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ABSTRAKT
Inledning: Angina pectoris är en allvarlig sjukdom som orsakas av en obalans 
mellan hjärtmuskulaturens aktuella syrebehov och syretillgång. Återkommande 
anfall av angina pectoris kan leda till hjärtinfart, hjärtsvikt, stroke eller dödsfall. 
Ateroskleros är den övervägande orsaken till sjukdomen och livsstilsförändringar 
kan förhindra sjukdomsprogression. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att 
belysa patienters kunskap och upplevelser av sin sjukdom angina pectoris och hur 
detta kan påverka patienten, samt beskriva betydelsen av sekundär prevention och 
utbildning. Metod: Artiklar söktes fram genom elektronisk och manuell 
sökmetod. De bearbetades, analyserades och kategoriserades. Resultat: Patienter 
med angina pectoris upplevde nedsatt livskvalitet och hade generellt låg 
sjukdomskunskap. Tydliga missuppfattningar fanns kring sjukdomsprocessen och 
hur läkemedel skulle hanteras. Det visade sig att rehabiliteringsprogram hade en 
positiv inverkan på patienternas livskvalitet. Diskussion: Interventioner behövdes 
för hälsa och livskvalitet. Samt ett engagemang från sjukvårdspersonal att ge 
individanpassad information till patienten för att frambringa en vilja till egenvård. 
Slutsats: Sjuksköterskor borde informera patienter med angina pectoris om
sjukdomen, dess bakomliggande orsak och hur de själva kan förebygga anfall.

Nyckelord: Angina pectoris, kunskap, litteraturstudie, sekundär prevention, 

sjuksköterska, utbildning
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Prevalensen för kranskärlssjukdom ökar med åldern, särskilt efter 55 år för män 

och 65 år för kvinnor. De som får återkommande anfall av angina pectoris löper 

större risk att drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och plötslig död. Förutom 

att öka sjuklighet och dödlighet är sjukdomen en betydande ekonomisk belastning 

för samhället (Toth, 2008).

     Angina pectoris orsakas av myokardischemi, vilket betyder att det uppstår en 

obalans mellan hjärtmuskulaturens aktuella syrebehov och syretillgång. 

Symtomen utspelar sig vanligtvis som bröstsmärta som kan stråla ut i vänster arm, 

höger arm eller båda två. Hos kvinnor kan symtomen vara mer subtila, som 

ryggont, andnöd eller åtstramning vid käkarna. Alla individer behöver inte känna 

smärta, anginan kan även visa sig i form av ångest och andningssvårigheter. 

Övervägande orsak till sjukdomen är att ateroskleros, så kallad åderförkalkning, 

uppstått i hjärtats kranskärl. Andra orsaker kan vara att myokardiets syrebehov 

tillfälligt ökar på grund av kraftig ansträngning. För att ställa diagnosen angina 

pectoris använder man sig av elektrokardiografi (EKG), kranskärlsröntgen 

och/eller koronarangiografi som ger information om kranskärlens utseende och 

förekomst av ateroskleros (Ericson & Ericson, 2008, s. 86-94).

     Ateroskleros börjar redan i yngre år. Obduktioner av tonåringar och unga 

vuxna har visat ett resultat av tidiga tecken på aterosklerotiska lesioner och i vissa 

fall fiberplack. Riskfaktorer för ateroskleros är bland annat höga kolesterolvärden, 

rökning, diabetes och högt blodtryck. Dessa faktorer försämrar den 

vasodilaterande förmågan samt de normala och skyddande funktionerna i det 

vaskulära endotelet. Andra riskfaktorer är ärftlighet, övervikt, fysisk inaktivitet

och psykosocial stress. Ateroskleros är en kronisk och progressiv sjukdom vars 

optimala förebyggande kräver livslång uppmärksamhet till kost, motion, 

avhållsamhet från rökning och identifiering av hotande riskfaktorer (Toth, 2008).

Enligt en studie av Berra, Fletcher och Houston-Miller (2007) är minskning eller 

modifiering av riskfaktorer för hjärtsjukdom nyckeln för att förebygga angina 

pectoris, detta genom att behandla den underliggande orsaken, ateroskleros.

     När livsstilsförändringar inte räcker påbörjas ofta en statinbehandling. Studier 

har visat att läkemedelsgruppen statiner kan minska graden av den 

aterosklerotiska progressionen och under vissa omständigheter även inducera 

regression av plack (Toth, 2008). Statiner är ett läkemedel som hämmar ett enzym 

som är nödvändigt för kolesterolsyntesen. Verkan blir att LDL-kolesterolvärderna 
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sänks, medan HDL-kolesterolvärderna ökar och lipidprofilen förbättras 

(Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2006, s. 247-248). Ett annat läkemedel som 

används vid angina pectoris är nitroglycerin, som ombildas i kroppen till 

kvävemonoxid. Kväveoxidfrisättningen gör att blodkärlen i kroppen vidgar sig, 

vilket leder till att hjärtarbetet minskas och mer syrerikt blod når hjärtat (Ericson

et al., 2008, s. 88). I en artikel av Cohen et al. (2010) skriver man att angina 

pectoris innebär en stor klinisk utmaning för vardaglig medicinsk praxis. Trots 

utbredd användning av statiner har en betydande andel av patienterna svår angina. 

Eftersom frekvensen av stora hjärthändelser hos denna patientgrupp är relativt låg, 

bör högre intention i terapin ligga på att förbättra livskvalitén och inte bara på att 

förlänga överlevnaden. 

     Enligt Ericson et al. (2008, s. 43) kan patienten genom livsstilsförändringar 

påverka sin hälsa och undvika försämring av den aterosklerotiska processen och 

där ansvarar sjuksköterskan för en stor del av informationen som ges. Vidare 

beskrivs att de faktorer som går att påverka och som sjuksköterskan kan upplysa 

patienten om är högt kolesterol, högt blodtryck, övervikt, bukfetma och diabetes. 

En artikel av Conway och Fuat (2007) beskriver att patienter som inte tar sin 

medicin eller inte vill göra livsstilsförändringar, som att anta ett mer fysiskt aktivt 

liv och äta en sundare kost, sannolikt kommer att stöta på problem med att hantera 

sin sjukdom. I studien kommer man fram till att sjuksköterskan, i dessa 

situationer, bör avsätta tid för att granska patientens problem och erbjuda 

lösningar på dessa.

     Ökade nivåer av ångest, depression och psykisk stress spelar en viktig roll för 

patienter med angina pectoris. Missuppfattningar om anginans karaktär kan bidra 

till ytterligare ökade nivåer av stress, därför är utbildning, coachning och 

träningsprogram viktiga inslag i det preventiva arbetet. Andra viktiga 

komponenter är en patientfokuserad vård, där patienten är väl informerad om 

olika behandlingsalternativ för att kunna sätta upp realistiska mål och få en 

individanpassad behandling (Cohen et al., 2010).

     Att det finns ett värde i att ge patienter med angina pectoris ett individanpassat 

program med skräddarsydd hälsoundervisning visas i en studie av Cupples och 

Dempster (2001). I denna studie jämförde man resultaten mellan patienter som 

besöktes av sjukvårdspersonal var fjärde månad mot dem som endast fick vanlig 

nationell hälsovård. Resultatet visade förbättringar i interventionsgruppen i form 
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av frekvens av symtom, levnadsvanor och livskvalitet. Uppföljning av uppnådda 

resultat tre år efter avslutning visade dock på mindre skillnader, vilket tolkades 

som att det finns ett värde i en fortsatt kontakt med individuellt anpassade råd. 

Vidare i studien kommer man fram till att hjärtrehabilitering är viktig för god

omvårdnad av patienter med angina pectoris. I rehabiliteringen ingår en tidig 

förklaring av sjukdomen, fullt deltagande av patienten och dennes familj i att

hantera psykologiska aspekter av sjukdomen samt att livsstilsförändringar görs på 

lång sikt.

     Patientutbildning och egenvård är viktiga komponenter för alla patienter med 

en kronisk sjukdom, som kranskärlssjukdom enligt Berra et al., (2007). Vidare i 

studien beskrivs att behandlingsmål för patienter med angina bör inkludera en 

ökad livslängd och livskvalitet. Rehabiliteringsprogram har resulterat i ett tillägg 

av kvalitativa år i patientens liv och har också visat sig vara kostnadseffektivt för 

vården. Det finns tydliga bevis för att patienter med angina pectoris upplever 

signifikanta begränsningar, som resulterar i ett behov av livsstilsförändringar. 

Patienter vill ha tillgång till mer informationskällor och bättre kunskap om sin 

sjukdom för att kunna genomföra dessa förändringar i sina liv. Ett behov av

tillfällen att diskutera sin sjukdom med vårdgivare finns och skulle ge ökad 

kunskap över sin egen förmåga att sköta sin hälsa enligt patienterna i studien.

Angina pectoris är en vanlig sjukdom som ökar i förekomst tillsammans med en 

åldrande befolkning och en bättre förmåga att förhindra dödsfall från hjärt- och 

kärlsjukdomar. Trots avancerade medicinska och interventionella behandlingar 

påverkar sjukdomen människors livskvalitet negativt. Att ge patienter ett program 

som syftar till att förbättra förståelsen av angina pectoris samt att ge information 

om effektiv egenvård är livsavgörande. 

Att skriva om detta ämne är angeläget, då patienter med angina pectoris är en 

väldigt stor patientgrupp, som ofta inkommer med symtom de själva eventuellt

skulle kunna behandla eller undvika. Det är därför av intresse att fördjupas i 

patientens egen kunskap om sin sjukdom, för att på detta sätt få en förståelse för 

vad som krävs av sjuksköterskan för att förbättra livskvalitén, sjukdomsinsikten 

och läkemedelskunskapen hos patienten. 
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Syfte

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters kunskap och upplevelser 

av sin sjukdom angina pectoris och hur detta kan påverka patienten, samt beskriva 

betydelsen av sekundär prevention och utbildning.

Metod

Litteratursökning

De artiklar som valts baserades på syftet. Under litteratursökningsfasen gjordes 

även en litteraturavgränsning. Därefter har texternas kvalitet bedömts, vilket 

resulterat i att vissa artiklar tagits bort, exkluderats, och andra texter behållets, 

inkluderats. Granskningen av artiklarnas kvalitet var nödvändig för att det inte 

skulle vara oklart vad analysen har grundats på (Friberg, 2006, s. 33-34).

Resultatet i denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar. Sökningar är 

gjorda i PubMed (24/1-2011) och i Cinahl (20/1-2011), med begränsningen för 

samtliga sökningar att publikation ska ha skett från år 2000, samt komma ifrån 

tidskrifter inom omvårdnad. Sökorden utgjordes av Mesh-termer och fritextord, se 

tabell 1.
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Tabell 1 Tabellöversikt av elektronisk sökning

Sökord PubMed
Antal 
träffar

Cinahl
Antal 
träffar

Totalt 
antal 
träffar

Förkastade Inkluderade

Angina
Pectoris

197 2081 2278 - -

Knowledge 19335 51625 70960 - -
Secondary 
prevention

775 5695 6470 - -

Education 60530 197220 257750 - -
Cardiac 
rehabilitation

963 2139 3102 - -

Angina 
pectoris and 
knowledge

30 36 66 45*
12**
4***

3

Angina 
pectoris and 
secondary 
prevention

9 39 48 38*
7**
2***

1

Angina 
pectoris and 
education

56 155 211 190*
11**
9***

1

Angina 
pectoris and 
cardiac 
rehabilitation

23 48 71 59*
5**
4***

3

Angina 
pectoris and 
education and 
cardiac 
rehabilitation

11 10 21 11*
6**
2***

2

Angina 
pectoris and 
knowledge 
and education

16 6 22 8*
8**
3***

3

*Antal förkastade efter läsning av titel 
**Antal förkastade efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning
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Manuell sökning

Manuell sökning gjordes via översiktsartiklars referenslistor, två artiklar med 

tillräckligt hög kvalitet inkluderades i litteraturstudien.

Tabell 2 Översikt av manuell sökning
Datum Sökning ur referenslista Urval ur referenslista

25/1-2011 McGillion, Watt-
Watson, Kim & 
Yamada, 2004

Lewin et al., 2002

25/1-2011 Berra, Fletcher & 
Houston Miller, 2008

MacDermott, 2002

Urval

Inklusionskriterier

Artiklarna var publicerade efter år 2000 och publicerade i tidskrifter som berör 

omvårdnad. Artiklarna innehöll etiska överväganden, samt hade minst medel eller 

hög vetenskaplig kvalitet enligt granskningsmall, se bilaga 1. Artiklar togs från 

hela världen, för att få en mångkulturell aspekt i resultatet, men endast artiklar 

skrivna på engelska accepterades.

Exklusionskriterier

Artiklar exkluderades om de hade låg vetenskaplig kvalitet, inte besvarade syftet 

eller inte var originalartikel.

Bearbetning och analys av data

Bearbetningsfaserna är influerade från SBU/SSF nr. 4. (1999, s. 16-17), som är 

modifierade utifrån Goodman (1993).
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Fas 1

Både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar var av intresse. En första 

bedömning gjordes genom att läsa igenom artiklarnas titlar för att finna relevant 

litteratur. Därefter lästes även abstrakten för att se om artikeln motsvarade syftet 

med denna studie. Utav dessa valdes 39 artiklar ut för vidare granskning.

Fas 2

De 39 artiklar som kvarstod efter fas 1 granskades mer noggrant, vilket 

resulterade i att 24 artiklar av dessa exkluderades på grund av att de inte 

motsvarade syftet, eller att de inte var originalartiklar. Under denna fas tillkom

även 2 artiklar via manuell sökning, se tabell 2. Kvarvarande 17 artiklar 

granskades i sin helhet med hjälp av en granskningsmall, se bilaga 1.

Klassificeringen av artiklarna gjordes med hjälp av SBU/SSF nr 4 (SBU/SSF nr. 

4. 1999, s.15-16).

Fas 3

I denna fas bedömdes artiklarna efter vetenskaplig kvalitet utifrån en tregradig 

skala: låg (I), medel (II) och hög (III), se bilaga 2. Efter denna bedömning togs 2 

artiklar bort, då de var av låg kvalitet och 15 artiklar var av tillräckligt hög kvalitet 

för att inkluderas i resultatet. 

Utifrån beskrivning i SBU (SBU/SSF nr. 4. 1999, s.15-16) klassificerades 

studierna:

 (C) Randomiserad kontrollerad studie, en prospektiv studie där man slumpvis 

fördelat deltagarna till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

 (P) Prospektiv studie, en studie där man jämfört deltagare i en kontrollgrupp mot 

en eller flera experimentgrupper utan slumpmässig fördelning. 

 (R) Retrospektiv studie, en studie där man studerar tidigare material, till exempel 

med hjälp av journaler. 

 (K) Kvalitativ studie, en studie där data insamlats genom intervjuer, berättelser 

eller observationer i syfte att få en förståelse för ett fenomen.
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Analys

Artiklarna har analyserats genom en manifest innehållsanalys för att få ett textnära 

resultat som åsidosätter egna åsikter. För att få en förståelse för texten, lästes 

artiklarna flera gånger av båda författarna. Därefter kondenserades texten och 

kategorier skapades som symboliserade textens helhet. En kategori ger läsaren en 

förståelse för vad innehållet i texten kommer att handla om.

     Vid analysen skapades en ny helhet utifrån textens olika delar (Friberg, 2006, s. 

110 -111). Studiernas resultat genererade fyra kategorier som svarar an mot syftet 

med litteraturstudien.

Tabell 3 Översikt av kategorisering

Att leva med angina pectoris

Kunskap om sin sjukdom

Rehabilitering och sekundära preventiva 

åtgärder

Information till patienten

Etiska överväganden

I all vetenskaplig forskning är god etik en viktig aspekt. Forskaren ska, innan 

studien startat, ha ansökt om etiskt tillstånd vid lokal eller regional etisk 

kommitté. Att etiska överväganden är gjorda är ett krav för alla vetenskapliga 

studier (Forsberg & Wengström, 2008, s. 144).

     Enbart artiklar med etiska överväganden inkluderades i litteraturstudien. I 

denna uppsats genomfördes inga patientintervjuer, därför har ingen ansökan om 

godkännande från etisk nämnd gjorts.
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Resultat

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar femton vetenskapliga artiklar, fem

artiklar var utförda med kvalitativ metod och tio artiklar med kvantitativ metod. 

Studierna har utförts i följande länder Australien, Belgien, Danmark, England, 

Kanada, Kina och Sverige.

Genom innehållsanalysen framkom fyra kategorier: att leva med angina pectoris,

kunskap om sin sjukdom, rehabilitering och sekundära preventiva åtgärder samt 

information till patienten.

Att leva med angina pectoris

En studie av MacDermott (2002) visade att patienter med angina pectoris upplever 

sjukdomen på olika sätt. Ett flertal uppgav att de behövt anpassa sin livsstil på 

grund av de begränsningar som sjukdomen innebar. De accepterade 

anpassningarna trots att de inte förstod fysiologin kring angina pectoris. Många 

patienter som utvecklat sjukdomen var förvånade över detta, då de aldrig insett att 

de varit i riskzonen. Det fanns en okunskap kring vad som orsakade sjukdomen 

och vilka riskfaktorerna var men de var medvetna om att angina pectoris var ett 

allvarligt tillstånd som kunde leda till hjärtinfarkt. Patienterna kände en irritation 

över att behöva ändra sina liv och en ilska över att sjukdomen hade drabbat dem. 

Många kände en rädsla över att sjukdomen skulle förvärras och en oro över att 

genomföra vissa aktiviteter, främst med fysisk ansträngning. 

     I en studie av Smith, Ross och Connolly (2002) studerade man hälsoaspekter 

sex månader efter utskrivning av patienter med angina pectoris. Man kom fram till 

att många led av ångest och depression, samt att livskvalitén var nedsatt. Symtom 

som andfåddhet och nedsatt ork var vanligt förekommande hos patienterna. 

Sjukdomsrelaterade begränsningar upplevdes, som utgjordes av trötthet, dålig 

rörlighet och mindre social aktivitet. Paquet, Bolduc, Xhingesse och Vanasse 

(2005) beskriver att patienter med angina pectoris listade ångest, oro och stress 

som de tillstånd som haft störst inverkan på deras liv. Enligt en studie av Dixon, 

Lim, Powell och Fisher (2000) upplevde nästan hälften av patienter med angina 
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pectoris problem med emotionella reaktioner, fysisk kondition, rehabilitering samt 

i förhållandet till familj och vänner.

    Patienter med en generellt högre tilltro till sin egen förmåga att hantera sin 

sjukdom var mer benägna att inte låta sina hjärtbesvär ha för stora konsekvenser i 

sitt liv. Patienter med denna tilltro kände att de hade mer kontroll över situationen, 

rapporterade färre symtom och hade en tro på att regelbungen motion skulle 

hjälpa deras tillfrisknande. Det fanns ett samband mellan sjukdomsuppfattning 

och tron till sig själv att hantera angina pectoris. Desto större konsekvenserna av 

hjärtproblemet upplevdes, desto lägre allmän tro till sig själv fanns för att hantera 

tillståndet. Patienters uppfattning om sjukdomens konsekvenser påverkade deras 

vilja att försöka göra livsstilsförändringar (Lau-Walker, 2004).

     Fyrtiofem procent av deltagarna i en studie av Haugbølle, Sørensen och 

Henriksen (2002) hade en positiv inställning till angina pectoris och tyckte att 

livet kändes bra. Tjugofyra procent hade accepterat sin sjukdom och lärt sig leva 

med den, medan sjutton procent ansåg att det var mycket svårt att leva med 

sjukdomen. 

Kunskap om sin sjukdom

I en artikel av Kärner, Göransson och Bergdahl (2003) intervjuade man patienter 

ett år efter att de fått diagnosen angina pectoris där man frågade vad sjukdomen 

innebar. Resultatet visade att patienterna hade mycket varierade kunskaper om sin 

sjukdom. En del patienter kunde beskriva flera komponenter i processen av angina 

pectoris, medan vissa deltagare endast diffust kunde förklara någon del av 

sjukdomen. Andra kunde nämna några symtom, men inte koppla dessa till

sjukdomsprocessen. Vaga svar och tydliga missuppfattningar fanns. Ingen patient 

uttryckte angina pectoris som en process i kärlen som äger rum under ett antal år 

innan debutsymtomen. En studie av Haugbølle et al. (2002) visade likvärdiga 

resultat. Angina pectoris patienters upplevelser och kunskaper om mediciner och 

sjukdom var mycket varierande. Kunskap om sin sjukdom, förebyggande av 

symtom och kunskap om medicinering var generellt låg. Cirka en tredjedel av 

patienterna i studien påstod sig inte veta någonting om sin sjukdom. Fyrtiofem 

procent av deltagarna var medvetna om att livsstilen på något sätt kunde påverka 

prognosen. Hälften av patienterna glömde ibland att ta sin medicin. Hälften av 
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patienterna ansåg att läkemedel var en nödvändighet som man egentligen föredrog 

att vara utan. Fyra huvudsakliga problem för patienterna identifierades när det 

gällde läkemedel. Ett allmänt ogillande av läkemedel, en rädsla för beroende, att 

läkemedel hade toxisk verkan på kroppen samt dåliga erfarenheter av 

biverkningar.

     Ytterligare en artikel, av Fan, Mitchell och Cooke (2009) studerade vad 

patienter med angina pectoris hade för kunskap om sina läkemedel. Man kom 

fram till att ungefär en fjärdedel av deltagarna visste vilket läkemedel som hjälpte 

till att förhindra bröstsmärta. Trettiosex procent av deltagarna var medvetna om 

hur nitroglycerinspray verkade. Hälften av deltagarna visste hur många tabletter 

eller hur många doser av spray man fick använda under en smärtperiod. 

Okunskapen kring detta medförde att många av deltagarna hade överdoserat. 

Sjuttioåtta procent av deltagarna visste hur tabletter eller spray skulle 

administreras. Resultaten visade att personer med lägre kunskap om sitt läkemedel 

oftare drabbades av bröstsmärta.

     Det fanns olika uppfattningar om livsstilsförändringar, där vissa personer inte 

var övertygade om att deras vanor var riskfaktorer. Vissa patienter hade också en 

oförståelse över varför sjukdomen hade drabbat just dem. Deltagarna ville ha

bättre kunskap om sina sjukdomsrelaterade begränsningar och framförallt lära sig 

respektera dessa. Patienterna i en studie uppgav önskemål om att efter 

sjukhusvistelsen få mer information som även inkluderade de anhöriga. De 

menade att det skulle kunna motverka dels överbeskyddande beteenden hos 

närstående och vara positivt för vissa anhöriga som inte förstod att deras partner

var sjuk (Paquet et al., 2005). 

Rehabilitering och sekundära preventiva åtgärder

Enligt Wachtel, Kucia och Greenhill (2008) var den mest dokumenterade 

riskfaktorn för angina pectoris övervikt och dyslipidemi. Det fanns dock inga 

tecken på preventiva insatser för dessa. Några av patienterna som rökte hade fått 

råd att sluta röka enligt dem själva, men detta fanns inte dokumenterat. I det stora 

hela såg man att det fanns få insatser för förebyggande åtgärder för patienter med 

angina pectoris, det saknades dokumentation över patientens hela livssituation och 
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preventiva handlingsplaner. Man fann mest dokumentation över det akuta skedet, 

med fokus på läkemedel och botande av det aktuella problemet.

     En studie av Lewin et al., (2002) syftade till att utvärdera effekter av kognitiv 

beteendeterapi hos nydiagnostiserade patienter med angina pectoris. Deltagarna 

genomgick utbildningssessioner med en sjuksköterska, där man tillsammans 

diskuterade sjukdomen och tillhörande riskfaktorer. Det förekom en öppen dialog 

där patienten uppmuntrades att ställa frågor. Patienten fick även med sig skriftlig 

information hem. Vid utgångsläget fanns inga signifikanta skillnader när de gällde 

BMI, blodtryck eller anfallstillfällen med bröstsmärta mellan interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. Resultatet visade att patienter som genomgått 

sjuksköterskeledd kognitiv beteendeterapi fick mindre ångest och depression, 

färre anfallstillfällen av bröstsmärta och färre användningstillfällen av 

nitroglycerinpreparat samt upplevde mindre fysiska begränsningar. Terapin gav 

även patienterna mer motivation till att ändra sin diet och till att motionera.

      En annan studie av Dendale et al., (2005) undersökte effekterna av ett 

hjärtrehabiliteringsprogram som gick ut på fysisk träning, psykologiska råd, 

kostrådgivning samt rökavvänjning vid behov. Den fysiska träningen bestod av tre 

pass i veckan, vilka innefattade tjugo minuter på löpband, tjugo minuter 

bencykling och tio minuter armcykling. Under de psykologiska sessionerna 

erbjöds patienterna coopingstrategier för att acceptera att leva med sin sjukdom. I 

resultatet kom man fram till att incidenten av antal sjukdomsrelaterade problem 

var betydligt lägre i rehabiliteringsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

     Patienter har identifierat formell hälsovård, gemenskap, familj och vänner som 

viktigt stöd i sin omgivning. De har påpekat att det behövs mer hjälp med 

stresshantering. Patienter föreslog att stödgrupper med personer som också har 

någon hjärtsjukdom, där även anhöriga har chansen att delta, skulle vara till hjälp 

(Paquet et al., 2005). 

Information till patienten

I en studie uppgav över hälften av deltagarna att de inte hade fått någon 

information om sjukdomsanpassad läkemedelsanvändning det senaste året och 

vissa kunde inte minnas deras senaste informationstillfälle (Fan et al., 2009).
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     En studie av Johnson, Inder, Nagle och Wiggers (2010) visade att både läkare, 

psykologer, sjuksköterskor, annan sjukvårdspersonal och vänner rekommenderar 

patienter med angina pectoris att genomgå hjärtrehabiliteringsprogram. Resultatet 

tydde på att patienter som rekommenderats av sjuksköterskor hade en högre 

närvaro under utbildningen än de patienter som blivit rekryterade av annan 

vårdpersonal.

     Jiang, Sit och Wong (2007) studerade patienter som genomgått ett individuellt 

hjärtprogram efter nydiagnostiserad angina pectoris och jämförde med en 

kontrollgrupp. Under den första fasen gavs patienten information om sjukdomen, 

egenvård, läkemedelshantering, prevention, hantering av angina pectoris, fysisk 

motion, diet, rökning och betydelsen av familjestöd. I den andra fasen följde en 

sjuksköterska upp patienten genom hembesök och telefonsamtal för att stötta 

patienten och dens familjemedlemmar i det preventiva egenvårdsarbetet. Det 

gjordes även uppföljning genom kontroller och prover av deltagarna. Resultatet 

visade att interventionsgruppen motionerade mer, hade en hälsosammare 

kosthållning, lägre lipidhalt i serum, bättre läkemedelsföljsamhet samt ett minskat 

systoliskt och diastoliskt blodtryck. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna vad gällde rökning och kroppsvikt. Studiens slutsats var att ett

sjuksköterskelett program, baserat på att ge information och stötta patienten, hade 

god effekt på ett flertal av patientens olika parametrar, som påverkade hälsan 

positivt. Det viktigaste visade sig vara att stötta patienten till egenvård och att ge 

patienten verktyg för att göra det enklare att leva med sjukdomen. 

     En studie undersökte skillnader i kunskap, attityder och föreställning om 

angina pectoris mellan patienter som fått utbildning och rådgivning gentemot en 

kontrollgrupp. I resultatet framgick att patienterna som fått utbildning och 

rådgivning hade erhållit större kunskap om sjukdomen, vilket även hade givet en 

bättre attityd och föreställning gentemot angina pectoris. Studien visade på att en 

relativt kort individuell utbildning signifikant ökade kunskapsnivån om 

sjukdomen (McKinley et al., 2009). 

     Enligt Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren och Bergdahl (2005) fungerade

somatiska signaler som en drivkraft till positiv beteendeförändring för patienten. 

Både negativa signaler som smärta eller positiva signaler som känslan av 

välbefinnande kunde uppmuntra ett hälsofrämjande beteende. Ett annat fynd var 

att en förändrad livsstil inte ansågs viktig när sjukdomssignaler eller 
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sjukdomskänsla inte upplevdes. Att ha ett socialt nätverk som gav stöd var en 

faktor som påverkade hälsofrämjande beteendeförändring i en positiv riktning. En 

familj som anpassade sig till patientens behov, uppmuntrade till förändringar och 

som gav positiva påminnelser hade en hjälpande och underlättande effekt på flera 

områden för patienten. Medvetenheten om hur läkemedel, rökavvänjning och 

motion kunde påverka sjukdomen, gjorde patienten positiv till förändringar och 

underhåll av hälsosammare levnadsvanor. Patienterna i studien rapporterade att 

något som uppmanade till handling var att få information om allvarligheten med 

angina pectoris. Rådgivning och krav från sjukdomspersonal upplevdes gynnsamt. 

Rädsla för hälsoproblem och dödsfall relaterade till hjärtsjukdomen angavs som 

skäl till att ändra olika beteenden. Resultatet visade att det fanns ett behov av att 

sjuksköterskor möter patienten i en dialog om hur de tänker, känner och agerar i 

förhållande till viktiga beteendeförändringar. Det visade sig vara av vikt att 

fokusera på de faktorer som underlättar en förändring för att uppmuntra patienten 

att agera.

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att belysa patienters vetskap och upplevelser om sin 

sjukdom angina pectoris, hur detta påverkar dem samt hur sjuksköterskan kan 

arbeta för sekundär prevention i denna patientgrupp. Resultatet visade att patienter 

med angina pectoris upplever ångest, nedsatt livskvalitet, oro, rädsla och stress.

Det framkom att patienter generellt har låg kunskap om sin sjukdom, vilket 

styrktes av flera studier (Fan, Mitchell och Cooke, 2009; Haugbølle et al., 2002; 

Kärner, Göransson och Bergdahl, 2003). Det fanns tydliga missuppfattningar 

kring sjukdomsprocessen, vilket ledde till felaktigt förhållningssätt till sjukdomen, 

ur rehabiliteringssynpunkt. Ateroskleros är den största orsaken till angina pectoris, 

men en studie visade att ingen av deltagarna uttryckte angina pectoris som en 

process i ett kärl. Många patienter visade sig också ha dåliga kunskaper om 

läkemedelsanvändning och det fanns ett samband mellan låg kunskap och att 

oftare drabbas av bröstsmärta. Effektiva rehabiliteringsinstrument visade sig vara 
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kognitiv beteendeterapi, coopingstrategier samt att ge sjukdomsinformation till 

både patient och anhöriga. En högre sjukdomskunskap bevisades vara förenat med

ett bättre välmående.  

     De som får återkommande anfall av angina pectoris löper större risk att 

drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och plötslig död (Toth, 2008). Den 

aktuella studien visade att personer som har lägre kunskap om sin sjukdom och en 

okunskap om hur läkemedel fungerar och ska användas oftare drabbas av anfall av 

angina pectoris (Fan et al., 2009). Detta indikerar vikten av att öka kunskapen

både om sjukdomen samt om läkemedelsanvändningen hos angina pectoris 

patienter.

     Många patienter upplevde att sjukdomen hade tvingat dem till en förändrad 

livsstil, på grund av de begränsningar som angina pectoris innebär. 

Förändringarna hade inneburit en mindre fysiskt aktiv livsstil på grund av rädslan

att drabbas av hjärtinfarkt. Detta kan anses tyda på en för dålig eller bristande

information från sjukvårdspersonal. I en artikel av Conway et al. (2007) beskrivs

att patienter som inte tar sin medicin eller är negativa till livsstilsförändringar, 

som ett mer fysiskt aktivt liv och att äta en sundare kost, sannolikt kommer att 

stöta på problem med att hantera sin sjukdom.

      Den bristande informationen från sjukvården tydliggörs då patienterna inte är 

medvetna om vikten av att motionera. Studier har visat att patienter med angina 

pectoris är rädda för fysisk aktivitet på grund av rädslan att drabbas av något 

allvarligare, när det är tvärtom. Detta kan medföra en sämre livskvalitet, med fler 

begränsningar än nödvändigt.

     Flera studier styrker vikten av individanpassad information och rehabilitering

(Cohen et al., 2010; Dendale et al., 2005; Jiang et al., 2007; Lewin et al, 2002; 

McKinley et al., 2009). Detta är fynd som också styrks i en studie av Cohen et al., 

2010, som beskrev att viktiga komponenter i vården var att patienten var väl 

informerad om olika behandlingsalternativ, för att kunna sätta upp realistiska mål 

och få en individanpassad behandling.

     Att sätta upp realistiska mål för patienten är viktigt, för att den inte ska tappa 

tron på sig själv eller förmågan att själv klara av att hantera sjukdomen. För att få 

detta att fungera för alla patienter krävs det att sjuksköterskan tar sig tid med 

patienten och försöker se det individuella behovet, som just denne har. Genom att 
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kommunicera med öppenhet kan man sätta upp en individanpassad plan med 

livsstilsförändringar för patienten.

     Sjuksköterskan har en mycket viktig roll, då det är den yrkeskategori som är 

nära patienten och som är specialiserad på omvårdnad. Patienter har förtroende för 

sjuksköterskor och tar till sig rådgivningen de ger (Johnson, et al., 2010). 

Resultatet i denna studie visar att patienter är i behov av mer kunskap om sin 

sjukdom, för att kunna förebygga förvärrad progression av sjukdomen. Och flera 

studier styrker att ett sjuksköterskelett rehabiliteringsprogram ger mycket positiva 

effekter både på patientens välbefinnande och hälsa (Jiang, Sit och Wong, 2007; 

Lewin et al., 2002).

Enligt Berra et al., (2007) är angina pectoris fortfarande idag en väldigt vanligt 

förekommande sjukdom som påverkar livskvaliteten negativt, trots avancerade 

medicinska behandlingar. Detta tyder på vikten av att se människan som en 

helhet, att medicin inte kan lösa allt. Det behövs interventioner för hälsa och 

livskvalitet och engagemang från sjukvårdspersonal till att frambringa en vilja till 

egenvård hos patienten. Och inte minst, något så basalt, som att ge god 

sjukdomsinformation till patienten på en individanpassad nivå, att patienten kan 

tillämpa rådgivningen med sin egna bästa förmåga.

Metoddiskussion

För att få tillräckligt med träffar söktes artiklar från hela världen. Detta ses inte 

som något negativt, snarare positivt då det bidragit till en översikt hur patienter 

med angina pectoris upplever sin sjukdom samt hur vården kring dessa patienter 

fungerar i flera länder. I resultatet inkluderades artiklar från Australien, Belgien, 

Danmark, England, Kanada, Kina och Sverige, vilket styrker resultatet. Det var 

svårt att hitta artiklar från Sverige, vilket tyder på att det finns lite studerat kring 

detta område och författarna anser att det behövs mer forskning för att förbättra 

vården, speciellt när det gäller att ge information till angina pectoris patienter. 

     Mesh-termer och fritextord har använts vid sökningen av artiklar och via dessa 

har man fått fram ett flertal artiklar som besvarat syftet. Sökordet nurs* valdes 

bort då det försvårade artikelsökningen i PubMed. Istället användes enbart 

”nursing journals” som avgränsning vid alla sökningar i både Cinahl och PubMed,

för att artiklarna skulle vara riktade i omvårdande syfte. En artikel är från år 2000, 
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vilket kan anses vara länge sedan, men författarna ansåg att denna artikel höll en 

god kvalitet och var av nytta för denna uppsats. En begränsning i denna 

litteraturstudie var att alla femton artiklar var skrivna på engelska och har 

översatts till svenska av författarna med hjälp av lexikon. Översättningarna har 

medfört en ofrånkomlig tolkning och ett antal ord har varit svåra att översätta, 

vilket man ska vara medveten om som läsare av denna litteraturstudie. 

     För att besvara syftet med denna uppsats har vi även inkluderat kvalitativa 

artiklar, även om de klassas som lägre kvalitet än kvantitativa artiklar, då vi även 

skulle fördjupa oss i patientens upplevelser och berättelser.

    Manuella sökningar gjordes ur referenslistor från två artiklar som var av 

intresse, men som inte kunde inkluderas i resultatet på grund av att de inte var 

originalartiklar. Två artiklar av god kvalitet och av stort intresse upptäcktes i dessa 

referenslistor och inkluderades därför i resultatet. 

     De inkluderade artiklarna i litteraturstudien har granskats och kritiserats av 

båda författarna, vilket styrker trovärdigheten och vetenskapligheten i uppsatsen. 

Författarna har inte bortsett från motsägande fynd i artiklarna, för att inte vinkla 

arbetet åt något håll och därmed öka trovärdigheten ytterligare.

Slutsats

Under studien framkom att patienter med angina pectoris har dålig kunskap om 

sin sjukdom och att informationen från sjukvården är bristande, både när det gäller 

sjukdomsprocess och läkemedelsanvändning. Sjuksköterskor bör medvetandegöra

detta och vara noga med att informera patienten om vad sjukdomen beror på och 

hur man som patient kan förhindra att symtomen återkommer, genom att både 

använda läkemedel på rätt sätt samt att fokusera på nödvändiga 

livsstilsförändringar. Okunskap om sin sjukdom leder till att symtom uppstår, som 

eventuellt kan förhindras av preventiv egenvård, och en hög symtomfrekvens kan 

leda till förvärrad sjukdomsprognos. Familjens betydelse i rehabiliteringen tas 

också upp i resultatet, vilket är en viktig del att ta hänsyn till i vårdarbetet.

Resultatet i denna studie visar att det finns ett behov av vidare forskning, för att få 

ett fungerande rehabiliteringsprogram för patienter med angina pectoris.
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Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A. (1999)



Bilaga 2 - Översikt av inkluderade artiklar

Författare
Årtal 
Land

Syfte Design Delta-
gare
(Bort-
fall)

Analys-
metod

Resultat Kvalitet

Dendale et 
al. 
(2005)
Belgien

Att analysera 
effekter av ett 
hjärtrehabiliter-
ingsprogram

Kvantitativ 
icke-
randomis-
erad retro-
spektiv 
interven-
tion

N=223 Chi-två-
test. 

Ett tre 
månaders 
rehabiliter-
ingsprogram 
minskar 
risken för 
förvärrad 
hjärtsjukdom.

R II

Dixon, Lim, 
Powell, 
Fisher
(2000)
Australien

Undersöka om 
hjärtpatienter 
har 
psykosociala 
problem efter 
utskrivning

Kvantitativ 
tvärsnitts-
studie.

N=112
4 (271)

Chi-två-
test, 
Wilcoxo
n rank-
sum test. 

Patienter 
möter 
problem i 
hemmet då 
det inte finns 
någon att 
rådfråga. 
Information 
från 
sjuksköterska
är viktig.

P III

Fan, 
Mitchell, 
Cooke 
(2009) 
Australien

Att undersöka 
hjärtpatienters 
kunskap och 
användning av 
läkemedel

Kvantitativ
icke-
experime-
ntell retro-
spektiv 
deskriptiv. 

N=41 
(11)

Anova Patienter 
behöver mer 
kunskap om 
läkemedels-
användning. 
Sämre 
kunskap om 
läkemedel 
medför sämre 
hanterbarhet 
av sjukdom.

R II

Haugbolle, 
Sorenssen, 
Henriksen 
(2002)
Danmark

Att undersöka 
vad angina 
pectoris 
patienter har 
för kunskap om 
läkemedel

Kvalitativ, 
deskriptiv

N=123 Kvalita-
tiv 
innehåll-
sanalys

Patienternas 
kunskap om 
sin sjukdom 
och 
läkemedel är 
generellt låg. 

K II

Jiang, Sit, 
Wong
(2007)
Kina

Att studera 
effekter av ett 
hjärtrehabiliter-
ingsprogram

RCT N=167 
(26)

Whitney 
U-test, T-
test, Chi-
två-test. 

Rehabiliter-
ingsprogram
verkar 
positivt på 
faktorer som 
motion, diet, 
medicin-
hantering. 

C III



Johnson, 
Inder, 
Nagle, 
Wiggers
(2010)
Australien

Att undersöka 
om deltagande 
i 
rehabiliterings-
program 
påverkas 
beroende av 
vem som råder 
dem att gå dit.

Kvantitativ 
tvärsnitts-
studie

N=404 
(89)

Chi-två-
test. 

Sjuksköter-
skan har en 
viktig roll i 
att informera 
patienter om 
rehabilitering

R II

Kärner, 
Göransson, 
Bergdahl
(2003)
Sverige

Att utöka 
förståelsen för 
patienters 
uppfattning om 
hjärtinfarkt och 
angina pectoris. 

Kvalitativ,
fenomeno-
logisk

N=23 Fenom-
enograf-
isk 
analys

Patienter har 
bristande 
kunskap om 
sin sjukdom. 

K III

Kärner, 
Tingström, 
Abrandt-
Dahlgren, 
Bergdahl
(2005)
Sverige

Att utforska 
hur personer i 
rehabiliterings-
fasen efter 
hjärtsjukdom 
upplever sin
livssituation

Kvalitativ,
fenomeno-
grafisk 
metod

N=113 Kvalitat-
iv 
innehåll-
sanalys

Viktigt med 
individan-
passad 
konsultation 
efter 
hjärtsjukdom.
Familjen är 
viktig i 
omvårdnads-
planeringen. 

K III

Lau-Walker
(2004)
England

Att undersöka
relationen 
mellan 
sjukdom och 
tilltron till den 
egna förmågan

Kvantitativ 
tvärtsnitts-
studie

N=253
(47)

T-test Sjuksköter-
skan bör ha
insikt i 
patientens 
upplevelse av 
sjukdomen,
för att göra 
en individ-
anpassad 
rehabilitering

P III

Lewin et al. 
(2002)
England

Att undersöka 
effekten av en 
”angina plan”

RCT N=130 
(268)

Chi-två-
test. 

Sjuksköter-
skeledd KBT 
kan minska 
ångest och 
depression 
hos angina-
patienter

C II

Macdermott
(2002)
England

Att undersöka 
hur det är att 
leva med 
angina pectoris

Kvalitativ, 
deskriptiv 
fenomen-
ologisk 
studie

N=10 Kvalita-
tiv inne-
hålls-
analys

Patienten 
upplever 
fysiska och 
psykiska 
begränsning-
ar

K II



McKinley 
et al.
(2009)
USA och 
Australien

Studera 
effekter av en 
intervention 
med utbildning 
och rådgivning 
till 
hjärtpatienter

RCT N=352
2 (735)

Chi-två-
test, 
Anova
och t-test

Interventions
gruppen fick 
ökad 
kunskap. 
Högre 
kontroll över 
sin sjukdom 
är associerat 
med mer 
positiv attityd 
och hög nivå 
av ångest är 
associerat 
med lägre 
nivåer av 
kunskap. 

C III

Paquet, 
Bolduc, 
Xhingnesse, 
Vanasse
(2005)
Canada

Att beskriva 
patienters 
upplevelser de 
första tre 
månaderna 
efter 
hjärtsjukdom 
samt identifiera 
behov

Kvalitativ, 
deskriptiv 

N=20 Kvalita-
tiv inne-
hålls-
analys

Rehabilite-
ringsprogram 
bör ha en 
helhetssyn 
med 
patienters 
åsikter i 
fokus.

K III

Smith, 
Ross, 
Connolly
(2002)
England

Att utvärdera 
hälsan sex 
månader efter 
att en patient 
blivit 
diagnostiserad 
med 
hjärtsjukdom

Kvantitativ
retrospek-
tiv

N=57 
(38)

Statistisk 
analys 
med 
SPSS

Efter sex 
månader 
förekom 
fortfarande 
hjärtsymtom 
samt psykisk 
stress. Det
behövs en 
utveckling av 
sjukskötersk-
erollen i detta 
sammanhang

R II

Wachtel, 
Kucia, 
Greenhill 
(2008)
Australien

Att undersöka 
hur den första 
bedömningen 
görs, samt 
pågående 
sekundär 
prevention av 
kardiovasku-
lära 
riskfaktorer

Kvantitativ 
retrospek-
tiv studie

N=55 
(22)

Deskrip-
tiv 
statistik

Få 
förebyggande 
insatser finns 
dokumenterat
. Fokus ligger 
mer på 
ordination av 
läkemedel än 
att se till 
patientens 
hela 
situation. 

P II



Bilaga 3 – Översikt över kategorisering

Författare Huvudresultat Kategori
Dendale, Berger, 
Hansen, Vaes, 
Benit, Weymans
Belgien
2005

Ett hjärtrehabiliteringsprogram 
med fysisk träning, 
psykologiska råd och 
kostrådgivning resulterade i att 
incidenter med hjärtproblem 
minskade. 

Rehabilitering och 
sekundära preventiva 
åtgärder

Dixon, Lim, 
Powell, Fisher 
Australien
2000

Fyrtiofyra procent av 
patienterna med angina 
rapporterade problem med 
emotionella reaktioner, fysisk 
kondition, rehabilitering samt 
familj och vänner.

Att leva med angina 
pectoris

Fan, Mitchell, 
Cooke
Australien
2009

Det finns bristande kunskap om 
läkemedelsanvändning hos 
anginapatienter, vilket kan leda 
till att man mer frekvent drabbas 
av angina pectoris.

Vetskap om sin 
sjukdom

Haugbølle, 
Sørensen, 
Henriksen
Danmark
2002

Patienters kunskap om sin 
sjukdom är generellt låg. Cirka 
en tredjedel visste inte vad 
angina pectoris var. Men en 
negativ sjukdomsuppfattning är 
inte relaterad till begränsade 
faktakunskaper om sjukdomen.

Vetskap om sin 
sjukdom

Jiang, Sit, Wong
Kina
2007

Ett sjuksköterskelett 
rehabiliteringsprogram har god 
effekt på flertal av patientens 
olika parametrar som påverkar 
deras hälsa positivt. En viktig 
del är att stötta patienten till 
egenvård.

Information till 
patienten

Johnson, Inder, 
Nagle, Wiggers
Australien 
2010

Patienter som hade 
rekommenderats att gå på 
hjärtrehabilitering av 
sjuksköterska hade en högre 
närvaro än de som blivit 
rekryterade av läkare.

Information till 
patienten

Kärner, 
Göransson, 
Bergdahl
Sverige
2003

Patienter med 
kranskärlssjukdom hade mycket 
varierade förståelser av sin 
sjukdom. Vaga svar och tydliga 
missuppfattningar finns.

Vetskap om sin 
sjukdom



Kärner, 
Tingström, 
Abrandt-
Dahlgren
Sverige
2005

Det finns ett behov av att 
sjuksköterskor möter patienten i en 
dialog om hur de tänker, känner och 
agerar i förhållande till viktiga 
beteendeförändringar. Det är viktigt 
att fokusera på de faktorer som 
underlättar en förändring, för att 
uppmuntra patienter att agera.

Information till 
patienten

Lau-Walker
England
2004

Det finns ett samband mellan 
patientens sjukdomsuppfattning och 
tron till den egna förmågan att hantera 
sjukdomen.

Att leva med angina 
pectoris

Lewin et al. 
Storbritannien
2002

Man ville utvärdera effekter av ett 
KBT-program hos nydiagnostiserade 
patienter med angina. Detta 
motverkade ångest och depression, 
resulterade i färre utbrott av angina 
och mindre läkemedelsanvändning.

Rehabilitering och 
sekundära 
preventiva åtgärder

MacDermott
Skottland
2002

Sju patientperspektiv av angina 
identifierades; begränsning, 
uppsägning, vrede, försiktighet, 
motvillig efterlevnad, överraskning 
och det okända.

Att leva med angina 
pectoris

McKinley et al.
Australien 
2009

En relativt kort individuell utbildning 
och rådgivning ökar signifikant 
kunskapsnivån. Högre kontroll över 
sin sjukdom är associerat med mer 
positiv attityd och hög nivå av ångest 
är associerat med lägre nivå av 
kunskap.

Information till 
patienten

Paquet , Bolduc, 
Xhignesse, 
Vanasse
Canada
2005

Patienter listade ångest, oro och stress 
som de tillstånd som hade störst 
inverkan på deras liv. Vissa patienter 
var inte övertygade om att deras 
vanor var riskfaktorer.

Vetskap om sin 
sjukdom

Smith, Ross, 
Connolly
Storbritannien
2002

Patienter upplevde symtom som 
andfåddhet och slöhet sex månader 
efter utskrivning från sjukhus. Många 
led även av ångest, depression och 
nedsatt livskvalitet.

Att leva med angina 
pectoris

Wachtel, Kucia, 
Greenhill
Australien
2008

Det finns få insatser för förebyggande 
åtgärder som dokumenterats. Man 
behandlar det akuta, men glömmer att 
fokusera på helheten.

Rehabilitering och 
sekundära 
preventiva åtgärder


