
Kandidatuppsats 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Erfarenheter av hjärtrehabilitering hos
patienter med kardiovaskulära sjukdomar

Omvårdnad 15 hp

Halmstad 19-12-13

Tobias Malm och Erik Åhlén



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erfarenheter av hjärtrehabilitering hos 

patienter med kardiovaskulära 

sjukdomar 

 

 

Författare: Tobias Malm  

 Erik Åhlén 

  

 

 

 
Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15 hp 
Stad och datum  Halmstad 2019-12-13 

  



 

Titel Erfarenheter av hjärtrehabilitering hos patienter med 

kardiovaskulära sjukdomar 

Författare Tobias Malm och Erik Åhlén 

Sektion Hälsa och välfärd 

Handledare Henrika Jormfeldt, Professor inom omvårdnad 

Examinator Mikael Ahlborg, Universitetsadjunkt, doktorand i hälsa och 

livsstil. Fil. Mag i hälsa och livsstil 

Tid Höstterminen 2019 

Sidantal 16 

Nyckelord Erfarenhet, hjärtrehabilitering, information, kardiovaskulär 

sjukdom och stöd 

 

Sammanfattning 

Kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. 

Hjärtrehabilitering är en omtumlande situation för de drabbade. Att som vårdpersonal 

ha insikt om patienters erfarenheter av hjärtrehabilitering efter kardiovaskulär 

sjukdom är betydelsefullt för att kunna tillgodose en god och personcentrerad 

omvårdnad. Den strukturerade litteraturstudiens syfte var att belysa patienters 

erfarenheter av hjärtrehabilitering vid kardiovaskulära sjukdomar. Studiens resultat 

grundades på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Tre huvudteman 

framkom i resultatet; Erfarenhet av stöd, Erfarenhet av information och Erfarenhet av 

fysisk aktivitet. I resultatet framkom det att peer support har en betydande roll i 

hjärtrehabiliteringen, både ur ett socialt- och psykiskt perspektiv. Det fanns en 

osäkerhet kring fysisk aktivitet efter insjuknande, framförallt vid kroppsliga 

reaktioner som påminde om insjuknandet. Den stora mängd information som gavs i 

den akuta fasen ansågs vara svår att absorbera. Den erhållna informationen ansågs 

vara mer generell och inte skräddarsydd efter patientens egna hinder och möjligheter. 

Det finns ett behov av vidare utbildning om patienters erfarenheter hos vårdpersonal 

för att kunna applicera en god och personcentrerad omvårdnad till patientgruppen. 
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Abstract 

Cardiovascular diseases is the most common cause of death in the world. Cardiac 

rehabilitation is an difficult time for the affected. Health professionals need insight in 

patients experiences of cardiac rehabilitation to be able to provide good and person 

centered care. The aim of the structured literature study was to explore patients 

affected by cardiovascular diseases experiences of cardiac rehabilitation. the result of 

the study was based on 11 scientific articles with a qualitative approach. Three main 

themes emerged: Experiences of support, Experiences of information and Experiences 

of physical activity. The result illustrate the significance of peer support in cardiac 

rehabilitation for participants, both social and psychological. Participants experienced 

insecurity regarding physical activity, especially because it reminded them of their 

negative experiences of chest pain and increased heart rate.The information received 

at the acute phase was hard for the patients to absorb. The information was perceived 

as general by the patients and not customized for their specific situation. A need for 

further education about patients experiences for health professionals is seen for them 

to be able to provide a good and person centered care 
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Inledning 

Enligt World Health Organisation (2017) är kardiovaskulära sjukdomar den mest 

förekommande globala dödsorsaken och vid överlevnad ökar risken i att återinsjukna. 

Under 2016 avled 17,9 miljoner av världens befolkning i kardiovaskulär sjukdom, 

vilket uppgick till 31 procent av de globala dödsfallen (World health organization, 

2017). Kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsnamn för avvikelser i hjärta och kärl 

och innefattar kranskärlssjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar, perifera 

artärsjukdomar, reumatiska hjärtsjukdomar, djup ventrombos, lungembolis samt de 

akuta insjuknandena stroke och hjärtinfarkt (World health organization, 2017). Största 

riskfaktorerna för insjuknande i kardiovaskulär sjukdom är ohälsosam diet, fysisk 

inaktivitet, rökning, övervikt och hög alkoholkonsumtion, vilka kan förebyggas 

genom fysisk aktivitet och minskat intag av riskfaktorerna (Amadi, Lawal, 

Mbakwem, Ajuluchukwu & Oke, 2018; World health organization, 2017). Det finns 

många positiva effekter med deltagande hjärtrehabilitering (Ades et al., 2017). 

Deltagande på hjärtrehabilitering minskar den totala dödligheten med 13–24 procent 

under år ett till tre samt ökar den fysiska kapaciteten och livskvaliteten (Ades et al., 

2017) Trots de positiva effekterna med hjärtrehabilitering varierar det globala 

deltagandet mellan 20 och 50 procent (Dalal, Doherty & Taylor, 2015). 

 

Bakgrund 

Även om omfattningen och dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar har minskat de 

senaste 30 åren i Sverige är det fortfarande den största dödsorsaken idag 

(Socialstyrelsen, 2018). Vartannat dödsfall i Sverige 2016 var relaterat till 

kardiovaskulära sjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar innefattar: 

kranskärlssjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar, perifera artärsjukdomar, 

reumatiska hjärtsjukdomar, medfödda hjärtsjukdomar, djup ventrombos, lungembolis 

samt de två akuta insjuknandena stroke och hjärtinfarkt (World health organization, 

2017). Kranskärlssjukdomar är sjukdom i blodkärlen som förser hjärtmuskulaturen 

(World health organization, 2017). Cerebrovaskulära sjukdomar är sjukdom i 

blodkärlen som förser hjärnan (World health organization, 2017). Perifera 

artärsjukdomar är sjukdom i blodkärlen som förser armar och ben (World health 

organization, 2017). Reumatiska hjärtsjukdomar är en skada på hjärtmuskeln och 

hjärtklaff till följd av reumatisk feber orsakad av streptococer (World health 

organization, 2017). Medfödda hjärtsjukdom är missbildning av hjärtat vid födsel 

(World health organization, 2017). Djup ventrombos och lungemboli är en blodpropp 

i benens vener, vilket kan lossna och flytta sig till hjärta och lunga (World health 

organization, 2017). Stroke och hjärtinfarkt är akuta insjuknande till följd av 

ocklusion som förhindrar blodet från att transportera sig till hjärtat eller hjärnan 

(World health organization, 2017). Även om stroke och hjärtinfarkt är akuta 

insjuknande ingår det i kardiovaskulära sjukdomar (World health organization, 2017). 
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Kardiovaskulära sjukdomar uppstår till följd av aterosklerotiska förändringar (Ericson 

& Ericson, 2012). Fysisk inaktivitet, rökning, intag av ohälsosam mat, genetik, högt 

kolesterol och diabetes typ-2 är riskfaktorer för bildande av ateroskleros (Amadi et 

al., 2018; Ericson & Ericson, 2012). Ateroskleros är en progressiv process och 

drabbar främst stora och medelstora artärer i kroppen (Berenson et al., 1998; Ericson 

& Ericson, 2012). Ateroskleros består av lipider som successivt ansamlas i blodkärlet 

och bildar plack. Bildandet av plack minskar kärlets lumen och elasticitet, vilket 

resulterar i försämrat blodflöde och ökad rupturbenägenhet (Ericson & Ericson, 

2012). Vid ruptur i kärlet aktiveras kroppens försvar och trombocyter ansamlas för att 

täppa till den skadade kärlväggen och stoppa blödningen, vilket leder till ökade risk 

för trombbildning och ocklusion i kärlet, vilket innebär att kärlet täpps igen (Ericson 

& Ericson, 2012). Vanligt förekommande symtom vid hjärtsjukdom är 

allmänpåverkan, bröstsmärtor, andfåddhet, yrsel, arytmikänsla och perifera ödem 

(Ericson & Ericson, 2012). Bröstsmärtan kan upplevas som en ihållande känsla av 

tryck över bröstet eller bröstkorgen (Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund & Zingmark, 

2011; Lu, Liu, Sun, Zheng & Zhang, 2015). Debutsymtomen vid hjärtinfarkt är en 

plötslig ihållande smärta eller tryck över bröstet som kan sprida sig mot vänster arm, 

nacke, underkäke eller skulderblad (Ericson & Ericson, 2012). Symtom vid stroke är 

hängande mungipa, svårigheter att hålla en arm i lyften och sluddrigt tal (Ericson & 

Ericson, 2012). I många fall vid kardiovaskulära sjukdomar kan en odefinierbar 

känsla av muskelsvaghet eller av att vara ur slag uppstå dagar till veckor före utbrottet 

av den kardiovaskulär sjukdom (Isaksson et al., 2011). 

 

Hjärtrehabilitering 

Hjärtrehabilitering är ett medicinskt övervakat program utvecklat för att förbättra 

hälsan hos kardiovaskulärt sjuka personer (American Heart Association, 2016). 

Hjärtrehabilitering är aktuellt för personer som har drabbats av hjärtinfarkt, 

kranskärlssjukdom, angina, hjärtsvikt och personer som genomgått någon form av 

hjärt-kärloperation (American Heart Association, 2016). Hjärtrehabilitering är en 

omfattande process bestående av olika delar (Piepoli et al., 2016), delarna är följande: 

medicinering, träning, beteendeförändringar, utbildning och psykosocialt stöd (Piepoli 

et al., 2016). Det finns inga globala riktlinjer för tillvägagångssätt vid 

hjärtrehabilitering, utan det skiljer sig mellan länder (Ögmundsdottir Michelsen et al., 

2019). Enligt Dickins och Braun (2016) består hjärtrehabilitering av fyra faser. 

Inledande fasen påbörjas på sjukhuset när patientens sjukdomstillstånd är stabilt och 

under kontroll (Dickins & Braun, 2016; Winkelmann, Dallazen, Beerbaum Steinke 

Bronzatti, Werner Lorenzoni & Windmöller, 2015). I Ögmundsdottir Michelsen et al. 

(2019) studie framkommer det att 95 procent av alla hjärtrehabiliteringsprogram i 

Sverige inleds på sjukhuset. Första fasen fokuserar på att utbilda patient och 

närstående om sjukdomen, rådgivning om stresshantering samt utbildning om hjärt-

och kärlsjukdomars riskfaktorer (Dickins & Braun, 2016; Giuliano et al., 2017). 

Första fasens kompletteras med tidig mobilisering i form av lågintensiv gångträning 

för att förhindra negativa faktorer av sängliggande och för att progressivt öka fysiska 
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aktiviteten (Giuliano et al., 2017). Målet med första fasen är att ge patienten bästa 

möjliga psykiska och fysiska förutsättningar vid hemgång och Winkelmann et al. 

(2015) påpekar att aktivt engagemang av vårdpersonal i första fasen ökar 

sannolikheten att patienten fortsätter till steg två. Andra fasen inleds när patienten blir 

utskriven från sjukhuset och pågår i upp till 12 veckor (Dickins & Braun, 2016; 

Giuliano et al., 2017). Enligt Giuliano et al. (2017) är fokuset i andra fasen att ge 

patienten inledande fysiska, psykiska och sociala verktyg för att kunna återgå till 

vardagslivet (Giuliano et al., 2017). Utöver de inledande verktygen för att underlätta 

tillbakagången till vardagslivet får patienten en mer omfattande information om 

sekundär prevention och träningsrekommendationer (Winkelmann et al., 2015). I 

andra fasen genomgår patienten övervakad träning i sjukhusmiljö, där 

träningsupplägget i form av intensitet, varaktighet och val av träningsform anpassas 

efter hjärt- och lungfunktionen (Dickins & Braun, 2016; Giuliano et al., 2017). I 

tredje fasen ges patienten större självdisciplin vid träning, livsstilsmönster och vanor 

(Dickins & Braun, 2016). Målet med tredje fasen är att stärka livskvaliteten och att 

patienten ska upprätthålla fysiska aktiviteten efter hjärtrehabiliteringen för att skapa 

långsiktiga fördelar med träning och minimera risken för återinsjuknande i hjärt- och 

kärlsjukdomar (Giuliano et al., 2017; Winkelmann et al., 2015). Fas fyra inleds när 

patienten fullföljt steg ett till tre och fått klartecken att träna på egen hand på valfri 

plats (Dickins & Braun, 2016). Enligt Giuliano et al. (2017) visar forskning att 

deltagande på hjärtrehabiliteringsprogrammets samtliga faser minskar risken för 

återinsjuknande i hjärt-och kärlsjukdomar. Deltagande på hjärtrehabilitering har även 

visat sig minska den totala dödligheten under år ett till tre, öka den fysiska kapaciteten 

och livskvaliteten samt minskar återsjukhusvistelser (Ades et al., 2017). Trots de 

positiva effekterna hjärtrehabilitering medför väljer en fjärdedel av personer 

insjuknande i hjärtinfarkt under 80 år i Sverige att inte delta på hjärtrehabilitering 

(Ögmundsdottir Michelsen et al., 2019).  

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är en stor del av hjärtrehabilitering (Taylor et al., 2004. I Sverige 2016 

erbjöd 97% av alla hjärtrehabiliteringscentrum patienter möjlighet att delta på 

sjukhusbaserad hjärtrehabilitering innehållande aerobisk- och motståndsträning 

(Ögmundsdottir Michelsen et al., 2019). Enligt Fletcher et al. (2018) definieras fysisk 

aktivitet som en kroppslig rörelse skapad av skelettmuskelkontraktioner vars 

energiförbrukning överskrider den basala nivån. Dumith, Hallal, Reis och Kohl III 

(2011) beskriver fysisk aktivitet som högintensiv träning i 20 min, tre dagar i veckan 

eller 30 minuters medelintensiv träning, 5 dagar i veckan. Fletcher et al. (2018) tar 

upp följande exempel på fysisk aktivitet: trädgårdsarbete, fritidsrelaterade aktiviteter 

samt cykling, löpning och promenad till och från arbete. Fysisk aktivitet har direkta 

fördelar och bevisats minska mortaliteten hos personer med kardiovaskulära 

sjukdomar (Ericson & Ericson, 2012; Taylor et al., 2004). Hjärtats 

syreupptagningsförmåga förbättras och minskar blodets koagulationsförmåga vilket 

minskar risken för ocklusion (Ericson & Ericson, 2012). Fysisk aktivitet resulterar i 
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sekundära effekter i form av att sänka kolesterolnivåerna i kroppen, vilket minskar 

low-density lipoprotein (LDL) nivåerna i blodet och minskar risken för uppkomst av 

ateroskleros (Taylor et al., 2004). Trots de positiva effekterna fysiska aktivitet 

resulterar i är det endast 19 procent av personer drabbade av hjärtinfarkt som deltar på 

träningsprogram bestående av två träningstillfällen per vecka under minst tre 

månaders tid (Swedeheart, 2019). 

Omvårdnadsteori 

Det väsentliga i Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden är att 

förstå sambandet mellan patient och sjuksköterska, hur samspelet kan upplevas och 

vilka konsekvenser det kan ha på patienten (Kirkevold, 2000). Travelbee betonar att 

sjuksköterskan ska agera personcentrerat i sin omvårdnad (Kirkevold, 2000), 

sjuksköterskan ska se hela patienten och inte enbart sjukdomen samt lyssna på 

patientens upplevelse av sjukdomen (Kirkevold, 2000). Travelbee belyser även 

betydelsen av kommunikation, vilket är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap 

enligt henne. I Travelbees teori ses kommunikationen som en målinriktad och 

kontinuerlig process (Kirkevold, 2000). Tankar och känslor utbyts och förmedlas för 

att stärka relationen till patienten samt minska patientens känsla av ensamhet och 

isolering (Kirkevold, 2000). För att stärka relationen och självkänslan krävs det en 

subjektiv syn samt att lyssna på patientens behov och värderingar i all 

kommunikation. Travelbees ser kommunikation som fundamental för att patienten ska 

klara av sjukdomen samt lidandet det innebär och finna en mening i sin upplevelse, 

vilket Travelbees anser är målet med omvårdnad (Kirkevold, 2000).  

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett tillvägagångssätt för att kunna förstå personens upplevelse 

av sjukdomen genom att lyssna på personens oro, funderingar, förväntningar, behov 

och känslor (McCance, McCormack & Dewing, 2011), samt förstå personen utifrån 

personens historia, familj, styrkor och svagheter (Ekman et al., 2011). 

Personcentrerad vård främjar patientens rättigheter, värde, individuella potential och 

maximerar varje individs potential och deltagande i beslutsfattning (Edvardsson, 

Winblad & Sandman, 2008). 

Sjuksköterskans roll vid hjärtrehabilitering 

Patienter som överlevt kardiovaskulär sjukdom löper stor risk att drabbas av smärta, 

låg fysisk aktivitet, ångest och depression (Schweikert et al., 2009). Denna 

patientgrupp är i behov av personcentrerad vård för att förbättra sin egenvård efter 

sjukdomsförloppet (Fors, Taft, Ulin & Ekman, 2015). I 82 procent av 

hjärtrehabiliteringsprogrammen i Ögmundsdottir Michelsen et al. (2019) studie erhöll 

patienterna skriftlig personcentrerad information om vad hjärtrehabilitering består av 

samt uppföljning. 27 procent av programmen erbjöd skriftlig personcentrerad 

information om livsstilsförändringar och enbart nio procent erbjöd personcentrerad 
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information kring terapeutiska mål, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol 

(Ögmundsdottir Michelsen et al., 2019). Sjuksköterskor ansvarar för bedömning och 

utvärdering av patienters livsstil, risker, psykosociala status, patientinformation och 

utbildning (Ögmundsdottir Michelsen et al., 2019). De vanligaste ämnena vid 

utbildningen var rökning, nutrition, fysisk aktivitet och blodtryck. I Sverige erbjuds 

samtliga patienter en efter-utskrivning-bedömning av en 

hjärtrehabiliteringssjuksköterska, vanligtvis inom 3 veckor efter utskrivning. 

Medelvärdet på antal timmar varje patient erhöll i form av grupputbildning var sex 

timmar (Ögmundsdottir Michelsen et al., 2019). 78 % av alla grupputbildningar 

fokuserade på utbildning kring riskfaktorer och kardiovaskulära sjukdomar, enbart tre 

procent av programmen erbjöd patienterna personcentrerad utbildning utifrån 

patientens behov (Ögmundsdottir Michelsen et al., 2019).  

Problemformulering 

Kardiovaskulära sjukdomars utbredning i världen gör den till ett stort 

samhällsproblem. Kardiovaskulära sjukdomar var orsaken till cirka vart tredje 

dödsfall i världen 2016 och de som överlever löper stor risk att återinsjukna. 

Deltagandet på hjärtrehabilitering är lågt trots de positiva effekter det har visat sig ha 

på tillfrisknandet. Därför är det av vikt att öka kunskapen om patienters erfarenheter 

av hjärtrehabilitering. 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters erfarenheter av hjärtrehabilitering vid kardiovaskulära 

sjukdomar 

Metod 

Metoden som användes var en strukturerad litteraturstudie där relevanta artiklar 

utifrån syftet analyserades och bearbetades (Forsberg & Wengström, 2016). 

Datainsamling 

En inledande sökning gjordes på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) för att 

undersöka om det tilltänkta ämne och syfte tidigare förekommit i en kandidat- eller 

magisteruppsats på Halmstad Högskola senaste fem åren. För att få fram relevant 

litteratur kan arbetet delas in i två på varandra byggande faser enligt Friberg (2017): 

den inledande informationssökningen och den egentliga informationssökningen. Den 

inledande sökningen skapar en överblick över det tilltänkta forskningsområdet och 

grunden till arbetet skapas (Friberg, 2017). Syftet med den inledande 

informationssökningen är att få fram bakgrundsinformation och en överblick över 

forskningsområdet, vilket innebär att sökningen inte måste vara särskilt 

systematiserad utan mer överblickande (Friberg, 2017). Den inledande 
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informationssökningen skedde i databasen Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health (CINAHL) med sökordet “Cardiac rehabilitation” som fritextsökning. 

Sökningen resulterade i tillräcklig mängd bakgrundsinformation för att gå vidare till 

den egentliga informationssökningen. Den egentliga informationssökningen fokuserar 

på mer precisa sökningar och genom ett systematiskt tillvägagångssätt få fram det 

slutgiltiga urvalet av resultatartiklar (Friberg, 2017). I den egentliga 

informationssökningen användes sökorden cardiac rehab*, patient experienc*, 

patient perspective som fritext och cardiac rehabilitation användes som ämnesord, 

kombinerat med de booleska operatorerna AND och OR. Trunkering på ordet rehab 

och experience valdes för att inkludera ordets alla böjningsformer (Friberg, 2017). 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed Medline (PubMed) och 

Psychological Abstracts (PsycINFO) som enligt Forsberg & Wengström (2016) är 

relevanta databaser vid omvårdnadsforskning. Samtliga titlar i egentliga 

informationssökningen lästes. Artiklar vars titel och abstrakt var relevant till syftet 

lästes igenom. För att säkerställa kvaliteten på artiklarna till litteraturstudien 

granskades samtliga artiklar enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Med hjälp av kvalitetsgranskning av artiklarna kunde kvalitén på artiklarna 

säkerställas (Friberg, 2017). Artiklar vars vetenskapliga kvalitet erhöll nivå I-II och 

som svarade på syftet användes som resultatartiklar i litteraturstudien. 11 kvalitativa 

artiklar har inkluderats i studien. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteraturstudiens inklusionskriterier var artiklar som berör patientens erfarenhet av 

hjärtrehabilitering vid kardiovaskulär sjukdom. Övriga inklusionskriterier var 

originalartiklar som var publicerade sedan 2009, skriva på engelska peer reviewed 

och artiklar som erhöll grad I eller grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Exklusionskriterierna var översiktsartiklar, vetenskapliga artiklar 

skrivna på annat språk än engelska, publicerade före år 2009 samt artiklar graderade 

till grad III enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

Cinahl 

Cinahl är en databas innehållandes information om omvårdnadskunskap (Friberg, 

2017). En inledande sökning genomfördes i Cinahl med sökordet cardiac 

rehabilitation. I första sökningen i den egentliga informationssökningen användes 

sökorden cardiac rehab* och patient experienc* som fritext med den booleska 

operatoren AND. Sökningen resulterade i 92 träffar. 17 av de 92 artiklarna 

genomlästes och åtta resulterade i resultatartiklar. En andra sökningen i Cinahl 

genomfördes med MeSH-termen Rehabilitation, Cardiac som major concept i 

kombination med patient experienc* som fritext. Sökningen resulterade i 35 träffar, 

varav tio artiklar genomlästes och de fem artiklarna som resulterade i resultatartiklar 

var dubbletter från tidigare sökning. En tredje sökning med MeSH-termen 

Rehabilitation, cardiac och patient experienc* OR patient perspective som fritext. 

Sökningen resulterade i 44 träffar, 16 av artiklarna genomlästes och resulterade i sex 
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dubbletter och en ny resultatartikel. Sökningarna i Cinahl resulterade i nio 

resultatartiklar. 

Pubmed 

Pubmed är en databas innehållande artiklar med fokus på medicin och omvårdnad 

(Friberg, 2017). I sökningen i Pubmed användes sökorden cardiac rehabilitation 

[Mesh] och patient experienc* OR patient perspective som fritext. Sökningen 

resulterade i 118 träffar. Av de 118 träffarna genomlästes åtta artiklar och resulterade 

i fem resultatartiklar, varav två var nya och tre var dubbletter från tidigare sökningar. 

 

PsycINFO 

PsycINFO är en databas som främst fokuserar på de psykologiska aspekterna av 

omvårdnad (Forsberg & Wengström 2015). I sökningen i PsycINFO användes 

sökorden cardiac rehabilitation och patient experienc* som fritext. Sökningen 

resulterade i sex träffar och av de sex artiklarna genomlästes en artikel. Sökningen 

resulterade i en resultatartikel, vilket var en dubblett från tidigare sökningar. 

Databearbetning 

 

Vid genomförandet av innehållsanalys har Forsberg och Wengströms (2015) fem steg 

följts. I första steget lästes resultatartiklarna enskilt upprepade gånger. Efter läst 

igenom artiklarna diskuterades innehållet gemensamt för att få en bättre helhetssyn 

över materialet. Efter diskussion kring innehåll sammanställdes artikelöversikt på 

samtliga artiklar (Se bilaga C), vilket resulterade i bättre översikt över innehållet 

(Forsberg & Wengström, 2015). I andra steget färgmarkerades material i artiklarnas 

resultat som svarade på litteraturstudiens syfte. I steg tre sammanställdes materialet 

och utifrån de mest förekommande erfarenheterna skapades sju kategorier. I det fjärde 

steget diskuterades kategorierna och följande tre huvudkategorier framkom: (1) 

Erfarenheter av stöd, (2) Erfarenheter av information och (3) Erfarenheter av fysisk 

aktivitet. I femte steget diskuterades och tyddes resultatet till samstämmighet 

uppnåtts. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) hjälper forskningsetik att värna om alla livsformer och 

försvara människors grundläggande värde och rättigheter. Forskningsetik bidrar till att 

skydda deltagarna i studier och säkerställa deras självbestämmande att medverka 

(Kjellström, 2017). Belmontrapporten har haft stor inverkan på etiskt förhållningssätt 

gällande forskning. Belmontrapporten består av tre huvudprinciper: skyldighet att 

göra gott, respekt för personer och rättviseprincipen. Huvudprinciperna innefattar: 

personer i sårbara situationer inte ska väljas som försökspersoner, om det inte är deras 

villkor som ska studeras, deltagaren ska ha givit informerat samtycke. Det innebär att 
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personen ska erhållit information om studiens innebörd och givit informerat samtycke 

innan deltagande, alla i urvalsprocessen ska behandlas lika oavsett kön och etnicitet 

och deltagare med begränsad autonomi ska värnas. 

I Sverige har lagar vuxit fram för att skydda individer mot oetiska forskningsförsök. 

Lagen (2003:406) om etikprövning av forskning som avser människor är betydelsefull 

vid forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda individen och respekten för 

människovärdet vid forskning. Lagen innefattar även bestämmelse om etikprövning 

av forskning ämnat människor och biologiskt avfall från människor och bestämmelser 

kring samtycke till sådan forskning. Lagen (2018:218) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning har som syfte att värna om människors 

grundläggande rättigheter och friheter samt rätten till skydd av personuppgifter. 

De vetenskapliga artiklar som använts har godkänts av etiska kommittéer. I 

resultatartiklarnas metodavsnitt framgår vilket tillvägagångssätt som använts för att 

bibehålla deltagarnas anonymitet, välbefinnande och autonomi. Samtliga deltagare i 

resultatartiklarna erhöll både skriftlig och muntlig om respektive studie. All 

information i resultatet har hämtats från tidigare litteraturstudier, vilket resulterar i att 

riskerna med litteraturstudien ansågs vara minimala. Strukturella litteraturstudiens 

resultat ökar sjuksköterskors kunskap kring patienters subjektiva erfarenheter av 

hjärtrehabilitering, vilket kan resultera i en mer personcentrerad vård för 

patientgruppen. 

Resultat 

Efter analys framkom tre huvudteman för att presentera patienters erfarenheter: (1) 

Erfarenheter av stöd, (2) Erfarenheter av information, (3) Erfarenheter av fysisk 

aktivitet 

Erfarenheter av stöd 

Socialt stöd 

Rädslan att återinsjukna hämmade patienter till att återgå till sitt tidigare liv (Simonÿ, 

Dreyer, Pedersen & Birkelund, 2017). Deltagarna i Simonÿs et al. (2017) studie 

beskrev en rädsla till att vara fysiskt aktiva, köra bil och att överhuvudtaget lämna 

sina hem. Rädslan resulterade i att patienter isolerade sig mer och valde att inte deltog 

i sociala arrangemang som de tidigare gjort, vilket resulterade i en stor förlust av det 

sociala stödet (Simonÿs et al., 2017). Enligt Bäck, Öberg och Krevers (2017) 

upplevde deltagare kontinuerligt stöd och motivation från närstående under 

hjärtrehabiliteringen som väsentligt. Att utforma motiverande mål med 

hjärtrehabiliteringen tillsammans med närstående och att träna tillsammans upplevdes 

ha positiv effekt (Bäck et al., 2017). 
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Peer support 

Peer support var ett betydande och centralt inslag i hjärtrehabilitering (Galdas & 

Klang, 2010). Känslan av att vara tillsammans från början, i en stöttande grupp gav en 

känsla av samhörighet vilket upplevdes positivt (Jones, Greenfield & Jolly, 2009; 

Simonÿ, Pedersen, Dreyer & Birkelund, 2015). Deltagarna inspirerade och stöttade 

varandra på ett sätt som hjälpte dem att fortsätta med sina liv (Simonÿ et al., 2015). 

Möjligheten att prata och utbyta upplevelser med andra deltagare på 

hjärtrehabilitering, vilket peer support medförde ansågs vara betydande inslag i 

hjärtrehabiliteringen (Galdas & Klang, 2010). Känslan av osäkerhet kring hjärtats 

kapacitet som deltagarna upplevde vid träning minskade vid peer support och 

deltagarna kände sig starkare, vilket resulterade i att de vågade träna trots osäkerheten 

kring hjärtats kapacitet (Simonÿ et al., 2015). Simonÿ et al. (2015) poängterade även 

att deltagarna angav att peer support medförde extra energi och glädje till träningen. 

Professionellt stöd 

Den akuta fasen efter insjuknande upplevdes vända upp och ner på livet och 

påverkade individen fysiskt, mentalt och socialt (Simonÿ et al., 2017). Deltagarna i 

Simonÿ et al. (2017) studie upplevde stöd från vårdpersonal i akuta fasen som ett 

första steg mot överlevnad. Patienter som drabbats av hjärtinfarkt uttryckte ett behov 

av omfattande professionell vård, både i den akuta fasen och under 

hjärtrehabiliteringen (Simonÿ et al., 2017). Deltagarna upplevde en sårbar och 

omtumlande situation under hjärtrehabiliteringen och deltagarna påpekade att 

vårdpersonalen skapade en trygghet och stödpunkt genom att uppmärksamma 

patientens sårbarhet (Simonÿ et al., 2017). För att deltagarna ska lyckas uppnå målet 

med hjärtrehabiliteringen trots situationen påpekade deltagarna i Simonÿ et al. (2017) 

studie vikten av att vårdpersonal agerade personcentrerat och lyssnade på varje 

enskild patient samtidigt som deras integritet värnas. I Hansen et al. (2016) studie 

upplevde deltagarna en osäkerhet kring att tolka sina fysiska symtom, trots det var det 

ingen självklarhet att söka vård. Den bakomliggande anledningen var att känslan av 

att vara beroende av vårdpersonal resulterade i en bibehållande känsla av sjukdom, 

vilket innebar att de tvekade att söka vård när de upplevde svårdefinierbara kroppsliga 

symtom (Hansen et al., 2016). Möjligheten till kontinuerligt stöd och uppmuntran 

under hjärtrehabiliteringen beskrevs som en viktig aspekt i hjärtrehabiliteringen 

(Galdas & Kang, 2010). Deltagarna i Galdas och Kang (2010) uttryckte vikten av 

regelbundna individuella konversationer om förändringarna med vårdpersonal. Råden 

som gavs av vårdpersonal ansåg deltagarna vara extra stöttande då de sågs som 

betrodda samt tenderade att öka känslan av ansvarighet hos deltagarna (Biswas, 

Faulkner, Oh & Alter, 2018). Deltagarna uttryckte att stödet och utbildningen som 

gavs till närstående inte uppfyllde deras behov (Cartledge, Feldman, Bray, Stub & 

Finn, 2018; Hillsdon, Kersten & Kirk, 2013). Deltagarna poängterade att ökad 

kunskap om sjukdomen och rehabiliteringen hos närstående skulle hjälpa de 

närstående att handskas med den psykiska påverkan de utsätts för (Hillsdon et al., 
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2013). Trots det kände deltagarna ett eget behov av att prata om sina upplevelser med 

någon annan än närstående (Hillsdon et al., 2013). 

Erfarenheter av information  

Svårigheter att ta in generell information 

Tiden efter insjuknande i kardiovaskulär sjukdom upplevdes som en stressfylld tid 

(Hillsdon et al., 2013). Stressen som uppstod vid insjuknande påverkade både 

förmågan att minnas detaljerad information samt att koppla informationen till egna 

sjukdomsförloppet negativt (Hillsdon et al., 2013). Patienterna upplevde ofta att 

informationen de erhöll var standardiserad och inte personcentrerad utifrån deras 

specifika situation och behov (Bäck et al., 2017; Hillsdon et al., 2013; White, Bisell & 

Anderson, 2010). Vidare poängterade Bäck et al. (2017) att vagare och mer generell 

information om sjukdomsförloppet hade negativ inverkan på patientens vilja att ta in 

information. I Bäck et al. (2017) studie upplevde patienterna svårigheter att absorbera 

den stora mängd information som inledningsvis gavs av olika hälsoinsatser. Utöver 

svårigheter att minnas all detaljerad information påverkades patienternas förmåga att 

ta in information av sjuksköterskornas tillvägagångsätt när information gavs (Bäck et 

al., 2017). Uppfattades sjuksköterskorna vara stressade när de informerade patienten 

resulterade det i att patienten upplevde det svårare att ta in informationen (Bäck et al., 

2017). Att erhålla motstridande informationen från olika vårdinsatser och broschyrer, 

resulterade i en osäkerhet kring vilken information som var mest lämpad (Hansen et 

al.,2017; White et al., 2010). 

Värdet av att få personcentrerad information  

Bäck et al. (2017) poängterade betydelsen av att erhålla fortlöpande adekvat 

information om sjukdomsförloppet som en betydande faktor. Patienterna upplevde 

adekvat information om sjukdom och sjukdomsförlopp efter kardiovaskulär sjukdom 

som en annan väsentlig faktor för ökad förståelse om orsak bakom insjuknande och 

tillvägagångssätt för att reducera risken för nytt insjuknande (Hillsdon et al., 2013; 

Kang & Galdas, 2010). Adekvat information gav en djupare förståelse i vad patienten 

genomgått och en tydlighet i möjligheter till att förbättra livssituationen (Jones et al., 

2009). Patienter som skrevs ut med känslan att ha erhållit adekvat information 

upplevde en ökad känsla av kontroll över situationen samt att det hade en positiv 

psykisk effekt (Cartledge et al., 2017). Patienter hade ofta frågor och funderingar 

kring deras specifika livsstilsförändringar och medicinering under hjärtrehabilitering 

(White et al., 2010), och deltagarna upplevde att personcentrerad information utifrån 

deras specifika situation ökade deras förståelse. (Bäck et al., 2017; Hillsdon et al., 

2013; White et al., 2010). 
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Erfarenheter av fysisk aktivitet 

Oro för nytt akut insjuknande  

Efter insjuknande i kardiovaskulär sjukdom upplevde patienter en osäkerhet kring 

hjärtats kapacitet (Simonÿ et al., 2015). Osäkerheten kring hjärtats kapacitet bidrog 

till en rädsla för fysisk aktivitet (Bäck et al., 2017; Hansen et al., 2017; Simonÿ et al., 

2015; White et al., 2010). Osäkerheten kring hjärtats kapacitet resulterade även i ökad 

känsla av oro och ängslan hos deltagarna (Bäck et al., 2017; Simonÿ et al., 2015; 

White et al., 2010). En vanligt förekommande upplevelse vid fysisk aktivitet var 

patienternas rädsla att drabbas av ny hjärtinfarkt på grund av att ha ansträngt hjärtat 

för mycket (Simonÿs et al., 2015; White et al., 2010). Simonÿs et al. (2015) nämnde 

även i sin studie att när patienter upplevde en känsla som påminde om bröstsmärtan 

de tidigare upplevt, utvecklades en existentiell oro om att det var något livshotande 

som skulle få långsiktiga konsekvenser, då hjärtat hade utsatts av för mycket press 

enligt patienterna. Träningssituationer som föranledde till existentiell oro var 

högintensiv träning som gav till följd, förhöjd puls och kroppsliga reaktioner vilket 

deltagarna förknippade med att hjärtat var i farozonen (Simonÿs et al., 2015). 

Ökad livsglädje 

Patienter drabbades initialt av lågt självförtroende efter insjuknande i kardiovaskulär 

sjukdom (Hansen et al., 2017). Att möta deltagare vars fysiska kapacitet var bättre än 

den egna upplevda förmågan kunde initialt leda till en ökad osäkerhet och sänkt 

självförtroende (Hansen et al., 2017). Ur ett långsiktigt perspektiv upplevde 

deltagarna däremot att träning i grupp och vara övervakad av vårdpersonal resulterade 

i ökad känsla av trygghet och stärkt självförtroende (Bäck et al., 2017; Hansen et al. 

2017). Hansen et al. (2017) nämnde att patienter fick en positivare syn på framtiden 

vid träning i grupp när de kunde se framsteg hos personer med liknande sjukdomar. 

Deltagarna uppskattade möjligheten att diskutera upplevelser och erfarenheter mellan 

varandra (Hansen et al. 2017) och beskrev att det gav en ökad motivation till att 

fullfölja rehabiliteringen (Jones et al., 2009). Hjärtrehabiliteringen sågs även som en 

betryggande hjälp för deltagarna som lindrade osäkerheten kring träning (Simonÿs et 

al., 2015). Patienterna ansåg att träning inte bara hade en fysisk effekt utan minskade 

den existentiella oron och ökade livsglädjen (Simonÿs et al., 2015). Bäck et al. (2017) 

fann att patienter som genomgått hjärtrehabilitering hade en mer positiv syn till att 

fortsätta träna efter avslutad hjärtrehabilitering. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussion används för att belysa hur kvalitén på examensarbetet säkerställts 

(Henricson, 2017). I Metoddiskussionen är det av vikt att diskutera arbetets styrkor 

och svagheter ur ett kritiskt förhållningssätt (Henricson, 2017). I en metoddiskussion 

med kvalitativ ansats kan metoden diskuteras utifrån begreppen: trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricson, 2017). En strukturerad 
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litteraturstudie genomfördes där resultatartiklarna insamlades från 

omvårdnadsdatabaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Informationssökningen 

delades in i två på varandra byggande steg. Att utföra informationssökningen i två på 

varandra byggande steg stärker arbetets bekräftelsebarhet enligt Wallengren och 

Henricson (2012). Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenhet av 

hjärtrehabiliteringen. För att belysa erfarenheter av hjärtrehabilitering valdes 11 

artiklar med kvalitativ ansats till resultatet. Att resultatet enbart är baserat på 

kvalitativa artiklar resulterar i en lägre grad av överförbarhet då antalet deltagare är 

lägre än i kvantitativa studier (Forsberg & Wengström, 2016). Då syftet med 

litteraturstudien var att belysa erfarenheten av hjärtrehabilitering ansågs kvalitativa 

studier svara bäst på syftet, då kvalitativa studier eftersträvar att skapa förståelse för 

en persons livssituation (Segesten, 2017). Kvalitativa studier skapar en fördjupad 

förståelse för ett valt fenomen som berör upplevelser och erfarenheter och fenomenet 

relateras till en specifik patientgrupp eller vårdsammanhang (Segesten, 2017).  

Artiklar till resultatdelen kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Resultatartiklarna kvalitetsgranskades gemensamt för att öka 

trovärdigheten, tvetydigheter kring granskningsresultatet diskuterades till konsensus 

uppnåtts (Wallengren & Henricson, 2012). Karlsson (2012) betonar vikten av 

kvalitetssäkring och därav valdes enbart artiklar som erhöll grad I eller grad II att 

inkluderades i den strukturella litteraturstudien. För att kompensera för författarnas 

oerfarenhet av kvalitetsgranskning och för att stärka kvalitetsbedömningen användes 

Carlsson och Eimans granskningsmall för kvalitetsgranskning. 

Hjärtrehabilitering och patientupplevelse användes som centrala sökord genom alla 

databassökningar. Orden ingår i syftet, ansågs väsentliga för att kunna svara mot 

syftet samt att pålitligheten att få relevanta resultatartiklar ökade. Enligt Friberg 

(2017) är det av vikt att göra sökningar där sökordets olika böjningsformer inkluderas. 

Av den anledningen valdes trunkering på sökorden experience och rehabilitation. För 

att knyta samman sökorden användes en boolesk sökteknik med operatorerna AND 

och OR (Friberg, 2017). Samtliga titlar som framkom i de olika databassökningarna 

lästes. Artiklar vars titel inte var relevant till syftet exkluderades. Att exkludera 

artiklar vars titel inte svarar på syftet kan resultera i att artiklar med relevant 

information exkluderades enbart på grund av en missvisande titel. Vilket kan ses som 

en svaghet och relevanta artiklar och information kan ha uteslutits. För att minimera 

risken att exkludera artiklar vars titel inte var relevant till syftet valdes ord som ingår i 

syftet och ansågs väsentliga för att kunna svara mot syftet till sökord. Ett 

inklusionskriterie på resultatartiklar var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

vilket kan resultera i översättningsfel. För att minimera risken för översättningsfel 

läste båda författarna enskilt igenom alla resultatartiklar för att sedan diskutera och 

jämföra översättningarna för en ökad pålitlighet. Att exkludera artiklar skrivna på 

annat språk än engelska kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha uteslutit 

(Östlund, 2012). 



 

 13 

De vetenskapliga artiklar som inkluderades i resultatet hade en stor geografisk 

spridning, studierna genomfördes i Storbritannien, Nya Zeeland, Australien, 

Danmark, Sverige och Kanada. Kulturerna och hjärtsjukvården skiljer alla länder åt 

vilket kan påverka överförbarheten. Dock sågs flera likheter av erfarenheter mellan de 

olika länderna vilket ökar överförbarheten.  

Det fanns en viss förförståelse inom kardiovaskulära sjukdomar då båda författarna 

arbetat eller haft verksamhetsförlagd utbildning på en kardiologisk avdelning, vilket 

kan ha påverkat pålitligheten. För att minimera förförståelsen inverkan på arbetet 

diskuterade och reflekterade författarna sin förförståelse med varandra. För att 

ytterligare begränsa förförståelsen inverkan på arbetet och säkerställa att analysen är 

grundad i data har arbetet granskats av handledare och studiekamrater. Att arbetet 

granskas av utomstående under skrivprocessen ökar även pålitligheten och 

trovärdigheten enligt Henricson (2012). 

I studierna som använts till resultatet har samtliga deltagare givit samtycke att delta i 

studierna. Samtliga studier har blivit accepterade av etiska kommittéer. För att etiskt 

granska om studien har ett väsentligt värde menar Kjellström (2017) att frågan: “För 

vem är forskningen värdefull och på vilket sätt?” ställas. Litteraturstudien belyser 

patienters erfarenheter av hjärtrehabilitering vid kardiovaskulärsjukdom, vilket är 

väsentlig information för sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att ge god vård.  

Resultatdiskussion 

Under kategorin Erfarenheter av stöd i litteraturstudiens resultat framgår det att stöd 

från närstående och peer support är essentiella faktorer som har en positiv inverkan på 

deltagares erfarenheter av hjärtrehabilitering (Bäck et al., 2017; Jones et al., 2009; 

Simonÿ et al., 2015). När deltagare utbyter erfarenheter och ser andra deltagares 

framsteg medför det en ökad känsla av mod, glädje och motivation till 

hjärtrehabilitering (Galdas & Klang, 2010; Simonÿ et al., 2015). McIntosh et al. 

(2017) styrker vikten av peer support, och betonar att deltagare i hjärtrehabilitering 

upplever peer support och dess sociala inverkan som en fördel med att delta på 

hjärtrehabiliteringsprogram, vilket överensstämmer med litteraturstudiens resultat. 

Enligt Hansen et al. (2017) kan en negativ aspekt med gruppträning vara att 

deltagarna jämför sin fysiska kapacitet med andra deltagare. Upplever deltagarna att 

deras fysiska kapacitet är lägre än andra deltagares kan det resultera i en osäkerhet 

och bristande självförtroende. Vidare reflektion är att vårdpersonalen måste poängtera 

för deltagarna att varje sjukdomsförlopp och rehabilitering är unik. Ekman et al. 

(2010) och McIntosh et al. (2017) bekräftar även att sjuksköterskor måste agera 

personcentrerat och ge tid till patienter att få uttrycka sin oro och ställa frågor kring 

deras specifika situation. En reflektion är att ytterligare personcentrerad vård utifrån 

varje individs resurser och specifika stödbehov resulterar i att patienterna känner sig 

säkrare, vilket leder till högre deltagande och fullföljande av hjärtrehabilitering. 
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Enligt resultatet upplever patienter att anhöriga har svårigheter att förstå vad de går 

igenom (Cartledge et al., 2018; Hillsdon et al., 2013). Vidare reflektion är att 

sjuksköterskor bör arbeta mer med att involvera patienters anhöriga i 

rehabiliteringsprocessen. Patienter som upplever förståelse av anhöriga uttrycker det 

som essentiellt i rehabiliteringsprocess (Bäck et al., 2017). Sjuksköterskan bör ha i 

åtanke att patienter utan närstående kan sakna det sociala stödet som behövs och då är 

det av extra vikt att sjuksköterskan identifierar avsaknaden av socialt stöd och 

erbjuder extra åtgärder. Vidare reflektion är att ökad medvetenhet om kardiovaskulärt 

sjuka patienters erfarenheter under hjärtrehabilitering bidrar till ökad möjlighet för 

sjuksköterskor att utföra god omvårdnad. Förhållningssätt bör präglas av en empatisk 

syn där man ser hela patienten och inte enbart sjukdomen. 

Under kategorin Erfarenheter av information framkommer patienters behov av att 

erhålla adekvat information om sjukdomsförloppet och hjärtrehabilitering (Hillsdon et 

al., 2013; Jones et al., 2009; Kang & Galdas, 2010;), vilket även Cossette, D’Aoust, 

Morin, Heppell & Frasure-Smith (2009) poängterar i sin studie. Patienter upplever 

svårigheter att absorbera all information som erhålls i den akuta fasen (Bäck et al., 

2017), framförallt när motstridande information erhålls från olika hälsoinsatser 

(Hansen et al., 2017; White et al., 2010). Litteraturstudiens resultat betonar vikten av 

att sjuksköterskor ska ge information till patienterna under förhållande då 

sjuksköterskorna inte upplevs stressade. Sjuksköterskan behöver ge patienten tid att 

ställa sina frågor och lyssna på patientens subjektiva upplevelse, för att i ett senare 

skede kunna utforma en så personcentrerad vård som möjligt. En reflektion är att 

dialogen mellan sjuksköterska och patient måste förbättras. En ökad dialog kan 

involvera frågor kring hur patienten vill ha sin information, verbal, skriftlig eller både 

och. 

I litteraturstudien framgår det att mycket av informationen patienter erhåller är 

standardiserad (Bäck et al., 2017; Hillsdon et al., 2013; White et al., 2010), främst i 

form av broschyrer. Egna kliniska erfarenheter styrker patienters upplevelser av 

standardiserad information i form av broschyrer. Patienter erbjuds en broschyr om 

sjukdomen, frågor om sjukdomen och sjukdomsförloppet tas när tillfälle ges. Generell 

och standardiserad information visar sig inte ha gynnsam effekt på patienter vilja till 

att delta på hjärtrehabilitering (Bäck et al., 2017), medan en mer personcentrerad 

information är mer gynnsam.  

Travelbee betonar vikten av personcentrerad vård samt kommunikationens betydelse i 

sin omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000). Kommunikation är ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap och fundamentalt för att patienten ska klara av sjukdomen och 

lidandet. Att arbeta personcentrerat är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser 

(Swenurse, 2017). Litteraturstudiens resultat belyser vilka positiva effekter 

personcentrerad vård och information har på patienters erfarenheter av 

hjärtrehabilitering Även Fors et al. (2015) tar upp personcentrerad vårds betydelse för 
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att förbättra egenvården efter sjukdomsförloppet samt öka patienters vilja till att 

deltaga på hjärtrehabilitering. I en omtumlande situation, vilket det akuta insjuknande 

i kardiovaskulär sjukdom är, måste sjuksköterskor och övrig vårdpersonal fortsätta 

utvecklingen mot en mer personcentrerad hjärtrehabilitering med ett mer skräddarsytt 

upplägg. 

I resultatet under kategorin Erfarenheter av fysisk aktivitet belyses deltagares 

osäkerhet kring hjärtats kapacitet (Bäck et al., 2017; Hansen et al., 2017; Simonÿ et 

al., 2015; White et al., 2010). Känslor vid fysisk aktivitet som påminner om 

bröstsmärtan vid insjuknande (Simonÿ et al., 2015), resulterar i en rädsla vid fysisk 

aktivitet (Bäck et al., 2017; Simonÿ et al., 2015; White et al., 2010). Att patienter 

upplever en osäkerhet kring att börja träna är något som även Dechaine, Merighi och 

O’Keefe (2017) tar upp i sin studie. Osäkerheten grundar sig i initial avsaknad av 

information, vilket resulterar i tvetydighet kring säkerheten vid fysisk aktivitet 

(Dechaine et al., 2017). 

Avsaknad av information kring träning resulterar i en osäkerhet och kan resultera i att 

insjuknande patienter inte deltar i hjärtrehabilitering utav rädsla, vilket även 

Winkelmann et al. (2015) tar upp i sin artikel. En reflektion är återigen 

informationens betydelse i hjärtrehabiliteringen. Fortlöpande adekvat information i 

olika konstellationer kan identifieras som en nyckelfaktor till att radera en del av den 

initiala oron och osäkerheten patienter erfar/upplever kring fysisk aktivitet. Ekman et 

al. (2010) belyser i sin artikel att det är av vikt att sjuksköterskan identifierar 

patientens hinder och möjligheter för att göra hjärtrehabilitering så personcentrerad 

som möjligt. För att lyckas att identifiera patientens kapital måste sjuksköterskan 

kommunicera med patienten, och inte enbart fokusera på den sjuke patienten utan se 

personen bakom sjukdomen, vilket även Travelbee betonar i sin omvårdnadsteori. Att 

träna i grupp och vara övervakad av vårdpersonal visade litteraturstudiens resultat ha 

positiva effekter för individen och ökade trygghetskänslan och självförtroendet (Bäck 

et al., 2017; Hansen et al., 2017; Jones et al., 2009; Simonÿs et al., 2015). 

I Sverige väljer vart fjärde person som drabbats av kardiovaskulärsjukdom att inte 

delta på hjärtrehabilitering (Ögmundsdottir Michelsen et al., 2019). Vid 

genomförande av alla steg i hjärtrehabiliteringen minskar återbesöken enligt Ades et 

al. (2017), vilket i sin tur resulterar i färre patienter och kortare vårdköer.   

Konklusion  

Att insjukna i kardiovaskulär sjukdom är en omtumlande situation som påverkar 

individen både fysiskt och psykiskt. Deltagare på hjärtrehabiliteringsprogram erfar 

både positiva och negativa upplevelser av att deltaga. Stöd i form av peer support 

under hjärtrehabilitering upplevs positivt och väsentligt vid deltagande på 

hjärtrehabilitering. Att mottaga fortlöpande information i både skrift och muntligt 

upplevs positivt. En generell information som inte tar hänsyn till varje individs 
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specifika hinder och möjligheter upplevs negativt och har inte samma inverkan på 

deltagarnas vilja att mottaga informationen. Litteraturstudiens resultat betonar vikten 

av fortlöpande information som är personcentrerad. En förekommande upplevelse 

kring fysisk aktivitet är, osäkerheten kring hjärtats kapacitet. Osäkerheten resulterade 

i en oro. Träning i grupp, vara övervakad av vårdpersonal och se personer med 

liknande sjukdomsförlopp göra framsteg och klara av den fysiska aktiviteten minskar 

osäkerheten och oron kring deras egen kapacitet och ökar deltagarnas självkänsla. 

Implikation 

Litteraturstudiens resultat ger en ökad kunskap om kardiovaskulärt sjuka patienters 

erfarenheter av hjärtrehabilitering. Sjuksköterskor har nytta av kunskapen i 

litteraturstudien för att öka kunskapen kring betydelsen av adekvat och 

personcentrerad information till deltagare på hjärtrehabilitering. Ett behov av vidare 

utbildning finns för sjuksköterskor kring informationens betydelse samt faktorer som 

påverkar absorptionsförmågan av deltagare på hjärtrehabilitering. Litteraturstudiens 

resultat belyser patienters erfarenheter av hjärtrehabilitering, vilket är väsentlig 

kunskap för sjuksköterskor för att kunna ge god och personcentrerad omvårdnad. 

Framtida forskning inom hjärtrehabilitering bör fortsätta inrikta sig på deltagarnas 

erfarenheter för att vårdpersonal ska kunna fortsätta utföra en god omvårdnad och ge 

deltagarna en bättre livskvalitet. Framtida forskning bör även fokusera på varför 

hjärtrehabilitering fortfarande är underutnyttjat trots de positiva effekter det har visat 

sig ha från tidigare forskning.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed Psycinfo 

Hjärtrehabilitering Cardiac rehab*  Cardiac rehab* 

Patientupplevelse Patient experienc* Patient experienc* Patient experienc* 

Patientperspektiv Patient perspective Patient perspective  

Hjärtrehabilitering 
Rehabilitation, cardiac 

[MH] 

Cardiac, rehabilitation 

[MESH] 
 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* Varav dubbletter

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

191008 Cinahl 

Cardiac rehab* (fritext) AND 

patient experienc* (fritext) 

 

Begränsningar: 2009-2019. 

Engelsk text, Peer reviewed 92 37 17 8 

191009 Cinahl 

Patient experienc* AND (MH 

rehabilitation, cardiac) 

 

Begränsningar: 2009-2019, 

Engelsk text, Peer reviewed 35 15 10 5(5*) 

191010 Pubmed 

Cardiac rehabilitation [Mesh] AND 

patient experienc*or patient 

perspective 

 

Begränsningar: 2009-2019,  118 20 8 5(3*) 

191010 Psycinfo 

Patients’ experienc* AND cardiac 

rehab* 

 

Begränsningar: 2009-2019, Peer 

reviewed 6 3 1 1(1*) 

191015 Cinahl 

(MH rehabilitation, cardiac) 

AND Patient experienc* OR  

patient perspective (Fritext) 

 

Begränsningar: 2009-2019, Peer 

reviewed, Engelska 44 16 10 7(6*) 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Biswas, A., Faulkner, G. E., Oh, P. I. & Alter, D. A. (2018). Patient and practitioner perspectives 

on reducing sedentary behavior at an exercise-based cardiac rehabilitation program. Disability and 

rehabilitation, 40, 2267-2274. doi: 10.1080/09638288.2017.134232 

Land  

Databas 

Kanada 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka medvetenheten och förståelsen om stillasittande beteendes konsekvenser 

för deltagare på hjärtrehabilitering ur ett patientperspektiv och från involverad vårdpersonal. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Ekologisk studiedesign 

Urval Deltagarna rekryterades från Torontos rehabiliterings institution i Kanada. Det var ett icke 

slumpmässigt urval som användes. Huvudförfattaren tog själv kontakt och rekryterade deltagarna 

under rehabiliteringsprogrammet. Inklusionskriterier för patienter: Patienter som var över 18 år, 

hade nyligen varit med om en kardiovaskulär händelse eller var bedömd att ha en hög risk för att 

bli drabbad, pratade flytande engelska och hade deltagit en månad eller mer på 

rehabiliteringsprogrammet. Inklusionskriterier för vårdpersonal: Involverade i vården med 

patienterna på hjärtrehabiliteringen. 

Datainsamling Huvudförfattaren höll i intervjuerna i ett privat mötesrum i samband med rehabiliteringen. 

Författaren var däremot inte involverad i själva rehabiliteringen. Intervjuer hölls enskilt med 

deltagarna och fokusgruppsintervjuer hölls med vårdpersonalen. Intervjuerna varade ca 45 

minuter. Författaren använde sig av en semi-strukturerad ansats i intervjuerna för att deltagarna 

skulle få möjlighet att utveckla sina erfarenheter. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades sedan av huvudförfattaren. Deltagarna blev 

uppringda eller tillfrågade i person om det transkriberade materialet stämde överens med deras 

åsikter. En tematisk stil användes för att dela in det transkriberade materialet. För att kontrollera 

att huvudförfattarens förkunskaper inte färgade det transkriberade material gick två andra 

författare igenom allt material. De kodade materialet och delade in det i potentiella teman. 

Regelbundna diskussioner hölls mellan huvudförfattaren och de andra författarna som agerade 

som kritiska kompisar gällande skapandet av teman och huvudförfattarens tolkningar av 

materialet. 

Bortfall Diskuteras inte 

Slutsats Studien visar att hjärtrehabiliteringsprogram är kanske inte effektiva med att få deltagarna till en 

aktiv livsstil om de inte fokuserar på att på att motverka stillasittande beteende. Strategier som 

belyser vikten av att ha en aktiv livsstil som komplement till regelbunden träning och 

egenvård inom hjärtrehabiliteringen kan hjälpa. Genom att inkludera både patienter och 

vårdgivare kan de hitta en strategi som ökar deltagarnas följsamhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 85 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Bäck, M., Öberg, B. & Krevers, B. (2017) Importantaspects in relation to patients’ attendance at 

exercise-based cardiac rehabilitation – facilitators, barriers adn physiotherapist’s role: a qualitative 

study. , BMC Cardiovascular disorder, 17, 1-10. Doi: 10.1186/s12872-017-0512-7 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka aspekter som påverkar patientens närvaro på träningsbaserad 

hjärtrehabilitering efter akut kranskärlssjukdom och fysioterapeutens roll i patientens 

träningsbaserade hjärtrehabilitering. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Induktiv innehållsanalys 

Urval 16 deltagare. Inklusionskriterier var kranskärlssjukdom som huvuddiagnos. Exkluderingskriterier 

var: nedsatt skriv och talkunskap i svenska samt psykisk ohälsa som kunde påverka deltagandet. 

Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om studien. 

Datainsamling Intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum på kardiologavdelningen. Medianen på intervjuerna var 45 

minuter, intervjuernas spelades in och transkriberades ordagrant. En intervjuguide utvecklades 

med tonvikt på patienternas syn och attityd till att delta på träningsbaserad hjärtrehabilitering och 

deras uppfattning om fysioterapeutens roll i rehabiliteringen. Huvudämne stötte intervjun som 

övergripande frågor för att starta dialogen. Uppföljningsfrågor användes vid behov för att fördjupa 

dialogen. Intervjuguiden prövades i en pilotstudie, inga signifikanta gjordes och pilotstudien 

analyserades. 

Dataanalys Datan från intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med ett text-drivet 

tillvägagångssätt. Första steget i analysprocessen var att läsa artiklarna grundligt flertalet gånger. 

Andra steget var att identifiera meningsfulla delar av texten och koda de. Koderna sorterades och 

delades in i huvudkategorier och underkategorier och avslutningsvis skapades ämnen. Maria Bäck 

genomförde intervjuerna. Barbro Kreves och Maria Bäck analyserade var för sig och jämförde 

sedan resultatet och diskuterade till de var överens. Det skedde konstant under analysens gång. 

Resultatet av studien genomfördes i samma mönster och diskuterades med Birgitta Öberg. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Existentiella tankar sågs som både en motivationsfaktor och hinder till träning och hade en 

inverkan på patientens attityd till träning under och efter rehabiliteringen.  Det finns även 

kopplingar mellan det förflutna, nutid och framtid i förhållande till barriärer, facilitatorer och 

användning av strategier för att motionera 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81,25 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

design. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Cartledge, S., Feldman, S., Bray, J. E., Stub, D. & Finn, J. (2018). Understanding patients and 

spouses experiences of patient education following a cardic event and eliciting attitudes and 

prefrences towards incorporating cardiopulmonary resuscitaion training: A qualitative study. 

Journal of Advanced Nursing, 74, 1157-1169. doi:10.1111/jan.13522 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att få ett omfattande perspektiv om patienter och makars upplevelse av patient- och 

anhörigutbildning vid akut kardiovaskulär händelse samt få reda på deras syn på framtida 

deltagande i hjärtlungräddning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval Sluturvalet var 12 par. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara över 18 år gamla, 

engelsktalande, haft bröstsmärtor kopplat till stigande troponinvärden och de skulle bo permanent 

med en partner. 

Datainsamling Fyra olika typer av data samlades in, klinisk information, undersöknings information, information 

från intervjuer och fältnoteringar. Intervjuerna strukturerades av Susie Cartledge och Susan 

Feldman som sedan granskades av de andra författarna. Intervjuerna genomfördes med semi-

strukturerade ansats med öppna frågor. Susie Cartledge genomförde intervjuerna och förde 

fältnoteringar. Alla intervjuer spelades in och transkriberades av Cartledge. Det transkriberade 

materialet granskades sedan av Cartledge och Feldman. 

Dataanalys Data kodades och teman identifierades med hjälp av Grbich och Hansen. Inledningsvis spelades 

de transkriberade ljudinspelningarna upp för att kontrollera transkriberingen samt identifiera ny 

information. Datan genom lästes sedan, viktig information ströks under och tematiska koder 

utvecklades. Koderna sorterades och förfinades genom att åter- och återlyssna på datan. 

Avslutningsvis skapades huvudkategorier och underkategorier. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Slutsatsen visar att patienter och anhöriga har ett större behov än vad som ges gällande utbildning 

efter en akut kardiovaskulär händelse. Information visar öka patientens känsla av kontroll och 

minska negativa känslor kopplade till diagnosen. Deltagarna önskade att hjärt-lungräddning ska 

vara en del av hjärtrehabilitering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85 %   enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

design. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Galdas, P. R. & Kang, H. B. K. (2010) Punjabi Sikh patients’ cardiac rehabilitation experiences 

following myocardial infarction: a qualitative analys. Journal of clinical nursing, 19, 3134-3142. 

Doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03430.x 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Att utforska upplevelserna av hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt på Punjabi Sikh patienter 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tolkande design 

Urval 15 personer deltog i studien, fem kvinnor och tio män. Inklusionskriterier var: 19 år eller äldre, 

diagnosticerad med hjärtinfarkt senaste 12 månaderna, Sikh troende samt förmåga att prata 

Punjabi. 

Datainsamling Intervjuguide skapades baserat på McGill Illness Narrative Interview (MINI). Relevanta teman 

som intervjupersonen tog upp bearbetades till nya frågor i intervjuguiden som sedan användes i 

nästkommande intervju. Intervjuerna ljudinspelades och översattes sedan till engelska av personen 

som intervjuade. För att stärka insikten i intervjuerna översatte ytterligare en bilingual Punjabi 

forskare intervjuerna. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades rad för rad till initiala koder. Koderna jämfördes med varandra för att 

identifiera liknelser i koderna. Liknande koder bildade teman. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Studien ökade medvetenheten om de framträdande upplevelserna hos Punjabi Sikh 

hjärtrehabiliteringspatienter. Studien poängterar att det behövs en mer kulturell anpassad 

hjärtrehabilitering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81,25 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

design. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Hansen, T. B., Berg, S. K., Sibilitz, K. L., Zwisler, A. D., Norekvål, T. M., Lee, A. & Buus, N. 

(2018).   Patient perceptions of experience with cardiac rehabilitation after isolated heart valve 

surgery. European Journal of Cardiovascular Nursing, 17, 45-54. Doi: 

10.1177/1474515117716245 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Få insikt i patienternas erfarenhet av hjärtrehabilitering. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tematisk analys 

Urval 10 deltagare på hjärtrehabilitering som genomgått isolerad hjärtklaffskirurgi på ett danskt 

universitetssjukhus utan ischemisk hjärtsjukdom rekryterades. Deltagarna fick verbal information 

om studien. 

Datainsamling Deltagarna intervjuades vid tre tillfällen: 2-3 veckor, 3-4 månader och 8-9 månader efter 

operation. Den första författaren genomförde intervjuerna med hjälp av en semi strukturerad 

intervjuguide. Majoriteten av intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem, med en 

genomsnittslängd på 45 minuter. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ordagrant av en 

sekreterare. 

Dataanalys Kvalitativ tematisk analys utförd i fyra steg. Steg 1. Första författaren läser avskrifterna och får en 

övergripande förståelse för potentiella teman och mönster i förhållande till deltagarnas 

erfarenheter av hjärtrehabilitering. Steg 2. Öppen kodning genomfördes av alla avskrifter, 

preliminära teman skapades. Steg 3.  Fokuserad kodning av datan som var relaterad till 

hjärtrehabilitering. Koderna organiserades i kategorier, sub-kategorier och övergripande teman. 

Koder som inte passade in i framväxande teman eller var dominerande i transkriptioner användes 

för att utmana preliminära tema. Det ledde till revidering tills de två sista teman formulerades. 

Steg 4. Av de två teman jämfördes med reducerade datan för att testa och maximera temats 

giltighet. Kodningen genomfördes av första författaren, alla analyssteg diskuterades med sista 

författaren. 

Bortfall En person exkluderades på grund av början till psykisk störning 

Slutsats Hjärtrehabilitering som inkluderar psykisk utbildning och fysisk aktivitet vid hjärtklaffskirurgi 

minskar patienternas osäkerhet och ger patienterna möjlighet att ta ett aktivt personligt ansvar för 

deras återhämtning. Deltagarna i studien upplevde existentiella, psykologiska och fysiska 

utmaningar trots deltagande i studien. Begränsningar i hjärtrehabiliteringen identifierades som ska 

tas i beaktning vid kommande studier. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 83,33 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

design. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Hansen, T. B., Zwisler, A. D., Kikkenborg Berg, S., Sibilitz, K, L., Buus, N. & Lee. A. (2015). 

Cardiac rehabilitation patients perspectives on the recovery following heart valve surgery: a 

narrative analysis. Journal of Advanced Nursning, 72, 1097-1108. doi: 10.1111/jan.12904 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska innehållet i patienters berättelser om återhämtningsprocessen i 

hjärtrehabiliteringsprogram efter hjärtklaffsoperation för att se hur berättelserna förändrades under 

de först nio månaderna 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Narrativ metod 

Urval Deltagarna rekryterades från CopenHeart medans de var inlagda på ett universitetssjukhus i 

Danmark. Inklusionskriterier var: Genomgått elektiv vänster eller högersidig hjärtklaffsoperation, 

var 18 år eller äldre och kunde prata och förstå danska. Exkluderingskriterier: ischemisk 

hjärtsjukdom, sjukdom som komplicerar för fysisk aktivitet, individer som genomgår fysisk 

aktivitet i förebyggande syfte mot sternos och graviditet eller amning. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes för att samla in data. Varje deltagare intervjuades tre 

gånger, första gången efter 2-3 veckor, andra intervjun efter 3-4 månader och den sista 

genomfördes efter 8-9 månader. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord av en 

sekreterare. 

Dataanalys Actantial modell av Greimas användes för att analysera deltagarnas berättelser. Först 

sammanfattades varje informants berättelse vid intervju 1 och man delade in deras svar i rubriker 

och underrubriker som sedan användes för kodning. Sedan jämfördes utvecklingen i deltagrans 

berättelser i de följande intervjuerna för att se skillnaden i innehållet. Avslutningsvis gjordes en 

korsjämförselse av alla deltagares berättelser 

Bortfall En deltagare föll bort på grund av allvarlig mentalsjukdom. 

Slutsats Studien belyser ett ökat behov av information för att öka medvetenheten om mentala och 

existentiella problem under uppföljning på sjukhus, samt för en mer individualiserad 

interventioner som inriktar sig på problemen med hjärtrehabilitering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 89 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Hillsdon, K. M., Kersten, P. & Kirk. H. (2013). A qualitative study exploring patients’ 

experiences of standard care or cardiac rehabilitation post minor stroke and transient ischaemic 

attack. Clinical Rehabilitation, 27, 845-853. doi: 10.1177/0269215513478956 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska effektiviteten av omfattande hjärtrehabilitation jämfört med standardiserad 

vård 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tematisk analys 

Urval Sluturvalet 24 personer, 17 män, fem kvinnor i åldrarna 47–84 år. 12 deltagare delades 

slumpmässigt in i den standardiserade vårdgruppen och 10 till den mer omfattande 

hjärtrehabiliteringsgruppen. Inklusionskriterier: patienter med diagnos transitorisk ischemisk 

attack eller mindre stroke, ingen tidigare erfarenhet av kardiovaskulär rehabilitation, levde i det 

geografiska läget som täcktes av det lokala rehabilitationsteamet och var 18 år eller äldre. 

Patienter med signifikant nedsatt tal eller kognitionsförmåga exkluderades. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes. Deltagarna fick välja intervjuplats och anhörig eller 

vårdpersonal fick delta vid intervjun om deltagaren önskade. Intervjuerna varade i genomsnitt 45 

minuter och om deltagaren önskade så närvarade anhöriga och vårdgivare. 

Dataanalys En tematisk analys ansats användes. Initialt var det huvudförfattaren som analyserade all data ord 

för ord och kodade all data som samlats in från intervjuerna. Medlemmar i teamet granskade sedan 

koderna och eventuella tvetydigheter diskuterades. För att stärka validiteten ytterligare lät dem 

andra kollegor granska deras arbete. 

Bortfall Två av de 24 deltagarna valde att inte delta i intervjuerna. Anledningen var på grund av arbete och 

på grund av att de inte gillade platsen för hjärtrehabiliteringen. 

Slutsats Omfattande hjärtrehabilitation visade sig ha positiva effekter på deltagarnas motivation till 

träning. Patienter har svårt att ta till sig information efter en mindre stroke och att informationen 

som patienter får är inte tillräckligt individanpassad. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1. 91% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Jones, M., Greenfield, S. & Jolly, K. (2009). Patients' experience of home and hospital based 

cardiac rehabilitation: A focus group study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8, 9-17. 

Doi: 10.1016/j.ejcnurse.2008.06.001 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att jämföra patienter som fullföljt hjärtrehabilitering upplevelse av hemma- eller 

sjukhusbaserad hjärtrehabilitation samt utforska fördelar och nackdelar med respektive program. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fokusgrupp 

Urval Sluturvalet var 34 deltagare. Inklusionskriterier var patienter som genomfört kardiovaskulär 

rehabilitation. Exkluderingskriterierna var patienter som inte deltog på hjärtrehabiliteringen och 

patienter med dåliga språkkunskaper i engelska som skulle påverka interaktionen mellan 

deltagaren och fokusgruppen. 

Datainsamling Patienter blev uppringda och tillfrågade om deras deltagande i hjärtrehabiliteringen. Hade dem 

varit det blev de tillfrågade att delta i studien. Fem fokusgrupper bildades för att representera olika 

delar av hjärtrehabiliteringen. Gruppsessioner om cirka 1,5 timme där författarna observerade hur 

deltagarna integrerade. Sessionerna spelades in och författarna observerade och förde 

anteckningar. 

Dataanalys Alla författare läste det transkriberade materialet. Författarna diskuterade sedan materialet 

gemensamt och materialet delades in i olika teman och kategorier för respektive sjukhus. 

Avslutningsvis jämfördes de olika sjukhusen data samt hemma- och sjukhusbaserad 

hjärtrehabilitering för att se likheter och skillnader. 

Bortfall Åtta personer  

Slutsats Både patienter som deltagit i hembaserad och sjukhusbaserad hjärtrehabilitation var nöjda med 

deras rehabilitation. Patienter som deltog i hjärtrehabilitation på sjukhus uppskattade att träna i 

grupp med andra och patienter med hemmabaserad hjärtrehabilitering uppskattade den 

hjärtmanual som de blivit tilldelade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2. 75 %   enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

design. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Simonÿ, C. P., Dreyer, P., Pedersen, B. D. & Birkelund, R. (2017) It is not just a Minor Thing – A 

Phenomenological Hermeneutic Study of Patients’ Experiences when afflicted by a Minor Heart 

Attack and Participating i Cardiac Rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 31, 

232-240. Doi: 10.1111/scs.12334 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Få fördjupande förståelse i hur patienter drabbade av en mindre hjärtinfarkt upplever sin 

livssituation vid hjärtrehabilitering 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk hermeneutisk 

Urval 11 deltagare. Inklusionskriterier: Diagnostiserade med instabil angina eller icke ST-höjande 

infarkt. talade och förstod danska, inga livshotande sjukdomar. 

Datainsamling Fokusgruppsintervjuer genomfördes dagen hjärtrehabiliteringen avslutades. Anledningen var att 

låta deltagarna som redan kände varandra utveckla öppna samtal om upplevelser om deras 

livssituation. Intervjuerna var upplagda att deltagarna kunde dela och fråga om svåra delar i en 

dynamisk och trygg miljö Moderatorerna säkerställde att innehållet i intervjuerna hela tiden var 

relevant till studiens syfte. Semi strukturerade intervjuer som varade i ca 1,5 h. Grupper om fyra 

och fem. Första intrycket noterades direkt, inspelade dialogerna transkriberades inom två dagar. 

Individuella intervjuer genomfördes en till två månader efter hjärtrehabiliteringen, för att få 

ytterligare insikt i deltagarnas upplevelse. Genomfördes antingen på sjukhuset eller hemma hos 

deltagaren, deltagaren själv fick avgöra plats. Semi-strukturerad intervju med några öppna frågor. 

Intervjuerna transkriberades inom fem dagar. 

Dataanalys Datan bestod av transkriberade intervjuer som genomgick en fenomenologisk hermeneutisk 

tolkning. Inspirerad av Paul Ricoeur’s teori om tolkning. Tre tolkningsfaser användes: naive 

understanding, strukturell analys samt kritisk tolkning och diskussion. Naive understanding: 

Texten genomlästes flertalet gånger. Strukturell analys: Texten strukturerades och förklarades 

genom enheter. Teman identifierades. Kritisk tolkning och diskussion: Genom teman, resultatet 

tolkades ytterligare och diskuterades av Alfaf Meleis, Martin Heidegger och Peter Kemp. Under 

fasen gick tolkningen från en individuell nivå till en mer generell. 

Bortfall Två deltagare deltog inte på fokusgruppsintervjuerna. En var bortrest och en var sjuk. 

Slutsats Resultaten belyser att deltagarna genomgår en stor förändring med dödskänsla, sårbarhet och 

hjälplöshet. Deltagarna lever i en ny verklighet med nya utmaningar och hinder. Deltagarna 

behöver stöd under denna period. Sjuksköterskor måste bibehålla patientens integritet, vilket är 

sårbart under hjärtrehabilitering. Att vara tillsammans med andra patienter som genomgår samma 

sak (Peer support) är en viktig faktor i hjärtrehabilitering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

83 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design. 



BILAGA C  
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Referens Simonÿ, C. P., Pedersen, B. D., Dreyer, P. & Birkelund, R. (2015). Dealing with existential 

anxiety in exercise-based cardiac rehabilitation: a phenomenological-hermeneutic study of patients 

lived experiences. Journal of Clinical Nursing, 24, 2581-2590. doi: 10.1111/jocn.12867 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Att belysa patienters erfarenheter av träningsbaserad kardiovaskulär rehabilitation 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk hermeneutisk 

Urval 13 deltagare tackade ja till att delta i studien från ett sjukhus i Danmark. Inklusionskriterier var att 

de inte tidigare deltagit i kardiovaskulär rehabilitation, tala och förstå danska, inga andra 

livshotande sjukdomar 

Datainsamling Datainsamlingen skedde i tre faser, fältobservationer av deltagarna i hjärtrehabiliteringen, 

fokusgrupp intervjuer och individuella intervjuer. Deltagarna närvarade i tre olika men lika åtta 

veckors program på sjukhuset där observatörer kontinuerligt förde anteckningar. Fokusgrupp 

intervjuerna hölls i mötesrum på sjukhuset. Intervjuerna spelades in och medellängden på 

intervjuerna var ca 90 minuter. 

Dataanalys Fältnoteringar och det inspelade materialet transkriberades från intervjuerna inom två dagar, dessa 

tolkades med en fenomenologisk-hermeneutisk ansats. Materialet lästes flera gånger för att få en 

övergripande förståelse och fånga det väsentliga. 

Bortfall Två personer 

Slutsats Patienternas osäkerhet kring hjärtats förmåga ter sig i en existentiell ångest. Socialt stöd och 

positiva upplevelse av fysisk aktivitet hjälper patienter att fortsätta med deras liv och en aktiv 

livsstil. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 83 %   enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

design. 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens White, S., Bisell, P. & Anderson, C. (2010). Patients’ perspectives on cardiac rehabilitation, 

lifestyle change and taking medicines: implications for service development. Journal of Health 

Services Research & Policy, 15, 47-53. doi: 10.1258/jhsrp.2009.009103 

Land  

Databas 

Storbritannien  

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska patienters följsamhet med medicinen och deras livsstilsförändringar cirka 

tre månader efter avslutad hjärtrehabilitering. Steg två var att utforska hur deras perspektiv hade 

förändrats nio månader senare. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Djupintervjuer 

Urval Deltagare var rekryterade från ett sjukhusbaserat hjärtrehabiliteringsprogram. Deltagarna som 

närvarade på hjärtrehabiliteringen var alla lämpliga att delta i studien. De fick både muntlig och 

skriftlig information om studien av huvudförfattaren. Sluturvalet var 15 deltagare.  

Datainsamling Intervjuer hölls av huvudförfattaren Simon White cirka tre månader efter avslutad 

hjärtrehabilitering. Djupintervjuer genomförde med öppna frågor så patienterna kunde berätta om 

sina erfarenheter med egna ord. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord. Nya 

intervjuer hölls nio månader senare med samma frågor där fokus låg på om deltagarnas perspektiv 

hade förändrats sedan den första intervjun. Även dessa intervjuer spelades in och transkriberades 

ord för ord. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes genom att läsa och läsa om det transkriberade materialet för att hitta 

likheter. Dessa likheter delades in teman och granskades för att identifiera egenskaper av varje 

tema. De olika teman jämfördes för att hitta samband för att utveckla en överblick. Mycket tid 

lades ner på att tänka på egenskaperna i de olika teman för att säkerställa att deras analys var 

korrekt mot vad deltagarna hade för erfarenheter. 

Bortfall En person avled mellan den första och andra intervjun 

Slutsats Att ge patienters information som är adekvat gällande deras medicinering och livsstilsförändringar 

förblir huvudfokus. För att ge adekvat måste vårdpersonal ge mer individanpassad information 

och se till patienternas specifika behov under och efter hjärtrehabilitering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design 
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