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Abstrakt      

Bakgrund: I Sverige vårdas varje år ca 26 000 personer på sjukhus på grund av 

akut hjärtinfarkt. Riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är bland annat rökning, 

stress, övervikt samt arv. Hjärtrehabilitering är avsedd att förebygga riskfaktorer 

samt förbättra patientens återhämtning och hälsa, vilket sjuksköterskan har en 

viktig roll i. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av 

hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt. Metod: Deduktiv kvalitativ innehållsanalys 

användes vid analys av 13 artiklar. Resultat: Individens egna resurser och yttre 

stöd var förutsättningar för att lyckas med hjärtrehabiliteringen. De flesta patienter 

hade en positiv bild av sjuksköterskan i rehabiliteringen och upplevde stöd och 

lättillgänglig hälso- och sjukvård betydelsefullt för att de skulle känna sig trygga. 

Patienterna betonade vikten av skräddarsydd information och såg olika på 

anpassningen till livet efter hjärtinfarkten. Diskussion: Sjuksköterskan borde ge 

individanpassad information och försäkra sig om att patienterna förstått 

informationen för att de ska kunna ta till sig kunskapen. Tillgänglighet och 

trygghet hade stor inverkan på patienternas deltagande i rehabiliteringen. 

Slutsats: Trygghet och information var de faktorer som påverkade upplevelsen av 

rehabiliteringen mest. Därför var det eftersträvansvärt att fokusera mer på detta i 

utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Nyckelord: Anpassning, Kvalitativ, Motivation, Patientinformation, 

Stöd, Trygghet.  
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BAKGRUND 

Hjärtinfarkt innebär att hjärtat plötsligt får försämrat blodflöde genom att ett eller 

flera av kranskärlen täpps igen. Den delen av hjärtmuskeln som drabbats får 

syrebrist och hjärtmuskelcellerna dör om syrebristen blir långvarig. Under de 

närmsta veckorna efter hjärtinfarkten omvandlas den döda muskelvävnaden till ett 

bestående ärr. Hjärtinfarkten kan vara så liten att den knappt märks, men kan 

också vara stor och ge allvarliga konsekvenser. Åderförkalkning eller ateroskleros 

som det också kallas är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt (Börjesson & 

Johansson, 1995, s. 90-92; Haugland, Hansen & Areklett, 1985/2001, s. 427).  

Riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom är bland annat rökning, stress, 

högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes, övervikt och fetma samt arv (Hjärt- 

och lungfonden, 2008, s. 10-12). 

Varje år vårdas cirka 26 000 personer på sjukhus på grund av akut hjärtinfarkt 

(Ericson & Ericson, 2008, s. 94). Enligt statistik från Socialstyrelsen (2008a) 

drabbades 615 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt mellan åren 1987 och 2006. 

Under dessa år registrerades 802 000 hjärtinfarkter, vilket visar på att cirka 

187 000 av dessa var återinsjuknande (Socialstyrelsen, 2008a).  

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och 

dödlighet i landet, trots att vården hela tiden förbättras (Hjärt- och lungfonden, 

2008, s. 3). Dödligheten har dock minskat med 30 % de senaste 25 åren och 

fortsätter att sjunka. Risken att drabbas av hjärtinfarkt ökar med stigande ålder 

(Ericson & Ericson, 2008, s.94).  

Prevention innebär att förhindra insjuknande (primärprevention), eller att hindra 

återinsjuknande och att påverka sjukdomsförloppet positivt (sekundärprevention) 

(Johnson, 1994, s. 71; Fridlund & Hildingh, 2000, s. 114; Socialstyrelsen, 2008b, 

s. 22-23). Enligt Socialstyrelsen (2008b, s. 22-23) är sekundärpreventionen mer 

använd än primärpreventionen. Det har visat sig att ohälsosam livsstil ökar risken 

för hjärtinfarkt och på senare år har mer resurser lagts på preventiva åtgärder för 

att stötta patienter
1
 till hälsosammare leverne (Socialstyrelsen, 2008b, s. 22-23).  

                                                           
1
 I denna uppsats kommer patient och deltagare ha samma betydelse 



2 

 

 

Enligt Fridlund (2002) och Fridlund och Hildingh (2000, s. 115) definierar 

Världshälsoorganisationen (WHO) hjärtrehabilitering som den totala mängd 

aktiviteter som behövs för att optimera de psykiska, fysiska och sociala 

förutsättningarna, för att individen ska återfå normal funktion i samhället 

(Fridlund, 2002; Fridlund & Hildingh, 2000, s. 115). 

Hjärtrehabiliteringsprogram är avsedda till att förebygga riskfaktorer och förstärka 

effekten av den akuta behandlingen samt förbättra patientens återhämtning och 

hälsa. Sjuksköterskan fungerar som ”spindeln i nätet” genom att uppträda i olika 

roller som att vara en god lyssnare, rådgivare, vägledare och undervisare. Det 

handlar om att vara nära patienten samtidigt som han/hon övergripande ska 

samordna med andra hälso- och sjukvårdsinstanser samt annan personal (Fridlund, 

2002). 

För patienten innebär hjärtrehabilitering att få information om riskfaktorer, 

eftervårdsprogram samt att få individualiserade program och att närstående också 

får vara delaktiga. För hälso- och sjukvårdspersonal innebär rehabiliteringen att 

kunna bistå patienter och närstående med råd och stöd när det gäller exempelvis 

kost, motion, hälsa och stresshantering. Huvuddelarna i rehabiliteringen handlar 

om att formulera och genomföra individuella vårdplaner, bedöma risker samt sätta 

upp mål. Detta innefattar livsstilsförändringar, läkemedelsåtgärder och långsiktiga 

uppföljningar av varje patient (Fridlund, 2002).   

 

Hjärtrehabiliteringen består av tre faser där aktiviteterna samt sjuksköterskans roll 

varierar beroende på var i faserna patienten är. Första fasen innefattar de akuta 

rehabiliteringsåtgärderna som utförs i ambulansen och/eller på sjukhuset 

(Fridlund, 2002; Fridlund & Hildingh, 2000, s. 115). Här är sjuksköterskan en god 

lyssnare och rådgivare till patienten och dess närstående (Fridlund 2002). Den 

andra fasen börjar när individen lämnar sjukhuset och pågår de följande 3-6 

månaderna tills dess att han/hon blir mer fysiskt oberoende och kan börja med de 

långsiktiga livsstilsförändringar som kan behövas. Tredje fasen pågår resten av 

individens liv och handlar om att undvika riskfaktorerna i livsstilen samt att 

bevara den fysiska och psykiska förmågan (Fridlund, 2002; Fridlund & Hildingh, 
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2000, s. 115). Sjuksköterskans roll i fas två och tre är att undervisa och stödja 

patienten i sina livsstilsförändringar, enskilt eller i grupp (Fridlund, 2002).  

 

Sjuksköterskan behöver se bortom sjukdomen för att förstå patientens och dess 

familjs behov och beteende. Därmed kan sjuksköterskan komma fram till vilka 

resurser som behövs, för att göra deltagandet så innehållsrikt och så praktiskt som 

möjligt. Patientens insikt att det är livsstilsfaktorer som bidragit till den dåliga 

hälsan, kan tillsammans med rädsla och oro för den livshotande sjukdomen öka 

motivationen till förändring. Denna motivation höjs oftast bara tillfälligt och 

därför behövs ytterligare stöd för att långsiktigt hålla fast vid dessa förändringar. 

Sjuksköterskan behöver ha kunskap och kompetens inom omvårdnad och 

rehabilitering av hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som han/hon även behöver ha 

självkännedom och livserfarenhet. Sjuksköterskan behöver även ha bra 

bedömningsverktyg i sin kliniska verksamhet, vara självkritisk samt fungera som 

en bra förebild för patienterna och familjen för att lyckas i sitt arbete med 

hjärtrehabilitering. Alla beslut som tas ska vara grundade på professionella, etiska 

och moraliska principer (Fridlund, 2002). 

Det har framkommit att många som drabbats av hjärtinfarkt inte deltar eller väljer 

att avbryta sitt deltagande i hjärtrehabiliteringen. Siffror visar att drygt 40 % 

deltar (Lane, Carroll, Ring, Beevers & Lip, 2001). Enligt andra uppgifter 

genomför ca 40 % rehabiliteringen och resterande 60 % avbryter programmet 

inom 6 månader (Cooper, Lloyd, Weinman & Jackson, 1999). 

  

Det kan vara svårt att nå de individer som har störst behov av rehabiliteringen. För 

att få fler att delta och känna sig nöjda är det viktigt att hälso- och sjukvården får 

kunskap om hur patienterna upplever hjärtrehabiliteringen. På så sätt kan de öka 

sin förståelse för att lättare nå ut och hjälpa de som drabbats av hjärtinfarkt att 

lyckas med livsstilsförändringar och anpassa sig till ”det nya livet”. 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av 

hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt. 

METOD 

Etiska överväganden 

Under granskning av artiklarna kontrollerades att dessa var etiskt godkända. 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska deltagarna bli tillfrågade om de vill delta, 

vara informerade om studien och dess syfte, samt att de när som helst kan avbryta 

sitt deltagande utan konsekvenser. Deltagarna ska försäkras om att deras 

personuppgifter inte kommer att lämnas ut till oberättigade (URL1). Om det inte 

framkom i artikeln att hänsyn tagits till de etiska aspekterna granskades 

tidsskriftens etiska ställningstaganden. Om inga etiska överväganden fanns så 

exkluderades artikeln. Materialet bearbetades noga för att undvika misstolkning 

av originalresultatet. 

Litteratursökning 

Litteratursökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och 

Cinahl. Avgränsningar som användes i PubMed var: English, Humans, Nursing 

journals och Abstracts. MeSH-termer som användes i olika kombinationer i 

PubMed var: Nursing, Myocardial Infarction, Rehabilitation, Motivation, Heart 

och Education. I Cinahl användes avgränsningarna: Peer Reviewed, Abstract 

Available, Nursing och English. Headings som användes i Cinahl var: Myocardial 

infarction och Life style changes. Fritext sökningar gjordes både i PubMed och i 

Cinahl med sökorden: Patient experiences, Cardiac rehabilitation, Patient 

perspectives, Patients perceptions, Preventive care, Prevention, Lifestyle changes 

samt experiences. Se bilaga 1 där det finns en översikt av sökningar som ledde till 

artiklar, vilka inkluderades i litteraturstudien. 

Manuell sökning 

Manuella sökningar gjordes i referenslistor från artiklar funna via 

databassökningar. Studier som fanns att tillgå i fulltext och som var relevanta för 

syftet granskades. I bilaga 2 redovisas artiklarna som inkluderades i resultatet.  
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Urval  

Efter litteratursökning lästes titeln på artiklarna. Sedan lästes abstraktet i de 

artiklar med titlar som ansågs relevanta för syftet. De abstrakt som uppfyllde 

syftet togs om möjligt fram i fulltext för vidare värdering. 

Inklusionskriterier 

Studier som innefattar patienters upplevelser av rehabiliteringen efter hjärtinfarkt, 

studier från västvärlden
2
.  

Exklusionskriterier 

Studier på enbart anhöriga till personer som haft hjärtinfarkt, studier inriktade på 

det akuta skedet efter hjärtinfarkt, artiklar som inte fanns tillgängliga i fri fulltext, 

litteraturöversikter, studier där endast sjuksköterskans perspektiv lyftes fram, 

studier utan etiska överväganden. 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

För värdering av artiklar användes en mall av Carlsson och Eiman (2003) (se 

bilaga 3). Avsnitt i varje artikel bedömdes enligt mallen och fick poäng beroende 

på den vetenskapliga standarden. Bedömningsmallen reviderades genom att under 

avsnittet metod togs ”Patienter med lungcancerdiagnos” bort. Detta ledde till att 

tre poäng drogs av från totalsumman och maxpoäng i mallen blev 45 istället för 

48.  Artiklarna kunde få grad I, II eller III beroende på hur många poäng/procent 

de fick. De som bedömdes som grad I (>80%) eller II (>70%) inkluderades i 

resultatet (se bilaga 4), grad III (>60%) uteslöts på grund av otillräcklig 

vetenskaplighet. Tretton artiklar valdes att ingå i resultatet: fyra från Sverige, en 

från Irland, två från USA, fyra från Storbritannien, en från Canada och en från 

Norge. Alla artiklar är kvalitativa förutom en som har mixad design. 

                                                           
2 Med västvärlden menas de västeuropeiska länderna, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland (URL2). 
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Analys 

En deduktiv kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Elo och Kyngäs studie 

användes och huvudkategorin Patienters upplevelser av hjärtrehabilitering lyftes 

fram med hänsyn till syftet (Elo & Kyngäs, 2007) (se tabell 1). Detta föll sig 

naturligt då syftet var att belysa patienters upplevelser av hjärtrehabilitering efter 

hjärtinfarkt. Artiklarna lästes av båda författarna och var och en markerade det 

som ansågs motsvara syftet. Sedan jämfördes resultatet och författarna 

diskuterade fram det mest relevanta innehållet. Materialet bearbetades och text 

som berörde samma områden markerades med olika färgpennor och fyra 

underkategorier växte på så sätt fram (se tabell 2).   

 

Tabell 1. Analysförfarandet när huvudkategorin lyftes fram. 

Artikel Patienters upplevelser av hjärtrehabilitering 

Bergman & 

Berterö, 

2001. 

 

Många deltagare uttryckte att de ofta tänkt starta ett hälsosammare liv, men tidsbrist eller 

brist på energi hindrade dem. 

 

Patienter upplever mycket krav från omgivningen vilket påverkar rehabiliteringen. 

 

Patienterna konstaterade att de måste hitta tillbaka till sig själva och göra förändringar 

för att få livet att fungera igen. 

 

Yttre stöd är värdefullt för rehabiliteringen. 

 

De var nöjda med hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

Som patient är det viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar hälsan/ohälsa för ett 

lyckat resultat. 

 

Tabell 2. Analysförfarandet när fyra underkategorier växte fram ur huvudkategorin Patienters 

upplevelser av hjärtrehabilitering. 

Artikel Betydelse av stöd Synen på hälso- och 

sjukvård samt dess 

personal 

Kunskap, insikt 

och information 

Livsstilsfaktorer och 

anpassning 

Bergman & 

Berterö, 

2001. 

 

Yttre stöd 

fungerar som en 

buffert som ger 

energi att kämpa 

när patientens 

egen energi är låg. 

Sjukvården satsade 

resurser och detta 

ledde till att 

patienterna deltog i 

rehabiliteringen. 

Sjukdomen gav dem 

en ny syn på livet 

och framtiden och 

en vilja till 

förändring. 

Det upplevdes svårt 

att genomföra 

livsstilsförändringar. 
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RESULTAT 

I figur 1 presenteras resultatets huvudkategori och dess underkategorier. I 

tabellerna 3, 4, 5 och 6 ses översikt över resultatartiklarnas fördelning i respektive 

underkategori. I varje underkategori tydliggörs resultatet med citat i den 

fortlöpande texten.   

 

Figur 1. Resultatöversikt 

Patienters upplevelser av hjärtrehabilitering 

Betydelse av stöd 

Tabell 3. Översikt över resultatartiklarnas fördelning gällande underkategorin Betydelse av stöd.  
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Individens egna resurser och yttre stöd var förutsättningar för att lyckas med 

hjärtrehabiliteringen. Yttre stöd kunde exempelvis vara att få hjälp att genomföra 

vardagliga sysslor hemma och på jobbet samt att få information och kunskap av 

hälso- och sjukvårdspersonal. För att få motivation att genomföra 

livsstilsförändringar var det viktigt att patienterna tog ett eget beslut (Bergman & 

Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003).  

Yttre stöd kunde bland annat komma från familjen (Bergman & Berterö, 2001; 

Bergman & Berterö, 2003; Jones, Greenfield & Jolly, 2009), hälso- och 

sjukvården, arbetsgivare och arbetskamrater (Bergman & Berterö, 2001; Bergman 

& Berterö, 2003). Det var viktigt att känna stöd från arbetsgivare och 

arbetskamrater för att så småningom kunna återgå till arbetet (Bergman & 

Berterö, 2003). Försök att ändra arbetstempo, arbetsuppgifter och arbetstider 

krävde stöd från omgivningen då tid för vila, återhämtning, ledighet samt familj 

och vänner ansågs vara en viktig del i rehabiliteringen (Bergman & Berterö, 

2001).   

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008) menar att de flesta kvinnor som 

drabbats av hjärtinfarkt upplevde stöd från familj, släktingar och vänner. Bland 

männen var det delade meningar, vissa kände stöd från familjen medan andra 

upplevde motsatsen då de inte kände sig förstådda. Både kvinnor och män 

upplevde dock att närstående inte förstod att orken hindrade dem från att göra 

saker de tidigare gjort (Kristofferzon et al., 2008). En del patienter kände sig 

enligt Condon och McCarthy (2006) och Bergman och Berterö (2003) frustrerade 

över att närstående överbeskyddade dem under återhämtningsperioden, trots det 

värdesattes ändå stödet från anhöriga (Condon & McCarthy, 2006; Bergman & 

Berterö, 2003). Frustration gjorde att det uppstod anspänningar i familjen 

eftersom att närstående gav honom/henne den ”sjuka rollen” (Condon & 

McCarthy 2006).  

Hälso- och sjukvårdspersonal samt andra deltagare bidrog till en vänlig, 

uppmuntrande och stödjande miljö i hjärtrehabiliteringen (Clark, Whelan, Barbour 

& MacIntyre, 2005). Kamratskap med andra patienter upplevdes som något 

positivt. Att känna sig delaktig och befinna sig i liknande situation som andra, gav 
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deltagarna en känsla av gemenskap (Clark et al., 2005; Steen Isaksen & 

Gjengedal, 2006; Bergman & Berterö, 2003).  

Det upplevdes skönt att ha likasinnade i sin närhet, för att kunna hjälpa och stötta 

varandra genom olika stadier som rehabiliteringen innebar. Humor kändes som en 

väsentlig del i kamratskapet samtidigt som det uppfattades att det fanns någon 

som förstod. Att finnas där för någon annan betydde mycket för patienterna, då 

kunde de distansera sig från sig själva för en stund (Steen Isaksen & Gjengedal, 

2006). Genom att se att andra klarat rehabiliteringen bra, ökade motivationen till 

att leva ett hälsosammare liv (Clark et al., 2005; Steen Isaksen & Gjengedal, 

2006).  

Some patients were in a horrible condition, but they bit the bullet and 

continued exercising. Watching their improvement was extremely 

motivating. (Steen Isaksen och Gjengedal: 2006, p. 408)  

Förutom att ge stöd kunde omgivningen även komma med krav. Kraven från 

närstående och arbetsgivare ledde till ökad press på individerna som så 

småningom kände sig utslitna. De kunde inte avsätta tid till återhämtning eller vila 

(Bergman & Berterö, 2001). Enligt Kristofferzon et al. (2008) var det grannar och 

vänner som gav mest praktiskt stöd och ställde minst krav (Kristofferzon et al., 

2008). 

Synen på hälso- och sjukvård samt dess personal 

Tabell 4. Översikt över resultatartiklarnas fördelning gällande underkategorin Synen på hälso- 

och sjukvård samt dess personal.  

Underkategori Artiklar 
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Deltagarna lyfte fram sjuksköterskans roll och att han/hon stod för kontinuitet, 

säkerhet och praktisk hjälp (Kristofferzon et al., 2008).  

Sjuksköterskan var bra på att förklara i enkla termer och visa empati, samtidigt 

som han/hon också kunde vara bestämd om det skulle behövas. Det upplevdes 

även att sjuksköterskan hade den kunskap och kompetens som krävdes och 

patienterna kände sig mer avslappnade i sjuksköterskans närvaro än i samtal med 

läkaren. Sjuksköterskan uppfattades även som patientens advokat som kunde föra 

dess talan och enklare förklara det läkaren ville förmedla (Wright, Wiles, & 

Moher, 2001).  

Deltagarna accepterade uppföljningen som leddes av sjuksköterskan och kände 

sig trygga med den. De upplevde även att det motiverade dem att ta tag i eller 

fortsätta med livsstilsförändringar (Wright et al., 2001). Sjukhuspersonal 

upplevdes enbart som en informationskälla, inte som ett stöd för långsiktiga 

livsstilsförändringar (Condon & McCarthy, 2006). Att sjuksköterskan hade tid 

och var duktig på att lyssna, försäkra och stödja ansågs som fördelar med 

sjuksköterskeledd vård (Wright et al., 2001). Enligt Jones et al. (2009) ansåg 

somliga patienter att sjuksköterskan var vänlig, hjälpsam, kunnig och lätt att prata 

med och de var positiva till stödet de fick (Jones et al., 2009).  

If you´ve got any problems mental or physical, they were there to help. 

And they were very, very good. It was like a good form of aftercare 

wasn´t it? (Jones et al.: 2009, p.13) 

Hälso- och sjukvårdspersonal ansågs ha en stor roll i att hjälpa deltagarna hålla 

fast vid beteendeförändringar. Omvårdnaden och intresset för individen 

värderades och upplevdes uppmuntrande. Några deltagare upplevde dock att 

rehabiliteringen inte hade lett till någon hälsoförändring (Clark et al., 2005). 

Patienterna påpekade att det var viktigt med rådgivning, försäkran, psykologiskt 

stöd, läkarstöd, individanpassad information och stöd även till partner och familj i 

rehabiliteringen (Tod, Lacey & McNeill, 2002). De upplevde att de fick försäkran 

om hjärtats tillstånd, och uppföljningen motiverade dem att genomföra eller 

vidhålla livsstilsförändringar, vilket resulterade i att en tredjedel av patienterna 
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inte behövde ytterligare uppföljning. Dessa patienter uttryckte att de inte lärde sig 

något nytt, men att de ändå värdesatte uppföljningen (Wright et al., 2001).  

När patienterna blev väl behandlade och kände sig förstådda som människor och 

patienter fick de förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet. Om personalen 

uppträdde nonchalant och ointresserat skapade det en osäkerhet hos deltagarna, 

vilka kunde få svårt att se sambandet mellan livsstil och sjukdom (Bergman & 

Berterö, 2003).  

För att individerna skulle känna sig nöjda, betydelsefulla och trygga behövde de 

stöd i form av information samt lättillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård 

(Bergman & Berterö, 2001; Condon & McCarthy, 2006). Enligt Tod et al. (2002) 

ansåg vissa patienter att rehabiliteringen inte fanns tillgänglig när den behövdes. 

Detta ledde till att de kände sig övergivna, isolerade och sårbara (Tod et al., 

2002). Enligt Jones et al., (2009) hade patienterna ingen svårighet att få tillgång 

till hjärtrehabilitering på sjukhus (Jones et al., 2009). Att däremot ta sig till 

rehabiliteringen uttrycktes som ett problem. Transportsvårigheter och/eller en 

motstridighet att åter besöka sjukhuset var faktorer som låg till grund för detta 

(Tod et al., 2002).  

Kvinnor som deltog i hjärtrehabiliteringsprogrammet kände sig trygga och 

upplevde uppmuntran och stöd från rehabiliteringsteamet och andra deltagare att 

vidhålla livsstilsförändringar. Män kände sig däremot trygga och säkra när de 

hade läkare som ansvarade för rehabiliteringen (Kristofferzon et al., 2008). Det 

kändes tryggt att veta att det fanns återbesök inbokade så att svar på eventuella 

frågor kunde fås. Samtal med personal upplevdes som läkande, lugnande och 

lättade sinnet (Bergman & Berterö, 2001). 

Deltagarna upplevde det motiverande när sjukvården satsade resurser på deras 

rehabilitering och kände sig manade att delta (Bergman & Berterö, 2001).  

… it is a motivation also… well, if you demand a lot of resources, 

people want you to recover and become healthy, you do not want to 

spoil it the following week... (Bergman & Berterö: 2001, p. 738) 
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Kunskap, insikt och information 

Tabell 5. Översikt över resultatartiklarnas fördelning gällande underkategorin Kunskap, insikt och 

information.  
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Kunskap om hjärtinfarkt, vad som orsakade den och hur hjärtat fungerar var en 

förutsättning för lyckade livsstilsförändringar (Bergman & Berterö, 2001), och 

studier visar att hjärtrehabilitering tillförde denna kunskap (Clark et al., 2005; 

Jones et al., 2009). Kunskap och förväntningar om vad sjukdomen och 

hjärtrehabilitering innebar påverkade enligt Tod et al. (2002) beslutet att delta i 

rehabiliteringen (Tod et al., 2002). 

Somliga hade en tendens att tro att det enbart är äldre som drabbas av hjärtinfarkt 

(Steen Isaksen & Gjengedal, 2006; Condon & McCarthy, 2006). Patienternas 

främsta informationskällor om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar var enligt 

Murray, Manktelow och Clifford (2000) tv och tidningar. Endast en av tio ansåg 

att de fick information via sjuksköterskor och två av tio upplevde att de fick 

information av läkare (Murray et al., 2000).  

Vanligtvis fick patienterna information via broschyrer, men de ville istället ha 

skräddarsydd information som täckte deras behov. Det upplevdes viktigt att få 

tydlig information och att det som informerades muntligt även gavs skriftligt. 

Flera deltagare uttryckte även att hälso- och sjukvårdspersonal inte 

kommunicerade tillräckligt med varandra, vilket ledde till att de fick motstridig 

information (Decker et al., 2007). Patienterna fick även information genom att se 

och observera andra personer som haft hjärtinfarkt samt att diskutera med vänner 

och grannar (Murray et al., 2000). Steen Isaksen och Gjengedal (2006) och 
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Bergman och Berterö (2003) menade att deltagare också delade med sig av 

information till varandra (Steen Isaksen & Gjengedal, 2006; Bergman & Berterö, 

2003). Att få information från medpatienter uppmuntrade till att ställa högre krav 

på personalen och att själva bli aktiva och ta tag i situationen (Steen Isaksen & 

Gjengedal, 2006). 

 
The doctors do not spend very much time on you. You get more 

information from your fellow patients. (Steen Isaksen & Gjengedal: 

2006, p. 408) 

Somliga betonade vikten av ny information om hälsa medan andra värderade att 

innehållet bekräftade det de redan visste. Några efterfrågade mer information från 

hälso- och sjukvårdspersonal om passande träningsmöjligheter i närheten av deras 

hem, och kände att de inte fick tillräckligt med stöd från primärvården (Clark et 

al., 2005). Dessa deltagare kände sig även osäkra och hade svårt att veta vilken 

nivå de skulle lägga träningen på (Clark et al., 2005; Decker et al., 2007). Enligt 

Jones et al. (2009) uttryckte deltagarna att hjärtrehabiliteringen hade bidragit till 

förbättrad hälsa samt tilliten att återuppta tidigare aktiviteter och ville 

rekommendera detta till andra. Det sågs som positivt att kunna se tillbaka på vad 

som åstadkommits under rehabiliteringen (Jones et al., 2009).  

Hjärt- och kärlsjukdom har gjort att många fått en ny syn på livet och bestämt sig 

för att göra förändringar (Bergman & Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; 

Coyle, 2009) och många deltagare var tacksamma för att de fått en andra chans 

(Condon & McCarthy, 2006). Genom att vara medveten om sjukdomen fick 

individen en djupare insikt om livet, att inte ta det för givet och att det är värt 

kämpa för (Bergman & Berterö, 2003). Patienterna var tacksamma för att de 

överlevt hjärtinfarkten och värdesatte människorna i sin närhet högre än innan de 

insjuknade (Coyle, 2009). Många funderade över vad som är viktigt i livet och att 

det inte enbart handlar om att arbeta. Det borde finnas tid och energi kvar till det 

som är roligt (Bergman & Berterö, 2003).  
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De individer som drabbats av en mildare hjärtinfarkt såg sitt tillstånd som mindre 

allvarligt och att det var en tillfällighet att just han/hon drabbats. De som 

drabbades av en svårare grad av hjärtinfarkt såg allvarligare på sitt tillstånd och 

insåg att det fanns bakomliggande orsaker (Brink, Karlson & Hallberg, 2006). 

Beskrivningar om att livet inte kommer att bli detsamma (Bergman & Berterö, 

2001; Bergman och Berterö, 2003), en okänd framtid och sorgsenhet över den 

förlorade hälsan var hinder som måste övervinnas för att gå vidare i 

rehabiliteringen (Bergman & Berterö, 2001). 

De flesta var förvånade över att rehabiliteringen var gruppbaserad och det fanns 

olika uppfattningar om denna form av rehabilitering (Clark et al., 2005). Några 

tyckte att det var opassande, socialt stressande och att de blev åsidosatta av 

starkare deltagare i gruppen. Det fanns även en rädsla att känna sig utanför (Tod 

et al., 2002). Till en början trodde de flesta att det skulle vara en nackdel för dem 

själva, då ens egna intressen hamnade i andra hand, och att de skulle känna sig 

obekväma. Så småningom upplevde de dock gruppaktiviteten som någonting 

positivt och efter rehabiliteringsprogrammet saknade de flesta gemenskapen som 

gruppen gav och kände en motvilja att komma igång med träning på egen hand 

(Clark et al., 2005). Enligt Jones et al. (2009) såg deltagarna grupprehabilitering 

enbart som någonting positivt, en chans att få träna i grupp och träffa andra 

människor (Jones et al., 2009).  

En del upplevde oro efter hjärtinfarkt vilket begränsade dem i rehabiliteringen. 

Oron bidrog till att de undvek fysisk aktivitet, var rädda för att testa gränserna, 

inte ville vara själva och ville vara nära sjukhuset. Vissa patienter kände att de 

behövde mer information om sina symtom, känslor, hjärtats tillstånd, 

behandlingar och hjärtrehabiliteringen. Efter hjärtinfarkten förstod de innebörden 

av vad som hänt samt kände hopp inför framtiden och hade en önskan om att leva 

ett mer aktivt och hälsosamt liv (Kristofferzon et al., 2008).  
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Livsstilsfaktorer och anpassning 

Tabell 6. Översikt över resultatartiklarnas fördelning gällande underkategorin Livsstilsfaktorer 

och anpassning.  
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Alla deltagare i studien av Condon och McCarthy (2006) såg livsstilsfaktorer som 

bidragande orsaker till hjärtinfarkten. De upplevde att stress och rökning var de 

faktorer som påverkade mest. Alla var beslutsamma i att lyckas med 

livsstilsförändringarna men det var svårare att genomföra än de förväntat sig 

(Condon & McCarthy, 2006).   

I just take one day at a time (pause) sometimes it is hour by hour or 

even I could say it is minute by minute…all I can say is that it is very 

tough…(Condon & McCarthy: 2006, p. 40) 

 

Efter hjärtinfarkten behövde patienterna lära sig leva med förändringar i livet, 

bland annat känslomässiga reaktioner, förändringar i arbete och sociala aktiviteter 

samt att ta emot stöd från andra (Kristofferzon et al., 2008). Somliga levde i 

ovisshet och visste inte hur framtiden skulle bli. De hade en önskan om att lära sig 

leva livet på ett hälsosammare sätt. Längtan och önskan att få uppleva livet 

tillsammans med närstående gav styrkan att göra ett aktivt val att undvika eller 

åtminstone skjuta upp ett återinsjuknande (Bergman och Berterö, 2003). Många 

deltagare uttryckte att de ofta tänkt på att starta ett hälsosammare liv, men brist på 

tid och energi hade hindrat dem från att komma igång. En del upplevde det svårt 

att hitta ett sätt att anpassa sig till sitt nya liv, att tolka signaler och lyssna på 

kroppen särskilt eftersom detta inte var något de förväntat sig skulle hända 

(Bergman och Berterö, 2001).  
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Livsstilsförändringar som behövde göras rörde framförallt rökning, stress, kost 

och motion (Kristofferzon et al., 2008). Enligt Bergman och Berterö (2003) tog 

många patienter ett aktivt beslut och bestämde sig för att genomföra förändringar. 

Det aktiva beslutstagandet tycktes vara betydelsefullt för en lyckad rehabilitering 

(Bergman & Berterö, 2003). Många kände sig motiverade till förändringar, men 

särskilt rökstopp upplevdes svårt att genomföra (Kristofferzon et al., 2008). Enligt 

Coyle (2009) var kosten den mest uppenbara hälsobeteendeförändringen och den 

upplevdes vara relativt lätt att förändra (Coyle, 2009). En del ansåg dock att 

förändring av kost var svårt att genomföra, detta tycktes bero på tidsbrist och fasta 

rutiner. Många upplevde att motion ökade välmående och att det gav utrymme för 

tankar (Bergman & Berterö, 2001).  

I en studie utförd av Murray et al. (2000) ansåg ingen av patienterna att övervikt 

var en risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom, men att stress, ödet och 

arbetsrelaterade faktorer var de största riskerna. De som rökte ansåg att rökningen 

var den största orsaken till hjärtinfarkten. En del beskrev att rökningen hade en 

lugnande effekt på kroppen och minskade stress, och därmed utjämnade 

rökningens negativa påverkan (Murray et al., 2000).  

…smoking is not good, but it can help with nerves, I tend to fly to 

cigarettes when I am stressed, I treat them as a safety valve, they can 

help prevent nervous breakdown. (Murray et al.: 2000, p. 1229) 

När det inte tycktes finnas några tydliga orsaker bakom hjärtinfarkten hänvisade 

många till tron på ödet (Murray et al., 2000).  

…fate does operate […] I do tend to have the attitude what will be will 

be. I have known healthy fit men who have collapsed suddenly of a 

heart attack. (Murray et al.: 2000, p. 1229) 

Deltagarnas anpassning påverkades av hur de uppfattade sjukdomen samt tacklade 

tröttheten och andra hälsobesvär. Det fanns olika sätt att hantera återhämtningen 

och det handlade om att ta kontroll och hitta sin egen väg (Brink et al., 2006). 

Vilken känsla av kontroll som individerna hade påverkade sättet att se på 

nödvändig förändring av aktivitet, att antingen återgå till livet som det var före 

hjärtinfarkten eller förändra levnadsvanorna (Brink et al., 2006; Decker et al., 

2007). Vissa dagar kände deltagarna att de kunde göra mer och andra dagar 

mindre, men en del oroade sig över om de var för aktiva. Ju mer de återhämtade 
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sig desto svårare var det att avsätta tid till träning då andra åtaganden tog större 

plats. För att de skulle ha motivation att träna långsiktigt var det av stor betydelse 

att hitta en form som de trivdes med och som passade livsstilen (Jones et al., 

2009).   

Män såg ofta lättsamt på hur sjukdomen påverkade dem och en del var rädda för 

att fastna i sjukdomens grepp. De hade svårt att anpassa arbetstakten till rätt nivå 

och ville fortsätta som innan hjärtinfarkten (Brink et al., 2006; Kristofferzon et al., 

2008). En del kvinnor upplevde att de fått livet tillbaka och började prioritera sig 

själva, levde hälsosammare och var mer framåt (Kristofferzon et al., 2008). Andra 

kvinnor var enligt Brink et al. (2006) försiktigare med sina aktiviteter (Brink et 

al., 2006). 

Att påbörja livsstilsförändringar kan påverka det sociala livet, då aktiviteter som 

var högt värderade ur ett socialt perspektiv förändrades (Condon & McCarthy, 

2006).  

The one time I am in trouble is when I would be drinking I would be 

craving for a cigarette… I haven´t gone down (to the pub) in the last 

few nights because I was under severe pressure cigarette wise… but is 

mainly for the company that I go. (Condon & McCarthy: 2006, p. 40) 

Deltagarna i hjärtrehabiliteringsprogrammet uttryckte att de hade fått ökad 

motivation till att fortsätta med livsstilsförändringar, och förändringarna minskade 

risken att åter insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. Deltagandet förberedde dem för 

fortsatta aktiviteter efter programmet (Clark et al., 2005). Att göra träningen till en 

social aktivitet, motiverade dem att även träna på egen hand (Jones et al., 2009). 

För somliga blev dock tiden efter rehabiliteringen fylld av rädsla och osäkerhet till 

följd av okunskap om vilka aktiviteter de säkert kunde utföra samt avsaknaden av 

det sociala nät som deltagandet medförde (Clark et al., 2005).   

En del patienter såg bara till den enskilda orsaken bakom hjärtinfarkten och var 

inte öppna för att se helheten och hade på så sätt liten motivation att delta i 

hjärtrehabilitering. De som inte hade tillgång till rehabilitering men som själva tog 

ansvar och hade kontroll över tillvaron, hittade andra alternativ som till exempel 

privata vårdkedjor (Tod et al., 2002). 
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Många uttryckte en vilja att genomföra livsstilsförändringar men kände sig inte 

motiverade att utföra dem. I den tidiga återhämtningsperioden upplevde flertalet 

att överlevnad efter hjärtinfarkten samt att acceptera diagnosen var motiverande 

faktorer för att genomföra livsstilsförändringar. Behovet av att återgå till vardagen 

sågs även som motiverande (Condon & McCarthy, 2006). 

I want to make it work, get beck to normal, and get on with my life. 

(Condon & McCarthy: 2006, p. 42) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Alla artiklar som användes i resultatet var skrivna på engelska och vi är medvetna 

om att detta kan ha påverkat resultatets utgång. För att göra tolkningen så korrekt 

som möjligt lästes artiklarna därför av båda författarna flertalet gånger, vilket ses 

som en styrka i uppsatsen. 

I början av arbetet med uppsatsen utgick vi från ett bredare syfte där både 

sjuksköterskans och patienternas upplevelser ville belysas. Men allt eftersom 

arbetet med uppsatsen pågick blev resultatet spretigare. Därför gjordes syftet om 

för att smalna av området, vilket resulterade i att en del omjusteringar fick göras. 

Det innebar att resultatet blev lite annorlunda än tänkt och vi kan ha gått miste om 

en del artiklar från början då sökningarna gjordes med annat fokus. Kvalitativa 

sökord användes som till exempel experiences och patients perceptions. Att 

uppsatsen därmed innehåller mest kvalitativa artiklar ses inte som en nackdel, då 

patienters upplevelser eftersöktes. Andra sökord hade kunnat användas för att på 

så sätt få ett mer heltäckande resultat. Manuella sökningar gjordes i referenslistor 

från flera artiklar, men endast ett fåtal fanns att tillgå i fulltext. Detta resulterade i 

att en del relevanta källor förmodligen missades.  

I urvalsförfarandet inkluderades enbart artiklar från västvärlden, detta för att göra 

resultatet mer intressant för våra svenska förhållanden. Artiklar som inte fanns 

tillgängliga i fulltext exkluderades och detta kan ha lett till att väsentliga artiklar 

föll bort.   
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Vid värdering av artiklar användes en ursprunglig mall som vi själva reviderade, 

för att kunna använda mallen inom ämnesområdet. Båda författarna värderade 

varje artikel var för sig och sedan jämfördes resultatet för att nå en slutgiltig 

bedömning. Detta ses som en styrka för att undvika felaktig värdering.  

Den analysmetod som användes ansågs vara passande för denna uppsats då 

huvudkategorin lyftes fram ur syftet. Andra analysmetoder hade förmodligen 

kunnat användas vilket kanske hade gett en annan vinkel på resultatet. En styrka 

med resultatet i uppsatsen är att båda författarna läste artiklarna på varsitt håll och 

markerade det som var relevant för syftet. Därefter jämfördes materialet och 

tillsammans kom författarna fram till det som bäst motsvarade syftet. Detta gjorde 

att risken att gå miste om information minskade och så även risken för feltolkning 

av artiklarna. 

Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att belysa patienters upplevelser av hjärtrehabilitering 

efter hjärtinfarkt. Resultatet visar att patienterna fick en ny syn på livet efter 

hjärtinfarkten och insåg att livsstilsförändringar behövde göras. Det var viktigt att 

de kände sig trygga och motiverade för att lyckas med rehabiliteringen. Yttre stöd 

såsom hjälp i vardagen, på arbetet och att få information hade stor betydelse och 

upplevdes för det mesta positivt, men ibland kunde stödet även visa sig negativt i 

form av krav eller brist på förståelse från omgivningen. De flesta deltagarna hade 

en positiv syn på sjuksköterskans roll och upplevde att de fick stöd av hälso- och 

sjukvårdspersonalen i hjärtrehabiliteringen. Det var betydelsefullt att få kunskap 

och information om sjukdomen och dess orsaker för att lyckas med 

livsstilsförändringar.    

I resultatet framkom hur viktigt det är att patienterna får kunskap och information 

på rätt sätt för att få förståelse och bli motiverade att genomföra 

hjärtrehabilitering. Detta överstämmer med Wright et al. (2001) som i sin 

forskning visar på betydelsen av att sjuksköterskan ger adekvat information, 

relevanta råd samt kan besvara frågor på rätt sätt, för att skapa en bra förståelse. 

Detta kan bland annat göras genom att ställa öppna frågor och försäkra sig om att 

individen förstått. O´Driscoll, Shave & Cushion (2007) betonar även att 
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informationen behöver ges i lagom mängd och vid ett flertal tillfällen för att 

patienterna ska kunna ta till sig kunskapen (O´Driscoll et al., 2007). Vi håller med 

om detta och anser att sjuksköterskan även bör läsa av patienterna och avgöra när 

de är mottagliga för informationen. 

Resultatet visar att patienterna är i behov av skräddarsydd information och vård 

från hälso- och sjukvården. Detta förhållningssätt stöds av hälso- och 

sjukvårdslagen som säger att patienten skall ges individuellt anpassad information 

(SFS 1982:763). Detta framkommer även i studien av Bergman och Berterö 

(2001). I studier utförda av O´Driscoll et al. (2007) och Svedlund, Danielson och 

Norberg (1999) betonades att sjuksköterskan ska sträva efter att vara öppen och se 

alla individer så att de får den skräddarsydda vård som behövs (O´Driscoll et al., 

2007; Svedlund et al., 1999).  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall vården vara av god kvalitet, lätt tillgänglig 

och tillgodose patientens behov av trygghet (SFS 1982:763). En tolkning av 

resultatet är att detta har stor betydelse i hjärtrehabiliteringen för att individerna 

ska lyckas anpassa sig efter hjärtinfarkten. I en studie av Svedlund et al. (1999) 

lyfts det fram att sjuksköterskan bör vara lyhörd för patienternas signaler och 

anpassa sig till patient och/eller situation för att bygga en bra och trygg relation. 

Kontinuitet spelar också en stor roll i mötet med närstående och patienter för att 

bygga en bra relation och inge förtroende (Svedlund et al., 1999). Detta styrks i 

hälso- och sjukvårdslagen där det står att hälso- och sjukvården skall tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet (SFS 1982:763). Vi anser att det 

ibland kan vara svårt att omsätta detta i praktiken då det kan vara stor ruljans på 

personalen inom hälso- och sjukvården.  

Resultatet visar att många hjärtinfarktpatienter inser att de behöver ändra livsstil, 

men att det kan vara svårt att genomföra. Där har sjuksköterskan och övrig hälso- 

och sjukvårdspersonal en viktig roll att fylla. O´Driscoll et al. (2007) poängterar 

att var och en behöver få träna på sin nivå för att känna sig motiverad att fortsätta 

med livsstilsförändringar. Vår uppfattning är att det är av stor betydelse att hälso- 

och sjukvårdspersonalen befinner sig på samma nivå som patienterna, och att de 

tillsammans hittar en lämplig nivå på rehabiliteringen så att motivationen finns att 
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genomföra livsstilsförändringar. Hälso- och sjukvårdslagen säger att hälso- och 

sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 1982:763). Detta 

uppenbaras även i en studie av Svedlund et al. (1999) där det framkommer att 

sjuksköterskan vill hjälpa patienterna att förstå vad som hänt, möjliga 

konsekvenser av situationen och hur de kan undvika att insjukna igen (Svedlund 

et al., 1999). Detta styrks även av ICN:s etiska kod som beskriver att några av 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att återställa hälsa, förebygga 

sjukdom samt främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s. 3). Vidare 

menar Svedlund et al. (1999) att sjuksköterskan ska arbeta för patientens 

mänskliga rättigheter och att bli respekterade som individer. Lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område understryker att vården så 

långt som möjligt skall utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Patienten skall visas omtanke och respekt (SFS 1998:531).  

Resultatet visar att det finns delade meningar om hur tillgänglig 

hjärtrehabiliteringen är för patienterna. Wright et al. (2001) menar att det kan vara 

svårt för hälso- och sjukvårdspersonal att nå ut till de individer som är i störst 

behov av rehabiliteringen (Wright, et al., 2001). Tidigare forskning visar att det 

kan vara svårt att nå de som inte vill bli hjälpta eller som inte själva förstår att de 

behöver hjälp (Svedlund et al., 1999). Vi tror att tillgängligheten till 

hjärtrehabilitering bland annat påverkas av de prioriteringar som hälso- och 

sjukvården gör. I dagens samhälle med allt fler besparingar och nedskärningar 

finns det risk att rehabiliteringen påverkas då det inte finns resurser för att hjälpa 

alla behövande individer. 

I praktiken bör sjuksköterskan tänka på att ge individanpassad information, 

försäkra sig om att patienterna förstått informationen och fråga om det är 

någonting ytterligare de funderar över. Det är av stor vikt att sjuksköterskan och 

övrig hälso- och sjukvårdspersonal har den kompetens som krävs för att informera 

hjärtpatienter och att rehabilitering kan skräddarsys så att den passar varje individ. 

Engagemanget hos personal kan dock vara svårt att påverka. Det är upp till varje 

arbetstagare hur intresserad han/hon är i sitt arbete, men arbetsgivaren har också 

ett ansvar i att stimulera personalen genom att hålla i exempelvis tema- och 
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utbildningsdagar. Ett hinder för att lyckas med detta förhållningssätt kan vara de 

knappa resurser som finns till förfogande. 

Ett förslag från vår sida är att lägga in ytterligare kurser i 

sjuksköterskeutbildningen om hur information ges på rätt sätt och hur patienter 

kan motiveras. Det är även viktigt att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal inom 

dessa områden. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal får ökad kunskap kan fler 

individer inspireras att delta och fullfölja hjärtrehabiliteringen. Detta är av stor 

vikt eftersom det idag är många som drabbas av hjärtinfarkt och en stor del av 

dessa personer återinsjuknar.  

Vårt resultat visar på att det finns mycket forskat om patienters upplevelse av 

hjärtrehabiliteringen. För att på ett så bra sätt som möjligt kunna främja hälsa och 

undvika återinsjuknande vore det därför önskvärt att i framtida forskning ta reda 

på hur sjuksköterskor upplever att arbeta med hjärtrehabilitering.  

Slutsatser 

Fynden i vår uppsats visar att i dagsläget får patienter som deltar i 

hjärtrehabilitering en mängd information, men deltagarna pekar på vikten av mer 

information, att den ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Det framkommer även i 

resultatet att trygghet har en stor betydelse för att lyckas med rehabiliteringen. 

Trygghet kan komma från både hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande och 

informationen de ger, samt från familj, vänner och medpatienter.  
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Kvalitativ ansats. 

Fokusgrupper. 

19 patienter: 

4 kvinnor, 

15 män. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patientens roll att ta beslut och 

behovet av information förändras 

under utvecklingen från det akuta 

skedet till återhämtning. 

 

 

 

 

Grad II, 34p. 

Jones et al.,  

2009, 

Storbritannien. 

Att jämföra patienters perspektiv 

av hjärtrehabiliteringsprogram i 

hemmet eller på sjukhus samt att 

utforska programmens för- och 

nackdelar. 

Kvalitativ ansats. 

Fokusgrupper om 4-6 

personer. 

26 patienter: 

5 kvinnor, 

21 män. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienter som deltog i 

rehabiliteringsprogram på sjukhuset 

gillade att träna i grupp och träffa 

andra människor, och fick 

motivation och stöd av varandra. 

Patienter som genomförde 

rehabiliteringsprogram hemma 

talade gott om ”heart manual” och 

värdesatte stödet från 

sjuksköterskan. 

Grad II, 32p. 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/Ansats 

/Datainsamling 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Kristofferzon et 

al., 

2008, 

Sverige. 

Beskriva erfarenheter av det 

nuvarande dagliga livet hos 

svenska kvinnor och män 4-6 

månader efter hjärtinfarkt samt 

deras förväntningar på framtiden. 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

39 patienter: 

20 kvinnor, 

19 män. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Två teman utvecklades: 

*Hantera konsekvenserna efter 

hjärtinfarkten. 

*Hitta en mening med det som hänt. 

Grad I, 41p. 

Murray et al., 

2000, 

Storbritannien. 

Utforska sociala och kulturella 

faktorers inverkan på 

uppfattningen av patientens risk 

för hjärt- och kärlsjukdom och de 

avsedda livsstilsförändringarna. 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

Ostrukturerade 

intervjuer och 

frågeformulär. 

30 deltagare:  

10 patienter, 

10 närstående,  

10 sjuksköterskor. 

Kvalitativ 

temaanalys samt 

beskrivande statistisk 

analys. 

Sociala och kulturella faktorer var 

grunden till patienters och 

närståendes uppfattning om risker 

för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Sociala informationsnätverk var 

största källan till informationen om 

riskerna.  

Grad II, 33p. 

Steen Isaksen & 

Gjengedal, 

2006, 

Norge. 

Få mer systematisk kunskap om 

den informella kontakten mellan 

hjärtinfarktpatienter samt att 

undersöka betydelsen av 

medpatienter ur en eller flera 

aspekter av socialt stöd. 

Kvalitativ och 

beskrivande ansats. 

Fokusgrupper om 4-6 

personer. 

25 patienter:  

4 kvinnor, 

21 män. 

Kvalitativ analys 

inspirerad av 

Knodel, J.  

Resultaten visar på stort positivt 

stöd i interaktionen mellan 

patienter. 

Grad I, 40p. 

Tod et al., 

2002, 

Storbritannien. 

Undersöka vilka hinder som finns 

för patienter att delta i 

hjärtrehabilitering. 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer samt 

gruppintervjuer. 

35 deltagare: 

15 hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

20 patienter: varav 4 

kvinnor & 16 män. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

inspirerad av Ritchie 

& Spencer, 1994.  

En begränsad servicekapacitet 

uppdagades i resultatet.  

Problem med att få tillgång till 

service indelades i 5 teman: 

frånvaro, väntan,  

kommunikation, förståelse och 

lämplighet. 

Vissa grupper klarade sig bättre och 

vissa klarade sig sämre med att få 

tillgång till service.  

 

Grad I, 37p. 

Wright et al., 

2001, 

Storbritannien. 

Att utforska patienters första 

värdering av sjuksköterskor i 

hjärtpreventionsverksamhet och 

resultatet av acceptansen av 

sjuksköterskeledd omvårdnad i 

den allmänna praktiken ur 

sjuksköterskors och patienters 

perspektiv. 

Kvalitativ ansats. 

Enskilda intervjuer 

samt gruppintervjuer. 

29 deltagare: 

7 sjuksköterskor. 

22 patienter: varav 8 

kvinnor & 14 män. 

Kvalitativ 

temaanalys. 

Tre teman växte fram: *Innehåll i 

bedömningen av patienten. 

*Resultatet av kliniskt deltagande. 

-Vilka typer av patienter som deltar. 

*Acceptabiliteten av 

sjuksköterskeledd omvårdnad. 

-Tid, enkelhet och stöd.  

-Sjuksköterskans kunskap och 

kompetens. 

- Sjuksköterskan som patientens 

advokat. 

Grad II, 35p. 

 


