patientens 
upplevelser av rehabiliteringen efter en genomgången hjärtinfarkt. Metod: En 
systematisk litteraturstudie bestående av 15 vetenskapliga artiklar gjordes. 
Dessa granskades och analyserades. Resultat: Redovisas under tre kategorier. 
Upplevelser av att behöva förändra livsstil. Denna kategori fann att hoppet om 
ett bättre liv motiverade patienterna. Kategorin upplevelser av fysisk aktivitet 
fann att många av patienterna uppskattade träning i grupp. Kategorin 
upplevelser av behov och stöd fann att patienterna var i stort behov av stöd och 
hjälp. Diskussion: Patientens förståelse för sambandet mellan livsstil och 
hälsa var nödvändigt för att lyckas med livsstilsförändringarna. Kontinuerlig 
kontakt med vården hade en positiv inverkan på patientens rehabilitering. 
Slutsats: Sjukvården ska stärka patienternas ställning. Det innebär att 
vårdpersonalen är skyldiga att ge patienterna individuell anpassad information, 
möjlighet att välja olika behandlingsalternativ, möjligheten att få en ny 
medicinsk prövning. 
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Bakgrund 
Hjärt- och kärlsjukdomar orsakar hälften av alla dödsfall i Sverige. Akut 

hjärtinfarkt är den vanligaste både bland män och kvinnor. Tack vare bättre 

behandlingsmetoder har riskerna att dö i hjärt- och kärlsjukdom minskat de 

senaste åren (Socialstyrelsen, 2008, s.5-6; Vasko, 2007, s. 55).  

 

En hjärtinfarkt orsakas av ett försämrat blodflöde i ett kranskärl. Det leder till 

att hjärtat inte får tillräckligt med syre för att orka arbeta. Det finns olika sorter 

av hjärtinfarkt. Den kan vara transmural, subendokardiell eller diffus 

subendokardiell. Transmural infarkt leder till en skada som berör hela 

hjärtväggen. Ofta innebär detta att blodflödet i kärlet är helt avstängt. Om 

blodet fortfarande kan passera genom kärlet drabbas enbart den inre delen av 

myokardieväggen. Denna typ av infarkt kallas då för en subendokardiell 

infarkt. Det kan även förekomma infarktsförändringar som är utspridda över 

hjärtväggen. Dessa kallas för diffusa subendokardiella infarkter och har sällan 

en lokaliserad skada på kärlet. Vid diffusa subendokardiella infarkter finns 

istället områden med svårt förkalkade kärl (Ericson & Ericson, 2002, s. 38-

44). 

 

Bröstsmärta är ett vanligt symtom vid hjärtinfarkt. Denna kan yttra sig på flera 

olika sätt. Smärtorna kan vara mycket svåra och ihållande men även 

återkommande och diffusa. Dessutom kan andra symtom som ångest, 

illamående och kallsvettighet förekomma. Individen ska omgående uppsöka 

sjukhus om denne har symtom som inte förbättras av nitroglycerin och som 

pågått i över 15 minuter (Ericson & Ericson, 2002, s. 38-44). Patientens egen 

beskrivning av symtomen, den så kallade anamnesen, är en viktig del av 

undersökningen. Förutom symtomens karaktär och varaktighet så är patientens 

livsstil, sociala förhållanden och andra sjukdomar samt hjärtsjukdomar i 

släkten viktiga uppgifter (Vasco, 2007, 58-59). 

 

Tillsammans med symtomen ställs diagnosen med hjälp av elektrokardiografi 

(EKG) och myokardmarkörer som påvisas i blodet (Ericson & Ericson, 2002, 

s. 38-44). Det har visat sig att kvinnliga patienter inte tar sina symtom på lika 
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stort allvar som de manliga. Kvinnliga patienter relaterar ofta sina besvär till 

andra kroppsliga problem och är inte alltid medvetna om att hjärtinfarkt även 

kan drabba kvinnor (Socialstyrelsen, 2008, s. 7). 

 

Behandlingen syftar till att så fort som möjligt öppna ett tilltäppt kranskärl. 

Denna behandling börjar redan i ambulansen med hjälp av defibrillatorer och 

prehospital trombolys. En annan metod för att öppna ett tilltäppt kärl är med 

Perkutan koronar intervention (PCI) och används främst vid en kardiogen 

chock eller om en trombolys haft dålig effekt. PCI är en metod som vidgar det 

täppta kärlet med en liten plastkateter. Blodproppshämmande läkemedel som 

acetylsalicylsyra, orala antikoagulantia, heparin samt 

fibrinogenreceptorblockad används även som behandlingsmetod. Patienter 

med en misstänkt hjärtinfarkt ges betareceptorblockerare för att avlasta 

hjärtats arbete. Kalciumantagonister kan ges till patienter som är överkänslig 

mot betablockerare (Socialstyrelsen, 2008, s. 15; Vasco, 2007 s. 77-79, 80). 

Trombolys har god effekt om den ges direkt vid symtomdebuten. PCI har dock 

visat sig vara den bästa metoden som resulterat i ökad överlevnad, färre 

återfall samt lindrigare komplikationer. På grund av psykologiska skäl och för 

att minska risken för komplikationer är det viktigt att patienten 

smärtbehandlas. Till detta används i första hand betablockerare, men även 

nitroglycerin peroralt och intravenöst kan användas samt morfin och ketogan, 

som är narkotiska analgetika för att lindra patientens smärta (Vasco, 2002, s 

73-74). 

 

Det finns flera riskfaktorer som kan leda till en hjärtinfarkt. Förutom hög 

ålder, hereditet, diabetes, hypertoni och rubbade blodfetter så är levnadsvanor 

innefattande cigaretter, alkohol, dåliga matvanor och inaktivitet bidragande 

orsaker (Socialstyrelsen, 2008, s. 7; Van Horn, Fleury & Moore, 2002; Vasco, 

2007, s. 55). Ett återfall kan till stor del förebyggas genom få fler att välja en 

sundare livsstil. Dock är det inte lätt att motivera en individ att ändra sin 

livsstil (Vasko, 2002, s. 87). Fysisk aktivitet har visat minska dödligheten för 

hjärt och kärlsjukdomar. Dess värre är patienterna rädda för fysisk aktivitet 

och behöver rådgivning. Ofta brister denna rådgivning och tas sällan upp 

under samtal med läkare (Socialstyrelsen, 2008 s. 20). Enskild träning samt 
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träning i grupp har använts som strategier för att öka den fysiska aktiviteten. 

Strategierna behöver dock individualiseras och planeras från fall till fall 

(Cobb, Brown & Davis, 2005). Fysisk aktivitet har även positiv inverkan på 

patienternas psykiska problem (Vasco, 2008, s. 86). 

 

Sjukvårdens uppgift är att upplysa patienten om sitt eget ansvar för sin hälsa 

och ge förslag på åtgärder och behandlingar (Vasco, 2002, s. 86). Individuella 

samtal samt gruppsamtal där patienten har möjlighet att prata om sin oro ska 

erbjudas under sjukhusvistelsen (Ericson & Ericson, 2002, s. 52). Under dessa 

samtal får patienten såväl muntlig som skriftlig information om hjärtinfarkt 

och rehabilitering. Samtalen ska fokusera på att ge råd om livsstilsförändringar 

för att reducera de risker som kan orsaka ännu en hjärtinfarkt (Ericson & 

Ericson, 2002, s. 52; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2003; Vasco, 2007, 

s. 86-87). 

 

Det är viktigt att ha en god kommunikation med patienten för att få denne att 

känna delaktighet i vård och behandling. Att stärka patientens ställning är 

således en mycket viktig uppgift för sjukvården. Vårdpersonalen är skyldig att 

ge patienten individuell anpassad information, möjlighet att välja olika 

behandlingsalternativ samt möjligheten att få en ny medicinsk prövning. Detta 

ska finnas dokumenterat i patientjournalen av personalen inom hälso- och 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2008, s. 46). Det är viktigt att patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt får adekvat information innan hemfärden (Scott & 

Thompson, 2002). Om tillståndet är stabilt mobiliseras patienten redan efter 

något dygn. Patienten får även information om detta och varför det är viktigt 

med en tidig mobilisering. För att informationen ska vara så effektiv som 

möjligt är det viktigt att patienten själv känner sig motiverad till samtalen 

(Ericson & Ericson, 2002, s. 52; Kristofferzon et al., 2003; Vasco, 2007, s. 86-

87). 

 

Sekundärprevention ska erbjudas alla patienter med krans och kärlsjukdomar 

för att förebygga ett återfall, en för tidig död och en ökad 

sjukvårdskonsumtion. Sekundärprevention innebär åtgärder och behandlingar 

som exempelvis en individuellt anpassad hjärtrehabilitering. 
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Sekundärpreventionen innebär även åtgärder som rökstopp, fysisk aktivitet, 

bättre kostvanor, blodtryckskontroller, blodsockerkontroller, beteende 

förändring och stresshantering samt läkemedelsbehandling. För att detta ska 

fungera fordras ett samarbete mellan sjukhuset och primärvården. 

Hjärtrehabiliteringen innefattar även ett samarbete mellan läkare, 

sjuksköterska, sjukgymnast, dietist och psykolog (Vasco, 2007, s. 86). Fortsatt 

kontakt med sjukvården är nödvändigt för patienten. Det kan innebära kontakt 

via telefon, individuella besök eller gruppträffar. Kontinuerliga besök hos 

sjukvården kan ge stöd åt patienten och motivera denne att fortsätta sin 

rehabilitering hemma (Cobb, Brown & Davis, 2005). 

 

En hjärtinfarkt leder ofta till nedstämdhet, depression och ångest (Ericson & 

Ericson, 2002, s. 52). Individen har i alla tider upplevt sitt hälsotillstånd 

genom kroppen. En välmående kropp känns inte utan blir påtaglig först då den 

blir drabbad av en sjukdom. Den bristande förmågan att klara sig själv orsakar 

ett lidande hos patienten. Vid en sjukdom blir inte bara kroppen lidande utan 

påverkar hela individens livsvärld. Patienten behöver därmed en behandling 

som ser till hela människan och inte bara den kroppsliga skadan (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 41-45). 

 

Målet med sjukvården är att den ska anpassas efter varje individ. Dessvärre 

förekommer bristande kunskap om biologiska skillnader mellan män och 

kvinnor. Mer kunskap är nödvändigt för att säkert kunna dra slutsatser om 

behandlingen har samma effekt för kvinnor som för män. Det finns även 

studier som visar på skillnader på hur män och kvinnor behandlas vid en 

hjärtinfarkt. Kvinnor får ej samma tillgång för behandling som män. Det är 

även känt att kvinnor generellt drabbas vid högre åldrar än män samt söker 

vård vid ett senare skede (Socialstyrelsen, 2008, s. 7 ). Kvinnliga patienter har 

svårare att ta till sig av rehabiliteringen. De upplever utanförskap i 

gruppsamtal. Kvinnor blir även lättare deprimerade än männen (Lockyer & 

Bury, 2002). Gifta kvinnor känner sig stressade över hemmet (Kristofferzon et 

al., 2003; Lockyer & Bury, 2002). Kvinnor vill leva upp till rollen som fru, 

mamma, arbetare och beskyddare. Kvinnliga patienter vill inte involvera sin 
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partner vilket männen ofta gör. Män upplever mer stress över den fysiska 

funktionsnedsättningen och arbetsförmågan (Kristofferzon et al., 2003).   

 

Vägen tillbaka efter en genomgången hjärtinfarkt är svår och många upplever 

oro och ångest över livet och framtiden. Eftersom allt fler överlever en 

hjärtinfarkt idag kommer behovet av en god rehabilitering att öka. Patientens 

egna upplevelser av rehabiliteringen är en viktig kunskap för vårdpersonalen. 

Förståelse för patienten och dennes tillvaro har en central plats då 

vårdpersonalen ska kunna ge adekvat information, samt planera och utforma 

en individuell anpassad rehabilitering som motiverar och stärker patienten. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patientens upplevelser av 

rehabiliteringen efter en genomgången hjärtinfarkt.  

 

Frågeställningar 

- Hur ställer sig patienterna till att göra livsstilförändringar?  

- Vilka upplevelser har patienterna av den fysiska aktiviteten? 

- Vilket behov av stöd har patienterna? 

 

Metod 
Detta är en litteratur studie vilket innebär att utifrån en klar och tydlig 

frågeställning väljs och analyseras relevant forskning (Forsberg & 

Wengström, 2008, s.30-31). 

 

Litteratursökning 

Sökningen till litteraturstudien gjordes på databaserna Cinahl och PubMed. 

Sökorden som användes var myocardial infarction, AMI, rehabilitation, 

experience, experiences. Sökorden användes i kombination med OR och AND 

för att avgränsa sökningen till studiens syfte. Detta presenteras i tabell 1. 

Inklusionskriterier för artiklarna var att dessa skulle vara skrivna på engelska 

samt publicerade 1998 eller senare. Artiklarna som exkluderades var de som 

var skrivna på andra språk än engelska och de som inte beaktade etiska 
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aspekter samt artiklar som var äldre än tio år. Denna sökmetod innefattande 

inklusions och exklusions kriterier avgränsade sökningen till det område 

studien syftade till (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66, 70, 72, 

80).  

 
Tabell 1 Översikt av artikelsökning via databas den 2008-09-02. 11:36 

Sökord Pubmed (inkl) Cinahl(inkl) Antal träffar 

Myocardial 

infarction OR 

AMI 

49423 13341 62764 

Rehabilitation 93174 43306 136480 

Experience OR 

Experiences 

144930 56498 201428 

Myocardial 

infarction OR 

AMI AND 

Rehabilitation 

1066 568 1634 

Myocardial 

infarction OR 

AMI AND 

Rehabilitation 

AND Experience 

OR Experiences  

92 (13) 60(2) 152 

Begränsningar: Artiklar publicerade de senaste 10 åren, engelskt språk 

Siffror inom parentes visar inkluderade artiklar 

 

Klassificering och värdering 

Artiklarna har klassificeras enligt SBU (1999). 

- Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie vars 

testpersoner är slumpmässigt fördelade till antingen kontroll eller 

experimentgrupp. 

- Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där experimentgrupp jämförs 

med en kontrollupp. Jämförs experimentgruppen med en tidigare 

kontrollgrupp kallas det för en historisk kontroll. 
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- Deskriptiv studie är en studie som beskriver samband hos en grupp. Här 

finns ingen annan grupp att jämföra med.  

- Kvalitativ studie (K) är en studie där insamling av data gjorts med hjälp av 

intervjuer, berättelse eller observationer med syfte att få en djupare förståelse 

för livsvärden hos människan. 

 

Den vetenskapliga kvaliteten på de granskade artiklarna har bedömts utifrån 

en tregradig skala, hög (I), medel (II) och låg (III) (se bilaga 1). 

 

Bearbetning  

Fas 1 

Abstrakt och titlar som innehöll inklusionskriterierna och som stämde 

överrens med syftet i studien gick vidare till granskning. Totalt 92 abstrakt 

lästes igenom på databasen PubMed och 60 abstrakt på databasen Cinahl. Av 

dessa 152 artiklar granskades 29 stycken.  

 

Fas 2 

En omarbetad granskningsmall från SBU användes för att granska artiklarna 

som gått vidare från fas 1. Denna granskningsmall presenteras i bilaga 1 

(Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999). Detta resulterade i 15 utvalda artiklar 

som passade ihop med syftet och motsvarade inklusionskriterierna. 

 

Fas 3. 

Artiklarna bedömdes enligt en tregradig skala, hög (I), medel (II) eller låg (III) 

(Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999). Inkluderade studier presenteras i tabell 2. 

 

Analys 

För att finna huvudresultaten i de inkluderade artiklarna gjordes en 

innehållsanalys. Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en 

helhetsuppfattning. Därefter analyserades resultatet i samtliga artiklar för att 

finna likheter och skillnader utifrån studiens syfte och frågeställningar. Texten 

sorterades sedan efter dess gemensamma innehåll för att på så vis kunna 

sammanställas till en ny helhet. Detta resulterade i tre kategorier. Upplevelser 



 

 8 

av att förändra livsstil, upplevelser av fysisk aktivitet samt patientens 

upplevelser av behov och stöd. 

 
 
 

 

Resultat 

I studien användes totalt 15 granskade artiklar. Av dessa 15 artiklar var fem 

studier från England, fyra studier från Sverige, två studier från Kanada, en 

studie från Irland, en från Skottland, en från Norge samt en artikel från 

Australien. Närmare beskrivning av dessa artiklar presenteras i bilaga 2. 

Resultatet redovisas under tre kategorier. Upplevelser av att förändra livsstil, 

upplevelser av fysisk aktivitet samt upplevelser av behov och stöd. 

 
Upplevelser av att förändra livsstil 
 
Flera av patienterna ansåg att en sund livsstil var viktigt oavsett tidigare 

levnadsvanor. En sund livsstil innefattande träning, hälsosam kost och att sluta 

röka (Wingham, Dalal, Sweeney & Evans, 2006). Livsstilsförändringarna var 

inget patienterna ville skynda fram utan istället göra en sak i taget och känna 

kontroll (Bergman & Berterö, 2003; Kärner, Tingström, Ambrandt-Dahlgren 

& Bergdahl, 2005). Hjärtinfarkten kunde för många patienter vara ett tecken 

på att livet gått för fort och att de borde sakta ner (Bergman & Berterö, 2003; 

Clark, 2003). Att vila och känna sig avkopplad var därför viktigare för 

patienterna än själva livsstilförändringarna (Kärner et al., 2005). 

 

Hjärtinfarkten hade haft en negativ inverkan hos patienterna men trots detta 

kunde flera uppleva meningsfullhet och tacksamhet över livet (Bergman & 

Bertrö, 2003). Patienterna upplevde att de fått en andra chans och ville ta till 

vara på den (Bergman & Berterö, 2003; Pâquet, Bolduc, Xhingnesse & 

Vanasse, 2005). Flera av patienterna kunde till och med uppskatta livet mer nu 

än de gjort innan hjärtinfarkten. Tidigare hade flera av patienterna ägnat 

mycket tid åt arbete och att tjäna pengar men hade efter hjärtinfarkten börjat 

uppskatta andra värden i livet. Det kunde vara en promenad i skogen eller att 
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tillbringa mer tid med sina anhöriga (Bergman & Berterö, 2003). Hoppet om 

ett bättre liv motiverade patienterna under rehabiliteringen (Kärner et al., 

2005; Pâquet et al., 2005). 

 

Det fanns patienter som kände sig stressade över att göra livsstilförändringar. 

De menade på att de inte hade något val utan blev tvungna att acceptera sitt 

tillstånd och börja leva därefter (Pâquet et al., 2005). Patienterna ansåg att det 

var svårt men att rädslan efter hjärtinfarkten motiverade dem att fortsätta 

(Gregory, Bostock & Backet-Milburn, 2006; Kärner et al., 2005). Dock var 

detta inte ingen långsiktigt lösning eftersom motivationen försvann med tiden 

(Gregory et al. 2006; Kristofferson, Löfmark & Carlsson, 2005). 

 

Rehabiliteringens hårda restriktioner innebar att patienterna inte kunde leva 

livet som tidigare. Patienterna hade svårt att känna igen sig själva och detta 

hade en negativ inverkan på deras självbild. Flera av patienterna upplevde att 

livet aldrig mer skulle bli sig likt och att livsgnistan var borta (Bergman & 

Berterö, 2003; Kärner et al., 2005). Patienterna upplevde att 

livsstilförändringarna även hade påverkat deras sociala liv negativt. Att ge upp 

gamla vanor som patienterna haft glädje av var svårt och hade negativ 

inverkan på deras motivation (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon et al., 

2005). Flera av patienterna uppgav svårigheter med att ändra vanor som hörde 

samman med deras kultur och uppväxt. Det förekom även ovilja att förändra 

livsstil hos patienterna. De såg det osunda livets fördelar väga tyngre än 

riskerna för att drabbas av ännu en hjärtinfarkt. Dessa patienter tyckte att livet 

inte var värt att leva om de inte fick leva som de gjort tidigare. Det fanns även 

patienter som var övertygade om att deras livsstil inte låg bakom hjärtinfarkten 

och fortsatte leva som tidigare (Kärner et al., 2005).  

 

Patienterna hade olika upplevelser av sitt nuvarande hälsotillstånd. Vissa 

tyckte att de var helt återställda medan andra kände oro över att drabbas av ett 

återfall (Gregory et al., 2006). Patienterna som haft lindriga symtom av sin 

hjärtinfarkt hade svårare att ta till sig av rehabilitering då de ansåg sig vara 

friska (Kärner et al., 2005; Oterhals, Hanestad, Eide & Hanssen, 2006; 

Sampson, O´Cathain & Goodacre, 2008; Tod, Lacey & McNeil, 2002). En 
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patient som genomgått en PCI upplevde sina symtom så pass lindriga att han 

var osäker på om han över huvud taget haft en hjärtinfarkt. Detta trots att 

läkaren konstaterat den. Att patienterna var medvetna under ingreppet och såg 

hur kärlet vidgades gav patienten bekräftelse på en lyckad behandling och att 

denne nu var återställd. Detta motsvarade inte patienternas förväntningar på 

hur en hjärtinfarkt skulle vara. Det vill säga ond och smärtsam. 

Konsekvenserna av detta blev att patienterna inte tog sin hjärtinfarkt på allvar 

(Sampson et al., 2008). 

 

Upplevelser av fysisk aktivitet 

Patienterna som var positiva till sin rehabilitering uppskattade fysisk aktivitet 

(Wingham et al., 2006; Astin, Atkin, & Darr, 2008). Att ha god fysik gav 

patienterna motivation (Jensen & Petterson, 2003). Många ville få tillbaka sin 

tidigare fysik under tiden andra fokuserade på att bli mer tränade än tidigare. 

Flera av patienterna uppgav att de hade motivation att träna men hade inte fått 

information om att fysisk aktivitet fanns som rehabiliteringsform (Wingham et 

al., 2006). 

 

Träning och utbildning med andra människor i liknande situationer 

uppskattades av de flesta patienterna och hade en god inverkan på deras 

rehabilitering (Bergman & Berterö, 2003; Gregory et al., 2005; Tod et al., 

2002; Kristofferzon et al., 2005; Pâquet et al. 2005; Wingham et al., 2006). 

Träning i grupp gav patienterna hjälp och stöd. Patienterna kunde känna igen 

sig själva i varandras berättelser rörande sjukdomen, undersökningen, 

behandlingen och i deras oro, rädsla och sorg (Bergman & Berterö, 2003; 

Gregory et al., 2005; Kristofferzon et al., 2005; Wingham et al., 2006; Pâquet 

et al., 2005). Patienterna fick även en känsla av att kunna hjälpa andra i 

samma situation (Pâquet et al., 2005). Många tyckte att rehabiliteringen i 

grupp var ett sätt att komma ut och träffa andra människor. Under 

gruppträningen blev patienterna motiverade och uppmuntrade av varandras 

laganda och fortsatte att träna (Wingham et al., 2006). 

 

Vissa av patienterna uteblev från rehabiliteringen eftersom de trodde att det 

enbart var fysisk träning eller bara för människor i gott fysiskt skick (Tod et 
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al., 2002). Vissa patienter trodde dessutom att fysisk träning inte var bra för 

hjärtat och var rädda för att överanstränga sig (Kärner et al., 2005; Tod et al., 

2002). Social samvaro uppskattades inte av alla patienter. De tyckte att träning 

i grupp var besvärligt och att den inskränkte på deras privatliv. Andra kände 

sig utanför då det kunde förekomma stora ålderskillnader i gruppen och att de 

andra deltagarna antingen var sjukare eller friskare än de själva. Vissa 

patienter upplevde även att andra deltagare var dominanta och tog för mycket 

plats (Tod et al., 2002). 

 

Den bakomliggande orsaken till utebliven rehabilitering mellan män och 

kvinnor var olika. Män var mer förtegna om sitt tillstånd och ansåg att 

rehabilitering inte var nödvändigt (Tod et al., 2008). Vissa av de manliga 

patienterna hade inte accepterat sin hjärtinfarkt och ville inte ha kontakt med 

sjukvården. Dessa förlitade sig helt på sin egen förmåga (Kristofferzon et al., 

2005). De kvinnliga patienterna kände press över att återgå till sina gamla 

sysslor som exempelvis sköta hemmet, barnpassning eller tidigare arbeten 

(Tod et al., 2002). Även tidsbrist, avståndet, ingen bil och svårigheter att hitta 

parkering gav kvinnor anledning att inte delta under rehabiliteringen. Vissa 

kvinnor ogillade gruppaktiviteter och ville inte bli påmind om sin hjärtinfarkt 

(Kristofferzon et al., 2005; Tod et al., 2002). En annan grupp som ofta uteblev 

från rehabiliteringen var de äldre patienterna. Dessa hade svårt att ta sig till 

och från sjukhuset och rehabiliteringen kom ofta i vägen för deras rutiner (Tod 

et al., 2002).  

 

Upplevelser av behov och stöd 

Patienterna kände ett stort behov av stöd och hjälp efter hjärtinfarkten 

(Gregory et al., 2005; Jensen & Petersson, 2003; Tod et al., 2002). Patienterna  

hade frågor om läkemedel, symtom och riskfaktorer och var i behov av 

kompetent personal att vända sig till med dessa funderingar (Gregory et al., 

2005; Kristofferzon et al., 2007; Oterhals et al., 2006; Tod et al., 2002). 

Patienterna ansåg att livsstilförändringar blev lättare att förstå efter samråd 

med professionell personal, vilket även motiverade de att ta egna beslut 

(Kärner et al., 2005; Oterhals et al., 2006). Patienterna ansåg att en god 

kontinuitet i vården, sjuksköterskans kompetens samt en god omvårdnad hade 
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en positiv inverkan på deras återhämtning (Bergman & Berterö, 2003; 

Gregory et al., 2006; Oterhals et al., 2006; Riley, Stewart & Grace, 2007). 

Patienterna förväntade sig inte bara att personalen skulle vara professionell 

och sakkunnig. De skulle även ha god kunskap om vilka patienterna var som 

individer och tillgodose deras psykiska och fysiska behov (Bergman & 

Berterö, 2003; Riley et al., 2007). 

 

Flera av patienterna var osäkra på vad de kunde göra efter hjärtinfarkten och 

ville bli mer medvetna om sina begränsningar. De menade att rehabiliteringen 

inte såg till deras verkliga behov utan enbart fokuserade på livsstilförändringar 

(Pâquet et al., 2005; Tod et al., 2002; Wingham et al., 2006). Den kunskap de 

hade var inte tillräcklig för att få kontroll på den egna tillvaron (Kristofferzon 

et al., 2005; Oterhals et al., 2006). Den bristande kunskapen bidrog även till 

oro över den egna hälsan och rädsla för att drabbas av ett återfall (Bergman & 

Berterö, 2003; Gassner, Dunn & Piller, 2002; Kristofferzon et al., 2005). 

Patienterna tampades med att följa livsstilsråden och samtidigt försöka förstå 

sambandet mellan deras livsstil och hjärtinfarkten (Gregory et al., 2005). Oro 

och ångest förekom hos patienterna där personalen underskattade och 

ignorerade deras förmåga. Det bidrog även till att patienten fick svårigheter att 

se sambandet mellan sjukdom och livsstil (Bergman & Berterö, 2003). 

 

Den bristande tillgängligheten och långa väntetider hade tillsammans med 

sjukdomen inverkan på patientens livskvalitet. Detta hindrade patienterna att 

gå vidare. Patienterna upplevde att hjälp inte fanns att tillgå när de som mest 

behövde den. Denna otillgänglighet fick patienterna att känna övergivenhet, 

isolering och sårbarhet (Tod et al., 2002).  

 

Anhöriga var ett viktigt stöd och hade en positiv inverkan på patientens 

rehabilitering (Astin et al., 2008; Gregory et al., 2005; Jenssen & Petterson, 

2003; Kristofferzon et al., 2005; Kärner et al., 2005; Pâquet et al., 2004). 

Anhöriga uppmuntrade patienterna och gav de kraft att testa sina gränser, 

prioritera sig själva och att ta egna beslut (Kristofferzon et al., 2005). 

Anhöriga gav emotionellt stöd då patienterna fick problem och behövde 

trygghet. Anhöriga kunde även hjälpa patienten med praktiska delar som att 
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städa, handla, skjutsa och ta hand om trädgården (Jensen & Petersson, 2003). 

Patienterna med annat språk var beroende av sina barn, som behärskade det 

nya språket, för att få information. Kvinnliga patienter, som levde ensamma, 

kände oro och ville ha stöd de första veckorna efter hjärtinfarkten och valde att 

bo hos sina barn (Astin et al., 2008). 

 

Trots att patienterna uppskattade anhörigas närvaro kunde de upplevas som för 

överbeskyddande. Detta kunde bidra till irritation och ilska samt att 

patienterna upplevde sig sjuka och onyttiga (Bergman & Berterö; Condon & 

McCarthy; 2006; Gregory et al., 2006; Jensen & Petersson, 2003; Kärner et 

al., 2005; Kristofferzon et al., 2007). I parförhållanden kunde patienterna 

känna att deras partner tog över kontrollen (Astin et al., 2008). Vissa kvinnor 

kunde känna irritation över att anhöriga hjälpte till i hushållet (Gregory et al., 

2005). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion: 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patientens upplevelser av 

rehabiliteringen efter en genomgången hjärtinfarkt. Denna litteraturstudie har 

givit svar åt frågor rörande patientens upplevelser av att göra 

livsstilsförändringar, upplevelser av fysisk aktivitet samt upplevelser av behov 

och stöd. 

 

Patienternas förståelse för sambandet mellan livsstil och hälsa var viktigt för 

att lyckas göra livsstilsförändringar (Clark, 2003; Gassner et al., 2002; Kärner 

et al., 2005; Jensen & Peterson 2002; Sampson et al., 2008; Oterhals et al., 

2006; Riley et al., 2006; Tod et al., 2002). Patienterna som trodde att de kunde 

bli friska av att förändra livsstil var mer angelägna att göra det och delta i 

olika rehabiliteringsprogram till skillnad från patienterna som själva inte ansåg 

sig vara sjuka och därför inte tog emot någon behandling (Oterhals et al., 

2006). Patienterna som enbart upplevt lindriga symtom inte tog sin hjärtinfarkt 

på allvar och hade svårare att ta till sig av livsstilförändringarna (Gassner et 

al., 2002; Kärner et al., 2005; Sampson et al., 2008; Tod et al., 2002). 
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Sampson et al. (2008) fann i sin studie att patienterna som genomgått en PCI 

och själva varit vittne till sin egen behandling ansåg sig vara botade. Flera av 

dessa patienter hade haft svårare att ta till sig av rehabiliteringen. Pâquet et al. 

(2004) som fann att patienternas syn på sin hjärtinfarkt som ett akut tillstånd 

istället för en kronisk sjukdom kunde vara en förklaring till att en del patienter 

inte hade motivation att göra långsiktiga förändringar i sin livsstil. 

 

Rehabiliteringen motsvarade inte patientens förväntningar utan var allt för 

fokuserad på att reducera riskfaktorer. Flera patienter var osäkra på vad de 

kunde göra efter hjärtinfarkten och ville bli mer medvetna om sina 

begränsningar (Oterhals et al. 2006; Pâquet et al. 2005; Tod et al. 2002; 

Wingham et al. 2006). En rehabilitering som enbart syftade till riskfaktorer 

och som inte lät patienten vara delaktig visade sig därför vara ineffektivt. 

Varje enskild patient hade således unika behov. Dessa ska ha en central plats 

när rehabiliteringen planeras. Detta motiverade patienten att göra 

livsstilsförändringar vilket i sin tur bidrog till en mer effektiv rehabilitering 

(Gassner et al., 2002; Kärner et al., 2005; Oterhals et al., 2006; Pâquet et al. 

2004; Riley et al., 2006). Trots denna kunskap är sekundärpreventionen som 

erbjuds idag fortfarande fokuserad på livsstilförändringar (Vasco, 2007, s. 86). 

Gassner et al., (2002) har funnit att riskfaktorer inte alltid är den 

bakomliggande orsaken till en hjärtinfarkt. Detta kan i värsta fall betyda att 

sekundärpreventionen som finns tillgänglig i dagens sjukvård inte hjälper 

patienten utan istället skulle kunna skuldbelägga den på grund av sin livsstil. 

 

Enskild träning och träning i grupp uppskattades i grupp har använts som 

strategier för att öka den fysiska aktiviteten hos patienterna (Cobb et al., 

2005). Att fysisk träning har en positiv inverkan på patientens återhämtning är 

sedan länge känt (Socialstyrelsen, 2008, s. 52; Vasco, 2008, s. 86). Patienterna 

som var positiva till sin rehabilitering uppskattade fysisk aktivitet (Astin et al., 

2008; Wingham et al., 2006). 

 

Flera av studierna fann att gruppträningen var en bra rehabiliteringsform. 

Totalt 6 av studierna visade att gruppträning uppskattades och hade en god 

inverkan på patienternas rehabilitering (Bergman & Berterö, 2003; Gregory et 
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al., 2005; Kristofferzon et al. 2004; Pâquet et al., 2004; Tod et al., 2002 & 

Wingham et al., 2006). Livsstilförändringarna kunde ha en negativ inverkan 

på patientens sociala liv. Detta kunde bidra till att patienterna kände sig 

isolerade från samhället (Condon & McCarthy, 2006). Rehabiliteringen i 

grupp kunde vara ett sätt för patienterna att komma ut och träffa andra i 

liknande situationer och förstår (Wingham et al., 2006). Detta kan vara en 

möjlighet för patienterna att bryta isoleringen och få en ny gemenskapkrets. 

 

Alla uppskattade inte rehabilitering tillsammans med andra (Condon & 

McCarthy 2006; Tod et al., 2002; Wingham et al., 2006). Personalens 

medvetenhet om vilka faktorer som kunde påverka valet av rehabilitering var 

en viktig kunskap för personalen för att ha möjlighet att vägleda den enskilde 

patienten till ett alternativ som passar just denne (Oterhals et al., 2006; Pâquet 

et al., 2005; Wingham et al., 2006). 

 

Patienterna hade bristande kunskap om fysisk aktivitet. Flera av patienterna 

uppgav att de hade motivationen att träna men visste inte att fysisk aktivitet 

fanns som rehabiliteringsform (Wingham et al., 2006). Vissa patienter trodde 

att fysisk träning var farligt för hjärtat (Kärner et al., 2005; Tod et al., 2002). 

Andra trodde att rehabilitering bara var för personer i god fysisk skick (Tod et 

al., 2002). Att patienterna var rädda för fysisk aktivitet berodde på att de inte 

fått tillräckligt med information eller rådgivning under läkarbesöken 

(Socialstyrelsen, 2008, s. 20). På grund av detta riskerade patienterna att bli 

inaktiva vilket i sin tur kunde ha förödande konsekvenser. Patientens 

osäkerhet hade en negativ inverkan på dennes rehabilitering. Det var tydligt 

hur en patient med bristande information känner oro, rädsla och ångest över 

sin sjukdom, rehabilitering och tillvaro. Sjukvården måste bli bättre på att ge 

patienterna adekvat information vid rätt tillfälle. Det vill säga då patienten är 

som mest motiverad (Bergman & Berterö, 2003; Gassner et al., 2002; 

Kristofferzon et al., 2005).  

 

Patienterna hade ett stort behov av stöd och hjälp efter en hjärtinfarkt (Jensen 

& Petersson 2003; Gregory et al., 2005; Tod et al., 2002). Patienterna hade 

även behov av rådgivning, uppmuntran, psykologiskt stöd individuellt 
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anpassad information samt stöd åt anhöriga (Tod et al., 2002). I resultatet 

framkommer även att patienterna inte hade tillräckligt med kunskap för att 

kontrollera sin egen vardag (Kristofferzon et al., 2003; Oterhals et al., 2006). 

Oro, ängslan och nedstämdhet förekom i kombination med patienternas 

osäkerhet. Patienterna var sällan medvetna om sina begränsningar och 

upplevde framtiden som oviss (Bergman Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 

2006; Gassner et al., 2002; Jensen & Peterson, 2003., Kristofferzon et al., 

2005; Pâquet et al., 2005; Wingham et al., 2006). Detta kan ha bidragit till att 

patienterna sökte information på egen hand (Bergman & Berterö, 2003). Dock 

fanns en risk med detta då den skriftliga informationen lätt kunde misstolkas 

och förorsaka onödigt lidande hos patienterna (Clark, 2003). 

  

En god kommunikation med patienten är nödvändigt för att få denne att känna 

delaktighet i sin egen vård och behandling (Socialstyrelsen, s. 48). Detta fann 

totalt 13 studier i resultatet vilket därmed tydligt visar att vägledning av 

professionell personal är nödvändigt för att öka patientens kunskap och på så 

sätt underlätta patientens rehabilitering (Bergman & Berterö, 2003; Clark, 

2003; Condon & McCarthy 2006; Gassner et al., 2002; Gregory et al., 2005; 

Jensen & Peterson 2003; Kristofferzon et al., 2005; Kärner et al., 2005; 

Oterhals et al., 2006; Pâquet et al., 2005; Riley et al., 2007; Tod et al., 2002; 

Wingham et al., 2006).  

 

Anhöriga kunde vara ett viktigt stöd och hade en positiv inverkan på patienten 

under rehabiliteringen (Astin et al., 2008; Condon & McCarthy, 2006; 

Gregory et al., 2005; Jenssen & Petterson, 2003; Kristofferzon et al., 2005; 

Kärner et al., 2005; Pâquet et al., 2004; Riley et al., 2007). Trots detta visade 

resultatet att stödet från anhöriga inte alltid var positivt. Anhöriga kunde vara 

överbeskyddade vilket hämmade patientens återhämtning och ledde till 

irritation och ilska. Att även involvera patienternas anhöriga var därför viktigt 

och bidrog till mindre missförstånd i familjen (Astin et al., 2008; Condon & 

McCarthy 2006; Jensen & Petterson, 2002; Kärner et al., 2005; Pâquet et al., 

2005). 
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Metoddiskussion 

Samtliga artiklar som ingick i denna litteraturstudie var skrivna på engelska. 

Detta kan ha bidragit till eventuella feltolkningar av resultatet. Dock har ett 

ingående arbete genomförts för att tolka och översätta artiklarna. I bilaga 2 

presenteras värderingen av studiernas kvalitet. Eftersom denna litteraturstudie 

utförts av enbart en person kan det möjligen ha begränsat perspektiven och 

bidragit till en brist i granskningen. Etiska och kulturella skillnader har tagits 

till beaktande eftersom studierna utförts i olika länder. Detta kan ha påverkat 

resultatet både positivt och negativ. Att ha studier från flera olika länder kan 

ha stärkt resultatet eftersom detta då kan ses utifrån ett vidare perspektiv. 

 

Slutsats 

Sjukvården ska stärka patientens ställning. Det innebär att vårdpersonalen är 

skyldig att ge patienten individuell anpassad information, möjlighet att välja 

olika behandlingsalternativ, möjligheten att få en ny medicinsk prövning 

(Socialstyrelsen s. 48, 2008). I denna litteraturstudie framkom det att ett 

samarbete mellan den enskilde individen och sjukvården är viktigt. Dock 

visade denna studie att en kontinuerlig kontakt med vården inte var en 

självklarhet utan mer en önskan från patienterna. Trots att sjukvården ville 

belysa vikten av att vägleda patienterna åt rätt håll så ansåg patienterna att 

denna hjälp inte fanns att tillgå. Enligt resultatet i denna litteraturstudie så 

upplevde patienterna att rehabiliteringen inte tillfredställde deras behov. Det är 

förvånande att dessa brister förekommer då sjukvården och patienterna tycks 

eftersträva samma sak.
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Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ- och 

kvantitativ metod  

(Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 

1999) 

 

Artikelgranskning 

Artikel nr:…………. Granskare:……………………………………………… 
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Land där studien utfördes: …………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………… 

    Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 
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1…………………………………….    □ 

2……………………………………..   □ 
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4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  
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Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
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Typ av studie 
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Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):……  Bortfall (N) ……. 
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Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej   

 

 

 

 



 

 

Kvantitativa studier 

Urval:    Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                      Ja □    Nej □ 

               Kontext   Ja □ Nej □ 

Bortfall: Analysen beskriven   Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven   Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………… 

 

Etiskt resonemang   Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart?  Ja □ Nej □ 

 

Huvudfynd: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………… 



Bilaga 2 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
intervention/ 
instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-Kvalitet 

Astin, 
Atkin & 
Darr 
(2008) 
England. 

Belysa likheter 
och skillnader, 
mellan människor 
från syd Asien och 
Europa, av deras 
upplevelser under 
hjärt rehabilitering 
samt belysa 
familjens stöd. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer.  

65 (47) Kvalitativ 
innehålls 
analys. 
”Critical 
realism”  

Oavsett etnisk bakgrund fanns flera likheter 
mellan grupperna rörande oro och behov. Dock 
fanns etniska skillnader gällande förmågan att 
ta till sig av information, att ge stöd samt att 
sköta sysslor i hemmet. Stress var mer påtalad i 
den europeiska gruppen än i den sydasiatiska. 
Oavsett kultur ska hjärtrehabiliteringen 
utformas utifrån den enskilde individens behov. 
Kulturella skillnader ska vara en viktig del i 
planeringen.  
 

K ( I ) 
 

Bergman 
& Berterö 
(2003) 
Sverige 

Belysa hur 
patientens  
motivation och 
hur den påverkar 
rehabiliteringen 
och det dagliga 
livet. 

Grounded 
theory och 
purposive 
sampling 

13 (19) Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Grounded 
Theory (GT). 

Det var viktigt för många  att återgå till sitt 
dagliga liv och arbete så fort som möjligt efter 
hjärtinfarkten. Andra patienter ansåg dock sitt 
arbete lika viktigt längre utan uppskattade 
andra livsvärden. Patienterna tog vara på livet 
och såg ljust framtiden. Detta gav patienterna 
motivation att fortsätta rehabiliteringen och det 
dagliga livet. 

K (I) 
 

Clark 
(2003) 
Skottland 

Belysa hur 
patienter upplever 
stress i förhållande 
till sin 
genomgångna 
hjärtinfarkt. 

Semi- 
strukturerade  
intervjuer.  

14 (2) Kvalitativ 
innehålls 
analys. 

Många patienter relaterar sin hjärtinfarkt till 
stress och undvek därmed stressfyllda 
situationer och platser. Detta hade en negativ 
inverkan på patienternas livskvalitet. 
Sjukvården måste blir bättre på att 
kommunicera med patienterna och ge rätt 
information.   

K(II) 
 

 



 

 

 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
interventio
n/ 
instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-Kvalitet 

Condon & 
McCarthy 
(2006) 
Irland  

Belysa hur det är 
att göra  
livsstilsförändring
ar efter en 
hjärtinfarkt 
utifrån ett patient 
perspektiv 

Deskriptiv 
kvalitativ, 
Semi-
strukturerad
e intervjuer. 
Purposive 
sampling.   

15 (0) Kvalitativ 
innehålls 
analys. 
”Thematic 
analysis” 

Patienten ville ha kontroll över sin 
livssituation och inte göra för många 
förändringar på samma gång. Delmål under 
rehabiliteringen uppskattades. Anhöriga var ett 
viktigt stöd men kunde vara överbeskyddande. 
Sjukvården bör se till individens och anhörigas 
behov när rehabiliteringsprogram planeras. 
Målet för patienterna är att återgå tillbaka till 
det dagliga livet. 

K(I) 
 

Gassner, 
Dunn & 
Piller 
(2002) 
Australien 

Belysa patientens 
egna uppfattning 
om orsaken 
bakom 
hjärtinfarkten och 
tolka symtom 

Semi-
strukturerad
e intervjuer 

50 (0) Kvalitativ 
analys, 
etnografisk 
metod  

Patienter är inte alltid medvetna om orsaken 
bakom sin hjärtinfarkt. Dessa patienter har 
svårare att återhämta sig. Rehabiliteringen ska 
ta del av patientens livshistoria och lyssna till 
patientens egna tankar och funderingar kring 
sjukdomen och planera rehabiliteringen 
därefter..  

K(I) 
 

Gregory, 
Bostock & 
Backett-
Milburn 
(2005) 
England 

Belysa patientens 
upplevelser av en 
hjärtinfarkt samt 
vad som 
förhindrar och 
förbättrar dennes 
rehabilitering.  

Kvalitativ, 
explorativ 
Fokusgrupp
er och 
intervjuer 

53 (0) Kvalitativ 
innehållsanalys, 
Grounded 
Theory (GT)  

Stöd från sjukvården och anhöriga under 
rehabiliteringen uppskattades. Patienterna 
tyckte att rehabiliteringen var på deras eget 
ansvar. Gruppsamtal med andra drabbade var 
en uppskattad rehabiliteringsmetod. 
Kontinuitet och uppföljning förbättrade 
följsamheten samt att patienten fick sina 
emotionella behov tillgodosedda.    

K(I) 
 



 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
interventio
n/ 
instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-Kvalitet 

Jensen & 
Petersson 
(2003) 
Sverige 

Belysa 
patienternas 
upplevelser av sin 
första hjärtinfarkt 
med fokus på 
livssituationen 
och 
rehabiliteringen.  

Kvalitativa 
intervjuer 

30 (2) Kvalitativ 
kontentanalys. 

Första tiden präglades av osäkerhet. 
Patienterna visade sig ha lite kunskap om 
behandlingen och var de kan hitta information 
samt hur de kan få stöd och hjälp. Bristande 
information bidrog till osäkerhet och oro för 
framtiden för patienterna och deras omgivning. 

K(II) 
 

Kristofferz
on, 
Löfmark & 
Carlsson 
(2007) 
Sverige.  

Belysa patientens 
upplevelser av det 
dagliga livet fyra 
till sex månader 
efter en 
hjärtinfarkt.   

Semi-
strukturerad
e intervjuer. 
Deskriptiv, 
retrospektiv 
och 
kvalitativ 

39 (131) Kvalitativ 
kontentanalys.  

Patienterna upplevde familjen som ett stöd 
men kunde, särskilt för kvinnor, vara mycket 
krävande. Gruppträffar, med andra drabbade, 
som rehabiliteringsform uppskattades av 
patienterna. Okunskap om hur det dagliga livet 
påverkas av en hjärtinfarkt kan leda till oro. 
Män och kvinnor kommunicerar och upplever 
smärta på olika sätt. Männen litar mer på sin 
sjuksköterskan än på sin läkare.  

K (I) 
 

Kärner, 
Tingström, 
Abrandt – 
Dahlgren & 
Bergdahl 
(2005) 
Sverige 

Belysa 
patienternas 
upplevelser av de 
faktorer som 
underlättar och 
förhindrar 
rehabiliteringen.  

Semi-
strukturerad
e intervjuer. 
Konsekutivt 
urval. 

70(43) Fenomenografis
k analys. 

Somatiska, sociala/praktiska, kognitiva samt 
affektiva omständigheter  bidrog till vad 
patientens upplevelser som underlättande och 
försvårande faktorer under rehabiliteringen.  

K (I) 
 

       



 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
interventio
n/ 
instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-Kvalitet 

Oterhals, 
Hanestad, 
Eide & 
Hanssen 
(2006) 
Norge 

Undersöka 
informationens 
betydelse för 
patientens 
tillfredställelse 
samt belysa 
områden som bör 
förbättras i 
sjukvården 

Cross-
sectional 
design. 
Konsekutivt 
urval. 
Enkät. 
Follow up 

111 Statistisk analys 
SPSS, 
Pearson’s,  
Spearman’s 
Wilcoxon-
Mann-Whitney 
(WMW) test, 
Cranach’s 
alpha.  

En väl informerad patient är mer tillfredställd 
än en som inte är informerad. Patienten vill ha 
information om mediciner och komplikationer. 
Korta vårdtider och sämre kontinuitet under 
rehabiliteringsfasen bidrog till bristande 
information. Sjukvården och patientens synsätt 
på vården skiljer sig. Patienten själv ska vara 
delaktig i sin rehabilitering och få individuellt 
anpassad information.  

K(II) 
 

Pâquet, 
Bolduc, 
Xhignesse 
& Vanasse 
(2005) 
Kanada  

Belysa patientens 
upplevelser av 
livssituationen tre 
månader efter en 
genomgången 
hjärtinfarkt.  

Inspelade 
intervjuer i 
fokusgruppe
r, 
Purposive 
sampling.   

20 (0) Kvalitativ 
kontentanalys. 

Rehabilitering idag erbjuder inte det patienter 
efterfrågar. Ett rehabiliteringsprogram bör ha 
fokus på hela människan och inte enbart hur  
riskfaktorer reduceras. Rehabilitering i grupp 
då tillfället att träffa andra i liknande 
situationer uppskattades. Patienterna själva 
måste känna sig motiverade för att kunna 
förändra sin livsstil.   

K(I) 
 

Riley, 
Stewart & 
Grace 
(2007) 
Kanada 

Undersöka 
patientens 
perspektiv på 
kontinuitet och 
deltagande under  
rehabiliteringen. 

Konsekutivt 
urval. 
Enkät. 

661 (155) Cranach’s 
alpha. 
Deskriptiv 
analys, 
Pearson`s chi 
square, t test 

Patienterna var nöjda med kontinuiteten i 
vården. Sjukvården bör ha kunskap om 
patientens hälsohistoria för att kunna ge 
adekvat information. Det är viktigt att 
patienten får berätta om sina egna tankar och 
funderingar kring sin hjärtinfarkt. 

K(II) 
 

 
 



 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
intervention/ 
instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-Kvalitet 

Sampson, 
O´Cathain 
& 
Goodacre 
(2008) 
England 

Belysa 
patienternas och 
vårdarnas positiva 
och negativa 
upplevelser av 
PCI-behandling 

Semi-
strukturerade 
intervjuer.  

16(0) Kvalitativ 
analysmetod 

En PCI-behandling kan snabbt återställa en 
svårt sjuk patient. Resultatet bidrar till att 
patienterna inte tror att de blivit drabbade av 
en svår hjärtinfarkt vilket påverkar 
rehabiliteringen..  

K(I) 
 

Tod, Lacey 
& McNeill 
(2002) 
England 

Belysa faktorer 
som förhindrar 
patientens 
deltagande i hjärt- 
rehabiliteringen. 

Semi-
strukurerade 
intervjuer. 

20(3) Kvalitativ 
metod.   

Förhindrande faktorer är frånvaro av både 
såväl patient som personal, långa vårdköer, 
okunskap om att hjärtrehabilitering finns samt 
rehabiliteringens lämplighet för patienten.  

K(II) 
 

Wingham, 
Dalal, 
Sweeney 
och Evans 
(2006) 
England 

Belysa 
patienternas 
upplevelser av en 
genomgången 
hjärtinfarkt samt 
belysa faktorer 
som påverkar 
patientens val av 
hospitaliserad 
eller hembaserad 
rehabilitering.  

Semi-
strukurerade 
intervjuer. 
Purposive 
sampling 

17(0) 
 
 

Fenomenologi
sk analys  

Oavsett hospitaliserad eller hembaserad 
rehabilitering så upplevde patienterna i chock 
och misstro efter sin hjärtinfarkt. Samtliga 
patienter var motiverade att förändra sin 
livsstil och sökte efter olika alternativ, 
vägledning och stöd från personal. I den 
hospitaliserade rehabiliteringsformen 
upplevde patienterna bristande självdisciplin 
och la tonvikten på träning och laganda. I den 
hembaserade rehabiliteringen upplevde 
patienterna att de hade självdisciplin och 
ogillande träning i grupp. Rehabilitering 
hemma passade in bättre i deras livsstil. 

K(I) 
 

 


