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Abstrakt 

Introduktion: Hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige och står för ca 30 

procent av alla dödsfall per år. Av de som drabbas av hjärtinfarkt, överlever ca 70 procent. 

Bakgrund: Det finns många riskfaktorer till att drabbas av en hjärtinfarkt och de vanligaste 

faktorerna, som står för två tredjedelar av alla infarkter, inkluderar rökning, fysisk 

inaktivitet, ohälsosam diet och övervikt med bukfetma. För att minska dessa riskfaktorer, 

och samtidigt kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt, är det viktigt att patienter 

drabbade av en hjärtinfarkt gör livsstilsförändringar. Syfte: Syftet med denna studie är att 

belysa faktorer som påverkar livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Metod: En 

litteraturöversikt gjordes på 14 vetenskapliga artiklar, som analyserades och systematiskt 

bearbetades relaterat till studiens syfte. Resultat: Huvudresultatet visade sig i tre kategorier 

med olika typer av faktorer som påverkar livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt; behov av 

stöd, känslomässiga faktorer och individuella förutsättningar och barriärer. Stöd, antingen 

professionellt från vården eller socialt, kan vara viktigt för att klara av livsstilsförändringar 

efter hjärtinfarkt. Känslor och individuella förutsättningar och barriärer  är faktorer som kan 

minska eller öka patientens förutsättningar till förändring. Diskussion: Det kan vara viktigt 

att sjuksköterskan identifierar patientens individuella behov och följer upp patientens 

följsamhet i de rekommenderade livsstilsförändringarna. Slutsats: Det är viktigt att 

individuellt anpassa vården för patienter som drabbats av hjärtinfarkt så att varje patient får 

det stöd som behövs för att klara av nödvändiga livsstilsförändringar. 

 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Litteraturöversikt, Livsstilsförändringar, Motivation, Riskfaktorer, 

Stöd 
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Introduktion 
Under år 2012 drabbades 29958 personer av hjärtinfarkt i Sverige och av dessa var det ca 30% 

som avled  (Socialstyrelsen, 2013). Antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt ökar med 

stigande ålder och vid åldern 70-80 år är frekvensen som högst. Hjärtinfarkt är den enskilt 

vanligaste dödsorsaken i Sverige men har under de senaste 25 åren minskat med ungefär 

hälften och dödligheten fortsätter att sjunka. Trots det står hjärtinfarkter fortfarande för cirka 

30 procent av alla dödsfall per år i Sverige (Ericson & Ericson, 2012, s. 100).  

Flera studier visar att mångsidiga rehabiliteringsprogram efter hjärtinfarkt förbättrar både 

fysiskt och psykiskt välmående. Målet med rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt är bland 

annat att patienten ska lära sig känna igen hjärtas prestationsförmåga och hur det arbetar för 

att på bästa sätt undvika att utsätta hjärtat för skadlig belastning (Ericson & Ericson, 2012, s. 

118).  

Bakgrund 

Riskfaktorer 

Det finns många bidragande orsaker till en hjärtinfarkt. Rökning, fysisk inaktivitet, 

ohälsosam diet och övervikt med bukfetma är de absolut vanligaste riskfaktorerna och står 

för två tredjedelar av alla hjärtinfarkter. Alla dessa riskfaktorer är påverkbara och kan genom 

livsstilsförändringar minskas (Socialstyrelsen, 2008). Studier visar på att effekten av att sluta 

röka har stor betydelse för att minska risken för hjärtinfarkt (Chritchley & Capewell, 2003; 

Lightwood & Glantz, 1997). Redan ett dygn efter att ha slutat röka har risken minskat och 

under det första året har riskerna halverats (Lightwood & Glantz, 1997). Fem år efter 

rökstoppet är riskerna jämställda med den som aldrig har rökt (SBU, 1998). 

Fysiskt inaktiva personer har en fördubblad risk att avlida i hjärtinfarkt jämfört med 

personer som lever ett fysiskt aktivt liv (Powell, Thompson, Caspersen, & Kendrick, 1987). 

Nyare studier visar att oavsett om du är man eller kvinna, ung eller gammal så minskar 

risken för hjärtinfarkt vid fysisk aktivitet (Batty, 2002). Det behöver inte vara en långvarig 

och krävande träning utan redan vid 30 minuters rask promenad dagligen minskar risken att 

avlida i hjärtinfarkt med 20-30 procent (Giannuzzi, et al., 2003). För personer som tidigare 
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varit inaktiva och blir aktiva så halveras risken att avlida i förtid. För de som istället går från 

att ha levt ett aktivt liv till att bli fysiskt inaktiva, ökar risken att avlida i förtid (Johansson & 

Sundqvist, 1999).  

Höga halter av kolesterol i blodet ökar risken för åderförkalkning som i sin tur ökar risken 

för hjärtinfarkt. Kroppens kolesterolnivåer är till viss del ärftligt men intaget mättat fett är 

också en faktor som påverkar (Hambraeus, 2012). Det har i en studie av Guo et al. (2013) 

också visat sig att ett överdrivet fettintag ökar risken för hjärtinfarkt .  

Övervikt och speciellt bukfetma ökar risken att drabbas av en hjärtinfarkt. Vid viktnedgång 

för patienter med bukfetma eller övervikt minskar de kardiovaskulära riskfaktorerna som 

högt blodtryck och högt kolesterol. Vid jämförelse av patienter med normalt och högt 

blodtryckt, är risken dubbel så stor att de med högt blodtryck drabbas av en hjärtinfarkt 

(SBU, 2002).  

Livsstilsförändringar 

Råd om livsstilsförändringar ges för att patienten ska kunna återgå till ett så normalt liv som 

möjligt. Patienten är sannolikt starkt motiverad till livsstilsförändringar men kan uppleva 

oro, ängslan, retlighet eller stark trötthet vid krav att göra förändringar (Ericson & Ericson, 

2012, s. 118-119). 

Efter en hjärtinfarkt är det viktigt att leva ett aktivt liv (Ericson & Ericson, 2012, s. 118). Det 

har visat sig att regelbunden fysik aktivitet under en längre period hos patienter med stabil 

kranskärlssjukdom kan ge en lägre mortalitet, lägre återinsjuknande och ett lägre antal som 

åter läggs in på sjukhus jämfört med patienter som fått ballongvidgning (Hambrecht et al., 

2004).  

Det senaste decenniet har kunskapen om matens betydelse för hjärt-kärlsjukdomar ökat. Bra 

mat förebygger och behandlar hjärt-kärlsjukdomar och den kost som rekommenderas 

stämmer väl överens med allmänna kostrekommendationer. Det har gjorts flera stora globala 

kostundersökningar, vilka visar på en ökad livslängd och en minskad risk att drabbas av 

hjärt-kärlsjukdomar om dieten består av en så kallad medelhavskost. Medelhavskost består 

av mycket omättat och lite mättat fett, baljväxter, frukt och grönsaker, nötter och mandel, 
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spannmål, fisk, en liten mängd rött kött, få mejeriprodukter och en måttlig 

alkoholkonsumtion. Personer som efter genomgången hjärtinfarkt började äta 

medelhavskost kunde minska riskerna med upp till 70 procent att återinsjukna och avlida av 

hjärt-kärlsjukdom (Hellenius, 2012, s. 229-241). Kostråd som reducerar födans energinivå hos 

patienter med övervikt leder ofta till viktnedgång vid följsamhet i minst ett år. Råd om fysisk 

aktivitet som tillägg vid kostråd till patienter med övervikt, kan leda till en större 

viktnedgång än bara kostråd (Socialstyrelsen, 2008). Att ha ett intag av frukt och grönsaker 

dagligen har visat sig minska risken för hjärtinfarkt jämfört med att inte inta frukt och 

grönsaker dagligen. Det kan bero på att frukt och grönsaker har ett lågt innehåll av fett och 

innehåller kostfibrer, vitaminer, mineraler och antioxidanter, men orsakerna till effekterna är 

inte fullständigt kända (Yusuf, et al., 2004).  

En stor del i sjuksköterskans arbete är att på ett bra sätt föra dialog med patient och 

närstående för att göra det möjligt för dem att delta i vård och behandling. Relevant 

information behövs för att kunna undervisa patienten, så väl individuellt som i grupp, på ett 

lättförståeligt sätt så att de förstår den givna informationen. Det är viktigt att som 

sjuksköterska ha förmåga att se och identifiera enskilda patienters resurser till egenvård för 

att kunna se och aktivt förebygga hälsorisker samt motivera till livsstilsförändringar 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Motivation är ett psykologiskt begrepp som innefattar de faktorer som formar, väcker och 

riktar beteendet mot olika mål. Motivationsteorier kan förklara vårt handlande och varför vi 

över huvud taget handlar (NE, 2014). Motiverande samtal är en vanlig modell som används 

allt mer som en behandlingsmetod vid livsstilsförändringar. Den har visat sig vara 

effektivare än KBT och endast 15 minuter har visat sig vara tillräckligt för en 

beteendeförändring (Nederfeldt & Fredin, 2010). Ett motiverande samtal handlar inte om hur 

en förändring skall ske utan det handlar om att ta reda på om förändringar ska göras och 

varför det skall göras eller varför de inte ska göras. Patienten får en möjlighet att reflektera 

över sig själv och uttrycka vilja eller ovilja till att göra förändringar. Genom motiverande 

samtal förstärks motivationen till att klara de förändringar som behöver göras (Barth & 

Näsholm, 2006, s. 9-11). Motiverande samtal kan beskriva patientens motivation till 
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livsstilsförändring och vad som påverkar motivationen och därför har denna metod valts 

som teoretisk referensram till denna litteraturöversikt. 

Problemformulering 

Det är en stor del av befolkningen som drabbas av hjärtinfarkt och det kan vara viktigt att 

hitta metoder som motiverar dessa patienter till livsstilsförändringar. Att hitta faktorer som 

är av betydelse vid livsstilsförändringar kan underlätta för både sjuksköterskan och 

patienten i behandlingen och rehabiliteringen efter hjärtinfarkt.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa faktorer som har betydelse för livsstilsförändringar 

efter en hjärtinfarkt.  

Metod 

Design  
Designen i denna studie är en litteraturöversikt. Det innebär att kartlägga befintlig forskning 

och få en uppfattning av vad som studerats för att skapa en översikt över kunskapsläget 

inom ett avgränsat omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2012, s. 133-135). 

Inklusionskriterier 

För att inkluderas i denna studie skulle artiklarna i sökningen belysa någon faktor som 

påverkar livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Artiklarna skulle vara publicerade efter år 

1999 och vara skrivna på engelska.  

Exklusionskriterier 

Studier som var inriktade på multisjuka patienter exkluderades.  

Litteratursökning 

Denna litteraturöversikt började med en första sökning och var en så kallad initialsökning. 

Den gjordes för att få en överblick i hur mycket material som fanns om ämnet. Sökningen av 

vetenskapliga artiklar har gjorts i två databaser med inriktning på omvårdnad och medicin, 

Cinahl och Pubmed. Efter initialsökningen upptäcktes vissa ämnesord i databasen Cinahl som 

kallas Cinahl Headings och som i databasen Pubmed kallas MeSH-termer. I sökningen används 

både fritextord och ämnesord. De sökorden som användes var: Myocardial infarction, motivation, 
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rehabilitation, change, lifestyle, behavior, nursing, (behavior changes) och (lifestyle changes). 

Sökningarna redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databas Sökord Avgränsning

ar 

Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl 

2014-09-07 

Myocardial Infarction AND 

motivation 

Engelska, 

1999 - 2014 

52 52 30 20 8 

Cinahl 

2014-09-09 

Myocardial infarction AND 

rehabilitation AND change AND ( 

lifestyle OR behavior ) NOT 

motivation  

Engelska, 

1999 - 2014 

27 27 22 16 3 

Pubmed 

2014-09-04 

Myocardial infarction AND 

motivation AND nursing 

Engelska, 

1999-2014 

60 60 26 9 5 

Pubmed 

2014-09-08 

((myocardial infarction) AND 

(behavior changes) AND 

motivation) OR ((myocardial 

infarction) AND (lifestyle changes) 

AND motivation)  

Engelska, 

1999-2014 

19 19 16 10 4 

I Urval 1visas antalet artiklar vars titel lästes, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela 

artikeln och i Urval 4 visas antalet artiklar utvalda för vetenskaplig granskning. 

Urval och granskning 

I tabell 1 visas det hur urvalet av artiklar har skett under artikelsökningen. I varje urval lästes 

en specifik del av artiklarna, vilket presenteras under tabellen. De artiklar som ansågs 

relevanta i varje urval gick vidare till nästa steg i granskningen. I urval 2 förkastades 10 

dubletter som framkom i de olika sökningarna. I urval 3 kontrollerades den vetenskapliga 

relevansen för de tidskrifter som publicerat artiklarna. Detta gjordes genom Ulrichsweb.com 

och de som ej var refereed, förkastades. De artiklar som visas i urval 4 är de artiklar som gått 

vidare för vetenskaplig granskning. 20 artiklar gick vidare och granskades med 

bedömningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003) och SBU (2012). Sex artiklar förkastades 

och 14 ansågs relevanta för syftet. Av de sex artiklar som förkastades hade fyra låg kvalitet i 

kvalitetsgranskningen och valdes därför bort. Två av artiklarna var kvantitativa och ansågs 

inte kunna tillföra något relevant i resultatet då de saknade de beskrivande faktorer som 

denna litteraturöversikt bygger på.  
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Analys 

Analysen i denna litteraturöversikt har skett enligt Friberg (2012, s. 127–129) där flera olika 

steg beskrivs för att uppnå en helhet. De utvalda artiklarna, med fokus på resultatet, har lästs 

individuellt av båda författarna, flera gånger för att nå en god förståelse. De relevanta 

delarna ur resultatet har diskuterats och i bilaga 1 sammanställs artiklarnas huvudresultat i 

relation till denna litteraturöversikts syfte. Artiklarnas resultat har sedan jämförts med 

varandra där likheter och skillnader har upptäckts och kategorier och underkategorier har 

uppstått, vilka redovisas i tabell 2. Dessa kategorier används i denna litteraturöversikt som 

rubriker.  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som framkom under studiens analys 

Kategorier Underkategorier 

Behov av stöd Stöd från familj och vänner 

Stöd från vården 

Stöd från medpatienter och grupper 

Känslomässiga faktorer Känslor som påverkar förändring 

Inställning till förändring 

Individuella förutsättningar och barriärer 

 

Kroppsliga faktorer 

Kunskap och utbildning 

Patientens val av rehabilitering 

Yttre faktorer 

I Underkategorier visas de olika kategorier som framkom efter att resultatet brutits ner och 

kategoriserats. Underkategorierna diskuterades och formade gemensamma grupper som i tabellen 

redovisas som Kategorier.  

Etiska överväganden 

Artiklarna i denna litteraturöversikt har analyserats med hänsyn till de etiska 

rekommendationerna enligt Forsberg & Wengström (2008, s. 69-70). Studierna har blivit 

godkända av en etisk kommitté, för adekvata etiska resonemang eller är publicerade i en 

tidsskrift med etiska krav. Alla resultat som svarar relevant till syftet är redovisade oavsett 

om de stödjer, respektive inte stödjer, personliga åsikter.  

Resultat 
Efter granskning och analys redovisas resultat från 14 artiklar, varav samtliga är kvalitativa. 

Samtliga artiklar beskriver faktorer som påverkar livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. En 

översikt av artiklarna återfinns i bilaga 1. 
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Behov av stöd 

Stöd från familj och vänner  

Att ha en vän, kollega eller någon i familjen som stöd eller bekräftelse vid livsstilsförändring 

har visat sig ha en positiv effekt på flera aspekter, till exempel fysisk aktivitet och förändring 

av kost (Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006; Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren & 

Bergdahl, 2005; McSweeney & Coon, 2004; Traywick & Schoenberg, 2008). Vid dagar där 

smärta, dåligt väder eller brist på motivation utmanade patienten till att träna, kunde en 

kamrat, partner eller en grupp göra aktiviteten lättsammare (Traywick & Schoenberg, 2008). 

Familjebanden var viktiga då de ansågs som en resurs av styrka och hopp för framtiden 

(Baldacchino, 2011), där de kunde ge stöd genom att påminna eller genomföra 

livsstilsförändringar tillsammans med patienten (Kärner et al., 2005; McSweeney & Coon, 

2004). Även om socialt stöd var viktigt för de flesta, var det inte alltid tillräckligt. Trots att 

vissa patienter kände att de fick gott om stöd, kunde de ändå inte motivera sig till förändring 

(McSweeney & Coon, 2004). 

Vissa patienter kände sig inte bekväma med träning på gym i närvaro av främlingar och 

föredrog istället aktiviteter där personliga sociala kontakter främjades. Dessa patienter 

föredrog promenader i sällskap av vänner eller familj som aktivitet där livsstilsförändringen 

lättare kunde uppnås (Galdas et al., 2012). 

Bristen av socialt stöd påverkade i flera fall livsstilsförändring i form av träning negativt 

(McSweeney & Coon, 2004; Kärner et al., 2005; Traywick & Schoenberg, 2008). I fall där 

patienterna tidigare hade haft någon att träna med, minskade eller upphörde träningen helt 

om träningspartnern blev sjuk, flyttade eller avled (Traywick & Schoenberg, 2008). Familjens 

stöd minskade ofta med tiden om de såg en förbättring i patientens hälsa (Hildingh et al., 

2006).  

För många patienter inverkade familjen negativt på livsstilsförändringen, och de blev kvar i 

ohälsosamma vanor på grund av att familjens rutiner inte lätt kunde brytas (Galdas et al., 

2012; McSweeney & Coon, 2004). I familjer där patienterna inte själva lagade mat, hade de 

svårt att förändra sina matvanor och partnerns stöd var nödvändig för att nå förändring 

(Galdas et al., 2012). Det var en stor utmaning för flera patienter att se på medan närstående 
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åt ohälsosamma livsmedel och själv inte få äta samma kost. Detta gjorde följsamheten av 

dieten svår. Det var också mycket svårare att sluta röka om familj och vänner var rökare 

(McSweeney & Coon, 2004). 

Stöd från vården 

Det var många patienter som uppfattade stöd från vårdpersonalen som positivt (Hildingh et 

al., 2006; Galdas et al., 2012; McSweeney & Coon, 2004; Wingham, Dalal, Sweeney & Evans, 

2006). Ofta var det viktigt under rehabiliteringen (Doyle, Fitzsimons, McKeown & McAloon, 

2010; Galdas et al., 2012; Hildingh et al., 2006; Wingham et al., 2006), för att få hjälp att 

behålla motivationen (Doyle et al., 2010), eller för att lägga träningen på en anpassad nivå 

(Galdas et al., 2012; Wingham et al., 2006). Fick inte patienten det stöd som behövdes så 

avtog ofta följsamheten till behandlingen (Baldacchino, 2011). Att ha en regelbunden kontakt 

med sjuksköterskan hjälpte patienter som lätt tappade motivationen att klara av 

livsstilsförändringar, och särskilt de som försökte gå ned i vikt (Doyle et al., 2010). Vid brist 

på stöd från vårdpersonalen var det vanligt att patienter tappade motivationen, vilket gjorde 

det svårare att lyckas med livsstilsförändringar (McSweeney & Coon, 2004). Tiden det tar 

från att ha varit en del av hjärtrehabiliteringen till att få tid hos sjuksköterskan, var för 

många patienter ofta tillräcklig för att tappa motivationen helt (Doyle et al., 2010). 

Ett hinder till att delta i träning var patienters rädsla för att skada sig. De tänkte på vad som 

skulle hända om de skadade sig och hur svårt det skulle bli med återhämtningen (Traywick 

& Schoenberg, 2008). Andra patienter uttryckte en rädsla för att träningen skulle utlösa en ny 

hjärtinfarkt (Galdas et al., 2012). För många patienter bidrog sjukvårdspersonalen med en 

trygghet genom att vara med och övervaka vid träning, och därmed kunna hantera 

eventuella komplikationer (Wingham et al., 2006).  

Stöd från medpatienter och grupper  

Att vara en del i en rehabiliteringsgrupp var för många patienter positivt och gav dem 

motivation till att försöka förändra sin livsstil (Hildingh et al., 2006; Isaksen & Gjengedal, 

2006; Jones, Jolly, Raftery, Lip & Greenfield, 2007). Där kunde de dela erfarenheter och 

upptäcka nya sätt klara av livsstilsförändringar (Hildingh et al., 2006). De blev motiverade 

av att känna en gemenskap som präglades av förväntningar av att lyckas med förändringar. 

Flera patienter trodde att livet efter hjärtinfarkten skulle innebära att de skulle vara 



9 

 

sängliggande, men när de såg hur andra med liknande problem tog tag i sjukdomen och 

återhämtade sig, blev de motiverade till att förändra sig och försöka leva ett hälsosammare 

liv (Isaksen & Gjengedal, 2006). 

Känslomässiga faktorer  

Känslor som påverkar förändring  

Den mest dominerande känslan hos många patienter var rädsla att få en ny hjärtinfarkt  

(Doyle et al., 2010; White, Bissell & Anderson, 2011). Rädslan blev en viktig faktor i beslut att 

göra positiva förändringar gällande kost och träning, och viljan till att leva motiverade dem 

att acceptera och utföra nödvändiga livsstilsförändringar. Rädsla förbättrade deras 

beslutsamhet och självkontroll vilket gjorde det lättare för dem att fortsätta med de 

förändringar som påbörjats (Doyle et al., 2010). Andra patienter nämnde hur positiva känslor 

efter att ha klarat av träningsmål motiverade till att fortsätta livsstilsförändringarna 

(McSweeney & Coon, 2004; Traywick & Schoenberg, 2008). Patienter som däremot kände 

rädsla och stress över krav på träning försämrade följsamheten till råd om motion (Junehag, 

Asplund & Svedlund, 2014). 

Inställning till förändring 

En del patienter ansåg att de redan fick all träning i det vardagliga livet. De tyckte att de fick 

träning genom dagliga sysslor i hemmet och trädgården. När andra förpliktelser krockade 

med träning var det träningen som tenderade att minska (Traywick & Schoenberg, 2008). 

Flera patienter var nöjda med sina liv och ansåg att livsstilsförändringarna skulle påverka 

livet negativt och trots att de visste om fördelarna med förändringarna, var de därför svåra 

att genomföra (Junehag et al., 2014). Vissa patienter trodde inte att förändringarna skulle 

påverka deras dödlighet och ansåg att det var bättre att villkorslöst acceptera sin 

hjärtsjukdom (Galdas et al., 2012). En del patienter som hade svårt att ändra kosten uttryckte 

att de fått hjärtinfarkten till följd av rökning och inte övervikt och valde därför att sluta röka, 

utan ytterligare livsstilsförändringar (White et al., 2011).   

Hjärtinfarkten verkade utlösa en självrannsakan hos flera patienter och fick dem att vilja 

ändra livsstil i ett försök att kompensera för tidigare misstag. De blev motiverade att sätta 

begränsningar och vara öppna för livsstilsförändringar (Hildingh et al., 2006). Det första året 

efter en hjärtinfarkt var för många patienter en påminnelse om hur allvarligt det hade varit, 
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men när tiden gick och hjärtinfarkten inte märktes av, minskade följsamheten till 

livsstilsförändringarna (Baldacchino, 2011). Patienter som identifierade allvaret i 

hjärtinfarkten planerade ofta att förändra sin livsstil för att få en ökad livskvalitet och hälsa 

(Baldacchino, 2011; Dullaghan, Lusk, Donnely, McGeough & Fitzsimons, 2013). Dessa 

patienter hade ofta haft en hjärtinfarkt med ST-höjning. Patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt utan ST-höjning hade inte ett lika dramatiskt sjukdomsförlopp och fick ofta 

ingen omedelbar diagnos. De tolkade sitt tillstånd som mindre allvarligt och saknade 

därmed ofta motivation till livsstilsförändring, trots att de förstod att de på lång sikt skulle 

behöva förändra sin livsstil (Dullaghan et al., 2013). 

Individuella förutsättningar och barriärer  

Kroppsliga faktorer 

Somatiska signaler fungerade som en sporre till positiva förändringar, oavsett om signalerna 

i sig upplevdes som positiva eller negativa. Signaler som smärta eller välmående kunde 

uppmuntra patienter till hälsofrämjande förändringar (Baldacchino, 2011; Kärner et al., 

2005). Somatiska signaler kan hjälpa patienter till att göra livsstilsförändringar, men det är 

också den största barriären till att inleda och upprätthålla ett träningsprogram. Andra 

sjukdomar eller symtom, som trötthet, yrsel, svaghet, smärta och andfåddhet är vanliga 

orsaker till att inte göra nödvändiga livsstilsförändringar. Tidigare dieter för andra 

sjukdomstillstånd hämmade följsamheten till kostråd (McSweeney & Coon, 2004; Traywick 

& Schoenberg, 2008). Trots att dålig hälsa håller många patienter ifrån att träna, var viljan att 

behålla fysisk kapacitet och kunna leva ett produktivt liv något som motiverade till 

livsstilsförändringar (Traywick & Schoenberg, 2008). 

Kunskap och utbildning 

Patientens egen förståelse kunde vara viktig för att kunna göra aktiva beslut om 

förändringar till en hälsosam livsstil. Patienter som hade kunskaper om hur mediciner, 

rökavvänjning och fysisk aktivitet kan påverka sjukdomsbilden hade lättre att göra 

förändringar och  upprätthålla ett hälsosamt liv (Kärner et al., 2005). Om patienter däremot 

missuppfattade målen med livsstilsförändringarna kunde förändringarna hämmas. En del 

patienter trodde att den hälsosamma kostens betydelse endast var viktig för att gå ned i vikt 

och när de väl nått sin idealvikt, avslutade de den hälsosamma dieten (Doyle et al., 2010). 
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Patienter som lyckats återgå till ett normalt liv ca 3 månader efter hjärtinfarkten, förändrade 

ofta sin syn på diagnosen. Deras motivation satt i att återhämta sig från hjärtinfarkten, men 

förstod inte vikten av att fortsätta ett hälsosamt liv för att minska risken av att drabbas av en 

hjärtinfarkt igen. När de väl förstått vikten av att förebygga nya infarkter, hade de kommit så 

långt i sin återhämtning att de kände sig friska. Därmed saknade de motivation att fortsätta 

med de livsstilsförändringar de påbörjat (Wiles & Kinmonth, 2001). 

Patientens val av rehabilitering 

Flera patienter i rehabilitering efter hjärtinfarkt föredrog att rehabiliteras hemma istället för 

på sjukhus (Jones et al., 2007; Wingham et al., 2006). Det kunde bero på brist på motivation 

eller att de helt enkelt inte trivdes med övriga deltagare (Jones et al., 2007). I andra fall 

uttryckte patienter missnöje över att behöva vara delaktig i en grupp och kände att de inte 

behövde det stödet. De ansåg sig vara självdiciplinerade nog att klara av den 

rekommenderade träningen utan stöd från en grupp (Wingham et al., 2006). För många 

patienter var det viktigt att  bestämma själva var de skulle rehabiliteras och inte behöva bli 

slumpmässigt placerade (Jones et al., 2007; Wingham et al., 2006). Det var viktigt att de 

kunde byta tillbaka till den vanliga rehabiliteringen på sjukhuset om de kände att de inte 

klarade av det hemma. Många patienter uttryckte en känsla av att de inte skulle klarat av 

rehabiliteringen hemma (Jones et al., 2007).  En del patienter menade däremot att de 

antagligen stannat hemma om de blivit placerade i en grupp på sjukhuset (Wingham et al., 

2006).   

Yttre faktorer 

Flera faktorer i omgivningen formade deltagarnas träningsrutiner. Det kunde vara bristen på 

träningsanläggningar, otillräckligt med tid, oflexibla arbetstider, familj och hushållsansvar. 

Nederbörd, extrema temperaturer och osäker miljö var andra hämmare till träning, medan 

fint väder motiverade till utomhusträning (Traywick & Schoenberg, 2008). Tillgång till 

utrustning, hälsosam mat, transport, och andra ansvarstaganden kunde vara andra barriärer 

till livsstilsförändringar (McSweeney & Coon, 2004).  

Dålig ekonomi påverkade patienter till att inte lyckas förändra livsstilen till det bättre 

(Kärner et al., 2005; McSweeney & Coon, 2004; Traywick & Schoenberg, 2008). Brist på 

inkomst och/eller försäkring gjorde att patienter inte hade råd att köpa mediciner och 
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nikotinplåster. Den dåliga ekonomin var ett hinder till att köpa hälsosammare mat, vilket av 

patienterna uppfattades som dyrare (McSweeney & Coon, 2004). På grund av kostsamma 

medlemsskap hade en del patienter heller inte heller råd att använda träningsanläggningar 

(McSweeney & Coon, 2004; Traywick & Schoenberg, 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt har baserats på ett systematiskt tillvägagångssätt där sökord 

relevanta till syftet har använts för att finna artiklar. I alla sökningar används sökordet 

motivation. Det har givit sökresultat med både positiva och negativa faktorer som påverkar 

patienters förmåga och motivation till att utföra livsstilsförändringar. Det kan ses som en 

svaghet då artiklar inriktade på faktorer som har betydelse för patienters 

livsstilsförändringar, utan att ha betydelse för patienters motivation, kan utebli.  

I denna litteraturöversikt exkluderades studier där syftet fokuserade på fler sjukdomar än 

hjärtinfarkt. Anledningen var att minska antalet artiklar och smalna av resultatet till att 

endast fokusera på hjärtinfarkt. Det kan ses som en svaghet då artiklar som belyser fler 

sjukdomar än hjärtinfarkt skulle kunna ge ett bredare resultat, med fler somatiska faktorer 

som har betydelse för livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. 

De studier som inkluderades var alla kvalitativa, vilket kan ses som en svaghet då de har få 

deltagare i jämförelse med kvantitativa studier. De kvalitativa studierna visade dock ett brett 

resultat med fokus på patienters upplevelser av faktorer som har betydelse för 

livsstilsförändringar, vilket de kvantitativa studierna saknade. Att de kvantitativa studierna 

saknade beskrivande karaktär, var ett problem under skrivande av resultatetet, och de 

kvantitativa studierna förkastades därför i ett sent skede. Att kvantitativa studier inte ingick 

i exklusionskriterierna berodde på förväntingar om att de kunde ge ett bredare resultat. 

I artiklarna som använts är två endast fokuserade på kvinnor och en är endast fokuserad på 

män som tillämpar en specifik religion. Denna litteraturöversikt är neutral i resultatet vad 

gäller skillnader i både kön och religion. Detta för att ge en neutral bild av patienterna där 

förutfattade meningar om kön eller religion inte påverkar synen på patienten. Det kan ses 
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som en svaghet då det kan finns sociala eller genusspecifika skillnader bland kön och 

religon. Det kan också ses som en styrka om alla patienter ses som individer där inte  

undermedvetna förutfattade meningar om religion eller kön kan påverka analys av 

resultatet.  

Alla studier som använts har varit skrivna på engelska vilket skulle kunna vara en svaghet 

då alla översättningar har skett utifrån den kunskap som författarna besitter och med 

hjälpmedel i form av ordböcker. Översättningar av artiklarnas resultat har genom 

diskussion, ordböcker och upprepade läsningar gjorts för att minimera risken för 

felöversättningar.  

Av de artiklar som används i denna litteraturöversikt saknar tre artiklar relevant etiskt 

resonemang eller så nämns inget resonemang alls. De artiklar som används trots bristen på 

etiskt resonemang har alla publicerats i tidsskrifter som har krav på etiskt förhållningssätt 

och det kan vara en anledning till att relevant etiskt resonemang saknas. De har i övrigt fått 

medelhöga till höga betyg under granskning och svarar bra mot syftet och har av den 

anledningen använts i denna litteraturöversikt.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa faktorer som har betydelse för livsstilsförändringar 

efter en hjärtinfarkt. Resultatet visar att stöd, antingen professionellt från vården eller socialt,  

kan vara viktigt för att klara av betydelsefulla livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. Även 

inställning till förändring, kroppsliga besvär och rädsla kan vara faktorer av betydelse.  

Ett av studiens mest återkommande resultat visar att det kan vara viktigt med stöd från 

familj, vänner och andra sociala kontakter för att klara av livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt. Det kan betyda att patienten inte tror på sig själv och sin förmåga att förändra 

sin livsstil. Det stödjer Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008) som menar att ett bra 

socialt stöd och  möjligheten att tillsammans med någon få uppmuntran att tro på sig själv 

samt hjälp med att sluta röka, påbörja fysisk aktivitet och laga hälsosammare mat, skulle 

kunna underlätta för patienter att bryta de dåliga vanorna. Det är två tredjedelar av alla som 

drabbas av en hjärtinfarkt som har någon av de vanligaste riskfaktorerna (Socialstyrelsen, 
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2008) och eftersom att många patienter har dåliga vanor skulle det kunna vara viktigt att 

känna till patientens tro på sig själv och behov av stöd för att kunna leva ett hälsosamt liv.  

Denna studiens resultat visade att en del patienter har svårt att bryta dåliga vanor på grund 

av att familjen stannar kvar i ett osunt beteende och att för andra patienter drar de 

närstående tillbaka stödet vid förbättring. Problem med att bryta ett osund beteende kan 

förklaras i en studie av Stewart, Davidson, Meade, Hirth och Makrides (2000) som menar att 

svårigheter i livsstilsförändringar kan ha ett samband med beteenden i familjens vardagliga 

rutiner. De beskriver att det kan skapa en grund för konflikter som kan hämma 

genomförandet av de livsstilsförändringar som krävs (a.a.). Att närstående inte ger det stöd 

som patienten behöver skulle kunna bero på att de inte varit tillräckligt utbildade i vad deras 

familjeroll har för betydelse för att hjälpa den drabbade patienten. Benzein, Hagberg och 

Saveman (2009, s. 68-70) stödjer detta och menar att familjen kan behöva mer information 

och stöd inför hemkomsten av den sjuke för att vara bättre förberedda. Socialstyrelsen (2005) 

beskriver i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor att ett av 

sjuksköterskans ansvarsområden är att informera och följa upp behandlingen. Genom att ta 

det ansvaret skulle sjuksköterskan kanske kunna hjälpa patienter och närstående till en 

bättre förståelse av familjens roll och på så sätt öka förutsättningarna till att tillämpa de 

nödvändiga livsstilsförändringarna.  

Stöd från medpatienter och rehabiliteringsgrupper visade sig i resultatet vara av betydelse 

och var viktigt då patienter kunde känna en gemenskap genom att gå igenom liknande 

scenarion. Gregory, Bostock och Backett-Milburn (2006) stödjer detta och beskriver att de 

närstående ibland var för överbeskyddande och att patienter kunde behöva 

rehabiliteringsgrupper för att få tröst och dela liknande erfarenheter. Att patienter kan känna 

en extra trygghet i rehabiliteringsgrupper skulle kunna bero på att familj, partner eller andra 

sociala kontakter inte alltid förstår eller kan sätta sig in i patientens situation.  

Rädsla visade sig, i denna studiens resultat, vara en vanlig känsla efter hjärtinfarkt och det 

kunde uttrycka sig i antingen rädsla för att dö, eller rädsla för att göra illa sig i samband med 

träning. Det kan betyda att sjuksköterskan bör finnas tillgänglig som stöd till patienten för 

att dämpa oro och rädsla och öka patientens förutsättningar till förändring. Det stödjer 
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Baggens och Sandén (2009, s. 224) som beskriver att stödjande samtal kan vara till hjälp för 

patienter genom att ge känslomässig styrka och öka deras förmåga att hantera svåra 

situationer. De menar också att genom aktivt lyssnande och ömsesidig respekt kan 

sjuksköterskan skapa en relation där patienten känner trygghet att få uttrycka sina känslor 

(a.a.).  

Det framkom i denna studies resultat att en hjärtinfarkt kunde leda till ett slags 

uppvaknande där patienten insåg ohälsosamma vanor och fick genom det motivation till att 

förändra sig. Gregory et al. (2006) stödjer detta och förklarar insjuknandet som en 

motiverande faktor i form av en chock, vilket gjorde att patienterna noggrant 

uppmärksammade de råd de fick om livsstilsförändringar. Resultatet i denna studie visar 

däremot att vissa patienter blev omotiverade av insjuknandet. Detta motvisande resultat 

skulle kunna bero på olikheter i patienters personlighet och upplevelse av insjuknandet och 

det kan betyda att patienten behöver få tid till att låta händelsen sjunka in innan fokus läggs 

på de förändringar som krävs. Barth och Näsholm (2006, s. 9) styrker detta och tar upp 

vikten av att låta patienten stanna upp och reflektera över sig själv för att få tid till att ta 

ställning till eventuella förändringar.   

Denna studiens resultat visar att det är stora skillnader på patienters uppfattning om hur 

viktigt det är att göra livsstilsförändringar beroende på om de drabbats av en ST-

höjningsinfarkt eller en icke ST-höjningsinfarkt. Det skulle kunna vara viktigt att 

sjuksköterskan ser skillnader i patientens sjukdomsförlopp för att på bästa sätt kunna 

anpassa vården individuellt för patienten. Enligt Barth och Näsholm (2006, s.9-11) är 

motiverande samtal en bra metod för att ta reda på hur patienten upplever sin egen hälsa 

och identifiera patientens vilja till att göra förändringar. De menar också att om inte viljan 

finns, kan metoden användas för att försöka motivera patienten till att göra små 

förändringar (a.a.).  

Resultatet i denna studie visade att en del patienter hade problem med träning på grund av 

somatiska besvär. Det kan bero på att de inte har fått en individuellt anpassad träning till de 

besvär de har och här skulle vikten av ett bra samarbete mellan sjuksköterska, sjukgymnast 

och arbetsterapeut kunna vara av betydelse. Det styrker Dunér och Blomqvist (2009, s.190) 
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som menar att en fungerande samverkan mellan de olika yrkesgrupperna inom vård, 

omsorg och rehabilitering är en förutsättning för att patienterna ska kunna få vård på en 

lämplig nivå.  

Det framkom i denna studies resultat att val av plats att rehabiliteras på var en bidragande 

faktor för att klara av livsstilsförändringar för många patienter. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, 2 §) ska vården bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Om det tillämpas vid rehabilitering bör all vård formas 

individuellt för att på bästa sätt ge den vård som varje patient behöver.  

Ekonomi visade sig i denna studies resultat som en betydande faktor i patienters följsamhet 

till livsstilsförändringar. I Sverige behöver patienter inte betala alla läkemedel själv, utan har 

ett tak för hur mycket det får kosta, precis som med besök på sjukhus och vårdcentraler 

(Karlsson, 2014). På grund av att det finns ett högkostnadsskydd kan det tänkas att 

ekonomiska faktorer inte borde påverka livsstilsförändringar speciellt mycket i Sverige. 

Resultatet visar dock bland annat en svensk studie av Kärner et al. (2005) som menar att 

ekonomin påverkar en del patienter till att inte förändra sin livsstil. Höga kostnader för 

träningsanläggningar, transport och hälsosam mat skulle kunna vara avgörande faktorer till 

att patienter prioriterar att behålla en god ekonomi istället för en god hälsa.  

Genom motiverande samtal kan sjuksköterskan identifiera patientens motivation och hjälpa 

patienten till att reflektera över sina problem (Barth & Näsholm, 2006, s. 9). I Sverige 

används hälsosamtal för att hitta medel och högriskpatienter där livsstilsinriktande 

motiverande samtal bedrivs för att förändra patientens livsstil (Strömberg, 2010, s. 253). 

Alfredsson och Sjölin (2013) beskriver att många landsting använder motiverande samtal i 

regelbundna förebyggande hälsosamtal med patienter där riskfaktorer identifieras och 

synliggörs och kan på så sätt hjälpa patienten att bryta dåliga mönster. Tio år efter 

hälsosamtalens inledning i Västerbottens landsting hade risken för att dö i hjärt och 

kärlsjukdomar minskat med 36 % jämfört med kontrollgruppen (a.a.). Det kan betyda att 

hälsosamtal är ett bra hjälpmedel för att identifiera patienter som saknar motivation till 

livsstilsförändringar och på så sätt förebygga nya hjärtinfarkter. Att planera in regelbundna 

hälsosamtal med patienter som drabbats av hjärtinfarkt skulle kanske kunna öka patientens 
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motivation och följsamhet i livsstilsförändringarna och därmed minska risken för ytterligare 

hjärtinfarkter. 

Slutsats 

Det finns många faktorer som har betydelse för vilka livsstilsförändringar patienter klarar av 

att utföra. Varje patients situation är unik och alla har olika förutsättningar vad gäller stöd 

från närstående, förmåga att motivera sig, somatiska symtom och personliga förutsättningar. 

Det är därför viktigt att individuellt anpassa vården för patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt så att varje patient får det stöd som behövs för att klara av nödvändiga 

livsstilsförändringar. Denna studie kan användas för att få en insikt i vilka faktorer som har 

betydelse vid livsstilsförändringar, men vidare forskning kan behövas för att få en djupare 

inblick i de komplexa problem som påverkar människors följsamhet till att lyckas förändra 

sin livsstil efter hjärtinfarkt.  
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Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamlin

g 

Analys 

Huvudresultat Komment

arer 

gällande 

kvalitet 

Baldacchino 

(2011) 

 Malta 

Undersöka 

patienternas 

uppfattade 

mening med livet i 

de fem första åren 

som följer en 

hjärtinfarkt.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

70 (ej 

angivet 

hur 

många, 

bara 

varför 

vissa 

hoppat av) 

Individuella 

semistrukturer

ade intervjuer, 

manuell 

tematisk 

analys. 

Hjärtattacken blev en 

vändpunkt och 

motiverade till ett mer 

hälsosamt liv med bättre 

relationer till familj. 

Många fick högre tro till 

gud vilket var kopplat 

till hur allvarlig attacken 

var. 

3 år efter hjärtattacken 

hade compliance blivit 

sämre och många 

återgått till 

ohälsosamma vanor i 

samband med jobb och 

vanliga sysslor. 

Hög 

Doyle, 

Fitzsimons, 

McKeown & 

McAloon 

(2010) 

 Irland 

Undersöka de 

orsaker på 

påverkar 

kostvalen som 

görs av patienter 

som deltar i en 

förebyggande 

rehabilitering efter 

en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

ändamålsenlig 

studie.  

13 (4) Semistrukture

rade 

intervjuer, 

fenomenologis

k analys. 

Stöd och support för att 

lyckas äta bättre. 

Känslor så som rädsla 

motiverar till att göra 

livsstilsförändringar och 

triggar igång andra 

känslor så som 

beslutsamhet och 

självdisciplin.   

Medelhög 

Dullaghan, 

Lusk, 

Donnelly, 

McGeough & 

Fitzsimons 

(2013) 

Storbritannien  

Att jämföra 

patienternas 

upplevelser av de 

olika 

behandlingarna 

till en hjärtinfarkt.  

Kvalitativ 

ändamålsenlig 

studie. 

104 (ej 

angivet) 

Mixad metod 

med klinisk 

utvärdering, 

frågeformulär 

& 

semistrukturer

ade intervjuer.  

Tematisk 

analys.  

Patienterna upplevde 

skillnader i hur 

motiverade de var 

utifrån vilken diagnos 

de hade fått. NSTEMI 

patienterna upplevde 

inte sitt tillstånd som 

speciellt allvarligt och 

var därför mindre villiga 

att göra de förändringar 

som STEMI patienterna 

gjorde. 

Medelhög 

Galdas et.al., 

(2012) 

Kanada 

Beskriva hur 

kulturen hos 

kanadesiska 

Punjabi Sikh män 

påverkar deras 

uppfattning till att 

förändra livsstil 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

tolkande 

design. 

27 (ej 

angivet) 

Individuella 

djupgående 

intervjuer som 

var 

semistrukturer

ade. Konstant 

jämförande 

analysmetod.  

I denna studie med 

deltagare med en 

religiös livssyn och 

traditionellt liv så spelar 

det stor roll om familjen 

deltar och ändrar 

matvanor då kvinnorna 

lagar maten. Tron gör 

det lättare att acceptera 

sjukdomen men utgör 

också ett hinder då vissa 

tror att 

livsstilsförändringar inte 

påverkar deras 

dödlighet utan det 

räcker med tro. 

 

Hög 



 

 

Hildingh, 

Fridlund & 

Lidell (2006) 

Sverige  

Att belysa 

återhämtningsmö

nster efter en 

hjärtinfarkt med 

avseende på 

patienternas 

upplevelser.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

16 (ej 

angett)  

Semistrukture

rade 

intervjuer, 

innehållsanaly

s. 

Vikten av att få möta 

professionell personal 

som kunde stödja 

patienterna under 

återhämtningen. Samt 

att få bekräftelse och 

stöd från familj och 

vänner för att underlätta 

återhämtningen.    

Medelhög 

Isaksen & 

Gjengedal 

(2006) 

Norge 

Presentera 

positiva och 

negativa 

erfarenheter för 

patienter med 

hjärtinfarkt med 

att ha 

medpatienter både 

på sjukhuset och 

utanför.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

15 (2) Fokusgrupper, 

gruppintervju

er, 

semistrukturer

ad, 

innehållsanaly

s.  

Visar på fördelar med 

att ha medpatienter som 

går igenom samma 

saker och kan ge 

varandra stöd och 

hjälper till att motivera 

varandra. Negativa 

upplevelser så som att 

medpatienter blir sämre 

och avlider tas också 

upp.  

Hög 

Jones, Jolly, 

Raftery, Lip & 

Greenfield 

(2007) 

England 

Undersöka 

patienternas 

anledningar till att 

inte delta i ett 

rehabiliteringspro

gram lokaliserat 

hemma eller på 

sjukhuset.  

Kvalitativ 

ändamålsenlig 

studie.  

49 (0) Individuella 

semistrukturer

ade intervjuer, 

kartläggning.  

Tar reda på anledningar 

till att patienterna inte 

har deltagit i 

rehabiliteringen efter 

hjärtinfarkten. De hade 

blivit slumpmässigt 

placerade i 

sjukhusgruppen eller 

hemmagruppen och de 

flesta tyckte inte att den 

grupp de hamnat i 

passat dom utan hade 

hellre fått välja själva för 

att kunna anpassa sig 

bättre till 

rehabiliteringen. 

Medlehög 

(saknar 

relevant 

etiskt 

resonema

ng, annars 

god 

kvalitet) 

Junehag, 

Asplund & 

Svedlund 

(2013) 

Sverige 

Att beskriva 

individernas 

uppfattning om 

deras livsstil och 

stöd ett år efter en 

hjärtinfarkt, med 

eller utan 

mentorskap.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

20 (ej 

angivet) 

Individuella 

intervjuer, 

innehållsanaly

s.  

Att ha en mentor 

påverkar ens 

uppfattning om 

livsstilsförändringar och 

ger extra stöd och 

vägledning vilket 

underlättar för de som 

försöker ändra sitt sätt 

att leva.  

Hög 

Kärner, 

Tingström, 

Abrandt-

Dahlgren & 

Bergdahl 

(2005) 

Sverige 

Hur patienterna i 

rehabiliteringsfase

n upplever hinder 

och 

förutsättningar till 

att lyckas med 

livsstilsförändring

ar som påverkar 

deras välmående.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

113 (ej 

angivet) 

Individuella 

semistrukturer

ade intervjuer, 

fenomenologis

k analys. 

Hur familj, vänner, jobb 

och andra sociala 

faktorer kan påverka 

förmågan till att göra 

nödvändiga 

livsstilsförändringar. 

Vikten av att få stöd från 

de nära annars blir det 

betydligt svårare att 

ändra sitt beteende.  

Hög 



 

 

 

 

 

 

McSweeney & 

Coon 

(2004) 

USA 

Identifiera 

barriärer och 

underlättande 

faktorer som 

kvinnor stöter på 

när de försöker 

förändra sin 

livsstil efter en 

hjärtinfarkt.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

40 (ej 

angivet) 

Semistrukture

rade intervjuer 

i två 

omgångar. 

Innehållsanaly

s.  

Hur de utförde sina 

livsstilsförändringar 

varierade utifrån 

kvinnornas egna 

förutsättningar och 

saker som påverkade 

var bland annat 

ekonomiska faktorer, 

socialt stöd, fysiskt 

välmående och 

motivationsgrad.  

Medelhög 

Traywick & 

Schoenberg 

(2008) 

USA 

Att komma fram 

till påverkande 

faktorer hos äldre 

kvinnor som 

försöker göra 

livsstilsförändring

ar gällande 

motionen.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

45 (ej 

angivet)  

Semistrukture

rade 

intervjuer. 

Standardisera

d kvalitativ 

analysprocess.  

I kvinnors 

hjärtrehabilitering spelar 

faktorer som rädsla att 

skada sig, oförmåga att 

träna på grund av för 

lite tid då 

hushållssysslor tar upp 

stor del av tiden och en 

känsla av att 

hushållssysslor räcker 

för träning.  

 

Medel 

hög 

(endast 

lite etiskt 

resonema

ng är 

med) 

White, Bissell 

& Anderson 

(2011) 

Storbritannien  

Utforska 

patienternas 

perspektiv på att 

göra och 

upprätthålla 

kostförändringar.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

15 vid 

första 

tillfället, 

(10) vid 

andra 

tillfället (1) 

Individuella 

semistrukturer

ade intervjuer 

i två 

omgångar.  

Tematisk 

analys. 

De flesta gör inte 

förändringar när det 

gäller matvanorna för 

att de inte tror att det 

har något att göra med 

att de fått en hjärtattack. 

De som tror att maten är 

en orsak har lättare att 

ändra sina matvanor.  

 

Medelhög 

Wingham, 

Dalal, 

Sweeney & 

Evans  

(2006) 

England 

Undersöka 

patienternas 

upplevelser av 

hjärtinfarkten och 

identifiera faktorer 

som påverkar 

deras val av 

hjärtrehabilitering 

hemma eller på 

sjukhuset.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

17 (2) Fokusgrupper, 

semistrukturer

ade intervjuer, 

tolkande 

fenomenologis

k analys.  

Skillnader mellan de två 

grupperna som fick 

välja vart de ville utföra 

sin rehabilitering. De 

som ville vara på 

sjukhus behövde mer 

stöd och blev 

motiverade av varandra. 

De som valde att vara 

hemma ville inte 

anpassa livet efter 

rehabiliteringen utan 

hellre få in 

rehabiliteringen i deras 

liv.  

Medelhög 

Wiles & 

Kinmonth 

(2000) 

England 

Undersöker 

patienternas 

förståelse av 

hjärtinfarkten för 

att bidra till 

utformingen av 

effektiva 

förebyggande 

åtgärder.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

25 (ej 

angivet) 

Interventionsg

rupper, 

djupgående 

intervjuer, 

analys via 

grounded 

theorys 

tillvägagångss

ätt.  

Patienternas förståelse 

av hjärtinfarkten 

påverkar hur 

motiverade dom är att 

ändra sin livsstil. De 

som ser det som en 

allvarlig händelse är 

mer benägna att ändra 

sitt beteende än de som 

ser det som en lindrig 

sak.  

Hög 

(Saknar 

etiskt 

resonema

ng, annars 

mycket 

god 

kvalitet) 


