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Sammanfattning: Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär psykisk och fysisk påfrestning för 

patienten, och efterföljande hjärtrehabilitering ställer krav på 
livsstilsförändringar. Stödet från vårdpersonal och socialt nätverk har 
betydelse för patientens förmåga att hantera sjukdomen och dess 
konsekvenser. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva 
patienters behov av stöd i samband med rehabilitering efter en 
hjärtinfarkt. Studiens resultat baseras på 13 vetenskapliga artiklar. 
Resultatet visar att patienterna är i behov av professionellt stöd, stöd i det 
dagliga livet samt stöd genom delade upplevelser. Stödet från familjen är 
betydelsefullt för genomförandet av livsstilsförändringar, och 
rehabiliteringen kan påverkas negativt om anhöriga ställer för höga krav 
eller agerar överbeskyddande. Patienterna fann stöd i gemenskapen i 
rehabiliterings- eller stödgrupper och lyckades i större utsträckning med 
företagna livsstilsförändringar. Dock ansågs grupperna vara svåra att 
anpassa efter deltagarnas individuella behov. Individanpassad 
information och hjälp med strategier att hantera stress i det dagliga livet 
efterfrågas av patienterna. För att erbjuda optimala 
rehabiliteringsmöjligheter krävs att sjukvården tar hänsyn till varje 
enskild patient och individanpassar rehabiliteringsprocessen inom ramen 
för befintliga riktlinjer och möjligheter. Vidare forskning inom stöd och 
rehabilitering efter hjärtinfarkt är önskvärd för att utreda hur 
rehabiliterings- respektive stödgrupper optimalt kan anpassas efter 
deltagarnas olika behov.  
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Abstract: To be stricken with a myocardial infarction implies psychological and 

physical strain for the patient, and the following cardiac rehabilitation 
make demands on lifestyle changes. Support from nursing staff and 
social network are of importance for the patient's ability to deal with the 
disease and its consequences. The aim of this study was to describe 
patients need for social support in rehabilitation following a myocardial 
infarction. The results are based on 13 research articles. The results 
indicate that the patients are in need of professional support, support in 
the daily life and support through shared experiences. The social support 
from the family is significant for the accomplishment of lifestyle 
changes, and the rehabilitation is negatively affected if the family makes 
too high demands or act overprotective. The patients found social support 
in the fellowship of rehabilitation- or support groups and succeed to a 
greater extent in achieving lifestyle changes. However there are 
difficulties in adjusting these groups to the participants’ individual needs. 
Individually adjusted information and assistance with strategies to handle 
stress in the daily life are demanded by the patients. To be able to offer 
optimum rehabilitation, the healthcare needs to take into consideration 
every patient and individualize the rehabilitation process within available 
guidelines and possibilities. Further research in support and rehabilitation 
after a myocardial infarction is desirable to investigate how 
rehabilitation- and support groups can be adjusted based on the different 
needs of the participants.  
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Inledning 
Hjärt- och kärlsjukdomar är ett av de största folkhälsoproblemen för både män och kvinnor, 
cirka 12 % av hela Sveriges befolkning är drabbade (Swedeheart, 2009). I begreppet hjärt- 
kärlsjukdom inkluderas hjärtinfarkt och kärlkramp, stroke, transitorisk ischemisk attack 
(TIA), claudicatio intermittens samt hjärtsvikt och klaffsjukdomar (Rosengren, 2009). 
Dödligheten i dessa sjukdomar har de senaste femton åren minskat. Trots detta orsakar de 
fortfarande hälften av alla dödsfall (Swedeheart, 2009).  
 
Hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken för både kvinnor och män och orsakar ett 
stort lidande för de patienter som drabbas och deras anhöriga. Samhällsekonomiska 
konsekvenser följer genom kostnader för vård och sjukskrivning (Swedeheart, 2009). Att 
drabbas av en hjärtinfarkt innebär såväl fysiska som psykiska påfrestningar för individen. 
Vårdtiden i samband med hjärtinfarkt har minskat till i genomsnitt 3-6 dagar från att ha varit 
avsevärt längre. Följaktligen ställs höga krav på eftervården då patienten i regel inte har 
hunnit bearbeta händelsen under sjukhusvistelsen (Socialstyrelsen, 2004). Sjuksköterskan har 
en central roll i den kardiologiska omvårdnaden. I enlighet med kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) konstateras bland annat att sjuksköterskan 
ska ha kunskaper om rehabilitering, motivera till förändrade livsstilsfaktorer samt undervisa 
och stödja patienter i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa.  
 

Efter en hjärtinfarkt är patienten i behov av både fysisk och psykisk återhämtning. Inom 
hjärtrehabiliteringen läggs övergripande fokus på den rent fysiska återhämtningen av 
hjärtmuskeln snarare än de sociala och psykologiska faktorerna som är av betydelse för 
tillfrisknandet (Tod, 2008). Det finns lika många olika upplevelser av en hjärtinfarkt som det 
finns patienter och för att varje patient ska få rätt sorts stöd utifrån sina individuella behov 
behövs det inom hjärtrehabiliteringen tas hänsyn till dessa olika upplevelser (ibid.). 
Rehabiliteringen kan inte alltid leda till att patienten får sitt gamla liv tillbaka, men med hjälp 
av både professionellt och ickeprofessionellt stöd kan återhämtningsprocessen underlättas 
(Gray, 2008).  

 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt  

Bakgrunden till hjärtinfarkt är aterosklerotiska plack i kranskärlen (Ericson & Ericson, 2008). 
Aterosklerosbildningen är en inflammatorisk process som innebär en inlagring av det skadliga 
Low Density Lipoprotein-kolesterolet (LDL-kolesterol) i kärlets endotel. De inlagrade 
aterosklerotiska placken byggs på efterhand och kan bli instabila och rupturera, varpå en 
process som utlöser trombosbildning startas. Ischemin som uppstår vid plackruptur och 
trombosbildning och spasm i det stenoserade kranskärlet orsakar om den inte hävs en 
permanent skada i kärlets försörjningsområde i myokardiet (ibid.). 
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Det finns biologiska skillnader mellan det manliga och kvinnliga hjärtat. I relation till sin 
kroppsvikt har kvinnor ett mindre hjärta än män, därmed har de trängre kranskärl och högre 
puls (Schenck-Gustafsson, 2004). Kraftig retrosternal bröstsmärta med eventuell utstrålning 
som är det mest karakteristiska symtomet för hjärtsjukdom, har visat sig vara mer 
representativt för män, då kvinnor i större utsträckning insjuknar med så kallade atypiska 
symtom (Schenck-Gustafsson, 2003).  Andfåddhet, trötthet, illamående och yrsel kan då vara 
mer framträdande (Schenck-Gustafsson, 2004).  

Till diagnostiken bidrar utöver den kliniska bilden även myokardskademarkörer i blodprover 
och EKG-förändringar.  Koronarangiografi kan göras akut i diagnostiskt syfte, och då ofta i 
anslutning till revaskulariserande behandling. Hörnstenarna i hjärtinfarktbehandlingen kan 
sammanfattas i SATSA: Smärtlindring, Antiischemisk behandling, Trombosbehandling, 
Sviktbehandling och Arytmibehandling. Insatser på dessa områden samverkar för 
symtomlindring och reperfusion. Snabb reperfunderande behandling i form av trombolys, 
ballongvidgning (Percutaneous Coronary Intervention, PCI) eller bypassoperation (Coronary 
Artery Bypass Grafting, CABG) är av största betydelse för konsekvenser på infarktförloppet 
gällande symtom, komplikationer och mortalitet (Socialstyrelsen, 2004).  

Det finns ett antal samverkande riskfaktorer som bidrar till utvecklingen av hjärt- 
kärlsjukdomar och dessa kan delas in i icke påverkbara och påverkbara riskfaktorer. 
Ärftlighet, manligt kön och ålder är exempel på icke påverkbara riskfaktorer (Persson, 2003). 
Huruvida ålder kan klassas som en icke påverkbar riskfaktor ifrågasätts dock av Rosengren 
(2009) som menar att hjärt- kärlsjukdomar betraktas som en oundviklig konsekvens av hög 
ålder eftersom de sällan uppträder före medelåldern, men att den underliggande 
aterosklerotiska processen som är beroende av levnadsvanor utvecklats under hela livet för att 
manifesteras först vid högre ålder. Övriga påverkbara riskfaktorer är enligt Persson (2003) 
rökning, negativ psykosocial miljö, låg fysisk aktivitet, blodfettsrubbning, hypertoni och 
diabetes mellitus. Riskfaktorerna har olika stor inverkan på utvecklingen av en hjärt- 
kärlsjukdom, och vid förekomst av flera riskfaktorer hos samma person potentierar de 
varandra. Förekomsten av riskfaktorer är inte absolut avgörande för huruvida en person 
kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men för att minska sjukdomens utbredning är det 
nödvändigt att reducera förekomsten av riskfaktorer hos befolkningen (ibid.). 

 

Upplevelser av hjärtinfarkt  

En hjärtinfarkt kan påverka den drabbades hela livssituation, med effekter på personligheten, 
känslolivet, livsstilen och relationerna med andra människor. Patienten kan få en annan roll 
med en annan identitet och ett annat ansvar efter att ha blivit sjuk och det kan resultera i 
minskat självförtroende (Tod, 2008). I sjukhusmiljö med ständig övervakning och närvaro av 
personal kan patienten känna sig trygg och säker, men i samband med utskrivning och 
hemkomst kan motsägelsefulla känslor uppstå på så sätt att patienten dels upplever det som en 
lättnad att komma hem och dels känner en oro i att inte ha samma närhet till den 
professionella kompetensen (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009). Hjärtinfarkten kan väcka 
existentiell ångest och rädsla för att drabbas av en ny infarkt. Patienten kan då känna sig 
begränsad i sina aktiviteter och uppleva en oro för att vara ensam (Tod, 2008).  

Efter hjärtinfarkten kan symtom som arytmier, bröstsmärta och andnöd besvära patienten, 
men det symtom som framförallt orsakar stort lidande är fatigue, som beskrivs i varierande 
grad av utmattning, allmän trötthet och brist på energi. Detta symtom är ständigt närvarande 
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och påverkar hela patientens liv (Brink, Karlsson & Hallberg, 2006). Liksom det finns 
patienter som upplever en betydande försämring av den fysiska kapaciteten finns det också 
patienter som efter hjärtinfarkten upplever sig relativt friska och i acceptabelt god fysisk form. 
Hjärtinfarkten kan fungera som en väckarklocka och ge patienten känslan av att få en andra 
chans (Eriksson, et al., 2009). Den kan ge ett nytt perspektiv på livet och vara motiverande till 
att göra bättre val och prioriteringar (Tod, 2008).  

Efter hjärtinfarkten längtar patienten efter att komma tillbaka till ett normalt vardagsliv. Det 
innebär att patienten behöver bli medveten om hur hjärtinfarkten påverkar den fysiska och 
psykiska hälsan och acceptera sin nya situation. Ifall patienten saknar tydliga instruktioner om 
till exempel fysisk aktivitet, läkemedelsbehandling och om hur psykiska konsekvenser av 
hjärtinfarkten kan hanteras, försvåras processen att hitta tillbaka till ett normalt vardagsliv 
(Eriksson, et al., 2009). 

 

Rehabilitering 

Rehabiliteringen bygger på flera samverkande åtgärder för att optimera patientens funktion i 
såväl fysiska som psykiska och sociala avseenden. Syftet med hjärtrehabilitering är att hämma 
eller upphäva progressionen av den aterosklerotiska processen som sjukdomen orsakas av, 
och därmed reducera både morbiditet och mortalitet (Socialstyrelsen, u.å.).  

Inför rehabiliteringen görs en individuell riskbedömning samt en fysisk, psykisk, social, 
beteenderelaterad och arbetsrelaterad bedömning av patienten. För att strukturera 
rehabiliteringen så att rätt insatser sätts in vid rätt tidpunkt kan den delas in i fyra faser. Första 
fasen omfattar sjukhusvistelsen och innebär tidig mobilisering, information och planering 
inför utskrivning. I andra fasen görs vidare utredningar och bedömningar, återkoppling till 
primärvården sker och patienten får individanpassad information. Under tredje fasen 
fokuseras på insatta rehabiliteringsåtgärder såsom patientanpassad fysisk träning, 
stresshantering och eventuell arbetsträning. Fjärde fasen betecknas som en underhållsfas och 
pågår livet ut avseende uppföljning och behandling av riskfaktorer (Thompson, 2007).  

Rehabiliteringen leds av ett multidisciplinärt team som består av läkare, sjuksköterska, 
sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut, psykolog och/eller kurator. Hur hjärtrehabiliteringen är 
organiserad skiljer sig beroende på sjukhusets geografiska läge och storlek. Innehållet i 
programmen varierar men brukar ha fokus på patient- och anhörigutbildning. Patienten 
erbjuds att delta i sjukgymnastledd hjärtträning där inlärning av hemträningsprogram ingår 
och patienten får också möjlighet till stöd för eventuell rökavvänjning. Sjuksköterskan har en 
central roll som resursperson och håller kontinuerlig kontakt med patienten. Det finns även ett 
varierande utbud av matlagningsgrupper, samtalsgrupper och stresshanteringsgrupper att 
tillgå. Efter rehabiliteringen tas ställning till fortsatt långtidsuppföljning som innefattar årliga 
kontroller hos primärvårdsläkare för att motivera en fortsatt hälsosam livsföring samt 
uppföljning av läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2004). Hjärtrehabilitering sker inte 
enbart i sluten- och öppenvårdens regi, även privata aktörer och patientorganisationer kan 
vara inblandade (Fridlund & Hildingh, 2002). 

Inom hjärtvården tas inte hänsyn till könskillnader vad gäller information om sjukdomen, 
behandlingsalternativ och rehabiliteringsbehov (Schenck-Gustafsson, 2004). Däremot kan 
behoven i samband med rehabilitering enligt Morén Hybbinette (2004) se olika ut för män 
och kvinnor. Män kan till exempel ha lättare att ta emot aktiva rehabiliteringsåtgärder och ha 
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god hjälp av praktiskt rådgivning, medan kvinnor kan ha ett behov av att få samtala, lära sig 
sätta gränser och arbeta med skuldkänslor (ibid.).  

 

Stöd 

Socialt stöd är av stor betydelse för patientens förmåga att hantera sjukdomar och dess 
konsekvenser. Detta stöd kan patienten erhålla via vårdpersonal eller sitt sociala nätverk. Stöd 
kan vara ensidigt eller ömsesidigt (Fridlund & Hildingh, 2002). Det professionella stödet 
kännetecknas i regel av ensidighet med vårdpersonalen som givare och patienten som 
mottagare, vilket inte brukar upplevas onaturligt, men om samma ensidighet förekommer i 
stödet från anhöriga kan det upplevas negativt. När det känns svårt för patienten att ge 
någonting tillbaka kan det generera en känsla av att vara i underläge. Patienten kan då känna 
sig som en börda, vilket är vanligt förekommande vid sjukdom (Fridlund & Hildingh, 2002). 
Det kan upplevas betydelsefullt för patienten att kunna ge stöd åt andra och inte själv vara 
passiv mottagare. Bland patienterna finns förutsättningar för en genuin förståelse för 
varandras upplevelser som möjliggör ett ömsesidigt stöd. Att lyssna på andra och kunna känna 
igen sig i deras upplevelser kan generera en känsla av trygghet samt hjälpa patienterna att få 
nya perspektiv och distans till sin egen sjukdom. Andra patienter kan fungera som en källa till 
kunskap, och även ge uppmuntran, hopp och motivation (Steen Isaksen & Gjengedal, 2006). 

Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2000) beskriver stöd som ett centralt begrepp inom 
omvårdnad. Stödjande omvårdnadsåtgärder kan vara av emotionell, social eller praktisk 
karaktär och innefatta insatser för att stärka patientens sociala nätverk. Stödet kan ges i flera 
former, som samtal om exempelvis sjukdomen eller patientens situation, att lyssna på 
patienten, eller närvaro, tillsyn och uppmuntran. Det kan också handla om att som 
sjuksköterska vara patientens språkrör och yttra sig i kontakt med närstående. I det sociala 
stödet ingår tre dimensioner som benämns informativt stöd, emotionellt stöd och 
instrumentellt stöd, som avser information, förtroliga personliga relationer samt praktisk 
hjälp. Fridlund och Hildingh (2002) beskriver stöd i dimensionerna informativt, materiellt, 
värderande och emotionellt stöd. Det informativa stödet kan till exempel handla om att få råd 
och det materiella kan innebära praktisk hjälp. I det värderande stödet ingår att få bekräftelse 
och feedback medan det emotionella stödet karaktäriseras av tillit och omsorg av någon som 
bryr sig (ibid.). Att få tala om sina sjukdomsupplevelser är betydelsefullt för patienter med 
hjärtinfarkt. Bland både män och kvinnor förekommer uppfattningar om att det är lättare att 
tala om känslor i könshomogena grupper (Steen Isaksen & Gjengedal, 2006).  

En hjärtinfarkt innebär en stor psykisk påfrestning för patienten och i de sekundärpreventiva 
åtgärder som vidtas i samband med hjärtrehabiliteringen ställs krav på livsstilsförändringar. 
Patienten är då i behov av praktiskt och emotionellt stöd från omgivningen. Med anledning av 
att patienters behov av stöd i samband med rehabilitering kan skilja sig åt är det viktigt för 
sjuksköterskan, som spelar en central roll i hjärtrehabiliteringen, bli medveten om hur 
patienters generella och individuella behov av stöd i sammanhanget ser ut. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters behov av stöd i samband med 
rehabilitering efter hjärtinfarkt.  

 

Metod 

Föreliggande litteraturstudie utgår ifrån Fribergs (2006) beskrivning av att göra en 
litteraturöversikt. 

 

Datainsamling 

För att få en bild av problemområdet och säkerställa att aktuell litteratur fanns tillgänglig 
genomfördes en pilotsökning i för ämnet relevanta databaser innan syftet formulerades. 
Databaserna valdes utifrån ämnesguiden för omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicin 
(Högskolan Halmstad, 2008). Datainsamlingen gjordes sedermera genom systematiska 
sökningar i Cinahl, PubMed, PsycInfo och Academic Search Elite. Sökningar i Academic 
Search Elite tillförde inte några relevanta artiklar i förhållande till syftet. Följaktligen var de 
databaser som användes i den egentliga litteratursökningen PubMed, Cinahl och PsycInfo.  

Då syftet formulerats valdes utifrån de bärande begreppen sökord som gav flest relevanta 
träffar (tabell 1). Sökorden översattes till MeSH- termer med hjälp av Karolinska Institutets 
sökhjälp för medicinsk information (Karolinska Institutet, u.å.) och omvandlades därefter i 
respektive databas genom ämnesspecifika ordlistor. För att utöka sökningen användes de 
begrepp som inte fanns som termer i ämnesordlistorna som fritexttermer tillsammans med 
trunkeringstecken. De sökningar och sökord som inte resulterade i utvalda artiklar redovisas 
inte i sökhistoriken.  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt. 

 

Sökord 
(databas) 

MeSH term 
(PubMed) 

CinahlHeadings 
(Cinahl) 
 

Thesaurus 
(PsycInfo) 

Fritext  
(PubMed) 

Hjärtinfarkt  Myocardial 
Infarction 

Myocardial 
Infarction  

Myocardial 
Infarctions 

Myocardial 
infarction 

Rehabilitering Rehabilitation Rehabilitation, 
cardiac 

Rehabilitation  Rehabilit* 

Stöd Social support Support, 
psychosocial 

 Social support 

Behov     Need* 
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Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara refereegranskade, skrivna på engelska, 
publicerade 1999 och framåt från Europa, Nordamerika eller Australien samt beröra ämnet 
stöd och hjärtrehabilitering ur ett patientperspektiv. Exklusionskriterier var artiklar som 
fokuserade på fysisk aktivitet eller depression, samt reviewartiklar och artiklar som berörde 
sjukvården och dess organisation.   

De artiklar vars titel motsvarade litteraturstudiens syfte valdes ut och abstrakten lästes 
igenom. Baserat på huruvida abstraktens innehåll svarade mot inklusionskriterierna valdes 28 
artiklar ut till urval 1, se tabell 2, bilaga I. För att få ytterligare en dimension åt resultatet 
valdes även två artiklar ut som enbart tog upp män respektive kvinnors upplevelse av tiden 
efter hjärtinfarkt.  

Samtliga artiklar i urval 1 lästes igenom i fulltext och dess innehåll diskuterades för att avgöra 
huruvida de stämde överens med syftet. Tretton artiklar valdes därefter vidare till urval 2 och 
den vetenskapliga kvaliteten granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Tolv artiklar erhöll evidensgrad I vilket motsvarar hög 
vetenskaplig kvalitet. En artikel bedömdes till evidensgrad II som motsvarar medelgod 
vetenskaplig kvalitet.  

 

Databearbetning 

En induktiv analysmetod valdes och artiklarna lästes igenom utifrån syftet med fokus på 
likheter och skillnader. Artiklarna genomlästes upprepade gånger för essensen skulle 
framträda och bearbetades därefter ytterligare genom diskussion kring det uppkomna 
materialet.  I samband med genomläsningen gjordes en artikelöversikt med studiens syfte, 
metod, urval och slutsats, se tabell 3, bilaga II. Artiklarnas resultat sammanfattades och 
kategoriserades i tre områden av stöd: professionellt stöd, stöd i det dagliga livet och stöd 
genom delade upplevelser. Med utgångspunkt från kategorierna skrevs sedan det slutgiltiga 
resultatet. 

 

Resultat  

Professionellt stöd 

Professionellt stöd från vårdpersonal var ett återkommande behov bland patienterna efter en 
hjärtinfarkt. Det förväntades att vårdpersonalen skulle vara tillgänglig och ha kunskap, om 
patienterna som individer såväl som specifik kunskap om hjärtrehabilitering (Wingham, 
Dalal, Sweeney & Evans, 2006). Under sjukhusvistelsen uppfattades vårdpersonalen som 
kompetent och empatisk vilket gjorde att patienterna kände sig väl omhändertagna och trygga 
(Hanssen, Nordrehaug & Hanestad, 2005) och de upplevde att de fick adekvat hjälp med sina 
fysiska problem (Pâquet, Bolduc, Xhignesse & Vanesse, 2005). Överlag kände de sig i bättre 
fysiskt skick efter sjukhusvistelsen än före (Pâquet, et al., 2005).  

Sjuksköterskan värderades högt av patienterna och stod för säkerhet, praktisk hjälp och 
kontinuitet (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008), som ansågs vara viktigt i samband 
med vården (Pâquet, et al., 2005). Patienterna upplevde att det var lätt att ringa till eller få en 
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tid hos sjuksköterskan på vårdcentralen och att tiden de fick tilldelat sig var tillräcklig 
(Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006). Männen såg sjuksköterskor som ett viktigt stöd då de 
upplevdes som empatiska (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007), dock fann de manliga 
patienterna trygghet i att få träffa en läkare (Kristofferzon, et al., 2008) även om det var 
svårare att få en tid hos denne (Hildingh, et al., 2006).  

I de flesta fall fann patienterna den information de fick i relation till den akuta vården och 
behandlingen tillfredsställande (Condon & McCarthy, 2006; Hanssen, et al., 2005). De 
upplevde att tiden som var avsatt för informationen de fick på sjukhuset var tillräcklig och att 
informationen var lätt att ta till sig (Hildingh, et al., 2006). Mestadels var det vårdpersonalen 
som förmedlande informationen till patienterna, dock upplevde kvinnorna att de utöver detta 
även fick information och råd från släktingar, arbetskamrater och andra patienter i samma 
situation. Informationen innehöll vanligtvis fakta om symtom, vanliga psykiska reaktioner, 
sjukdomen i sig, läkemedelsbiverkningar, livsstilsförändringar, hur man kan hantera 
begränsningar och självvård. För patienterna var det viktigt att få informationen både skriftligt 
och muntligt (Kristofferzon, et al., 2007).  

Trots att patienterna i de flesta fall fick sitt behov av informativt stöd tillgodosett uppdagades 
det att de önskade mer information kring emotionella reaktioner, hjärtstatus, behandling, 
rehabilitering och även symtom. Männen uttryckte även en vilja att diskutera sin prognos 
(Kristofferzon, et al., 2008). Patienterna ville ha svar på mer specifika frågor, som oftast tog 
upp vad de själva kunde göra om bröstsmärtorna skulle återvända. Efter informationstillfället 
var de viktigaste att patienterna kände att de hade fått svar på varför de fått en hjärtinfarkt och 
hur de i framtiden skulle kunna göra för att undvika att det hände igen (Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003). Det fanns även önskemål om att få stöd i form av information och råd från 
en dietist (Kristofferzon, et al., 2007; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). 

I flertalet studier framkom det dock brister i det informativa stödet (Kristofferzon, et al., 2007; 
Gregory, Bostock & Backett-Milburn, 2006; Hanssen, et al., 2005). Många upplevde att 
informationen var för allmän och fokuserade på tekniska saker snarare än på konsekvenser 
efter utskrivningen (Kristofferzon, et al., 2007), och även om de värderade den som viktig 
hade de svårt att identifiera det som var viktigt för just dem för att kunna lösa problem de 
upplevde hemma när informationen inte var individualiserad (Hanssen, et al., 2005). 
Patienterna kunde uppleva att de själva var tvungna att ta initiativ för att få den information de 
behövde och att det var svårt att veta vad de skulle fråga om (Kristofferzon, et al., 2007) 
eftersom så mycket hände på en och samma gång att de inte hann tänka efter (Hanssen, et al., 
2005). Vissa kunde bli överväldigade av mängden information (Hanssen, et al., 2005) och 
upplevde det svårt att ta in allt och lägga det på minnet (Gregory, et al., 2006), medan andra 
fann detaljerna intressanta (Hanssen, et al., 2005). 

Det konstaterades att vårdpersonalen inte uppmärksammade patienternas outtalade behov, 
gällande bland annat rehabiliteringen. Patienterna kunde till exempel vara missnöjda med 
rehabiliteringsgruppens sammansättning, eller så hade de inte blivit erbjudna att delta i något 
rehabiliteringsprogram alls. Vidare kunde de outtalade behoven innefatta att de önskade 
tidigarelägga återbesöket, och att de då oftare ville till en läkare. Dessutom upplevde 
patienterna att de inte visste vart de skulle vända sig med eventuella problem (Kristofferzon, 
et al., 2007).  
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Stöd i det dagliga livet 

Stöd i det dagliga livet av den nära familjen var viktigt för hjärtinfarktpatienter i samband 
med rehabilitering (Kristofferzon, et al., 2008; Kristofferzon, et al., 2007; White, Hunter & 
Holttum, 2007; Condon & McCarthy, 2006; Hildingh, et al., 2006; Hanssen, et al., 2005; 
Pâquet, et al., 2005; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). Kvinnor kunde uppleva blotta 
närvaron av familjen som stödjande (White, et al., 2007). Stödet kunde innebära hjälp med 
praktiska saker såsom att utföra aktiviteter i det dagliga livet som att sköta hushåll, trädgård 
och inköp (Kristofferzon, et al., 2007) vilket värderades högt av kvinnor (White, et al., 2007). 
Det praktiska stödet minskade för kvinnor efter utskrivning från sjukhus, medan förhållandet 
för män var det omvända (Baigi, Hildingh, Virdhall & Fridlund, 2008).  

Att drabbas av en hjärtinfarkt upplevdes ofta som en chock (Hutton & Perkins, 2008; 
Gregory, et al., 2006) vilket kunde leda till känslomässiga reaktioner såsom skam, rädsla och 
självförebråelse. Hjärtinfarkten sågs som en varning till förändring av vanor och beteende 
(Ostergaard Jensen & Petersson, 2003) och blev den främsta motivationsfaktorn till att lyssna 
och leva efter råd och göra livsstilsförändringar (Condon & McCarthy, 2006; Gregory, et al., 
2006; Hildingh, et al., 2006). Ett samband uppfattades mellan dåliga vanor och hjärtinfarkten 
och tacksamheten över att ha fått en andra chans blev en motiverande faktor till att göra 
förändringar (Kristofferzon, et al., 2008; Condon & McCarthy, 2006). Hjärtinfarkten gav 
patienterna ett nytt synsätt på livet och gjorde att de värderade arbete och fritid annorlunda 
(Hildingh, et al., 2006).  Stödet från familjen spelade en viktig roll för både män och kvinnor i 
genomförandet av livsstilsförändringar. Kvinnor ansåg det svårt att genomföra 
livsstilsförändringar utan det praktiska och emotionella stödet från familjen (Kristofferzon, et 
al., 2007). Det framkom att familj och vänner gav stöd och uppmuntran vilket ledde till ökat 
självförtroende och utgjorde det mest betydelsefulla emotionella stödet (Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003). För män framstod framförallt partnern som det viktigaste stödet 
(Kristofferzon, et al., 2007) medan kvinnor utöver partnern till större del fick stöd från barn, 
barnbarn, svärsöner/döttrar, syskon och vänner (Kristofferzon, et al., 2008; Kristofferzon, et 
al., 2007; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). Det framkom att familjen var mest 
förstående och hjälpsam den första tiden i rehabiliteringsprocessen (Hildingh, et al., 2006), 
och drog sig därefter gradvis tillbaka när de såg att patientens tillstånd förbättrades. 
Patienterna rapporterade att de kände krav från släktingar som inte förstod att de inte orkade 
som förut (Kristofferzon, et al., 2008). Utöver detta kände kvinnorna även krav från sig själva 
att inte vara till besvär för andra (Kristofferzon, et al., 2008), och de upplevde det jobbigt att 
överlåta ansvaret för hushållsbestyr på andra (Kristofferzon, et al., 2007). Kvinnorna upplevde 
att det normalt sett var de som stöttade andra och kände sig obekväma i den omvända rollen 
(White, et al., 2007).  

Familjens omsorg och stöd värderades högt (Kristofferzon, et al., 2008; Kristofferzon, et al., 
2007; Condon & McCarthy, 2006; Hildingh, et al., 2006; Hanssen, et al., 2005; Pâquet, et al., 
2005; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003) men de känslomässiga konsekvenserna av 
patientens sjukdom kunde ibland vara svåra för anhöriga att bemästra varför patienterna 
kunde känna sig övervakade, överbeskyddade och fast i en sjukroll (Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003). Att patienterna kunde känna sig överbeskyddade av anhöriga var ett 
problem för både män och kvinnor (Kristofferzon, et al., 2007; White, et al., 2007; Condon & 
McCarthy, 2006; Wingham, et al., 2006; Hanssen, et al., 2005; Pâquet, et al., 2005; 
Ostergaard Jensen & Petersson, 2003) och detta påverkade deras rehabilitering negativt då det 
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ledde till ilska och frustration samt till att de hindrades i sina aktiviteter (Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003; Condon & McCarthy, 2006). Frustrationen patienterna kände inför de 
överbeskyddande anhöriga kunde gå så långt att patienten överansträngde sig i protest 
(Condon & McCarthy, 2006). Anledningen till att anhöriga agerade på det här sättet ansågs av 
patienterna vara brist på information från vårdpersonal (Wingham, et al., 2006; Hanssen, et 
al., 2005; Pâquet, et al., 2005).  

Patienterna upplevde problematik med stress och stresshantering i det dagliga livet (Hutton & 
Perkins, 2008; Kristofferzon, et al., 2008; Kristofferzon, et al., 2007; Condon & McCarthy, 
2006; Hildingh, et al., 2006; Pâquet, et al., 2005) och stress påtalades även som en upplevd 
orsak till hjärtinfarkten (Hutton & Perkins, 2008; Condon & McCarthy, 2006; Pâquet, et al., 
2005). Känslorna av stress tillsammans med ångest och oro hade stor inverkan på patienternas 
liv och de fokuserade rehabiliteringen på att lära sig hantera de känslorna. För att lyckas med 
detta efterlystes mer hjälp (Pâquet, et al., 2005). Trots att patienterna upplevde stress som en 
bakomliggande orsak till hjärtinfarkten hade de inga strategier att hantera den i det dagliga 
livet (Condon & McCarthy, 2006).  

 

Stöd genom delade upplevelser 

Stödet genom delade upplevelser och känslor efter hjärtinfarkten som patienterna i 
rehabiliteringsgrupper fick genom att jämföra sig med andra i samma situation gjorde att de 
upplevde en lättnad i att inte vara ensamma (Hildingh, et al., 2006). Patienternas 
förväntningar på hjärtrehabiliteringen var att den skulle hjälpa dem att återfå självförtroendet 
och förändra sin livsstil. För dem var det viktigt att ha inflytande på rehabiliteringen och 
kunna påverka och fatta beslut på egen hand snarare än att någon annan fattade beslut åt dem 
(Wingham, et al., 2006). Ett aktivt deltagande och inflytande över rehabiliteringsprogrammet 
gjorde innehållet mer meningsfullt för patienten (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003).   

Patienterna fann stöd i den gemenskap som uppstod mellan deltagarna i gruppen (Hutton & 
Perkins, 2008; Kristofferzon, et al., 2007). Det framkom att gruppdeltagare i större 
utsträckning lyckades med företagna livsstilsförändringar, som exempelvis rökstopp eller 
ökad fysisk aktivitet, än patienter som valt att inte delta i rehabiliteringsgrupp (Hildingh & 
Fridlund, 2003). Kvinnliga deltagare i rehabiliteringsgrupper hade större sannolikhet att 
bibehålla genomförda livsstilsförändringar, delvis beroende på stöd och uppmuntran från 
andra deltagare (Kristofferzon, et al., 2008), de blev motiverade och uppmuntrade till 
förändring när de såg att det gick bra för de andra i gruppen (White, et al., 2007).  

Medpatienter i en rehabiliteringsgrupp kunde även vara en källa till information 
(Kristofferzon, et al., 2007). Hildingh och Fridlund (2003) visade att patienter som deltagit i 
stödgrupper fick bättre informativt stöd än de som inte gjorde det. Vidare lärde sig deltagare i 
stödgrupper att bättre handskas med upplevda symtom av sjukdomen (Hildingh & Fridlund, 
2003). Stödgrupperna kunde även hjälpa patienterna att hantera stress (Pâquet, et al., 2005).  

Stödgrupp som form passade dock inte alla då vissa föredrog professionellt ledda grupper och 
var motvilliga till att lära sig från medpatienter, medan andra var rädda för att tala med 
främlingar om sig själva (Hildingh & Fridlund, 2003). Patienterna ansåg det svårt att anpassa 
gruppen efter deltagarnas individuella behov (Hutton & Perkins, 2008; White, et al., 2007). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie med syfte att beskriva patienters behov av stöd i samband med 
rehabilitering skrevs enligt Fribergs (2006) modell för litteraturöversikt, vilken anses vara en 
bra metod när syftet är att skapa en överblick över ett specifikt problemområde (Friberg, 
2006). Utifrån syftet valdes en induktiv ansats vilket innebar att materialet analyserades 
förutsättningslöst. 

Systematiska sökningar genomfördes i Cinahl, PubMed, PsycInfo och Academic Search Elite. 
PubMed och Cinahl valdes på grund av att de är inriktade på omvårdnad och medicin. 
PsycInfo är inriktad på psykologi och ansågs tillföra ytterligare en dimension till 
problemområdet. Academic Search Elite är tvärvetenskaplig och valdes som komplement för 
att säkerställa att inga relevanta artiklar hade förbigåtts. Dock gav sökningen inga nya träffar 
och redovisas därför inte i sökhistoriken.  

De inledande sökningarna var snäva och utökades efterhand tills inga ytterligare användbara 
artiklar hittades. Slutligen gjordes fritextsökningar för att fånga upp relevanta artiklar som inte 
kommit fram i de thesaurus-kontrollerade sökningarna. Ingen av databaserna hade ett 
motsvarande begrepp av begreppet behov, varför need* användes tillsammans med social 
support, myocardial infarction och rehabilit* i en fritextsökning i databasen PubMed, vilket 
tillförde fyra resultatartiklar. Motsvarande sökning gjordes i Cinahl men gav inga relevanta 
träffar. Att fyra av resultatartiklarna hittades genom fritextsökning kan ses som en svaghet i 
sökorden, dock ansågs sökorden som användes ändå vara de som var mest relevanta i 
förhållande till syftet. Sökningarna begränsades till artiklar publicerade efter 1999 för att 
erhålla aktuell forskning. Att de artiklar som sedermera inkluderades i urval 2 var publicerade 
mellan 2003- 2008 kan därför ses som en styrka.  

Av de 13 resultatartiklarna var 2 kvantitativa och 11 kvalitativa. Då syftet var att kartlägga 
behov av stöd vid rehabilitering efter en hjärtinfarkt valdes artiklar med utgångspunkt i 
patientens upplevelse av hjärtinfarkt och efterföljande rehabilitering. Dessa studier är i 
huvudsak utförda med kvalitativ ansats vilket förklarar fördelningen av kvalitativa respektive 
kvantitativa artiklar. Att resultatet till stor del bygger på kvalitativa artiklar kan ses som en 
styrka då det innebär att individuella skillnader uppmärksammats. Dock hade resultatet 
möjligen blivit mer generaliserbart vid användande av fler kvantitativa artiklar.  

Enbart europeiska och nordamerikanska artiklar inkluderades, varav 5 var gjorda i Sverige, 
vilket får ses som en styrka för föreliggande litteraturstudie då de speglar svenska patienters 
behov av stöd och därmed kan appliceras på svensk hjärtrehabilitering.  

Målet utifrån syftet var att använda artiklar som belyste patientperspektivet för både män och 
kvinnor. Utöver detta valdes två artiklar som var för sig enbart tog upp manliga respektive 
kvinnliga erfarenheter av hjärtinfarkt. Det fanns bara en artikel som belyste mäns erfarenheter 
av hjärtinfarkt och som motsvarade övriga inklusionskriterier, men ett stort antal artiklar som 
belyste kvinnors erfarenheter. Flera artiklar som tog upp det kvinnliga perspektivet lästes 
igenom och slutligen valdes en ut på kriteriet att den motsvarade den artikel som tog upp det 
manliga perspektivet. Resultatmässigt skilde sig inte den artikel som beskrev kvinnors 
erfarenheter nämnvärt från andra lästa artiklar om kvinnors erfarenheter. Det får ses som en 
svaghet i systematiken i artikelurvalet att ett stort antal artiklar som beskriver det kvinnliga 
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perspektivet uteslutits och endast en inkluderats. Vid inklusion av samtliga dessa artiklar kan 
dock antas att resultatet hade blivit snedvridet och speglat det kvinnliga perspektivet till för 
stor del. De två artiklar som lyfter det manliga respektive kvinnliga perspektivet belyser 
patientperspektivet och får anses vara relevanta för föreliggande litteraturstudies syfte. De 
anses inte ha förändrat det slutgiltiga resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Artiklarna som användes bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 
kvantitativa respektive kvalitativa studier. Tolv av artiklarna erhöll evidensgrad I och en 
evidensgrad II. Att majoriteten av artiklarna bedömdes till grad I kan betraktas som en styrka 
då den vetenskapliga kvaliteten var hög. Artikeln som bedömdes till grad II hade brister i den 
metodologiska redovisningen samt ett litet urval vilket kan förklara den lägre evidensgraden. 
Dock var studien kvalitativ och bedömdes redogöra för patienters subjektiva upplevelser, 
varför den inkluderades i resultatet då den inte ansågs påverka reliabiliteten.  

Elva artiklar i resultatet var kvalitativa med variationer i urvalsantal från 5-53 informanter. Ett 
varierande antal informanter i studierna kan ha påverkat resultatet då studier med få deltagare 
har fått vara lika representativa i resultatet som studier med ett stort antal deltagare. Detta kan 
i sin tur ha lett till att patienters åsikter i studier med få deltagare har fått ett jämförelsevis för 
stort utrymme i förhållande till patienters åsikter i studier med större antal deltagare. Trots ett 
litet urval i vissa kvalitativa studier ansågs dessa ändå vara relevanta och svara mot syftet då 
det var att beskriva patienters subjektiva behov av stöd.  

Två artiklar var kvantitativa och det kan antas att användandet av fler kvantitativa studier 
hade gjort resultatet mer generaliserbart, men eftersom syftet var att beskriva patienters behov 
av stöd kan det anses relevant att till stor del bygga resultatet på kvalitativa studier, som lyfter 
individuella likheter och olikheter. De kvantitativa studierna baserades på frågeformulär som 
skattar socialt nätverk, socialt stöd, känsla av sammanhang (KASAM), livskvalitet och 
depression. Baigi, et al., (2008) använder LSNS-R, MOS och Sense of coherence scale medan 
Hildingh och Fridlund (2003) använder LSQ-32, SNSS och Zung self-rating depression scale. 
Alla använda frågeformulär är väl beprövade och får anses relevanta för studiernas respektive 
syften.  Båda de kvantitativa studierna är uppföljningsstudier. Baigi, et al., (2008) sträcker sig 
över två veckor efter utskrivning och Hildingh och Fridlund (2003) över 12 månader. Att det 
görs en uppföljning anses höja värdet på informationen eftersom variationer över tid fångas 
upp. I två kvalitativa studier (Hutton & Perkins, 2008; White, et al., 2007) gjordes uppföljning 
via telefon för att få deltagarnas synpunkter på analysen, vilket kan anses vara en styrka för 
aktuella artiklars resultat, eftersom det innebär en viss gardering mot feltolkningar av 
intervjuerna. Datan i resultatartiklarna är insamlad mellan två veckor till tre år efter att 
patienten drabbats av hjärtinfarkt. Hur långt patienten kommit i hjärtrehabiliteringen kan 
tänkas påverka hur stödbehovet ser ut. Det går därför inte att utesluta att tidsaspekten har 
påverkat resultatet.  

Fokusgrupper användes för löst strukturerade diskussioner mellan informanterna i Gregory, et 
al. (2005), Hanssen, et al. (2004) och Pâquet, et al. (2004). Denna metod för datainsamling 
kan anses ha både styrkor och svagheter. Diskussioner i grupp kan öppna upp för nya 
infallsvinklar och ge en gemensam syn på ett problem, men gruppen kan även göra att vissa 
individer får svårt att framföra sina egna ståndpunkter.  
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Stöd är ett omfattande begrepp som kan beskrivas i olika dimensioner. Ehnfors, et al. (2000) 
tar upp emotionellt, socialt och praktiskt stöd och menar att det sociala stödet innehåller 
dimensionerna informativt, emotionellt och instrumentellt stöd. Fridlund och Hildingh (2002) 
nämner informativt, materiellt, värderande och emotionellt stöd. Trots i viss mån varierande 
begrepp och dimensioner avses i stort sett samma aspekter av stöd, som därmed kan 
konstateras handla om information, goda relationer och praktisk hjälp.  

Resultatet visar på både likheter och skillnader i det informativa stöd patienterna har tillgång 
till och vilket de efterfrågar. Enligt Kristofferzon, et al. (2007) ville både män och kvinnor 
helst samtala med sjuksköterskan då de ansåg att de hade en bra dialog. Enligt Socialstyrelsen 
(2004) är innehållet i hjärtrehabiliteringsprogrammen varierande, dock brukar fokus ligga på 
information till patienter och anhöriga. Hanssen, et al. (2005) och Condon och McCarthy 
(2006) fann att patienterna var tillfredställda med den information de fick i relation till vården 
och behandlingen i det akuta skedet. I studien av Hildingh, et al. (2006) menade patienterna 
att informationen var lätt att ta till sig och att tiden var tillräcklig. Informationen som 
patienterna fick innehöll vanligtvis fakta om symtom, psykiska reaktioner, allmän information 
om sjukdomen, läkemedelsbiverkningar, livsstilsförändringar och egenvård (Kristofferzon, et 
al., 2007). Däremot framkom det i studien av Kristofferzon, et al. (2008) att patienterna 
saknade tillräcklig information om emotionella reaktioner, hjärtstatus, behandling, 
rehabilitering och även symtom. Ostergaard Jensen och Petersson (2003) fann dessutom att 
patienterna önskade ha svar på mer specifika frågor om hur de själva kunde hantera eventuella 
framtida bröstsmärtor. Liknande resultat framkom i studien av Astin, Closs, McLenachan, 
Hunter och Priestley (2008) i vilken patienterna önskade få information om att leva med och 
klara av risken av återfall, hur de skulle lyckas med livsstilsförändringar och hantera fysiska 
begränsningar samt om hjärtmuskelskada och dess följder. Dessutom tryckte patienterna på 
vikten av att informationen skulle vara uppriktigt och inte fördömande. Kristofferzon, et al. 
(2007) och Hanssen, et al. (2005) identifierade att bristen på individualiserad information var 
ett problem för patienterna efter utskrivning. I studien av Kristofferzon, et al. (2007) 
framhävde patienterna betydelsen av att informationen gavs både muntligt och skriftligt. 
Utöver muntlig och skriftlig information fann Astin, et al. (2008) att patienterna uppskattade 
komplementära undervisningsmetoder såsom informationsvideor, användandet av 
demonstrationsmodeller och för yngre patienter skulle Internet kunna utgöra ett läromedel. 

Enligt Schenck-Gustafsson (2004) tas ingen hänsyn till eventuella skillnader mellan män och 
kvinnor inom hjärtrehabiliteringen, dock menar Morèn Hybbinette (2004) att sådana 
skillnader existerar i form av olika behov i samband med rehabiliteringen. I föreliggande 
litteraturstudie har inga direkta könsskillnader avseende vilket informativt stöd patienterna 
efterfrågade framträtt, snarare ses individuella variationer angående vad informationen borde 
innehålla. Mot denna bakgrund är det viktigt att informationen anpassas så att patienten kan 
implementera den i sitt eget liv, vilket resultat tyder på att det inte alltid görs.  

Ett genomgående problem bland patienterna var att de kände sig överbeskyddade av sina 
anhöriga (Kristofferzon, et al., 2007; White, et al., 2007; Condon & McCarthy, 2006; 
Wingham, et al., 2006; Hanssen, et al., 2005; Pâquet, et al., 2005; Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003). Detta kunde enligt Ostergaard Jensen och Petersson (2003) och Condon och 
McCarthy (2006) påverka rehabiliteringen negativt eftersom det ledde till ilska och frustration 
och begränsning i aktiviteter. Enligt informanterna i Wingham, et al. (2006), Pâquet, et al. 
(2005) och Hanssen, et al. (2005) studier troddes detta grundas i brist på informationen till de 
anhöriga. Detta bekräftas av Stewart, Davidson, Meade, Hirth och Makrides (2000) som 
också visar på att patienter upplever överbeskyddande anhöriga som ett problem och att 
anhörigas informationsbehov inte tillgodoses. I studien av Kristofferzon, et al. (2008) 
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upplevde patienterna att anhörigas brist på kunskap om sjukdomen gjorde att de ställde för 
höga krav på dem. Med detta som bakgrund kan antas att anhörigas informationsbehov inte 
tillgodoses. För att uppnå en balans mellan överbeskyddande och för högt ställda krav och 
därmed främja patientens tillfrisknande krävs att det informativa stödet till anhöriga utökas. 
Ehnfors, et al. (2000)  menar att sjuksköterskan kan fungera som patientens språkrör i kontakt 
med anhöriga. 

I studien av Kristofferzon, et al. (2007) påtalade patienterna att vårdpersonalen brast i att 
uppmärksamma deras så kallade outtalade behov, vilka kunde innefatta problematik med 
rehabiliteringen eller önskemål om återbesöken. Patienterna upplevde dessutom att de inte 
visste vart de skulle vända sig om de fick problem. Att patienterna inte kände sig trygga nog 
att verbalisera sina behov visar på vikten av att vårdpersonalen är lyhörd och främjar ett öppet 
klimat där patienterna känner att de vågar ställa frågor om och ha synpunkter på sin vård och 
rehabilitering. 

Stress och stresshantering påtalades av patienterna som ett otillfredsställt behov i flertalet 
studier (Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon, et al., 2008; Kristofferzon, et al., 2007; 
Condon & McCarthy, 2006; Hildingh, et al., 2006; Pâquet, et al., 2005). Enligt Pâquet, et al. 
(2005) ansågs oro, ångest och stress vara det som hade mest inverkan på patienternas liv, 
rehabiliteringen gick enligt informanterna ut på att lära sig att hantera de känslorna och de 
uttryckte ett behov av mer hjälp på det området. Även Condon och McCarthy (2006) 
identifierade en problematik på området då informanterna menade att de inte hade strategier 
för att hantera stressen i dagliga livet. Enligt Socialstyrelsen (2004) finns 
stresshanteringsgrupper i ett varierande utbud i olika landsting. Wieslander och Fridlund 
(2001) skriver att den del av hjärtrehabiliteringen som utvecklats mest under en 5-årsperiod 
mellan 1993-1998 är utbildning om stress och stresshantering. Resultatartiklarna i 
föreliggande litteraturstudie är publicerade 2004-2008 vilket tyder på att det fortfarande finns 
brister på denna punkt. Griffiths, Camic och Hutton (2009) fann att mindfullness-baserad 
kognitiv terapi gjorde att patienterna fick en ökad medvetenhet om sina känslor och synen på 
sig själv och omvärlden vilket ledde till att de upplevde minskad stress. Resultatet i 
föreliggande litteraturstudie tyder på att det bör läggas mer vikt på stresshantering i 
rehabiliteringen. I linje med Griffiths, et al. (2009) kan mindfullness-baserad kognitiv terapi 
tänkas vara en användbar metod i svensk hjärtrehabilitering för att bättre möta patienternas 
behov vid stress och stresshantering. 

Den positiva effekten av stöd- och rehabiliteringsgrupper framkom i flertalet studier (Hutton 
& Perkins, 2008; Kristofferzon, et al., 2008; Kristofferzon, et al., 2007; Hildingh, et al., 2006; 
Paquet, et al., 2005; Hildingh & Fridlund, 2003). I studien av Tod (2008) konstaterades att en 
hjärtinfarkt kan påverka hela den drabbades situation, med effekter på personligheten, 
känslolivet, livsstilen och relationerna. Enligt Steen Isaksen och Gjengedal (2006) var det 
betydelsefullt för både män och kvinnor att få tala om sina sjukdomsupplevelser och även i 
studien av Hildingh, et al. (2006) poängterades att gemenskapen och det ömsesidiga stödet i 
rehabiliteringsgruppen var viktigt för patienterna. Att andra patienter kan fungera som en 
källa till kunskap, och även ge uppmuntran, hopp och motivation fastslogs av Steen Isaksen 
och Gjengedal (2006) och liknande resultat fann Hildingh och Fridlund (2003) och 
Kristofferzon, et al. (2008) som menade att stödgrupperna bidrog till mer framgång i 
företagna livsstilsförändringar och bibehållandet av dessa. Hildingh och Fridlund (2003) visar 
dock också att stödgrupper som form inte passar alla då vissa kan vara motvilliga att öppna 
sig för främlingar. Liknande resultat fann Hutton och Perkins (2008) och White, et al. (2007) 
som menade att det var svårt att anpassa en grupp efter deltagarnas individuella behov. 
Stewart, Davidson, Meade, Hirth och Weld-Viscount (2001) menar att gruppens 
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sammansättning påverkar dess funktion och att en grupp där deltagarna har liknande 
erfarenheter har bättre förutsättningar för optimalt resultat. Följaktligen finns det anledning att 
i möjligaste mån anpassa rehabiliterings- och stödgrupper efter deltagarnas bakgrund för att 
dessa ska fungera optimalt och ge möjlighet till stöd genom delade upplevelser.  

 

Konklusion 

Föreliggande litteraturstudie visar att det ofta upplevs som en chock för patienter att drabbas 
av hjärtinfarkt, men att den också kan verka motiverande till att genomföra 
livsstilsförändringar. I efterförloppet har patienterna ett varierande behov av professionellt 
stöd, stöd i det dagliga livet och stöd genom delade upplevelser. Patienterna är väsentligen 
nöjda med det informativa stöd de får från vårdpersonalen, men önskar mer individanpassad 
information för att lättare kunna använda den i sitt dagliga liv. Stödet från familjen spelar en 
viktig roll för patienterna i genomförandet av livsstilsförändringar, och det påverkar 
rehabiliteringen negativt om anhöriga ställer för höga krav eller om de agerar 
överbeskyddande. Detta problem tros enligt patienterna kunna avhjälpas med utökad 
anhöriginformation. Det finns också en problematik med stress och stresshantering i det 
dagliga livet som patienterna inte upplever att de har strategier att hantera. Patienter finner 
stöd i den gemenskap som uppstår mellan deltagare i en rehabiliteringsgrupp eller stödgrupp 
och deltagare i dessa grupper lyckas i större utsträckning med företagna livsstilsförändringar. 
Det råder dock uppfattningar om att det är svårt att anpassa gruppen efter deltagares 
individuella behov.  

 

Implikation 

Uppbyggnaden av rehabiliteringsverksamheten för patienter med hjärtinfarkt är inte strikt 
reglerad från Socialstyrelsens sida, och den rehabilitering som erbjuds kan skilja sig åt mellan 
olika sjukhus. Patienter har olika bakomliggande förutsättningar att hantera 
sjukdomsupplevelsen, och det sociala nätverket som omger patienterna kan också variera från 
individ till individ. För att erbjuda varje patient optimala rehabiliteringsmöjligheter krävs att 
sjukvården tar hänsyn till varje enskild patient, och inom ramen för de riktlinjer och 
möjligheter som finns individanpassa hela rehabiliteringsprocessen. Mot bakgrund av 
föreliggande litteraturstudie skulle det kunna innebära att den information som ges anpassas 
efter patientens individuella levnadsförhållanden och att anhöriga involveras i utbildningen. 
Detta för att möjliggöra för patienten att implementera informationen i sitt liv och motverka 
att patienten utsätts för högt ställda krav eller överbeskyddande attityder från sina närstående. 
Sjukvården bör vara lyhörd för individuella och eventuellt outtalade behov hos patienten samt 
verka för ett öppet klimat mellan patient och vårdare. Vidare förefaller det finnas ett behov av 
utökade insatser i stresshantering. 

Stöd- och rehabiliteringsgrupper är ett effektivt och uppskattat inslag i verksamheten och har 
visat sig ha goda effekter på rehabiliteringen. Anledning finns att starkt rekommendera detta 
för patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Dagens stöd- och rehabiliteringsgrupper skulle 
dock i större utsträckning kunna anpassas efter deltagarnas bakgrund eller mål med 
rehabiliteringen och på så sätt ge ytterligare utökade möjligheter till stöd genom delade 
upplevelser.  
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Ett förslag till vidare forskning inom stöd och rehabilitering efter hjärtinfarkt är att undersöka 
hur rehabiliterings- respektive stödgrupper optimalt kan anpassas efter deltagarnas olika 
behov och att se på vilka typer av grupper som genererar bäst resultat. Deltagarna grupperas 
efter kön, ålder eller rehabilitering till arbetsliv eller ett aktivt dagligt liv. Det finns en mängd 
ny forskning kring kvinnors upplevelser och behov i samband med hjärtrehabilitering, men 
det finns sparsamt med aktuell forskning på respektive ämnen ur männens perspektiv. 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är då att studera mäns behov av stöd i samband 
med rehabilitering efter hjärtinfarkt.  
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Tabell 2. Sökhistorik.                                                                                                 Bilaga I:1 

Databas  Datum  Sökord  Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstrakt  

Urval 
1 

Urval 
2 

Cinahl  091120 MM+ Support, Psychosocial (Mesh)  
AND 
MM+ Rehabilitation, Cardiac (Mesh) 
AND  
MM+ Myocardial Infarction (Mesh) 
Limits: published from 1999 to present, 
research article, English 

2 2 2 0 

Cinahl  091120 MM+ Rehabilitation, Cardiac  
AND  
MM+ Support, Psychosocial  
Limits: published from 1999 to present, 
research article, English 

17 17 2 0 

Cinahl  091120 MM Myocardial Infarction+/Rehabilitation 
AND 
MM Support+, Psychosocial 
Limits: published from 1999 to present, 
research article, English 

5 5 3 0 

Cinahl  091120 MH Myocardial Infarction + 
AND  
MH Support, Psychosocial+ 
AND 
MH Rehabilitation, cardiac+ 
Limits: published from 1999 to present, 
research article, English 

17 12 3 2 

PubMed  091120 Myocardial Infarction/Rehabilitation [Majr] 
AND 
Social Support [Majr] 
Limits: published 1999 to present, only items 
with abstract, English 

11 11 4 1 

PubMed 091120 Myocardial Infraction [Major] 
AND  
Social Support [Mesh] 
AND  
Rehabilitation [Mesh] 
Limits: published 1999 to present, only items with 
abstract, English 

17 17 6 4 

PubMed 091120 social support (fritext) 
AND 
myocardial infarction (fritext) 
AND 
rehabilit*(fritext) 
AND 
need* (fritext) 
Limits: published 1999 to present, only items with 
abstract,  English 

46 12 6 4 
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Tabell 3. Artikelöversikt.                                                                                                                                                                            Bilaga II:1                                                               
Publikationsår 
Land 

Författare  Titel  Syfte  Metod  
Urval  

Slutsats  Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Sverige 

Baigi, A., 
Hildingh, C., 
Virdhall, H., & 
Fridlund, B. 

Sense of coherence 
as well as social 
support and network 
as perceived by 
patients with a 
suspected or 
manifest myocardial 
infarction: a short-
term follow-up study 

Att jämföra patienter 
med ischemisk 
hjärtsjukdom och 
kontrollera huruvida 
ålder, kön, utbildning 
och civilstatus 
påverkar känsla av 
sammanhang, socialt 
stöd och nätverk vid 
utskrivning från 
sjukhus och två 
veckor senare. 

En kvantitativ studie med ett 
konsekutivt urval som 246 av 
300 patienter med misstänkt 
eller diagnostiserad hjärtinfarkt 
fullföljde. Patienterna besvarade 
LSNS-R (socialt nätverk), MOS 
(socialt stöd) och Sense of 
coherence scale (att förstå sitt liv 
som hanterbart, begripligt och 
meningsfullt). Dessa 
frågeformulär besvarades på 
hjärtavdelningen och två veckor 
efter utskrivning och 
analyserades i relation till 
sociodemografiska variabler. 
 

Studien visade att 
sociodemografiska faktorer 
inte påverkar patientens 
känsla av sammanhang. Det 
praktiska stödet sågs öka 
hos män men minska hos 
kvinnor efter utskrivning. 
Nätverket runt patienten 
ökade både hos män och 
kvinnor, oavsett 
utbildningsnivå mest 
signifikant hos patienter 
över 65 år.  

Grad I 

2006 
Irland 

Condon, C., & 
McCarthy, G. 

Lifestyle changes 
following acute 
myocardial 
infarction: patients 
perspectives 

Att undersöka hur 
livsstilsförändringar 
efter hjärtinfarkt 
upplevs ur ett 
patientperspektiv. 

En kvalitativ studie med 
konsekutivt utvalda patienter 
som haft sin första hjärtinfarkt. 
10 av 15 patienter utvalda 
djupintervjuades 
semistrukturerat sex veckor efter 
utskrivning angående deras 
upplevelse av att genomföra 
livsstilsförändringar. 
Intervjuerna spelades in på 
ljudband och fältanteckningar 
gjordes under tiden. Datan 
transkriberades och analyserades 
med tematisk analys 

Studien visade att 
patienterna vid sex veckor 
efter utskrivning från 
sjukhus var motiverade 
men hade svårt att 
genomföra för många 
livsstilsförändringar på 
samma gång. Deltagarna 
hade framförallt problem 
med stresshantering och att 
sluta röka. De var nöjda 
med den hjälp de fick i 
form av information och 
svar på frågor, men saknade 
ytterligare stöd i sina 
försök.  

Grad I 
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Publikationsår 
Land 

Författare  Titel  Syfte  Metod  
Urval  

Slutsats  Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Storbritannien 

Gregory, S., 
Bostock, Y., & 
Backett- Milburn, K. 

Recovering 
from a heart 
attack: a 
qualitative study 
into lay 
experiences and 
the struggle to 
make lifestyle 
changes 

Att identifiera 
människors åsikter 
och upplevelser efter 
hjärtinfarkt, med 
fokus på vad som 
underlättar eller 
försvårar att göra 
rekommenderade 
livsstilsförändringar 
samt att bibehålla 
dessa.   
 

En kvalitativ studie i vilken 53 
patienter som drabbats av hjärtinfarkt 
2-3 år tidigare deltog. Löst 
strukturerade diskussioner fördes 
rörande deltagarnas upplevelser av 
tillfrisknande och rekommendationer 
om fysisk aktivitet och diet 
genomfördes i fokusgrupper. Fem 
grupper bestod av enbart män, två av 
enbart kvinnor och två av både kvinnor 
och män. För att kompensera det 
kvinnliga underskottet gjordes även tre 
enskilda intervjuer med kvinnor. 
Diskussionerna spelades in och 
transkriberades varpå de analyserades 
utifrån Grounded Theory. 

Studien visade att patienter 
med hjärtinfarkt efterfrågar 
mer stöd samt en långsiktig 
och fortlöpande övervakning. 
Somliga önskar att få detta 
genom en regelbunden 
eventuellt informell 
vårdkontakt, andra via 
emotionellt stöd av människor 
i samma situation. Långsiktig 
kontinuerlig stödjande kontakt 
ansågs underlätta processen att 
gå vidare, samtidigt kunde det 
påverka förmågan att 
genomföra och bibehålla 
livsstilsförändringarna som 
rekommenderats.  
 

Grad I 

2004 
Norge  

Hanssen, T.A., 
Nordrehaug, J.E., & 
Hanestad, B. R. 

A qualitative 
study of the 
information 
needs of acute 
myocardial 
infarction 
patients, and 
their preferences 
for follow-up 
contact after 
discharge 

Att utforska 
patienters 
informationsbehov 
efter hjärtinfarkt 
samt vilken typ av 
uppföljning och 
kontakt de önskar 
efter utskrivning. 
 

En kvalitativ studie i vilken 14 av 46 
tillfrågade patienter med hjärtinfarkt 
deltog. Semistrukturerade diskussioner 
fördes rörande patienternas upplevelser 
av utbildning/information under 
sjukhusvistelsen, tiden efter 
sjukhusvistelsen och deras åsikter om 
uppföljning efter utskrivningen 
genomfördes i fokusgrupper. Data 
spelades in, transkriberades och 
analyserades fortlöpande med 
innehållsanalys (som beskriven av 
Knodel) 
 

Studien visade att patienterna 
var nöjda med informationen 
de fått men upplevde den 
allmän och tekniskt fokuserad. 
De fann det svårt att använda 
informationen i livet efter 
utskrivning och saknade någon 
att fråga. Vad gäller 
uppföljning och kontakt efter 
utskrivning önskade deltagarna 
i studien framförallt en öppen 
telefonlinje. 

Grad I 
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Publikationsår 
Land 

Författare  Titel  Syfte  Metod  
Urval  

Slutsats  Vetenskaplig 
kvalitet 

2006  
Sverige 

Hildingh, C., 
Fridlund, B., & 
Lidell, E. 

Access to the 
world after 
myocardial 
infarction: 
Experiences of the 
recovery process 
 

Att belysa 
patienternas 
upplevelse av 
återhämtning efter 
hjärtinfarkt. 
 

En kvalitativ studie där 16 av 16 
tillfrågade patienter med 
hjärtinfarkt ur ett strategiskt urval 
intervjuades åtta till nio månader 
efter hjärtinfarkten angående deras 
upplevelser av återhämtning efter 
hjärtinfarkt. Intervjuerna spelades 
in på ljudband och 
transkriberades. Datan 
analyserades med tematisk 
innehållsanalys.  
 

Studien visade att 
återhämtningsprocessen 
påverkades av vilken 
tillgång till olika typer av 
stöd som fanns, hur 
patientens fysiska och 
psykiska status såg ut och 
hur patienten lyckades 
orientera sig i sin nya 
situation.  

Grad I 

2003 
Sverige  

Hildingh, C., & 
Fridlund, B. 
 

Participation in 
peer support 
groups after a 
cardiac event: a 
12- month follow-
up 

Att avseende 
självskattad hälsa, 
livssituation, socialt 
stöd, klinisk data, 
återinläggning på 
sjukhus och dödlighet 
jämföra patienter 
med hjärtinfarkt som 
valt att delta i 
stödgrupp med 
patienter som valt att 
inte göra det.  
 

En kvantitativ, icke-randomiserad 
jämförelsestudie vilken 184 av 
220 patienter med hjärtinfarkt 
fullföljde. 59 patienter i 
stödgrupper jämfördes med 125 
patienter som inte deltog i 
stödgrupper avseende kliniska 
data (blodvärden, blodtryck, 
BMI), LSQ-32 (life-satisfaction), 
SNSS (socialt nätverk och stöd) 
och Zung self-rating depression 
scale (självskattad depression). 
Data samlades in två veckor, tre 
månader och ett år efter 
utskrivning och bearbetades 
deskriptivt. 
 

Studien visade att 
stödgrupper kan ha 
positiv effekt på såväl 
fysisk som psykisk hälsa. 
Patienter som deltagit i 
stödgrupper fick mer 
socialt stöd, ökade sin 
fysiska aktivitet och var 
mer benägna att sluta 
röka. 

Grad I 
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Urval  

Slutsats  Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Storbritannien 

Hutton, J.M., &  
Perkins, S.J. 
 

A qualitative 
study of men’s 
experience of 
myocardial 
infarction 
 

Att beskriva mäns 
upplevelse av 
hjärtinfarkt och 
hjärtrehabilitering 

En kvalitativ studie i vilken tio 
män intervjuades semistrukturerat 
angående sin hjärtinfarkt och 
vilka följder den haft i deras liv. 
Datan spelades in, transkriberades 
och analyserades med tolkande 
fenomenologisk analys. Efter två 
månader gjordes en 
uppföljningsintervju via telefon 
för att upptäcka eventuella 
förändringar.  
 

Studien visade att män 
överlag var nöjda med 
hjärtrehabiliteringen som gav 
dem förståelse för och 
motivation att göra 
rekommenderade 
livsstilsförändringar. De 
uppskattade gemenskapen i 
rehabiliteringsgruppen och 
det fokus som idag  ligger på 
utbildning och 
livsstilsförändringar passar 
män bra utifrån deras 
sjukdomssyn. 
 

Grad I 

2008 
Sverige 

Kristofferzon, M-L., 
Löfmark, R., & 
Carlsson, M 

Managing 
consequences 
and finding 
hope – 
experiences of 
Swedish women 
and men 4-6 
months after 
myocardial 
infarction 

Att beskriva 
upplevelser av det 
dagliga livet samt 
förväntingar på 
framtiden hos 
patienter med 
hjärtinfarkt 4-6 
månader efter 
hjärtinfarkten. 
 
 

En kvalitativ studie i vilken 
semistrukturerade intervjuer 
gjordes med 39 av 40 tillfrågade 
patienter med hjärtinfarkt från ett 
konsekutivt urval. Intervjuerna 
avsåg rehabilitering, 
hälsoproblem, familj, arbete, 
problem och orosmoment samt 
förväntningar på den närmaste 
framtiden. Intervjuerna spelades 
in på ljudband och 
transkriberades. Datan 
analyserades med 
innehållsannalys.  
 

Studien visade att patienter 
med hjärtinfarkt strävar efter 
att kunna hantera fysiska, 
psykiska och praktiska 
konsekvenser av sjukdomen 
samt försöker finna en 
mening med det som hänt 
efter att de fått en 
hjärtinfarkt. 4-6 månader 
efter infarkten hade de flesta 
funnit en ny balans i livet, 
men vissa kunde fortfarande 
behöva mer hjälp och stöd.  

Grad I 
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Författare  Titel  Syfte  Metod  
Urval  

Slutsats  Vetenskaplig 
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2007 
Sverige  

Kristofferzon, M.L., 
Löfmark, R., & 
Carlsson, M. 
 

Striving for balance 
in daily life: 
experiences of 
Swedish women 
and men shortly 
after a myocardial 
infarction 
 

Att beskriva hur 
män och kvinnor 
hanterar problem 
och vilket stöd de 
har i sin 
omgivning i det 
dagliga livet 
under de första 4- 
6 månaderna efter 
en hjärtinfarkt.   

En kvalitativ studie med 
deskriptiv och retrospektiv 
design i vilken 39 patienter 
med hjärtinfarkt intervjuades 
semistrukturerat. Frågorna 
handlade om vilka problem de 
upplevt, hur de hanterat dem 
samt vilken typ av stöd de 
erhållit eller saknat. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys.  
 

Studien visade att tiden efter en 
hjärtinfarkt handlar om att 
försöka finna balans i det 
dagliga livet. Utgången kunde 
bero på vilken trygghet de 
upplevde,  
hur tydliga de var när de 
förmedlade sina behov och hur 
uppmärksam deras omgivning 
var på outtalade behov.  
 

Grad I 

2003 
Danmark 
 

Ostergaard Jensen, B., & 
Petersson, K. 
 

The illness 
experience of 
patients after a first 
time myocardial 
infarction 
 

Att undersöka hur 
patienter med 
hjärtinfarkt 
upplever sin 
sjukdom, 
livssituation och 
återhämtning 
samt hur dessa 
upplevelser 
förändras över tid.  
 

En kvalitativ studie i vilken 30 
av 32 konsekutivt utvalda 
patienter med hjärtinfarkt 
intervjuades semistrukturerat 
angående deras 
sjukdomsupplevelse andra 
eller tredje dagen på 
avdelningen. 23 av dem 
intervjuades sedan igen efter 
17 veckor angående deras 
rehabilitering. The perception 
model användes som teoretisk 
ram. Intervjuerna spelades in 
på ljudband, materialet 
transkriberades och 
analyserades med 
innehållsanalys. 

Studien visade att 
symtomupplevelse, rädsla, hopp, 
osäkerhet och behov av 
rådgivning och stöd alla är 
hörnstenar i patientens 
sjukdomsupplevelse och måste 
beaktas när rehabiliteringen 
planeras. För att lyckas med 
rehabiliteringen måste patienten 
förstå innehållet och kunna 
relatera det till sig själv.  I 
rehabiliteringen behövs därför 
ett holistiskt synsätt och en 
förståelse för att standardiserade 
undervisningsmetoder inte alltid 
passar individuella olikheter 

Grad I 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt.                                                                                                                                                                            Bilaga II:6                                                               
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Författare  Titel  Syfte  Metod  
Urval  

Slutsats  Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Kanada  
 

Pâquet, M., 
Bolduc, N., 
Xhignesse, M., & 
Vanasse, A. 

Re-engineering 
cardiac 
rehabilitation 
programmes: 
considering the 
patient’s point 
of view 
 

Att beskriva patienter 
med koronar hjärtsjukdom 
avseende deras upplevelse 
av de tre första månaderna 
efter sjukhusvistelsen 
avseende skillnader i 
vilka behov de upplever 
sig ha och vilket stöd de 
får under rehabiliteringen, 
med avsikt att utveckla en 
preliminär modell för ett 
hjärtrehabiliteringsprogra
m med hänsyn tagen till 
patientens situation.  
 

En kvalitativ studie med 
konsekutivt randomiserat urval 
av patienter med koronar 
hjärtsjukdom. 20 av 30 
tillfrågade deltagare bildade tre 
fokusgrupper i vilka 
gemensamma erfarenheter av 
faktorer som underlättar eller 
försvårar effektiv 
rehabilitering diskuterades 
under ledning av en kompetent 
person. Diskussionerna 
spelades in, transkriberades 
och analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
 

Resultatet tyder på att 
rehabiliteringsprogram
men bör bygga på ett 
holistiskt synsätt och 
inte enbart på enskilda 
gruppsammankomster 
med fokus på 
livsstilsförändringar.   

Grad I 

2007 
Storbritannien 

White, J., 
Hunter, M., & 
Holttum, S. 

How do women 
experience 
myocardial 
infarction? A 
qualitative 
exploration of 
illness 
perceptions, 
adjustment and 
coping 

Att undersöka kvinnors 
upplevelser av hjärtinfarkt 
och dess följder. 

En kvalitativ studie i vilken 
fem av sju kvinnor 
intervjuades semistrukturerat 
inom sex månader efter att de 
drabbats av hjärtinfarkt 
angående sjukdomen och dess 
följder. Två månader senare 
gjordes en uppföljande 
telefonintervju för att få 
kvinnornas kommentarer på 
analysen. Intervjuerna spelades 
in på ljudband, transkriberades 
och analyserades med tolkande 
fenomenologisk analys. 
 

Studien visade att 
hjärtinfarkten hade 
psykiska, fysiska och 
sociala effekter på 
kvinnornas liv som de 
försökte hantera själva 
och med hjälp av stöd 
från andra. Det fanns 
individuella skillnader 
i vilket stöd kvinnorna 
efterfrågade och hade 
tillgång till. 
Hjärtrehabilitering i 
grupp uppskattades av 
vissa men inte av alla. 

Grad II 
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Publikationsår 
Land 

Författare  Titel  Syfte  Metod  
Urval  

Slutsats  Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Storbritannien 

Wingham, J., 
Dalal, M. H., 
Sweeney, G. K., & 
Evans, H. P. 
 

Listening to 
patients: choice 
in cardiac 
rehabilitation 
 

Att undersöka 
patienters upplevelse 
av hjärtinfarkt samt 
vilka påverkande 
faktorer som finns för 
huruvida de väljer 
sjukhus- eller 
hembaserad 
hjärtrehabilitering. 

En kvalitativ studie med 
konsekutivt urval. 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
med 17 patienter 
angående deras 
upplevelse av hjärtinfarkt, 
syn på hjärtrehabilitering 
och vad som påverkade 
deras val av 
rehabiliteringsform. 
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och 
analyserades med 
tolkande fenomenologisk 
analys. 

Studien visade att 
hjärtinfarkten kunde väcka 
en existentiell ångest, ge 
självförtroendeförlust samt 
behov av vägledning och 
professionellt stöd. Val av 
hjärtrehabiliteringsform 
kunde bero på huruvida de 
önskade övervakning vid 
fysisk aktivitet, hur de 
skattade sin självdisciplin, 
om de uppskattade eller 
ogillade gruppaktiviteter och 
hur sjukhusbaserad 
rehabilitering passade in i 
deras liv. 
 

Grad I 

 
 


