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Abstrakt 
Bakgrund: Akut hjärtinfarkt innebar oftast ett akut insjuknande som kunde påverka patienten 
under en längre tid där patienten ofta hamnade i en kris. Förutom adekvat behandling behövde 
patienten göra livsstilsförändringar som förebyggde återinsjuknande. Distriktssköterskan 
kunde vägleda, informera och motivera till ett hälsosammare liv efter sjukhusvistelsen samt 
fick patienten att förstå vikten av egenvård. Syfte: Syftet med studien var att genom en 
litteraturöversikt belysa interventioner för livsstilsförändringar hos patienter efter en 
genomgången hjärtinfarkt. Metod: En systematisk litteraturstudie har genomförts där sjutton 
vetenskapliga artiklar inkluderades vilket innefattade både kvalitativa och kvantitativa studier. 
Resultat: Artiklarna visade att det användes både gruppmöten och individuell handledning i 
de rehabiliteringsprogram som erbjöds efter genomgången hjärtinfarkt. Anhöriga var i vissa 
fall välkomna att delta som stöd. Omvårdnadsåtgärder som de fokuserade kring var 
livsstilsförändringar vilket innebar ändrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet och 
rökavvänjning. Patienterna i vissa studier var nöjda med den information de fick kring sin 
sjukdom medan andra studier visade missnöje där några patienter önskade en annan inriktning 
på informationen. Slutsats: Ett lidande och en oro kunde uppstå då infarkten förändrade livet 
för de allra flesta patienter. Lindring av detta lidande kunde göras genom stöd och bra 
information från vården, dels innan hemgång, dels efter att de blev utskrivna till hemmet. 
Inriktningen på informationen var mot betydelsen av hjärtskola och rehabilitering samt 
patienternas goda möjlighet till att få ett bra stöd.  
 
 
Nyckelord: Egenvård, hjärtinfarkt, intervention, litteraturstudie och sekundär prevention 
 
 
Abstract 
Background: Acute myocardial infarction was an acute illness that could affect the patient 
over an extended period of time in which the patient also often experience a crisis. In addition 
to adequate treatment the patient needed to make lifestyle changes to prevent recurrences. The 
primary nurse could guide, inform and motivate to a healthier lifestyle after hospitalization 
and helped the patient to understood the importance of self-care. Aim: The aim of the study 
was to through a literature review highlight interventions for lifestyle changes in patients after 
a myocardial infarction. Method: A systematic literature study has been conducted based of 
seventeen articles including both qualitative and quantitative studies. Results: The articles 
showed that both group meetings and individual supervision of the rehabilitation programs 
was offered after myocardial infarction. Relatives were sometimes invited to participate as 
support. Nursing interventions were focused around lifestyle changes, resulting in changes in 
dietary habits, physical activity and smoking cessation. The patients in some studies were 
satisfied with the information they received about their illness, while other studies showed 
dissatisfaction, some patients wanted a different focus on the information. Conclusions: After 
suffering from a myocardial infarction life changes for most of the patients and anxiety occurs 
for a vast majority of them. Through support and good information from health care 
professionals, both before and after discharge, the anxiety could be reduced for the patient. 
Such information should be focused on the patient gaining knowledge of the disease and the 
importance of cardiac rehabilitation as well as the opportunity of getting this support. 
 
 
Keywords: Intervention, literature study, myocardial infarction, secondary prevention and 
selfcare 
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Bakgrund 

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste folksjukdomen i västvärlden där diagnosen är en 

dominerande dödsorsak i högre åldrar. I Sverige skiljer sig dödstalen regionalt för hjärt- 

kärlsjukdom, där det är högre i Norrland och Dalarna och lägst i södra Sverige. De senaste 

decennierna har statistiken på dödligheten i hjärtinfarkt visat på en minskande trend i 

västvärlden (Persson & Stagmo, 2008, s.55).  

 

De vanligaste symptomen vid hjärtinfarkt är central bröstsmärta som håller i sig, ofta med 

högre intensitet än den vid kärlkramp. Symptomen försvinner inte vid vila eller intag av 

kärlvidgande medel. Akut andnöd, illamående, kräkningar och kallsvettighet är också vanligt 

förekommande symptom i det akuta skedet (Persson & Stagmo, 2008, s.88). Hjärtinfarkt kan 

även uppstå utan subjektiva symptom, vilket innebär att patienten inte upplever symptom fast 

det finns objektiva symptom som EKG förändringar eller förändringar i kranskärlen. Denna 

tysta ischemi har visat sig vara vanligare hos diabetiker än icke-diabetiker, en förklaring kan 

vara orsakat av om patienten har neuropati (Persson & Stagmo, 2008, s.72). 

 

Riskfaktorer för hjärtinfarkt som är påverkbara är rökning, blodfettsrubbning, diabetes, 

hypertoni, låg fysisk aktivitet, stort midjemått, litet intag av frukt och grönt, stort intag av 

alkohol samt psykosocial stress (Persson & Stagmo, 2008, s. 59). Negativ stress i olika former 

höjer risken för att drabbas av hjärt- kärlsjukdom (Anand et al., 2008). Många patienter som 

drabbas av hjärtinfarkt anser att stress över arbetet, levnadsvillkor och oro över anhöriga kan 

vara en bidragande orsak. Många anser även att rökning är en riskfaktor, medan andra anser 

att en cigarett kan lugna dem i stressen och ser därför inte detta som en direkt riskfaktor. Även 

inaktivitet togs upp i denna studie då många ansåg att tiden inte räckte till för träning eller att 

de saknade sällskap att träna eller promenera med (Jillings, 2008).  I en studie av Held et al. 

(2011) menar på att de som är mycket stillasittande har mycket att vinna på att öka sin fysiska 

aktivitet, hit räknas även lättare aktiviteter som trädgårdsarbete och promenader. Även en 

liten ökning av fysisk aktivitet verkar också ge ett visst skydd mot hjärtinfarkt.  

Faktorer som ej är påverkbara är ålder, ärftlighet och kön. Män har en ökad risk att drabbas av 

hjärtinfarkt. Fertila kvinnor har ett skydd mot kranskärlsjukdom jämfört med män i samma 

ålder, efter menopaus ökar förekomsten hos kvinnan. Postmenopausal östrogenbrist ses som 

en riskfaktor. Trots riskfaktorer behöver en person inte drabbas (Persson & Stagmo, 2008, 
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ss.59-65). Enligt Anand et al. (2008)  fann de att riskfaktorerna har starkare samband med 

hjärtinfarkt hos personer som är yngre än 60 år än de som är äldre, >60 år.   

 

Efter en genomgången hjärtinfarkt är det viktigt att patienten och dess anhöriga får 

information om sjukdomen samt rådgivning och genomgång av vilka riskfaktorer som finns. 

Informationen bör vara individuell och skall underlätta för patienten att återgå till sitt normala 

liv igen. Det har visat sig i studier att uppföljningsprogram har haft gynnsam effekt både på 

framtida prognos och återgång i arbete (Persson & Stagmo, 2008, s.101). 

 

När en människa drabbats av en akut hjärtinfarkt upplevs det ofta som en kris. När det råder 

en krissituation är det av betydelse att kommunikationen är god och att informationen är bra 

och tillräcklig. Den drabbade har ett stort behov av stöd samt någon att dela tankar och 

känslor med, detta hjälper patienten att bemästra sjukdomen bättre samt att det gör situationen 

mer förståelig (Eide & Eide, 2009, s.198). Sjuksköterskans uppgift när patienten öppnar sig är 

att lyssna aktivt och vara närvarande utan att lägga sig i. Om sjuksköterskan är lugn och 

förstående kan patienten få allt att falla på plats som patienten varit med om och kan lättare 

förstå och acceptera det som hänt. Det är viktigt att patienten får dela med sig av de känslor 

och tankar han/hon har och att sjuksköterskan då kan vara neutral (Eide & Eide, 2009, s.233 ). 

Enligt Socialstyrelsen (2012) innebär en patientanpassad information att informationen skall 

utformas och förmedlas utifrån patienters förmåga och villkor för att patienterna ska kunna ta 

till sig av informationen, samt ta hänsyn till patientens behov.  

 

Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) skriver att viktiga faktorer som bidrar till att 

patienten blir delaktig är att denne känner sig betraktad och behandlad som en unik människa, 

att sjuksköterskan visar ett genuint intresse gentemot patienten. Andra viktiga faktorer som 

spelar in är att sjuksköterskan finns tillgänglig, att informationen som ges är individanpassad 

samt att personalen tar tillvara patientens egen kunskap. En metod som visat sig vara väl 

lämpad i samtal om livsstilsförändringar är motiverande samtal. Metoden engagerar patienten 

i att lösa de problem som finns. Rådgivarens roll är att lyssna och försöka förstå patientens 

synsätt och att stötta och stimulera patienten positivt så att denne känner sig stimulerad och 

stärkt (Holm Ivarsson, 2009, ss.5-7). 
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I en studie tilldelades 79 deltagare som genomgått en akut hjärtinfarkt ett frågeformulär, detta 

för att bedöma patientens riskuppfattning för sjukdomen. Det visade sig att 

hjärtinfarktspatienter har en felaktig uppfattning angående riskerna för att drabbas av framtida 

hjärt- kärl sjukdomar. De behövdes vårdpersonal för att hjälpa patienterna förstå innebörden 

av att ha drabbats av hjärtinfarkt samt förstå vikten av rehabiliteringen och 

livsstilsförändringarna (Broadbent et al., 2006).          

 

I Paquet, Bolduc, Xhignesse och Vanasse (2005) studie visade det sig att det var skillnad 

mellan det som erbjöds i rehabiliteringsprogrammen och patientens behov. Det som därför 

ansågs viktigt var att patienterna själva fick komma med förslag på vad ett 

rehabiliteringsprogram bör innehålla där patienternas prioriteringar beaktades. Detta syfte var 

att skapa ett holistiskt synsätt i programmen. Det visade sig även i studien att patienterna fick 

mer motivation och förståelse till de livsstilsförändringar som var nödvändiga i 

rehabiliteringen och återhämtningen om de fick god omvårdnad. 

 

Dorothea Orem omvårdnadsteori handlar om patientens förmåga till egenvård och att 

tillgodose de hälsorelaterade behov som finns. Teorin kan delas upp i tre delteorier; egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. En persons förmåga till egenvård styrs av faktorer 

som ålder, kön samt socialt nätverk och familjesituation. Ibland är behovet av egenvård större 

än den kapacitet och kraft patienten har och det är då det finns behov av omvårdnad. 

Förutsättningar för att bevara hälsa och uppnå välbefinnande bygger på egenvårdskapacitet 

och egenvårdskrav. Orem anser att egenvårdkapacitet är något man förvärvar i livet där 

livshistorien kring en person har betydelse. Egenvårdsbrist uppstår då förmågan till 

egenomsorg inte räcker till för de behov som finns. Det är då sjuksköterskan stöttar personens 

egenvårdskapacitet eller kompenserar brister så att egenvårdsbalans främjas, vilket används 

som vägledning i sjuksköterskans arbete med patienter. Omvårdnadssystem är de 

samverkande handlingar som sjuksköterskan, patient och deras närstående gör för utveckla 

patientens egenvårdande förmåga. Detta gör att sjuksköterskan bedömer och planerar 

omvårdnadsåtgärder anpassade efter patientens behov. Hur deras roller gentemot varandra är 

har även det betydelse för hur vården uppfylls (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012, ss.163-

176). 
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Problemformulering 

Att drabbas av en akut hjärtinfarkt är ofta en starkt känslomässig upplevelse och kan innebära 

en stor förändring i den drabbades liv. Patienten har ofta ett stort behov av ökad kunskap om 

sjukdomen och om hur den kan påverka livssituationen. Denna kunskap kan underlätta för 

patienten till att göra livsstilsförändringar. Patienten behöver stöd i omställningen och i 

arbetet med att göra dessa förändringar. Hur mycket kan vi i vår framtida roll som 

distriktssköterskor medverka till nödvändiga livsstilsförändringar för patienter som genomgått 

en hjärtinfarkt? 

 

Syfte 

Syftet med studien är att genom en litteraturöversikt belysa interventioner för 

livsstilsförändringar hos patienter efter en genomgången hjärtinfarkt.  

 

Metod 

Design 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie med en litteraturgenomgång för att ta del av 

tidigare forskning inom ämnet. Frågeställningen besvaras systematiskt genom att identifiera, 

välja, värdera och analysera relevant forskning (jmf Forsberg & Wengström, 2013, s. 26).  

 

Litteratursökning 

Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl 130908-

131015. För att få ett komplett material som motsvarade syftet gjordes sökning med olika 

kombinationer av sökord. Sökorden som användes var myocardial infarction, intervention, 

secondary prevention och self care. MESH – termer som användes vid sökningarna var 

myocardial infarction och secondary prevention. Den databaserade sökningen resulterade i ett 

urval av 17 artiklar. Inklusionskriterier: Artiklar som överensstämde med litteraturstudiens 

syfte och därmed behandla vikten av interventionerna för livsstilsförändringar efter en 

genomgången hjärtinfarkt. En sammanställning av sökprofilen ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Databas, avgränsningar, sökord, antal träffar och utvalda. 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

Cinahl 10 år, eng, human Myocardial infarction AND self-care 152 2 

Cinahl 10 år, eng,  human Myocardial infarction AND lifestyle change 59 6 

Cinahl 10 år, eng, human, Myocardial infarction AND secondary 

prevention 

249 3 

Pubmed 10 år, eng, human, 19 

+ 

Myocardial infarction AND intervention AND 

self care 

46 1 

Pubmed 10 år, eng, 19 + 

 

 

Myocardial infarction AND lifestyle change 97 5 

 

 

Kvalitetsbedömning 

Klassificering utfördes enligt Hellzén, Johansson och Peijlert (1999) och artiklarna indelas i 

följande grupper: 

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

fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P) vilket innebär en jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

• Retrospektiv studie (R) innebär en tillbakablickande studie, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar. 

• Kvalitativ studie (K). Data som samlats genom intervjuer, berättelser eller 

observationer för att få en fördjupad förståelse för det fenomen man studerar. 

 

Kriterier som används vid bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, 

enligt Hellzén och Peijlert (1999) (Bilaga 1). Kriterier som används vid bedömning av 

vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt Hellzén och Peijlert (1999) (Bilaga 

2). 
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Urval och Bearbetning 

Bearbetning utfördes enligt Hellzén, Johansson och Peijlert (1999) i tre faser. 

 

Fas 1 

Vid den första bedömningen lästes titlar och/eller abstrakt igenom, de som inte stämde 

överens med studiens syfte eller frågeställningar exkluderades. Därefter lästes abstrakten 

igenom på de kvarvarande 75 artiklarna, och de som motsvarade studiens syfte var relevanta 

för vidare granskning. 

 

Fas 2 

De 24 artiklar som bedömdes relevanta för studien lästes i sin helhet, granskades med hjälp av 

SBU:s granskningsmall (Bilaga 3). Artiklar som inte motsvarade studiens syfte exkluderades. 

Utifrån denna granskning valdes 17 artiklar ut som svarade bäst till studiens syfte. 

 

Fas 3  

Studierna värderades i hög (I), medel (II) och låg (III) kvalitet enligt SBU:s kvalitetskrav 

bilaga 1. Vid klassificeringen användes en mall för att få en bra översikt av studiernas 

upplägg, innehåll, design och därmed deras kvalitet. Avsikt var att studier som värderades till 

låg (III) kvalitet exkluderades, inga sådana hittades. De artiklar som inkluderades är 

sammanställda i en översiktstabell (Bilaga 4).  

  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar med abstrakt, ej äldre än tio år, skrivna på engelska, deltagarna 

var 19 år eller äldre. Studierna var utförda på patienter som haft hjärtinfarkt, samt innehöll 

informationsbehov och livsstilsförändringar efter vårdtiden. Både män och kvinnor över 19 år 

inkluderades i studierna. Ingen hänsyn togs till antalet hjärtinfarkter. Studier genomförda på 

patienter med hjärtsvikt eller hjärttransplantation exkluderades på grund av de komplexa 

sjukdomsbilderna. 

 

Analys 

Analysarbetet har inspirerats av metoden innehållsanalys som är beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Analysen inleddes med att artiklarna lästes i sin helhet flera gånger för att 

skapa en fördjupad bild av dess innehåll. Resultatdelen lästes även den flera gånger och 

diskuterades för att komma fram till om det fanns eventuella tolkningsskillnader samt att 
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författarna markerade med färgpennor det som ansågs stämma överens med syfte eller 

problemformulering. Därefter valdes meningsenheter ut, en eller flera som översattes till 

svenska. Dessa meningsenheter kodades till det centrala i budskapet och utifrån dessa koder 

bildades fem kategorier, se tabell 2. Analysprocessen utfördes av båda författarna som genom 

diskussioner kunde uppnå samstämmighet. 

 

Tabell 2 Kategoriförfarande 

Kategori Antal artiklar 

Utbildning och information 13 

Kost 7 

Fysisk aktivitet 8 

Rökning 5 

Faktorer som påverkar livsstilsförändringen 5 

 

 

Etiska aspekter 

Polit och Beck (2010, ss. 132-133) beskriver att studier som genomförs bör vara godkända av 

formella etiska kommittéer, detta görs för att se till att forskningsetiska riktlinjer följs. Vidare 

menar Polit och Beck att alla som forskar har ett ansvar över att deras arbete är etiskt korrekt. 

Valda artiklar är forskningsetiskt godkända.  

 

När man gör en litteraturstudie bör etiska överväganden göras. Fusk och ohederlighet får inte 

förekomma inom forskning. Det resultat som visar sig besvara syftet kommer av författarna 

att redovisas utan avsiktlig förvrängning. I en litteraturstudie använder man sig av tidigare 

dokumenterad kunskap där man gör sina frågeställningar mot litteratur istället för människor. 

Man använder sig av studier där noggranna etiska överväganden är gjorda eller fått tillstånd 

från etisk kommitté. När författarna sedan sammanställer resultatet görs en presentation av 

alla resultat som stödjer syftet. Det är oetiskt att bara presentera de som stödjer forskarens 

egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2013, ss. 69-70). 

 

Resultat 
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Litteraturstudiens resultat grundas på 17 vetenskapliga artiklar från ett flertal olika länder, 

Australien, Irland, Italien, Kina, Norge, Polen, Sverige, Turkiet, Ungern och USA.  

 

Utbildning och information 

I två studier av Aldana et al., (2003, 2006) undersöktes utfall av olika interventionsprogram 

för patienter efter genomgången hjärtinfarkt. Deltagarna delades i tre grupper, 

Ornishprogrammet, verksamhetens traditionella hjärtrehabiliterings program samt en grupp 

där de som inte ansåg sig vara i behov av livsstilsförändring ingick. Ornishprogrammet 

fokuserade på fyra huvudområden som handlade om gruppstöd och livsstilsförändringar i det 

dagliga livet genom både grupp- och individuella möten, uppdelat i tre faser. Den första fasen 

pågick i tolv veckor där deltagarna den första veckan träffades vid tre tillfällen, fyra timmar 

per gång. Då de påbörjade andra fasen minskades antalet träffar till en gång i veckan och i fas 

tre var tanken att patienterna själv skulle uppmuntras till att söka hjälp i föreningar för 

fortsatta livslånga livsstilsförändringar. I det traditionella hjärtrehabiliterings programmet 

började patienten efter genomgången hjärtinfarkt redan på sjukhuset med lätta promenader. 

Detta övergick efter hemkomsten till konditionsträning som blev av högre intensitet ju mer 

tiden gick med handledning och individuell anpassning.  I detta program ingick även 

gruppträffar där patienterna träffades på lektioner som handlade om livsstilsförändringar och 

förståelse av dessa. Den tredje gruppen, bestod av de som ansåg sig inte ha något behov att 

ändra livsstil eller mådde så pass bra så de valde att avstå från rehabiliteringsprogram. För 

dessa ingick träffar i öppenvården med läkare som informerade om rekommendationer 

angående livsstil och medicinering (Aldana et al., 2003, 2006).  

 

I Ornishprogrammet ingick även yoga som stresshantering med övningar i stretching, 

avslappning, andningsteknik, meditation samt visualisering. Gruppmedlemmarna 

uppmuntrades till att träna detta en timme varje dag och träffades även för att träna 

stresshantering tillsammans. De tilldelades ett avslappningsband som hjälpmedel. De hade i 

jämförelse med de andra grupperna bästa resultat i livsstilsförändring gällande stress och 

depression. Även de övriga grupperna visade förbättringar inom vissa områden som ingick i 

studien, men där det slutgiltiga resultatet visade att Ornishprogrammet hade bästa resultatet 

för livsstilsförändringar vid studiens slut (Aldana et al., 2006). 

 

I en studie av Zrinyi och Hovrath (2003) visade det sig att relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten var av betydelse då det gällde stresshantering. De hade även lättare att se 
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fördelarna och betydelsen av livsstilsförändringar och en hälsosam livsstil då det kände att de 

var tillfredsställd med sin omvårdnad och hade god relation till personalen. 

 

I en svensk studie tittade man på patienter som nyss hade genomgått PCI, perkutan coronar 

intervention. De erbjöds delta i en gruppverksamhet där de fokuserade på livsstilsförändringar 

som rökning, kost, motion och stress. Programmet pågick under en ett- års period där man 

ville se om deltagarna i programmet hade bättre resultat än de patienter som ingick i 

kontrollgruppen som fick standardvården. Resultatet visade att de i interventionsgruppen 

visade bättre resultat då det gäller livsstilsförändringar i jämförelse med kontrollgruppen 

(Lisspers et al., 2005).  

 

Wang, Chair, Thompson och Twinn (2012) gjorde en studie med ett hembaserat 

rehabiliteringsprogram där patienterna varje vecka fick läsa in sig på ett nytt ämne med 

inriktning på egenvård. Hjälpmedlet var en hjärtmanual för självhjälp. Syftet var att lära dem 

att hantera och förändra riskfaktorer och i och med det skapa en hälsosam livsstil. Patienter 

fick själva utvärdera sitt resultat. Uppföljning gjordes via telefon då även, patienten fick hjälp 

med problemlösning och uppmuntrades till följsamhet av vidtagna livsstilsförändringar. 

Resultatet visar att detta förhållandevis enkla rehabiliteringsprogram hade för patienten 

positiv effekt. Patienterna som deltog fick förbättrad livskvalité och minskad ångest. 

 

Oterhals, Hanestad, Eide och Hanssen (2006) har gjort en kvantitativ enkätstudie med 

frågeformulär på etthundraelva patienter sex veckor efter utskrivning från sjukhuset. Deras 

syfte var att utforska sambandet mellan mottagen information och tillfredsställelsen med 

vården efter akut hjärtinfarkt. De beskriver att patienter som nyligen genomgått en hjärtinfarkt 

är i stort behov av känslomässigt stöd samt att informationen de får ges på ett lättförståeligt 

språk. Vidare beskriver de vad patienterna tyckte var viktigt att få information om. De flesta 

ville lära sig mer om vad en hjärtinfarkt är, vad som kan ha orsakat den samt om rökning. 

Mindre nödvändig ansågs information om t.ex. mediciner och sexuell aktivitet efter en 

hjärtinfarkt för patienterna i denna studie. Dessa patienter fick ökad förståelse för sin sjukdom 

samt minskad oro/ångest, detta var till stor hjälp för deras tillfrisknande. Det framkom att 

patienterna ville ha mer information vid utskrivningen samt att äldre fick överlag mindre 

information än de yngre patienterna.  

 

Krisofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) har gjort en kvalitativ intervju studie på trettionio 
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patienter, både män och kvinnor. Syftet var att beskriva upplevelser i det dagliga livet fyra- 

till sex månader efter genomgången hjärtinfarkt. Patienterna ansåg att vårdpersonalen inte 

kunde tillgodose deras outtalade behov. Detta gällde bland annat rehabiliteringen, patienterna 

kunde vara missnöjda med sammansättningen av rehabiliteringsgruppen eller så hade de inte 

blivit erbjudna att delta i något program. Patienterna visste inte heller vart de skulle vända sig 

med sina eventuella problem. 

 

I en annan svensk studie deltog patienterna i den Svenska hjärtskolan, vilket innebar 

gruppträffar varje vecka som leddes av en sjuksköterska tillsammans med andra för ämnet 

viktiga professioner. Deltagarna följdes under ett år där syftet var att studera effekterna av 

deltagandet i hjärtskolan gällande bland annat rökvanor, motion och blodtryck. Mötena 

fokuserade på hjärtsjukdomar och livsstilsförändringar med ett strukturerat upplägg som 

avslutades med diskussion och frågor kring detta. Anhöriga var även välkomna att delta i de 

möten som anordnades. Det visade sig att deltagarna var mindre sjuka jämfört med de som 

inte deltog i hjärtskolan. Deltagarna i hjärtskolan uppfyllde ofta målen med 

livsstilsförändringar men det var svårt att uppnå hållbara livsstilsförändringar, förutom 

rökavvänjning som visade goda resultat för de som ingick i programmet (Bellman, 

Hambraeus, Lindbäck & Lindahl, 2009).   

 

Antal deltagare i de traditionella programmen som erbjuds efter en hjärtinfarkt var låga, 

därför ville Hawkes et al. (2012) i sin studie se om det gick att nå dessa patienter via telefon 

med tränade hälsocoacher. Undersökningen pågick under en sex månaders period där 

patienten kontaktades, vid tio olika tillfällen av en hälsocoach. Coachen hade till uppgift att 

informera och upplysa om riskfaktorer kring hjärt- kärl sjukdom samt att öka patientens 

förståelse för vikten och betydelsen av egenvård. Det fokuserades på hälsorelaterad 

livskvalité, fysisk aktivitet samt psykosocialt stöd då depression och nedstämdhet är vanligt 

förekommande efter hjärtinfarkt. Detta program jämfördes med sedvanlig vård som en 

kontrollgrupp fick ta del av. Utvärderingen av programmet visade att de som fått ta del av 

hälsocoachinterventionen via telefon var väldigt nöjda. Vidare visades att det går att fånga 

upp patienter som annars inte skulle delta i något program. Förbättringar i hälsa observerades 

i både intervention och kontroll grupperna utan någon större skillnad. Den totala kostnaden 

för hälsocoachinterventionen var dock högre. 

 

I studien av Gianuzzi et al. (2008) fick deltagarna en broschyr med råd hur de skulle gå 
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tillväga för att utföra de livsstilsförändringar som var nödvändiga. Anhöriga uppmuntrades att 

delta i handledningen som stöd i att genomföra livsstilsförändringarna som bestod av att sluta 

röka, inta en medelhavskost samt öka den fysiska aktiviteten, med syftet att få ett långvarigt 

och bestående resultat. Deltagarna fick fylla i frågeformulär angående deras livsstil och fick 

vid varje individuell träff samtala om livsstil, riskfaktorer samt uppmuntrades till egenvård. 

Vi studiens början var levnadsvanorna likartade i interventionsgruppen och kontrollgruppen 

medan de förbättrades i båda grupperna under studiens gång där interventionsgruppen visade 

på bättre resultat i slutet av studien vad gällde fysisk aktivitet, stress och matvanor. 

 

I en studie visade det sig finnas behov av mer information från patienternas sida angående 

symptom, behandling och hjärtrehabilitering. Patienterna ville fortsätta träffa en kardiolog en 

till två gånger per år (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Det fanns en önskan om stöd 

hur patienterna skulle hantera eventuella symptom och känslor när de kommit hem 

(Kristofferzon et al., 2008; Stevens & Thomas, 2012). Informationsbehovet kunde även 

handla om hur patienterna skulle gå till väga för att göra livsstilsförändringar (Hildingh, 

Fridlund & Lidell, 2006; Kristofferzon et al., 2007). Kvinnorna i studien av Kristofferzon et 

al. (2007) tyckte de fick för dålig information från både läkare och dietist. Männen i studien 

menade att bristen från läkarnas sida berodde på läkarnas okänslighet och stress. Däremot 

tyckte männen att sjuksköterskorna betydde mycket då de uppvisade empati för sina patienter. 

Detta framkom även i Kristofferzon et al. (2008) där patienterna värdesatte sjuksköterskan 

stort, hon stod för trygghet, kontinuitet och praktisk hjälp. Många patienter upplevde att de 

åkte hem med obesvarade frågor och otillräcklig information från läkare, dietister och 

sjuksköterskor (Kristofferzon et al., 2007, 2008; Stevens & Thomas, 2012). 

 

Hildingh et al. (2006) skriver att patienterna tyckte de fick en bättre återhämtning om 

sjukvården är kompetent och har auktoritet att hjälpa dem. Vidare tyckte de att det var lätt att 

ringa eller besöka sjuksköterskan på vårdcentralen för stöd och vägledning. Läkarna däremot 

var svårare att komma i kontakt med, då de har mindre tid för varje patient. Patienterna 

upplevde att de fick bra hälsoinformation på sjukhuset som var lätt att förstå och bra med 

avsatt tid. I Oterhals et al. (2006)  visade det sig att det fanns, ett fåtal, patienter som missade 

all information innan utskrivning. Många av dessa önskade mer information vid utskrivningen 

och även efter hemkomsten. 

 

Kost 
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De kostråd som rekommenderades i en studie var vegetarisk kost med fettfria mejeriprodukter 

och att minska alkoholintaget samt att kaffe även skulle uteslutas (Aldana, 2006). I en annan 

studie använde de frågeformulär för att se patienternas kostvanor där fokus låg på råa och 

kokta grönsaker, frukt, fisk, olivolja och smör. Kostråd gavs där man rekommenderade 

hälsosam medelhavskost och som vid studiens slut visade på förbättrade matvanor (Gianuzzi 

et al., 2008). I en studie från Turkiet fick deltagarna kostråd och kostutbildning samt föra 

kostdagbok i syfte att förbättra kostvanorna, vilket visade sig ha god effekt (Irmak & Fesci, 

2010). Även i studien gjord i Polen fick deltagarna undervisning om kost (Luzczynska, 2006 

). I Wang et al. (2012) studie som är gjord i Kina anpassade man kosten till kinesisk mat. 

Resultatet av förändringar i kosten visade inga statistiskt signifikanta skillnader efter sex 

månader. I två av studierna (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon et al., 2008) såg man 

att patienterna tröttnade lätt på föreskrifterna de fick rådet att följa. De tyckte det var 

besvärligt att tillaga den nya maten och den smakade illa. Många längtade efter fet mat och 

godsaker.  

 

Fysisk aktivitet  

Deltagarna i Ornishprogrammet träffades i grupp två gånger i veckan i tolv veckor för att 

träna under handledning. Detta uppmuntrades de även till att fortsätta med i de vardagliga 

livet efter handledningens slut. Detta jämfördes med det ordinära 

hjärtrehabiliteringsprogrammet vilket bestod av övervakade träningspass som bestod av 

uppvärmning, kondition, nedvarvning och lättare styrketräning. Intensiteten och träningstiden 

ökades gradvis med hänsyn till individuell basis (Aldana et al., 2006). I en Turkisk studie 

rekommenderades patienterna att ta dagliga promenader på minst tjugo minuter vid en 

intensitet som ej gav bröstsmärta. I övrigt fick de instruktioner på att gå eller cykla tre till fyra 

gånger i veckan, 30-45 minuter per gång och tilldelades en träningsdagbok. Detta resulterade i 

en betydligt bättre fysisk aktivitet som även visades sig hålla i sig efter programmets slut 

(Irmak & Fesci, 2010).  

 

En svensk studie rekommenderades deltagarna att motionera 30 minuter fem gånger i veckan 

(Bellman et al., 2009). I en randomiserad studie gjord av Luzczynska (2006) började 

rehabiliteringsprogrammet med två veckors motion med låg intensitet vilket innebar en gång 

per dag eller mindre. Senare skapade handledaren tillsammans med deltagarna en individuell 

plan för när, var och hur träningen skulle utföras och gav feedback, samt motiverade 

deltagarna till att fullfölja detta. De fick även rekommendationer angående intensitet, frekvens 
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och hur länge de skulle träna. Rekommendationerna alla fick var att träna 30 minuter tre till 

fem gånger i veckan, inklusive uppvärmning och nedvarvning. Åtta månader efter 

genomgången hjärtinfarkt visar det sig att de i interventionsgruppen fortfarande höll samma 

nivå på fysisk aktivitet i jämförelse med kontrollgruppen som tappat aktivitet. Gianuzzi et al. 

(2008) rekommenderade deltagarna att motionera tre timmar i veckan med någon form av 

fysisk aktivitet. I en kinesisk studie med hög vetenskaplig kvalitet fick patienterna utföra 

motionsformer som de kunde utöva hemma som tai chi och qi gong. Resultatet i den studien 

visade att jämfört med den grupp som fick ordinarie vård, hade rehabiliterings gruppen större 

förbättringar i fysisk aktivitet (Wang et al., 2012). I Kristofferzon et al. (2008) studie 

upplevde patienterna en rädsla för att våga testa sina gränser och vara med på fysiska 

aktiviteter. Stevens och Thomas (2012) beskriver att kvinnorna som deltog hade fått höra att 

de skulle utöva motion, men de visste inte hur de skulle börja eller hur mycket de skulle 

motionera. Detta skapade en osäkerhet hos många av patienterna.  

 

Rökning 

I studien av Bellman et al., (2009) var målet att rökande patienter skulle sluta röka och det 

visade sig att deltagarna i den Svenska hjärtskolan lyckades sluta röka i större utsträckning än 

de som inte deltog.  Irmak & Feschi (2010) beskrev i sin studie att deltagarna fick fylla i 

rökdagbok samt fick undervisning om rökning där resultatet visade att de flesta förutom fem 

stycken lyckades sluta röka. I Kristofferzon et al. (2007, 2008) studier tog patienterna upp 

upplevelser som handlade mycket om stress och tobak. I båda studierna såg man att 

patienterna upplevde ett sådant stort sug efter tobak att det påverkade dem negativt. I 

Kristofferzon et al. (2008) studie var några av patienterna rädda för att återuppta tobaksbruket, 

rädslan för detta var så stark att de mådde psykiskt dåligt. I Condon och McCarthy (2006) 

studie, som gjordes sex veckor efter genomgången infarkt, visade det sig att de sju deltagarna 

som var rökare när de insjuknade försökte sluta. 

 

Faktorer som påverkar livsstilsförändringen  

För att lyckas med livsstilsförändringar behövs insikt samt förmåga till att göra de 

förändringar som krävs, därefter ska patienterna kunna integrera detta i sina liv (Hildingh et 

al., 2006). De patienter som slaviskt följde kraven på förändringarna kunde känna att de var 

låsta i restriktioner (Kristofferzon et al., 2008). Lågmotiverade och/eller avsaknad av kunskap 

hur man går tillväga för att göra livsstilsförändringar upplevde patienterna som ett hinder på 

vägen mot bättre hälsa (Kristofferzons et al., 2007). Exempel på förändringar som patienterna 
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försökte göra efter en hjärtinfarkt var att sluta röka och ändra kostvanor (Kristofferzon et al., 

2007, 2008). Ökad fysisk aktivitet var också en förändring patienterna genomförde (Hildingh 

et al., 2006; Kristofferzon et al., 2008). Det kunde vara aktiviteter som promenader, 

hushållssysslor och cykling (Kristofferzon et al., 2007). Deltagarna i Stevens och Thomas 

(2012) studie berättar att de alla fick den sedvanliga informationen, om kostförändringar, 

minskat saltintag samt vikten av fysisk aktivitet. Men de menar att för att lyckas med sina 

livsstilsförändringar finns andra behov, särskilt för kvinnor, de önskade sig information om 

känslor. De efterfrågade informationsträffar där de får lära sig mer om hjärtinfarkt och kan 

ställa de frågor de har. Bristande kunskap gav känslor av rädsla och oro. 

 

Dåliga vanor, hjärtinfarkten och tacksamheten över en andra chans i livet, dessa faktorer 

tillsammans utgjorde en motiverande faktor till att göra förändringar (Kristofferzon, et al., 

2008; Condon & McCarthy, 2006). Patienterna i en annan studie tycker hjärtinfarkten 

motiverar dem till att sätta gränser och blir mer mottagliga för livsstilsförändringar (Hilding et 

al., 2006).  

 

Det är enligt Condon och Mc Carthy (2006) svårt att åstadkomma flera större 

livsstilsförändringar samtidigt och det är av vikt att inte ha orealistiska mål. En man beskrev 

det på följande sätt:  

 

                                  I thought I needed a little bit of change for sure, first of all I must give up the  

              cigarettes and maybe not work such long hours, take things a little easier, sleep  

              a little bit longer than usual, watch my weight and exercise more (paus) what a  

                                  task, it is not easy (Condon & McCarthy, 2006, s. 41).  

 

Patienter med dåligt självförtroende hade svårare att lyckas med livsstilsförändringar 

(Kristofferzon et al., 2008). I Condon och Mc Carthy (2006) studie var alla deltagare fast 

beslutna om att de skulle lyckas med sina livsstilsförändringar, även om många ansåg 

uppgiften svårare än de hade förväntat sig. De flesta av patienterna menade att stress var en 

negativt bidragande faktor, dessvärre visste de lite hur de skulle hantera sin stress i vardagen. 

I en svensk studie gjord av Pettersson et al. (2008) genomfördes en 10 års uppföljning via 

telefon på självrapporterade livsstilsförändringar efter hjärtscreeningsprogram för 

kardiovaskulära riskfaktorer. I den första delen av studien deltog 705 personer mellan 40-59 

år där de genomgick en hälsoundersökning och tog olika blodprover. Efter tio år ringde en 
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sjuksköterska upp för att se om de kunnat fullfölja och behålla livsstilsförändringarna de 

genomgått. Vid 10 års uppföljning ställdes frågor som utgick från samma teman som i den 

första delen av studien, där rökning, kost och motion var viktiga ämnen. Det visade sig att de 

som hade diabetes, var rökare eller hade haft hjärtinfarkt lyckats bra med de genomförda 

livsstilsförändringarna. Resultatet visade även att kvinnorna i studien lyckats bättre med att 

ändra och behålla livsstilsförändringarna än männen som deltog. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden litteraturstudie valdes för att se vilken forskning som tidigare gjorts inom detta 

ämne. Databaserna Pubmed och Cinahl valdes med tanke på att de är inriktade mot 

omvårdnad. De sökord som användes var passande för området och tidsbegränsningen kändes 

relevant för att få med det senaste i forskningen kring detta område. De MESH termer som 

användes var myocardial infarction och secondary prevention och därefter lades andra sökord 

till för att få träffar som matchade syftet. En svaghet som författarna ser var svårigheten att 

välja ut relevanta artiklar då det finns mycket forskat i ämnet. Styrkan i arbetet är att vi är två 

personer som har granskat och värderat artiklarna, vilket kan göra bedömningen mer 

trovärdig. Tillförlitligheten är tillgodosedd då vi använt oss av granskningsmall där alla blivit 

bedömda på samma sätt. Medvetenhet finns om när man överför fynd från olika länder bör det 

göras med försiktighet. Studierna är gjorda av vårdpersonal, dock inte enbart av 

distriktssköterskor eller sjuksköterskor. De omvårdnadsåtgärder som är gjorda av andra 

professioner kan vi i vår framtida yrkesutövning som distriktssköterska ha nytta av vid 

planering av sekundärpreventiva åtgärder. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt belysa interventioner för 

livsstilsförändringar hos patienter efter en genomgången hjärtinfarkt. De kategorier som 

framkom i resultatdelen kan vara bra att tänka på i omvårdnadsarbetet för distriktssköterskan 

kring rehabilitering och planering efter hjärtinfarkt. 

Resultatet visar att för att klara av att genomgå dessa åtgärder och att bli motiverad till att 

genomföra dessa livsstilsförändringar krävs det först och främst att man förstår vad man gått 

igenom och acceptera detta, vilket styrks av en studie gjord av Paquet et al. (2005). Där 

fokuserar de på att patienten själv skall få vara med och forma sitt program och vad detta skall 
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innehålla, vilket innebär ett mer holistiskt synsätt. Det bör även fokusera mer på att hjälpa 

patienten att acceptera sitt tillstånd och vad som inträffat än att endast fokusera på livsstils 

förändringar.  

 

För att uppnå detta behövs rätt och individanpassad information. I resultatet framkom 

skillnader i behoven mellan män och kvinnor. Dels hur de uppfattade vårdpersonalen samt 

vilken typ av information de var intresserade av. Detta anser vi är viktigt att ha i åtanke i vår 

blivande yrkesroll samt har betydelse i omvårdnaden för att kunna hjälpa dem i deras 

egenvård. Informationen måste individualiseras, alla människor är olika mottagliga och vi 

uppfattar saker olika. I en studie av Larsson, Sahlsten och Plos (2011) upplevde patienterna 

hinder för att kunna vara delaktiga i sin vård. Några av hindren var brist på empati hos 

sjuksköterskorna och inställning hos sjuksköterskorna. I Decker et al. (2007) tyckte 

patienterna det var viktigt att sjuksköterskan gav informationen på ett lättförståeligt och 

tydligt sätt. De ville inte ha information med medicinska termer utan anpassad information 

utifrån deras egen förmåga och situation. 

 

Viktigt är också hur informationen ges, vad den innehåller samt när den ges. Har inte 

patienten tagit till sig informationen på sjukhuset, av olika anledningar, är det ännu viktigare 

att distriktssköterskan kan återge den på ett bra sätt. Hjärtinfarkten försätter ofta patienter i 

kris, vilket kan leda till att det är svårt att ta emot information. Smith och Liles (2007) menar 

att informationen förändras i olika stadier av återhämtningen. Patienterna i Decker et al. 

(2007)  menade att informationen de fick glömdes lätt bort eller hade inte blivit riktigt 

uppfattad då de inte var mottagliga vid det tillfället när den gavs på grund av hur de mådde 

just då. I Timmins och Kaliszer (2003) studie på 27 hjärtpatienter, fick de ranka sitt 

informationsbehov. Det visade sig att patienterna önskade en sorts information men fick en 

annan. De var intresserade av hur de skulle hantera symtom, livsstilsfaktorer och 

medicinering i första hand. De var mindre intresserade av hjärtats anatomi och var deras 

anhöriga kunde lära sig hjärt- och lungräddning. Vidare tyckte patienterna att det var viktigt 

att de fick ärliga och raka svar av vårdpersonalen samt att informationen gavs på ett 

lättförståeligt sätt. 

 

Frågan man ställer sig är hur stort behovet är hos dessa patienter att fortsätta sin rehabilitering 

i grupp. Många patienter som deltar i studierna som kommit fram i resultatet har uttryckt ett 

fortsatt behov och det positiva med att få träffa andra i samma situation. Gregory, Bostock, 
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Backett- Milburn (2006) genomförde en kvalitativ intervjustudie med fokusgrupper. 

Deltagarna önskade att en utomstående skulle följa upp den informationen de hade fått efter 

hjärtinfarkten, kunna motivera och stötta dem till egenvård. Patienterna menade att om de 

kunde få ha den kontakten med någon för rådgivning samt dela sina upplevelser med andra 

som är i liknade situation skulle det leda till minskad oro. 

 

Som hjälp till motivation och egenvård erbjuds rehabiliteringsprogram där deltagandet 

mestadels är lågt och många som borde delta istället avstår. Det som framkom i resultatet är 

att via telefonlevererade program lyckades man fånga upp fler deltagare och effektivt kunnat 

hjälpa dem via hälsocoach till en förbättrad livskvalité. Dessvärre var det dyrare ekonomiskt 

med dessa coacher. Kanske vinsterna för patienterna borde innebära att detta än dock kan vara 

något att satsa på. Detta beskriver även studien av Turkstra, Hawkes, Oldenburg och 

Scuffman (2013) där deras program, ProActive Heart, visades en förbättring i hälsotillståndet 

hos de som fick coaching via telefon i jämförelse med kontrollgruppen som fick det 

traditionella programmet. Tyvärr visade det sig i studien att kostnaden blir högre för de 

program som levererades via telefonen.  

 

Kärner et al. (2012) menar att sekundära preventionsprogram i form av PBL, Problembaserat 

lärande, kan tillämpas för hjärtinfarkts patienter där patienter i primärvård erbjöds att delta. 

PBL innebär att deltagarna själva aktivt söker information inför träffar med olika aktuella 

ämnen som exempelvis stress, kost och symptom. Målet är att undersöka om deltagarna 

genom PBL har bättre effekt på att uppnå egenvård och empowerment än de traditionella 

programmen som inte grundats på samma princip. Deltagarna i PBL programmen i studien 

träffas vid tretton tillfällen under ett år och skriver samtidigt dagbok om hur de mår. 

Kontrollgruppen får skriftlig information hemskickat vid elva tillfällen under året. 

Förväntningarna är att PBL utbildningen skall förbättra patientens motivation till egenvård 

som leder till en minskad kardiovaskulär sjukdom samt att detta är mer kostnadseffektivt i 

jämförelse med kontrollgruppens resultat. Studien startade 2011 och pågår ännu och där alla 

följs upp med intervjuer och undersökningar efter ett, tre och fem år. Deltagarna är hitintills 

överens om att gruppträffarna varit en bra eftervård där man pratat och tagit reda på mer 

information och lärt sig mycket som de inte skulle ha läst om i vanliga fall, vilket låter 

intressant för oss blivande distriktssköterskor att ta del av. 
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Egenvård tas upp i många studier där exempelvis Gianuzzi et al. (2008) beskriver att 

patienterna uppmuntrades till att ta ansvar för sin egen hälsa samt att anhöriga skulle finnas 

där som ett stöd. Även studien av Luszczynska (2006) grundas i stor del på egenvård. 

Dorothea Orem ansåg att en persons förmåga till egenvård styrs av faktorer där ett bra socialt 

nätverk och familjesituation är av betydelse, och där sjuksköterskan stöttar personens 

egenvårdskapacitet eller kompenserar brister (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012, ss.163-176) 

där vi anser att vårt blivande arbete som distriktssköterskor får en viktig roll. 

 

I arbetet som distriktssköterska i primärvården träffar man många patienter som genomgått en 

akut hjärtinfarkt. Det gäller att vara lyhörd för den individuella patienten, lyssna av hur 

mycket information de fått samt om de känner sig nöjda och trygga med den. I studien gjord 

av Oterhals et al. (2006) fick patienterna svara på frågor sex veckor efter att de skrevs ut från 

sjukhus. Frågorna var baserade på vården och informationen de fick när de var inneliggande 

på sjukhus. Det framkom att ju mer information patienterna hade fått desto mer nöjda var de. 

De var minst nöjda med informationen om medicin samt eventuella framtida problem, det var 

även dessa områden de hade erhållits minst information om. Det visade sig i studien att yngre 

fick mer information än äldre. Patienterna i denna studie ville ha mer information vid 

utskrivning och efter hemkomsten.  Även patienterna i studien av Smith och Liles (2007) 

önskade mer information om hur man kan göra efter en genomgången hjärtinfarkt för att 

minska komplikationer. De tyckte det viktigaste områdena var fysisk aktivitet och livsstil. 

Information om hur de skulle leva vidare med sina liv och vart de kunde vända sig för att få 

stöd. 

 

Vi fann att patienterna själva anser att fysik aktivitet och stöd i detta är av betydelse. Ser vi till 

Sverige visar det sig att ungefär halva befolkningen är otillräckligt aktiv ur hälsosynpunkt, där 

högriskgruppen med knappt någon fysisk aktivitet alls utgör ungefär en miljon människor. För 

att främja hälsa, minska risken för kroniska sjukdomar, förebygga förtidig död och bevara 

eller förbättra fysisk kapacitet borde FaR, Fysik Aktivitet på Recept, utnyttjas bättre då det 

idag är en underutnyttjad resurs som förebygger över 30 fysiska och psykiska 

sjukdomstillstånd (Kalling, 2012). Rekommendationer av fysisk aktivitet fanns i de flest 

artiklar i vårt resultat och ansågs vara en viktig del i rehabiliteringen. Därför reagerade vi på 

att det varken fanns erbjudande eller rekommendationer av FaR i någon av studierna, vilket 

borde underlätta för patienten att bli mer fysisk aktiv och vara till god hjälp för att komma 

igång med träning och rehabilitering efter hjärtinfarkt.  
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I primärvården finns ett viktigt arbete med att fånga upp de patienter som ligger i riskzonen 

för att drabbas av en ny infarkt. Distriktssköterskan måste ha kapacitet att hjälpa och stödja 

patienter som är utsatta. Många patienter som haft en hjärtinfarkt har inte tillräcklig kunskap 

för att känna igen symptomen och söka vård i tid. Dracup et al. (2008) har gjort en studie för 

att kartlägga hur mycket kunskap patienterna själva hade. De kom fram till att kunskapen var 

relativt liten. Männens kunskap var lägre än kvinnornas och behovet av information var 

viktig. De menar att har patienten kunskapen och insikten av risken att kunna drabbas innebar 

det att de rätta åtgärderna kan sättas in i tid. 

 

Livsstilsförändringar är en process som underlättar om patienten har blivit övertygad om 

vinsterna. Direkt efter genomgången hjärtinfarkt, där patienten har överlevt, finns en 

tacksamhet som ger motivering och styrkan att börja med förändringar. Falluckan är ofta 

tiden, när patienten har fått distans till sjukdomen och börjar falla tillbaka i sitt gamla 

livsmönster.  Det kan vara förklaringen till tendenserna i patienternas mat och motionsvanor 

som resultatet visar att de återgår till tidigare vanor vilket överensstämmer med en studie av 

Condon och McCarthy (2006).  

 

Slutsats  

Många patienter som genomgått en akut hjärtinfarkt känner begränsningar i sina liv på grund 

av trötthet, oro och rädsla över sin hälsa. Ett lidande kan uppstå då infarkten förändrar livet 

för de allra flesta patienter. Lindring av detta lidande kan göras genom stöd och bra 

information från vården, dels innan hemgång dels efter att de blivit utskrivna till hemmet. 

Slutsatsen är att om patienterna kan erhålla en god vård med bra och individualiserad 

information samt att ha ett bra stöd omkring sig så främjar detta till att patienterna kan skapa 

sig en ny hälsosam livsstil genom att göra de nödvändiga livsstilsförändringarna som krävs. 

Vi anser efter att ha gjort denna litteraturstudie att distriktssköterskans patientarbete med 

inriktning mot egenvård bör prioriteras högre i primärvården för att kunna hjälpa och 

motivera patienten till en livslång bestående livsstilsförändring. 
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Kontrollgrupp: 
28 deltagare, 
män, 
medelålder 58,7 
år 

Chi-
squar
e test 
Stati
stisk 
beskr
ivan
de 
och 
jämf
öran
de 
analy
s. 
 

Ornish program 
Vegetarisk diet med fettfria 
mejeriprodukter. Regelbundna 
övningar i stresshantering och 
konditionspass med måttlig 
intensitet. Gruppmöten 
genomfördes. 
Traditionellt 
hjärtrehabiliterings-program 
Fas 1: Lätta promenader och 
övningar i sängen. 
Fas 2: konditionsträning under 
övervakning. 
Fas 3: Handledd träning i 
närmiljön. 
Fas 4: Förening som 
uppmuntrar till livslång träning 
och motion. 
 
 

Hög 

Aldana, S., Whitmer, 
W., Greenlaw, R., 
Avins, A., Thomas, 
D., Salberg, A., 
 Fellingham, G. 
 Effect of intense 
lifestyle modification 
and cardiac 
rehabilitation on 
psychosocial 
cardiovascular disease 
risk factors and 
quality of life. 
Behavior 
Modification, (2006) 
 USA 
 
 

Syftet med 
studien är 
att 
utvärdera 
effekten av 
Ornish 
program 
och 
hjärtrehabil
itering på 
 riskfaktore
r och 
livskvalitén 
hos 
patienter 
som haft en 
akut 
hjärtinfarkt 

Experime
ntell fall-
kontrollst
udie utan 
randomis
ering 

N=141  
Den slutgiltiga 
studiegruppen 
inkluderade 84 
deltagare. 
Ornish grupp 
28 deltagare, 
män 85,75%, 
medelålder 
56,65 år 
Trad. 
Rehabprogram 
28 deltagare, 
män 71,41%, 
medelålder 
59,99 år 
Kontrollgrupp 
28 deltagare, 
män 89,36%, 
medelålder 
58,75 år 

Chi-
squar
e 
test, 
Stati
stisk 
beskr
ivan
de 
och 
jämf
öran
de 
analy
s 
 
 
Fråg
efor
mulä
r 
SF-
36 
mätt
e 
hälso
relat
erad 
livsk
valit
et 

Ornish programmet 
Vegetarisk diet med låg fettfria 
mejeriprodukter. Regelbundna 
övningar i  konditionspass med 
måttlig intensitet. De hade 
gruppmöten. 
Traditionellt 
hjärtrehabiliterings-program 
Patienterna har kontakt med 
hjärtsjuksköterska kardiolog, 
dietist och  
träningsfysiolog. Programmet 
bestod av strukturerade 
träningar och utbildning. En 
timmes motionspass tre gånger 
per vecka med övervakning. 
Träningen var individuellt 
anpassad. De hade gruppmöten 
varje vecka om 
livsstilsförändringar. 
 
 

 

Bellman, C., 
Hambraeus, K., 
Lindbäck, J. & 
Lindahl, B. 
Achievement of 
secondary preventive 
goals after acute 
myocardial infarction: 
a comparison between 

Syftet med 
studien är 
att beskriva 
 egenskaper
na hos 
patienter 
som 
deltagit i 
svenska 

Kohortst
udie. 
Fall-
kontrollst
udie. 
Datainsa
mling 
från The 
Secondar

Deltagare: 
 2822 patienter. 
Deltagit i 
hjärtskola: 
1044 patienter. 
26,3 % kvinnor, 
73,7 % män. 
Medelålder 
62år. 

X2te
st, 
Wilc
oxon
-
Man
n-
Whit
ney 

Målet med svenska hjärtskolan 
är att öka kunskapen om 
hjärtsjukdomar och motivera 
 till livsstilsförändringar. 
Hjärtskolan innebär vanligtvis 
sjuksköterskeledda möten med 
sjukgymnast, läkare och andra 
yrkesgrupper som deltar. 
Mötena börjar med 

Med
el 



 

participants and 
nonparticipants in a 
routine patient 
education program in 
Sweden.  
(2009) 
Sverige 

hjärtskola 
och 
effekterna 
på 
patientens 
blodtryck, 
kolesterol, 
rökning, 
träningsvan
or, 
hjärtsympto
m, 
livskvalitet 
och 
återinsjukn
ande 1 år 
efter akut 
hjärtinfarkt. 

y 
Preventio
n After 
Myocardi
al 
Infarction
, 
SEPHIA-
Registret 
 
 

Ej deltagit i 
hjärtskola: 
1778 patienter. 
27 % kvinnor, 
73 % män. 

test.  
 
 
Stati
stisk 
beskr
ivan
de 
och 
jämf
öran
de 
analy
s. 

undervisning och följs med 
frågestund och diskussion i 
grupp. 
Anhöriga är även välkomna.. 
 
 

Condon C,  
McCarthy  
G. Lifestyle changes  
following acute  
myocardial infarction:  
Patients perspectives.  
(2006) 
Irland 
 
 
 
 

Syftet med 
denna 
forskning 
var att 
undersöka 
patienters 
perspektiv 
göra 
livsstilsförä
ndringar 
efter AMI. 
Speciellt 
det primära 
syftet med 
studien var 
att få en 
förståelse 
för hur det 
är för 
patienter att 
göra och 
bibehålla 
livsstilsförä
ndringar 
efter akut 
hjärtinfarkt 
genom att 
beskriva 
patienternas 
tankar och 
känslor om 
ämnet. 
Kritisk 
till studien 
var fokus 
på dag-till-
dag 
realiteter 
hälsorelater
ade livsstil 
justering. 

Kvalitati
v  
studie 
med  
djupinter
vju 6  
veckor 
efter  
utskrivni
ng.  
 
 
 

N=10 
(5) 

Semi
-
struk
turer
ade 
djupi
nterv
juer  

Studien visade att 
genomgången hjärtinfarkt var 
motiverande till att göra 
livsstilsförändringar  
men  svårt att  
genomföra för många på 
samma gång. Patienterna var 
nöjda med informationen men 
saknade ytterligare stöd i deras 
försök till förändringar och 
upplevde  
även frustration på grund av 
överbeskyddande  
familjemedlemmar.  
 
 
 
 
 
 

Hög 

Giannuzzi, P., 
Temporelli, P., 
Marchioli, R., 
Maggioni, A., 
Balestroni, G., Ceci, 
V., ... Vanuzzo, D.  
 
Global secondary 
prevention strategies 
to limit event 
recurrence after 
myocardial infarction: 
results of the 
GOSPEL study, a 
multicenter 
randomized controlled 

Utvärdera 
effekten av 
sekundär 
prevention 
med 
skillnader i 
varaktighet 
och 
intensitet i 
intervention
en efter 
hjärtinfarkt 
med 
hjärtrehabil
iterings-
program. 

Randomi
serad 
kontroller
ad studie. 
 
 
Datainsa
mling: 
Frågefor
mulär 
 
 

personer. 
Totalt 3241 
deltagare 
Bortfall: Totalt 
889 
 
 
Interventio 
nsgrupp: 
1620 deltagare 
(229 kvinnor) 
Medelåldern 
57,8år 
Kontrollgrupp: 
1621deltagare 
(215 kvinnor) 

Anal
ysme
tod: 
 
Stati
stisk 
beskr
ivan
de 
och 
jämf
öran
de 
analy
s. 
 

Målen för 
interventionsprogrammet var 
att sluta röka, anta en hälsosam 
medelhavskost samt ökad 
fysisk aktivitet upp till minst tre 
timmar/vecka. 
Rehabiliteringsteamet bestod 
av hjärtsjuksköterska, 
 kardiolog och psykoterapeut, 
Programmet bestod av 
handledning med individuellt 
stöd varje månad första 
halvåret, sedan 2 ggr/år upp till 
tre år. 
Varje sammankomst bestod av 
konditionsträning och 

Hög 



 

trial from the Italian 
Cardiac Rehabilitation 
Network. (2008) 
Italien 

Medelåldern 58 
år 

 rådgivning om livsstils och 
riskfaktorer som  avslutades 
med samtal. 
Anhöriga uppmuntrades att 
delta på handledningen om 
livsstils förändringarna med 
 syftet att få ett långvarigt 
resultat. 

Hawkes,A., Patrao, 
T., Atherton, J., Ware, 
R., Taylor, C., O’Neil, 
A., Foreman, R. & 
Oldenburg, B. Effect 
of a Telephone-
Delivered Coronary 
Heart Disease 
Secondary Prevention 
Program (ProActive 
Heart) on Quality of 
Life and Health 
Behaviors: Primary 
outcomes of a 
Randomised 
Controlled Trial. 
(2012) 
Australien 

Syftet var 
att beskriva 
effektivitete
n av ett 
intervention
sprogram 
levererat 
via telefon 
för 
hjärtinfarkt
spatienter. 

Prospekti
v 
Randomi
serad 
kontroller
ad studie. 

N=430 
hjärtinfarkts 
patienter deltog 
i denna studie. 

Telef
onle
verer
ade 
hälso 
coac
hing 
med 
uppf
öljni
ng 
och 
utvär
derin
g 
 hur 
nöjd
a de 
varit 
med 
detta 
progr
am 
och 
om 
de 
uppf
yllt 
deras 
förvä
ntnin
gar 
och 
beho
v. 

Det visade sig att man kunde 
fånga upp patienter via telefon 
som annars  avstod att delta i de 
traditionella program som 
erbjöds till 
hjärtinfarktspatienter.  
Detta jämfördes med sedvanlig 
vård som kontrollgruppen tog 
del av. 
Resultatet visade ingen skillnad 
mellan grupperna men det som 
levererades via telefon blev 
kostsammare. 

Med
el 

Hildingh, C.,  
Fridlund, B., &  
Lidell, E. Access to 
the  
World After  
Myocardial  
Infarction:  
Experiences  
of the  
Recovery  
Process. (2006) 
Sverige 

Att belysa 
steg i  
återhämtnin
gen efter en  
hjärtinfarkt 
med 
särskild  
åtanke på 
patienters  
upplevelse.  
 

Kvalitati
v design 
med  
deskripti
va inslag.  
 
 
 

N=16 
Både kvinnor 
och män. 

Inter
vjuer
. 
 Sem
antis
k  
inne
hålls
analy
s.  
 
 

Här beskrivs återhämtningen 
som en process där 
hjärtinfarkten integrerades i 
livet samtidigt som hälsan 
förbättrades. Återhämtningen 
påverkades av vilket stöd 
patienterna fick samt deras 
psykiska- och fysiska status. 
Människorna som deltog fann 
nya värderingar i livet.  

Hög 

Irmak, Z. & Fesci, H. 
  
Effects of nurse-
managed  
secondary prevention 
program  
on lifestyle and risk 
factors of  
patients who had 
experienced  
myocardial infarction 
 
 
(2010) Turkiet 

Att 
undersöka 
effekten av  
sjuksköters
kehanterat  
sekundär 
preventions
program  
inriktade på 
riskfaktorer 
och  
livsstilen 
hos 
patienter 
som  
genomgått 
en 
hjärtinfarkt  
 
 

Icke 
randomis
erad 
studie. 
Kvasi  
experime
ntell 
design.  
 
 
 

N=41 
(5) 

Fråg
efor
mulä
rStati
stisk 
beskr
ivan
de 
och  
jämf
öran
de 
analy
s.  
 
 
 

Utbildningsprogram i  
sekundärprevention om  
livsstilsförändringar där sex 
ämnen  
ingick i programmet som: 
hjärtinfarkt och  
riskfaktorer, hypertoni, 
kostvanor,  
rökavvänjning, fysisk aktivitet 
och  
läkemedelsbehandling. 
Patienterna  
blev även tilldelade dagbok för 
kost,  
rökning och motion att fylla i.  
En dietist gav även kostråd.  
Patienterna rekommenderades 
att 
göra dagliga promenader minst  
20min i en intensitet som inte 

Med
el 



 

 gav  
bröstsmärta, samt 
promenader och cykling i 
medel till  
hög intensitet 3-4ggr/vecka i 
30- 
45min/gång. Uppföljning 
gjordes i  
patientens hem 4ggr efter 
utskrivning.  
Anhöriga var välkomna att 
delta i utbildningsprogrammet 

Kristofferzon, M-L.,  
Löfmark, R. &  
Carlsson, M.  
Striving for balance  
in daily life:  
experiences of  
Swedish women and  
men shortly after a  
myocardial  
infarction. (2007) 
Sverige.  
 
 
 

Utforska 
män och  
kvinnors 
erfarenhet 
av  
det dagliga 
livet.  
Fokus var 
på problem,  
problem 
hantering 
och  
support 
från socialt  
nätverk 
från  
hjärtinfarkt 
och fram  
till intervju 
som ägde  
rum 4-
6mån efter  
hjärtinfarkt
en.  

Kvalitati
v 
innehålls
analys 
 
 
 

N=40 
(1) 

Semi
struk
turer
ad  
inter
vju 
 
 
 

Resultatet indelades i  
tre teman:  
- Hot mot det dagliga livet  
- Strävan efter kontroll  
- Det tvetydiga nätverket. 
 Fysiska symptom och 
känslomässiga nöd var de 
vanligast beskrivna problemen 
under de första månaderna efter 
en hjärtinfarkt. 
 
 

Hög 

Kristofferzon, M-J.,  
Löfmark, R. &  
Carlsson, M.  
Managing  
consequenses and  
finding hope –  
experiences of  
Swedish women and  
men 4-6 months  
after myocardial  
infarction.  
Scandinavian. 
(2008) Sverige.  
 

Beskriva 
mäns och  
kvinnors 
erfarenheter  
av 
vardagligt 
liv 4-6  
månader 
efter en  
hjärtinfarkt 
samt deras  
förväntning
ar av  
framtiden.  
 

Kvalitati
v 
innehålls
analys.  
Design: 
Explorati
v.  

N=40 
(1) 
 
 

Kval
itativ  
inne
hålls
analy
s.  
Semi
struk
turer
ade  
inter
vjuer 
vid 1 
tillfäl
le.  

Resultatet delades in i  
två teman: Att hantera  
konsekvenserna av en  
hjärtinfarkt. Hälsoproblem som 
andfåddhet och bröstsmärta. 
Att hitta mening i vad som 
hänt. Andra chans i livet, hopp 
om ett normalt liv. 
 
 
 

Hög 

Lisspers, J., 
Sundin,O., Öhman,A., 
Hofman-Bang,C., 
Rydén, L. & Nygren, 
A.  
 
 
Long-Term Effects of 
Lifestyle Behavior 
Change in Coronary 
Artery Disease: 
Effects on Recurrent 
Coronary Events 
After Percutaneous 
Coronary 
Intervention. 
(2005) 
Sverige 

Att se 
effekten av 
  hjärt 
rehabiliteri
ng och 
sekundär 
prevention 
om 
livsstilsförä
ndringar 
och 
återinsjukn
ande 

Randomi
serad 
studie 
med 
patienter 
som 
nyligen 
behandlat
s med 
PCI. 

Interventionsgru
pp: 46 patienter 
Kontrollgrupp: 
42  
 
 
 

Fråg
efor
mulä
r där 
exem
pelvi
s 
stres
s, 
moti
on, 
kostv
anor 
och 
rökni
ng 
ingic
k. 
Uppf
öljni
ng 
gjord
es 
via 

Resultatet visade att 
interventionsgruppen hade 
bättre resultat i förbättrade 
livsstilsförändringar och lägre 
frekvens av återinsjuknande än 
de i kontrollgruppen. 

Med
el 



 

mail 
efter 
12,2
4,36 
och 
60 
måna
de. 

Luszczynska, A.  An 
implementation 
intentions 
intervention, the use 
of a planning strategy, 
and physical activity 
after myocardial 
infarction.  
(2006)  
Polen 

Studien 
undersöker 
relationen 
mellan 
delaktighet 
i ett 
intervention
s program 
och  en 
strategisk 
planering 
av måttlig 
fysisk 
aktivitet där 
patienter 
uppmuntras 
till att själv 
ta ansvar 
för sin 
hälsa, bland 
patienter 
som 
överlevt en 
hjärtinfarkt 

Randomi
serad 
metod 
med 
kontrollg
rupp. 
 
 
 
 

N=114 
(16) 
 
 
Bortfall: 16 pers 
Slutgiltig grupp: 
114 pers 
Kontrollgrupp:5
9 st 
Interventionsgru
pp: 55 st 
 
 

Fråg
efor
mulä
r 
med 
skalf
rågor 

Två veckors 
rehabiliteringsprogram som 
bestod av motion och 
utbildning i kost och rökning 
.  
Deltagarna fick individuella 
program och rekommenderades 
att träna 3-5 träningspass på 30 
minuter. De fick även skriva en 
träningsplan där handledaren 
uppmuntrade och försökte få 
deltagarna motiverade till att 
fullfölja detta. 

Hög 

Oterhals, K., 
Hanestad, B. 
R., Eide, G. E., 
Hanssen, 
T. A., The 
relationship 
between in-hospital 
information and 
patient 
satisfaction after acute 
myocardial infarction, 
European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing. 
(2006), Norge. 

Syftet var 
att 
undersöka 
och 
beskriva 
relationen 
mellan 
förvärvad 
information 
och 
tillfredställ
dhet med 
vården 
efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvantitat
iv 

N=111 
(19) 

Enkä
tstud
ie 
Fråg
efor
mulä
r 

Generellt var patienterna var 
mycket nöjda med sin sjukvård 
och ju mer information 
patienten hade fått, desto 
nöjdare var  dem med 
sjukhusvistelsen . Patienterna 
var minst nöjda med 
information om medicinering 
och eventuella framtida 
problem. Dessa var de områden 
som patienterna fick minst 
information om och har också 
identifierats som de områden 
som har störst potential för 
förbättringar. 

Hög 

Petersson, U., 
Östergren, CJ., 
Brudin, L., Ovhed, I. 
& Nilsson, P. 
Predictors of 
successful, self-
reported lifestyle 
changes in a defined 
middle-aged 
population: The 
Söderåkra 
Cardiovascular Risk 
Factor Study, Sweden. 
(2008) 
Sverige 

Syftet med 
studien var 
att efter tio 
år följa upp 
dessa 
deltagare 
via telefon 
för att se 
om de 
kunnat 
bevara de 
livsstilsförä
ndringar de 
genomgått. 

Uppföljni
ng via 
telefon 
tio år 
efter de 
deltagit i 
hjärtscree
ingsprogr
am där 
frågorna 
utgick 
från 
samma 
teman 
som vid 
studiens 
start då 
det svarat 
på en 
enkät. 

N= 705 deltog i 
studien: 
361 Män och 
344 kvinnor år 
1989-1990.  
Efter tio år då 
detta följdes 
upp 1999-2000 
via telefon, 
hade 28 st 
avlidit och 48 
återfanns ej så 
de som återstod 
var: 323 
kvinnor och 306 
män. 

Svar
at via 
enkät 
där 
uppf
öljni
ng 
sker 
via 
telef
onsa
mtal. 

Resultatet visade att de med 
hypertoni, diabetes, var rökare 
eller hade haft hjärtinfarkt 
visade framsteg när det gällde 
att hålla de livsstilsförändringar 
de genomgått. Kvinnorna 
visade sig lyckats bättre än 
männen som deltog med att 
klara av livsstils 
förändringarna. 

Med
el 

Stevens, S., &  
Thomas, S. P. 
Recovery of  
Midlife  
Women  
From  
Myocardial  
Infarction. 

Syfte var 
att få fram  
medelålders 
kvinnors  
erfarenheter 
som 
överlevt en  
hjärtinfarkt 

Kvalitati
v studie 
med  
fenomen
ologisk 
metod. 
 

N=8 Feno
men
ologi
sk 
analy
s. 
Inter
vjuer 

Resultatdelen består i två delar, 
dels förändrad kropp med de 
fysiska symtomen som gjorde 
att patienterna fick en annan 
syn på sina kroppar, det 
påverkade de dagliga 
aktiviteterna. Sedan var det en 
förändring i familjerollen. 

Med
el 



 

(2012) USA och som 
återvänt  
hem för 
konvalesce
ns.  
 

Vidare framkom fyra teman;  
Störning av livet; Förändrad 
kropp och identitet.  
Frihet/ofrihet; Begränsad 
tillgång till världen.  
Beroende av andra.  
Att veta/att inte veta; 
Fördröjning av diagnos.  

Wang, W., Chair, S., 
Thompson, D. R. & 
Twinn, S. 
F 
Effects of home-based 
rehabilitation on 
health-related quality 
of life and 
psychological status 
in Chinese patients 
recovering from acute 
myocardial infarction. 
(2012). 
Kina 
 

Att utreda 
effekterna 
av 
ett 
hemmabase
rat 
rehabiliteri
ngsprogram 
för 
kinesiska 
patienter 
med 
hjärtinfarkt 
itermer av 
hälsorelater
ad 
livskvalitet 
och 
psykologisk
a status 

Randomi
serad 
kontroll 
studie 
 
 

N=133 
(27) 
 
 

Fråg
efor
mulä
r, 
inter
vjuer
. 
Stati
stisk 
beskr
ivan
de 
och 
jämf
öran
de 
analy
s. 

Signifikanta skillnader kunde 
konstateras i de viktigaste 
resultaten när 
hem-baserade gruppen 
jämfördes med sedvanlig vård 
vid 6 veckor, 3 
månader och 6 månader. Den 
hem-baserade gruppen hade 
signifikant högre poäng på 
hälften av kategorierna. 

Hög 

Zrinyi, M. & Hovrath, 
T. Impact of 
satisfaction nurse-
patient interactions 
and perceived benefits 
on health behaviours 
following a cardiac 
event. (2003). Ungern 

Att 
undersöka 
patientens 
tillfredsställ
else och se 
hur 
 relationen 
till 
sjuksköters
kan 
påverkar 
patienten 
och har 
betydelse 
för att 
genomföra 
en 
hälsosam 
livsstil samt 
vilka andra 
faktorer 
som krävs. 

Kvantitat
iv 
Randomi
serad 
Kontrolle
rad 
tvärsnitts
data med 
frågefor
mulär. 

N=112 
(N=23) 

Stati
stisk 
analy
s 
 som 
geno
m 
skalo
r 
mätt
e 
patie
ntens 
tillfr
eddst
ällels
e 
med 
omv
årdn
aden. 

Det visade sig att ju nöjdare 
patienten var med 
omvårdnaden, ju lättare var det 
att se fördelarna med en 
hälsosam livsstil. 
Relationen mellan patienten 
och vårdpersonalen var viktig 
då patienten påverkades 
positivt till de faktorer de måste 
ändra på för att få den livsstils 
som krävdes. 

Med
el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


