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Sammanfattning I Sverige har antalet människor som drabbas av hjärtinfarkt 

minskat samtidigt som överlevnaden bland de drabbade har 

ökat. Att hjärtinfarkter minskat beror bland annat på att vi 

lever mer hälsosamt. Trots mer hälsosam livsstil är det 

livsstilsfaktorer som är förändringsbara som är den största 

orsaken till hjärtinfarkt idag. Under sjukdomsförloppet 

genomgår patienten en kris och svårigheten är att hitta 

motivation till varaktiga livsstilsförändringar. Syftet med 

studien var att belysa faktorer som kan påverka patienters 

möjlighet till livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Till 

litteraturstudien valdes 15 vetenskapliga artiklar och utifrån 

deras resultat framkom fyra kategorier; sociala, fysiska, 

kognitiva och emotionella faktorer. Resultatet visade bland 

annat att socialt stöd i samband med livsstilsförändringar var 

viktigt för patienten, men kunde även försvåra. Även de 

andra kategorierna innehöll faktorer som försvårade 

respektive underlättade livsstilsförändringar för patienten. 

Ett av de viktigaste fynden visade sig vara behovet av 

individuellt utvecklat stöd för patienten. Kunskap om 

personliga riskfaktorer, delaktighet och förståelse för det 

egna ansvaret ökade motivationen. Framtida forskning om 

livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt bör fokusera på 

beteendevetenskap inom stress och hjärtrehabilitering. 

Varaktighet av livsstilsförändringar och kvinnors syn på 

behov av förändring är också värt att undersöka.  
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Abstract The numbers of people in Sweden suffering from heart 

attacks have diminished, while the survival rate among those 

affected has increased. The reason why heart attacks reduced 

is partly because we live more healthily. Despite a healthier 

lifestyle, the major causes of heart attacks today are lifestyle 

factors that are changeable. During the course of the disease, 

the patient undergoes a crisis and the difficulty is to find the 

motivation for long-term lifestyle changes. The purpose of 

this study was to elucidate factors that may affect patient’s 

ability to make lifestyle changes after a myocardial 

infarction. For the study 15 scientific articles were selected. 

The result revealed four categories: social, physical, 

cognitive and emotional factors. Social support was showed 

to be important in connection with lifestyle changes but can 

also constrain. The other categories also contain factors that 

impede and facilitate lifestyle changes for the patient. One of 

the most important findings in the result proved to be the 

need for individually designed support for the patient. 

Knowledge of personal risk factors, participation and 

understanding of their responsibilities increased motivation. 

Future research on the topic lifestyle changes after 

myocardial infarction should include behavioral, cardiac 

rehabilitation, stress and women’s views on the need for 

lifestyle change. 
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Inledning 

Media uppmanar idag till att motionera, leva sunt och gå ner i vikt. Många har blivit 

medvetna om de hälsorisker som finns. Medellivslängden i Sverige ökar och den 

främsta orsaken är att allt färre insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar och bland dem som 

drabbats har dödligheten kraftigt minskat (Socialstyrelsen, 2009).  Trots det är det 

fortfarande många som insjuknar i sjukdom som är relaterade till riskfaktorer av olika 

slag. Cirka 90 % av hjärtinfarkterna kan kopplas till påverkbara riskfaktorer (Anand, 

o.a., 2008).  

För patienter som drabbas av en hjärtinfarkt är insikten att de varit nära döden många 

gånger skrämmande och tillvaron upplevs osäker. Då behandlingarna ständigt förbättras 

blir vårdtiderna allt kortare. Detta gör att patienterna får kort tid på sig att förbereda sig 

till ett på många sätt nytt liv. Förutom att hantera den krisreaktion som uppstår krävs det 

livslång medicinering och livsstilsförändringar för att minska risken för nya symtom. 

Förändring av livsstil är en komplex uppgift. Att dessutom göra det mitt i en kris är inte 

helt enkelt. En hel del lyckas men det är också många som inte blir lika framgångsrika i 

sina förändringar. En svensk studie visar att mellan 25-30 % av patienterna inte har 

lyckats sluta röka vid tiden för första läkarbesöket efter sin hjärtinfarkt (Arnetz, o.a., 

2010). Det är dessutom en hel del variationer i landet. 

Enligt Hälso och Sjukvårdslagen [HSL], § 2 (SFS, 1982:763) är det sjuksköterskans 

ansvar att arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Enligt Socialstyrelsen (2005) 

skall den legitimerade sjuksköterskan kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker 

och vid behov kunna motivera till förändrad livsstil. Sjuksköterskan skall också kunna 

undervisa och stötta patienter och närstående i syfte att främja hälsa och förhindra 

ohälsa. 

Bakgrund 

Hälsa 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder (WHO, 1948). När den här 

definitionen från WHO kom var den på många sätt revolutionerande. Många ansåg vid 

den tiden att hälsa var motsatsen till sjukdom. Fortfarande på 1950 och 60 – talen lyste 

detta igenom bland annat i Henderssons och Abdellahs omvårdnadsteorier menar Rooke 

(1991). Senare konstaterade bland annat Travelbee (1977, citerad av Rooke, 1991) att 

människan kan uppleva ohälsa utan att vara sjuk. Detta bekräftades av Katie Eriksson 

(1989, citerad av Rooke, 1991) som menar att hälsa är en rörelse, en process som står i 

relation till begreppen tro, hopp och kärlek. Även på senare tid har WHO´s definition av 

hälsa kommit att ifrågasättas, detta i takt med att klyftorna i hälsa mellan fattiga och rika 

i världen har ökat och att definitionen kan ses som något av en utopi (Andersson, 2009).  

Antonovsky, som var professor i medicinsk sociologi fram till mitten av 1990-talet, 

intresserade sig för begreppet hälsa (Antonovsky, 2005). Han introducerade begreppet 

KASAM (känsla av sammanhang). De tre centrala begrepp som ingår i KASAM är 
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begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar att om en person kan 

uppleva dessa centrala begrepp i händelser som sker runt omkring dem och i sitt eget 

inre så upplever de hälsa. Personer med ett starkt KASAM har därför bättre 

förutsättningar att hantera kriser och bibehålla hälsa. Komponenten meningsfullhet 

anger Antonovsky som den mest centrala i KASAM-begreppet, därför att han anser att 

det är meningsfullhet som ger individen motivation. Utan att se mening i det som sker 

är upplevelsen av hanterbarhet och begriplighet antagligen ganska låg (ibid).  

Cullberg (2000) definierar tre områden som är av betydelse för den psykiska hälsan. 

Dessa områden tangeras och är delvis beroende av varandra. Det första benämner han 

det sociala nätverket. Detta sociala sammanhang kan stärka individerna i deras uppväxt, 

stötta då de genomgår kriser av olika slag och ge hjälp till att få den professionella hjälp 

de eventuellt är i behov av. Det andra området är arbete/sysselsättning. Cullberg menar 

att en viss nivå av stress, dygnsrytm och aktivering är nödvändig för den psykiska 

hälsan. Det sista området är upplevelse av sammanhang och mening. Här använder han 

sig av Antonovskys begrepp och försöker belysa orsaker till att människor kan få hopp 

och motivation även när de utsätts för svåra situationer. 

Katie Eriksson betonar det holistiska synsättet och menar att människan består av kropp, 

själ och ande (Kirkevold, 2000). Delarna påverkar varandra och utgör på så sätt 

helheten människan. De vetenskapliga disciplinerna har i många avseenden ibland haft 

svårt att länka samman människan som en helhet inom sina olika områden. För att 

definiera begreppet hälsa har olika forskningsdiscipliner närmat sig varandra och en del 

har blivit tvärvetenskapliga. Flera ämnesområden har genom åren samarbetat med 

varandra och hälsopsykologi är ett av dem (Andersson, 2009). Detta ämne är relativt 

nytt och definierades i början av 1980-talet av Matarazzo (1982, citerad av Andersson, 

2009). I definitionen betonas hälsopsykologins uppgift att främja och bevara hälsa och 

man är speciellt intresserad av de orsakssammanhang som kan bidra till hälsa eller 

sjukdom. Det kan vara sociala faktorer, kognitiva och/eller beteendefaktorer. Till 

skillnad från när ämnet hälsa behandlas inom medicin eller psykiatrin så vill 

hälsopsykologerna inte knyta ämnet enbart till sjukhusvärlden. Då ett ökat intresse kan 

ses för stresshantering och beteendeförändring inom prevention och i 

rehabiliteringsåtgärder växer detta ämne som egen specialitet (ibid).  

Riskfaktorer 

Åderförkalkning är den vanligaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar. Processen med 

förkalkning i kärlen börjar när individen är ung och under åren som går samlas fett på 

insidan av kärlen och med tiden bildas ett kalkliknande skal. När symtomen väl börjar 

uppträda är sjukdomen ofta redan långt framskriden. Som ett tecken på att kärlen blivit 

trängre och stelare stiger blodtrycket och på så sätt påskyndas också 

åderförkalkningsprocessen. Yttre faktorer som påskyndar åderförkalkningen är bland 

annat rökning, stress, fysisk inaktivitet. De yttre faktorerna kan individen således själv 

påverka genom exempelvis fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor. På så sätt kan 

åderförkalkningsprocessen gå långsammare (Socialstyrelsen, 2009). 

I en stor internationell studie (Anand, o.a., 2008) där 52 länder deltog, beräknades över 

90 procent av alla hjärtinfarkter orsakas av påverkbara faktorer. I den här studien 
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identifierades nio riskfaktorer; förhöjda blodfetter, rökning, högt blodtryck, typ 2 

diabetes, bukfetma, psykosocial stress, inaktivitet, dåliga kostvanor och 

alkoholkonsumtion. Rökning och höga blodfetter fanns hos cirka 70 % av de som 

insjuknade. Kvinnor hade högre grad av riskfaktorerna högt blodtryck, diabetes, 

inaktivitet och alkoholintag jämfört med män men insjuknade i medel nio år senare  

(Hjärt- Lungfonden, 2004) . Stress har en relativt stor betydelse för risken att drabbas av 

hjärt-och kärlsjukdomar jämfört med många andra folksjukdomar (Socialstyrelsen, 

2009).  

Till riskfaktorer som inte är påverkbara räknas bland annat ålder, ärftlighet och manligt 

kön (Internetmedicin Göteborg AB, 2011). 

Inom företagshälsovården och på flera håll i landet erbjuder primärvården hälsosamtal 

med genomgång av levnadsvanorna. För att insjuknande och död i hjärt- och 

kärlsjukdom ska minska i väsentlig grad måste hälso- och sjukvården arbeta för att 

tidigt upptäcka riskfaktorer för kranskärlssjukdom. Personer med förhöjd risk för hjärt-

och kärlsjukdomar får även rådgivning angående ökad fysisk aktivitet och viktnedgång, 

vilket har gett positiva resultat (Socialstyrelsen, 2009). 

Hjärtinfarkt 

2008 insjuknade cirka 35 000 kvinnor och män i hjärtinfarkt. Den här siffran minskar 

med i snitt 1-2 % per år. Trenden är också att dödligheten sjunker stadigt. Det är dock 

cirka 20 % av de som får en hjärtinfarkt som dör samma dag som de insjuknar, de flesta 

av dem utan att hamna på sjukhus. 30 % av de som får en hjärtinfarkt hade avlidit inom 

en månad och cirka 40 % efter ett år. Jämfört med slutet av 1980 talet har dödligheten 

efter en månad halverats. Män har nästan dubbelt så stor risk att drabbas eller avlida av 

akut hjärtinfarkt som kvinnor (Socialstyrelsen, 2010). 

Behandlingen av kranskärlssjukdomar har utvecklats mycket. I mitten av förra seklet 

innebar den sängläge i flera veckors tid. Numera är PCI (Percutaneous Coronary 

Intervention) eller CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) de behandlingar som 

används mest. PCI innebär att operatören med hjälp av en kateter når hjärtats kranskärl 

genom arteria radialis eller arteria femoralis. Då förträngningen hittas vidgas den med 

hjälp av en ballong. I de flesta fall placeras sedan ett metallnät, en stent som skall hålla 

tillbaka förträngningen. Den växer sedan fast i kärlväggen. CABG innebär i korthet att 

nya kärl kopplas förbi förträngningarna. Då används bröstartären samt eventuellt en ven 

från underbenet. CABG rekommenderas om det föreligger en huvudstamsstenos eller 

om det föreligger förträngning i flera kärl. Det har dessutom visat sig gynnsammare vid 

diabetes (Internetmedicin Göteborg AB, 2011; Persson, 2003).  

Vårdtiden blir allt kortare. För en PCI behandlad hjärtinfarktpatient handlar det om tre 

till fem dagar på sjukhus. Om man genomgår en CABG innebär det cirka sju dagar på 

sjukhus efter operationen. Väntetiden till operationen tillkommer. Vid komplikationer i 

form av hjärtsvikt eller ihållande arytmier förlängs vårdtiden (Swedeheart, 2009). 

För att undvika att insjukna i en ny hjärtinfarkt krävs medicinering och 

livsstilsförändringar. Ett flertal studier visar att radikal livsstilsförändring kan få 
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konstaterade stenoser att avstanna och till och med minska i storlek. Detta resulterar i 

färre insjuknanden i nya kranskärlssjukdomar (Aldana, o.a., 2003; Chow, o.a., 2010; 

Lisspers, o.a., 2005; Ornish, o.a., 1998; Wallner, o.a., 1999). 

På de flesta sjukhus finns en enhet som följer upp patienterna efter utskrivning. Detta 

sker på lite olika sätt men det är vanligt att patienten erbjuds ett antal möten med en 

sjuksköterska och separata läkarkontroller. Hjärtskolor med olika innehåll erbjuds också 

på flera platser till patienter och anhöriga. Det finns föreläsningsserier och stöd till 

fysisk aktivitet i olika former (Skånes Universitetssjukhus Lund, 2009; Västra 

Götalandsregionen, 2010). 

Livsstilsförändringar 

Livsstil består av en mängd vardagsbeteenden som är djupt förankrade och som ofta 

utförs utan att föregås av medvetna beslut. Livsstilsförändringar är en process som 

sträcker sig över lång tid, många gånger upp till ett år (Lisspers & Öhman, 1996). För 

att förändringarna ska bli bestående behöver personen i fråga bryta gamla invanda 

tankemönster och vanor. Individen behöver då bli medveten om vanorna och aktivt välja 

att förändra det dagliga beteendet samt att börja med ett nytt, för personen bättre 

beteende. Om individen lyckas att vidmakthålla det nya beteendet kommer det med 

tiden att bli till nya, goda vanor (ibid). Ahrenfelt (2001) skriver om förändring av första 

och andra ordningen. Den första förändringen handlar om att yttre faktorer kan ändras 

utan att personen förändrar sitt tankemönster i grunden. Problemen identifieras på 

samma sätt och lösningen på problemen genomförs med samma metoder som tidigare. 

Resultatet blir en liten, ytlig och kortvarig förändring. Förändring av andra ordningen 

innebär en förändring på djupet i personen, vilket innebär en omdaning av personens 

tankemönster och därmed beteendet. Genom att även tankarna om beteendet har 

ändrats, finns stor potential till att livsstilsförändringarna blir bestående. 

Lisspers och Öhman (1996) beskriver också svårigheterna med att uppnå en varaktig 

livsstilsförändring. De menar att det som styr ett beteende är vilka direkta konsekvenser 

detta får.  Gamla beteenden och vanor upplevs positiva i nutid och riskerna känns 

avlägsna och vaga. Nya beteenden innebär ofta negativa konsekvenser på kort sikt och 

fördelarna ligger ofta långt fram i tiden. Till svårigheterna nämns också att det gamla 

beteendet kan vara det som dominerar i det sociala sammanhang personen lever i, vilket 

gör uppgiften än mer komplicerad. 

En av hälsopsykologins uppgifter är att ta reda på varför personer har olika beteenden 

inför händelser i livet. Varför personer agerar på ett visst sätt vid ohälsa och sjukdom 

kan beskrivas och förklaras genom modeller och teorier. Enkla modeller av 

hälsobeteenden beskriver Andersson (2009) utifrån enstaka ord; attityd, kontroll, 

självförmåga, självkänsla, härdighet, känsla av sammanhang, resiliens och socialt stöd. 

Dessa faktorer sammanflätas ibland med varandra och blir då inte enbart enkla men kan 

ge viss förklaring på beteenden. Mer komplicerande modeller har också skapats. En av 

dem är Health Belief-modellen, som beskriver att det är den subjektiva bedömningen 

om hälsa som är avgörande för hur individen agerar fortsatt i frågor rörande sin egen 

hälsa (Andersson, 2009; Lisspers & Öhman, 1996). Modellen beskriver faktorer som 

påverkar om personen är benägen att genomföra livsstilsförändringar eller inte. Det som 
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påverkar genomförandet av förändringarna är för det första om individen anser sin hälsa 

vara hotad eller inte. Upplevelsen av hotet påverkas av hur mottaglig man anser sig vara 

av sjukdomen och hur allvarlig den är. Dessa upplevelser är i sin tur påverkade av 

faktorer som ålder, kön, personlighet, utbildning och tidigare kunskap och erfarenheter 

av sjukdomen. Fler faktorer som påverkar är individens beräkningar av nyttan och den 

eventuella nackdel som förändringen innebär. De nackdelar som kan uppkomma kan 

vara biverkningar, begränsningar i form av tid, bekvämlighet eller kostnad. Till dessa 

faktorer läggs även vilket förtroende individen har till sin egen förmåga att genomföra 

förändringen och därmed tillgodogöra sig fördelarna den ger (ibid). 

Motivation 

Miller och Rollnick (2010) gör inte anspråk på att utforma en hälsomodell men 

diskuterar benägenheten att göra förändringar och menar att motivation är 

grundläggande för förändring. Motivation kan uttryckas av de tre termerna vilja, 

förmåga och beredskap. Viljan uttrycker hur angeläget det är för personen med en 

förändring. Förmågan är tilltron till att klara av en uppgift på egen hand och 

beredskapen står för hur prioriterad förändringen är just nu. En person kan ha vilja och 

förmåga men tycker helt enkelt inte att förändringen är något att lägga kraft och energi 

på just för tillfället. Författarna diskuterar vidare vad det är som är igångsättare av en 

förändring. I många kulturer tycks det finnas en tro på att ju mer lidande man genomgår 

desto större benägenhet att starta en förändring. Miller och Rollnick (2010) menar att 

lidandet i sig inte kan ge motivation. Förändringen blir endast eftertraktad då målet 

upplevs viktigt och önskvärt. Författarna menar också att ambivalens är en del av 

problemet som måste lösas för att en förändring skall kunna ske. De visar detta genom 

bilden av en vågskål där den ena vikten innehåller vinsten med en förändring samt 

kostnad för nuläget. Den andra vikten innehåller då nackdelar med förändring samt 

positiva konsekvenser av nuläget. Detta skulle kunna illustreras med ambivalensen att 

börja motionera. I den första vågskålen skulle då finnas vinsten att få bättre kondition, 

bättre fysik och risken att bli än mer inaktiv. I den andra skålen skulle risken att få 

besvär med knän, skönt att stanna inne och titta på TV kunna finnas. Alltsammans 

övervägs av personen, mer eller mindre medvetet och strukturerat (ibid). 

Motivation kan enligt Ryan och Deci (2000) delas in i inre motivation, yttre motivation 

och amotivation. Den inre motivationen är den som sporrar att utföra något för nöjes 

skull, för att få upplevelse av att överträffa sig själv eller för att erhålla nya insikter och 

ny kunskap. Yttre motivation är mer fokuserad på belöningar och att nå mål av olika 

slag. Amotivation är brist på motivation. Det kan bero på uppfattad brist på egen 

förmåga, att inte tro sig om att klara av uppgiften eller att uppgiften upplevs för 

krävande. Miller och Rollnick (2010) menar att motivation på många sätt växer ur 

samspelet mellan individer, inte endast kommer från individen själv. Detta ser de som 

en grundläggande kunskap och en stor potential i samtalsstöd till personer som är i 

behov av livsstilsförändring. Många gånger förutsätts motivationen från början och 

fokus i samtalet blir fel. Patienter och klienter blir då orättvist beskyllda för att vara 

omotiverade. 
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Problemformulering 

Varje person som drabbas av hjärtinfarkt får information av hälso- och 

sjukvårdspersonal om livsstilsförändringar på ett eller annat sätt. Att hjärtinfarkt är ett 

relativt stort hot mot den egna hälsan är känt. Vad är det som gör att en del lyckas med 

att ändra sin livsstil och andra inte? Vad är det som gör att vågskålen väger över till den 

ena eller andra sidan? Vad är det som skapar motivation mitt i krisen? Hur kan 

sjuksköterskan motivera till förändring? Det är några av frågorna som belyses i den här 

litteraturstudien. 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som kan påverka patienters möjlighet till 

livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt.  

Metod 

Metoden var en litteraturstudie som skrevs utifrån en induktiv ansats.  

Datainsamling 

Utifrån syftet togs följande sökord fram till sökningen; myocardial infarction, lifestyle 

changes, health behavior, behavioral changes, social support, nursing, motivation och 

rehabilitation. Dessa sökord kombinerades och boolesk sökteknik genom AND 

användes (Östlundh, 2006). Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed samt 

PsycINFO. Sökordsöversikt från respektive databas återfinns i bilaga I. 

I Cinahl användes ämnesord som word in subject heading (MW), exact subject heading 

(MH) och exact major subject heading (MM). Dessa kombinerades utifrån vilket sökord 

som användes och hur många träffar det blev. MW gav fler träffar jämfört med MH som 

gav något färre och MM som gav minst antal träffar. Behavioral changes fanns som 

ämnesord enbart i Cinahl och användes som sökord då det var relevant för den här 

studien. Termen nursing behövde inte användas i Cinahl då det är mer betoning på 

omvårdnadsvetenskapliga referenser i den här databasen (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2006). Inklusionskriterier i Cinahl var att de skulle innehålla abstract och 

vara publicerade efter år 2000. 

I PubMed användes Medical Subject heading (MeSH). Lifestyle changes fanns inte som 

MeSH term men användes som fritext med trunkering då det ansågs vara ett centralt 

sökord. Inklusionskriterier här var att de skulle ha abstract, vara publicerade efter år 

2000 samt skrivna på engelska.  

I databasen PsycINFO användes thesaurus, och samtliga sökord skrevs in som keyword 

(KW). Inklusionskriterier i den här databasen var att de skulle vara skrivna på engelska, 

publicerade efter år 2000 samt vara journal article. 
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Myocardial infarction användes i samtliga sökningar då det ansågs vara det 

övergripande ämnet. Samtliga sökningar återfinns i sökhistoriken, se bilaga II. Titlar 

lästes och om de ansågs intressanta lästes abstractet. I det första urvalet återfanns 21 

artiklar som lästes i sin helhet. Efter att ha läst dessa användes 14 artiklar till resultatet. 

En artikel hittades genom manuell sökning utifrån referenslistor. Samtliga artiklar 

granskades utifrån Carlson & Einmans (2003) granskningsprotokoll för kvalitativa 

artiklar. En artikel (Martin, o.a., 2005) var både kvalitativ och kvantitativ. Den 

granskades även utifrån det kvantitativa protokollet. Se artikelgranskningen i bilaga III.  

Databearbetning 

Vid analysen av materialet togs hjälp av innehållsanalysens steg i analysprocessen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De utvalda artiklarnas resultat lästes utifrån 

syftet att se faktorer som kunde påverka möjligheten till livsstilsförändringar. 

Anteckningar fördes av var och en där meningsbärande enheter noterades. Därefter 

analyserades materialet gemensamt och enheterna kondenserades till koder som 

kortfattat skall beskriva innehållet. Koderna i vårt fall skrevs upp i en tankekarta. En 

kategori skall utgöras av ett flertal koder som påminner om varandra. Kategorier skall 

inte överlappa varandra och samma kod får inte förekomma inom flera kategorier. Efter 

en hel del överväganden och olika förslag på kategorier framkom fyra kategorier ur vårt 

material, sociala faktorer, fysiska faktorer, kognitiva faktorer och emotionella faktorer. 

Utifrån dessa kategorier kommer resultatet att presenteras. 

Resultat 

Sociala faktorer 

I sociala faktorer ingår stödet från familj, vänner, arbetskamrater, chefer och 

vårdpersonal. Dessa faktorer kunde både öka och minska benägenheten att utföra 

livsstilsförändringar.  

Flertalet artiklar visade på det stöd hjärtsjuka personer fick av sina närstående (Bergman 

& Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006;  Gregory, 

Bostock, & Backett-Milburn, 2006;  Hagan, Botti, & Watts, 2007; Hildingh, Fridlund, 

& Lidell, 2006;  Kristofferzon, Löfmark, & Carlsson, 2008;  Kärner, Tingström, 

Abandt-Dahlgren, & Bergdahl, 2005;  McSweeney & Coon, 2004;  Peterson, o.a., 

2010). Detta stöd uttrycktes i termer som trygghet, någon att dela allt med och någon 

som finns där när energin tar slut. Att någon stöttar blir också en motiverande faktor i 

sig då individen ser engagemanget från andra.”Knowing that there is someone there 

caring and that person cares about you, then why shouldn´t I care about myself” 

(Peterson, o.a., 2010, s. 111). 

Praktisk hjälp var en faktor som påverkade positivt, likaså att partnern var delaktig i 

kostförändringar, uppmuntrade och deltog i promenader eller annan motion och om 

partnern slutat röka (Kärner, o.a., 2005; McSweeney & Coon, 2004). Motsatsen kunde 

också ses då familj eller vänner i närheten fortsatte att röka, speciellt inomhus, eller ifall 

de krävde annan kost än den som den hjärtsjuke önskade hålla sig till. Några kvinnor 
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uttryckte att de var tvungna att laga olika maträtter till sig själv och till övriga familjen. 

Allt detta försvårade möjligheten till livsstilsförändringar.  

Negativt var upplevelsen av krav från familj och vänner när deltagarna upplevde trötthet 

och orkeslöshet (Hildingh, o.a., 2006; Kristofferzon, o.a., 2008). Andra deltagare gav 

uttryck för att de upplevde sig själva som friska och i en återhämtningsfas, medan de 

kände att anhöriga kunde försätta dem i en roll där de upplevde sig sjuka och 

inkompetenta (Condon & McCarthy, 2006). I några studier framkom också att stödet 

från nära anhöriga kunde övergå till överbeskydd, i studien av Gregory o.a (2006) var 

det männen som upplevde det så, i Bergman och Berterö (2003) var det kvinnorna som 

gav uttyck för detsamma.  

“..yes, I am not allowed to carry anything or heave anything, I am not 

allowed…such kind of stuff…do you manage that, are you going to do that 

today…I take it as a little bit overprotective…” (Bergman & Berterö, 2003, s. 

307) 

Vikten av att anhöriga var delaktiga i livsstilsförändringarna betonades i flera studier 

(Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Gregory, o.a., 2006). Det var 

också viktigt att anhöriga var med och fick information från hälso- och sjukvården. 

Dock betonades att det inte skulle vara information som ledde till att anhöriga upplevde 

osäkerhet på individens förmåga, så att varje promenad eller fysisk ansträngning 

ifrågasattes. 

Dessutom framkom att anhöriga, make/maka, barn och barnbarn var i sig en stor 

motivationsfaktor. Man ville fortsätta leva så att man fick uppleva deras närvaro 

(Hagan, o.a., 2007; Peterson, o.a., 2010). 

Studiernas resultat pekade på både positivt stöd och negativ påverkan från arbetsgivare 

(Bergman & Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; Hagan, o.a., 2007; Hildingh, 

o.a., 2006). En del upplevde krav att arbeta mycket, vilket ledde till mindre tid för 

motion och ökad stress. Några hade fått mycket bra stöd från chefer och kollegor, 

chefen medverkade till gemensam motion, sluta-röka grupp startades på arbetsplatsen, 

det fanns rökförbud och så vidare. Flertalet studier visade på att stödet från arbetsgivare 

och kollegor är en viktig faktor för lyckade livsstilsförändringar (ibid). 

Hagan (2007) fann att arbetet många gånger krockade med hjärtrehabiliteringen. 

Träningen var ofta förlagd till dagtid vilket gjorde det svårt för arbetstagare att delta. 

Trots att de kände stöd från kollegor valde de att inte delta. Egenföretagare deltog i 

större utsträckning, de upplevde en större frihet att styra sin arbetstid på egen hand. 

Betydelsen av hjärtrehabilitering framhölls i ett flertal studier (Bergman & Berterö, 

2001; Bergman & Berterö, 2003; Gregory, o.a., 2006; Hagan, o.a., 2007; Kristofferzon, 

o.a., 2008; Kärner, o.a., 2005; Peterson, o.a., 2010; Wingham, Dalal, Sweeney, & 

Evans, 2006). Det som utmärkte rehabiliteringen var en känsla av trygghet och säkerhet 

genom den kunskap som personalen hade. Det ansågs viktigt att någon ställde krav och 

kollade så att allt stod rätt till. Stödet från övriga deltagare i rehabgruppen, där man 

kunde dela erfarenheter och diskutera svårigheter upplevdes som mycket betydelsefullt. 

Tillgängligheten var en annan viktig faktor, likaså bemötandet som upplevdes 
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motiverande om det visade på intresse och närvaro. En del uttryckte önskemål om att 

kontakten kunde fortsätta även efter uppföljningen från hjärtkliniken var avslutad.  

”It might have been nice after a year, if this nurse from the  

heart clinic care had maybe turned up after a year.  

Just to make sure everything was hunkydory, go over your  

manual with you again. The GP has not really got time to do that”  

(Gregory, o.a., 2006, s. 223) 

Wingham o.a. (2006) undersökte vilka faktorer som påverkade patientens val när det 

gällde sjukhusbaserad rehabilitering eller hemrehabilitering. Det visade sig att ingen av 

patienterna ville bli lottade till ett alternativ utan alla ville ha möjligheten att välja på 

egen hand. De som valde hemrehabilitering ville att sjukdomen skulle ha så litet 

inflytande som möjligt på deras liv. De upplevde sig själva som självdisciplinerade och 

var ovilliga till att ägna tid åt att transportera sig till sjukhuset. De som valde 

rehabiliteringen i sjukhusets regi var angelägna om att ha personal omkring sig då de 

tränade, de brydde sig inte om ifall det var lång väg till sjukhuset. De uppskattade mer 

stödet de hade i gruppen och tyckte att det var viktigt att återhämtningen fick ta den tid 

det tog. 

Fysiska faktorer 

De fysiska upplevelserna som drabbade patienterna vid en hjärtinfarkt och miljön 

omkring individen ingår i de fysiska faktorer som påverkar patienters möjlighet till 

livsförändringar efter en hjärtinfarkt. 

Efter hjärtinfarkten upplevde en del patienter fysiska symtom som hjärtklappning, 

andfåddhet, bröstsmärta och trötthet vilket påverkade dem vid olika dagliga aktiviteter. 

Vissa kände sig hindrade att gå utomhus då de fick ökad hjärtfrekvens så snart de kom 

ut. Andra som upplevde dessa symtom kände att de avtog i styrka med tiden eller att de 

lärde sig att hantera dem (Hildingh, o.a., 2006; Kristofferzon, o.a., 2008).  McSweeney 

och Coon (2004) beskrev i sin artikel fysiska problem som den största orsaken att inte 

delta i träning och rehabilitering. Andra deltagare använde erfarenheten av sjukdom som 

en orsak att sätta gränser och säga nej till saker och på så sätt frigöra tid och energi att 

genomföra livsstilsförändringar. 

De som efter hjärtinfarkten mådde bra och inte upplevde fysiska begränsningar hade 

liten motivation att genomföra livsstilsförändringar (Moore, Kimble, & Minick, 2010). 

De insåg inte heller att tillståndet de hamnat i var kroniskt. Flera av deltagarna som 

genomgått PCI upplevde att metoden var så effektiv att man såg det som en enkel åtgärd 

ifall något skulle hända igen. Detta gjorde också att motivationen att göra 

livsstilsförändringar blev liten (Hildingh, o.a., 2006; Peterson, o.a., 2010). 

Miljön omkring patienten som väder, säkerhet i omgivningarna och transporter visade 

sig påverka mestadels negativt för möjlighet till livsstilsförändringar (McSweeney & 

Coon, 2004; Wingham, o.a., 2006). En kvinna uttryckte oro att promenera långt från 

hemmet då hon tyckte att omgivningen där hon bodde kändes osäker och detta hindrade 

henne från motion. För en deltagare var det transporten till träningen i 
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rehabiliteringsgruppen som var ett hinder. ”That´s the primary reason why I decided not 

to go to the hospital, because of the difficulty getting there” (Wingham, o.a., 2006, s. 

292). Miljön var för andra en positiv faktor då de njöt av promenader och träning på 

cykel (Bergman & Berterö, 2001; McSweeney & Coon, 2004). 

Kognitiva faktorer 

Hur patienterna uppfattade sin sjukdomssituation och vilken kunskap de hade om det 

inträffade påverkade deras möjlighet till livsstilsförändringar. Om patienterna 

uppfattade hjärtinfarkten som ett kroniskt eller ett akut tillstånd visade sig spela en 

betydande roll för motivationen till livsstilsförändringar (Moore, o.a., 2010; Wiles & 

Kinmonth, 2001). De som såg tillståndet som kroniskt hade större benägenhet att göra 

livsstilsförändringar än de som ansåg det vara ett akut tillstånd. Därtill kan sägas att 

flertalet patienter hade, innan sjukdomstillfället, uppfattningen att hjärtinfarkt var ett 

kroniskt tillstånd. Efter information och samtal med sjukvårdspersonal hade den 

uppfattningen ändrats till att se hjärtinfarkten som ett akut tillstånd. Patienterna 

omvärderade alltså synen på sjukdomen vilket fick till följd att de såg på rådet om 

livsstilsförändringar som att de endast skulle behövas under en begränsad tid. Detta 

begränsade möjligheten att uppnå långvariga livsstilsförändringar för patienterna (ibid). 

En annan studie visade att endast en av tio deltagare ansåg att sjukdomen var kronisk 

(MacInnes, 2005). 

Flera studier visade på patientens önskan att återgå till normalt liv som en motiverande 

faktor till livsstilsförändringar. Några deltagare uttryckte att förändringar var svårare att 

genomföra än de trodde (Condon & McCarthy, 2006; MacInnes, 2005; Wingham, o.a., 

2006). I MacInnes (2005) studie var det sju av tio deltagare som tackade ja till att delta i 

rehabilitering och uppgav återgång till normalt liv som orsak. En del av dem var mycket 

fokuserade på träning för att uppnå normalitet. En man vittnade om att han i sin iver att 

uppnå det normala livet tränade mer än det förväntades av honom. Det fick till följd att 

han ansträngde sig så till det yttersta att han nästa dag var mycket trött och tagen och 

därmed upplevde att rehabiliteringen gick bakåt istället för framåt.  

En negativ del som framkom av att återgå till normalt liv var försök att lägga sjukdomen 

bakom sig (Gregory, o.a., 2006; Moore, o.a., 2010). Deltagarna önskade gå vidare och 

leva som tidigare. Förnekandet av sjukdomen var ett effektivt sätt att inte låta 

hjärtinfarkten ta plats i livet. Livsstilsförändringar blev därför varken intressanta eller 

viktiga. 

Många förändringar på en och samma gång, i individers liv, gav sällan långvarigt 

resultat. Condon och McCarthy (2006) uppgav att alla deltagare i deras studie försökte 

att genomföra för många förändringar på en gång. En man såg så här på saken: 

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

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

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

task, it is not easy” (Condon & McCarthy, 2006, s. 41). 
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Kunskap om riskfaktorer och därmed orsaker till hjärtinfarkt, framkom i flertalet studier 

som en viktig faktor för att livsstilsförändringar skulle kunna genomföras (Bergman & 

Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Gregory, o.a., 

2006; Kärner, o.a., 2005; MacInnes, 2005; Martin, o.a., 2005). I MacInnes (2005) studie 

ses stress som den största riskfaktorn. Deltagare i studien identifierade faktorer som 

rökning, övervikt, avsaknad av träning och högt kolesterol men ansåg inte de vara lika 

allvarliga riskfaktorer till hjärtinfarkt som stress. Däremot visades sig fysiologisk 

kunskap om hjärtinfarkt ge en bra grund för fortsatt hjärtrehabilitering, liksom förståelse 

för arbete och vila däremellan (Bergman & Berterö, 2001). Martin o.a. (2005) studerade 

skillnaden mellan kvinnor och män och deras förmåga att göra livsstilsförändringar efter 

en hjärtinfarkt. Kvinnor hade efter tre månader ändrat mindre på kost och motionsvanor 

än männen hade. Samtidigt ansåg inte kvinnorna att deras vanor hade något med 

insjuknandet att göra i samma utstäckning som männen. Kvinnorna ansåg sig ha färre 

riskfaktorer än männen trots att studien visade samma utgångsvärden vad gällde 

blodfetter, fetma, motionsvanor och rökning hos båda könen. 

Eget ansvar och aktivt beslut visade sig vara ett incitament för livsstilsförändringar 

(Bergman & Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; 

Kärner, o.a., 2005). Efter patientens första accepterande av hjärtinfarkten följde ofta ett 

aktivt beslut och insikt om det egna ansvaret att genomföra nödvändiga 

livsstilsförändringar och genom det kunde patienten då uppleva motivation. ”... you can 

do it if you set your mind to it...” (Bergman & Berterö, 2001, s. 738). I en av artiklarna 

(Bergman & Berterö, 2003) lyfts det egna ansvaret upp som en förutsättning för att 

starta förändringar och som den mest framträdande faktorn för att lyckas med dem. 

Konfrontation med döden ger även insikt att det är de själva som har ansvar för sitt liv.  

Förväntningar och krav från vårdpersonal som en motiverande kraft togs upp i några 

studier. Även upplevelsen att det satsades resurser på dem, som en del studiedeltagare 

uttryckte, gav kraft att satsa på sina livsstilsförändringar (Bergman & Berterö, 2001; 

Kärner, o.a., 2005) ”..it is a motivation also...well, if you demand a lot of resources, 

people want you to recover and become healthy, you do not want to spoil it the 

following week...” (Bergman & Berterö, 2001, s. 738). Krav som en negativ faktor 

framkom från en deltagare som inte ville ta upp frågan med arbetsgivaren att få tillåtelse 

att delta i rehabiliteringsgrupp på arbetstid, då han kände förpliktelser gentemot sitt 

arbete. 

Emotionella faktorer 

Känslorna som präglade människorna efter en hjärtinfarkt var många och starka. Både 

positiva som negativa reaktioner framkom i relation till livsstilsförändringar. Många såg 

sin hjärtinfarkt som en början på något nytt, som en andra chans att ta vara på (Bergman 

& Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Hildingh, o.a., 2006; Kristofferzon, o.a., 

2008; Peterson, o.a., 2010).   

” My first thing always about a heart attack is that people do not survive. You 

got a heart attack, you drop down and you don´t survive…and I was 

thinking…you had a heart attack and you survived, how amazing…” (Condon & 

McCarthy, 2006, s. 40) 
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Tacksamheten för att de överlevt och för att de fått bra hjälp motiverade dem till att leva 

ett hälsosammare liv. Tidigare hade målet i livet många gånger varit att tjäna så mycket 

pengar som möjligt så de skulle kunna ha det bra då de blev pensionärer. När de insett 

att livet inte blev som de tänkt sig förändrades synen på livet. Semester, att umgås med 

barnbarn prioriterades före övertid och andra måste-sysselsättningar (Bergman & 

Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; Kristofferzon, o.a., 2008).  

Bergman och Berterö (2003) beskrev också att upplevelsen att ha varit nära döden förde 

med sig att deltagarna ville ta över kontrollen över sitt liv. De insåg att det bara var de 

själva som kunde ta ansvaret för hur framtiden skulle se ut. Samma studie talade också 

om livsglädjen som en viktig drivkraft, i några andra studier framkom att en del njöt av 

att vara ute och gå, cykla och motionera (Bergman & Berterö, 2001; McSweeney & 

Coon, 2004). 

Kärner o.a. (2005) visade att rädslan för att återinsjukna i en ny hjärtinfarkt och att dö 

gav motivation till förändring. Liknande koppling till rädsla och att vilja förbli frisk 

sågs i studierna av Bergman och Berterö (2003) och Moore o.a. (2010). Andra studier 

framhöll också rädslan för återfall som en tanke som hela tiden fanns i bakhuvudet, men 

den upplevdes inte som en positiv drivkraft till förändring (Hildingh, o.a., 2006; 

Kristofferzon, o.a., 2008; Kärner, o.a., 2005; Peterson, o.a., 2010; Wiles & Kinmonth, 

2001). Det framkom bland annat att deltagare inte vågade motionera eller ens gå ut för 

att inte riskera att insjukna på nytt. Den här upplevelsen minskade ofta i omfattning 

efter tid men begränsade således deras möjligheter till motion. Rädsla kunde också 

upplevas inför en CABG operation, då de gick och väntade på en åtgärd som de visste 

kunde vara riskabel (Moore, o.a., 2010). 

Att livet förlorat sin mening, allt kändes hopplöst och livsgnistan försvunnit vittnade 

individer om i de olika studierna (Hagan, o.a., 2007; Hildingh, o.a., 2006; Kärner, o.a., 

2005). De såg ingen mening med att göra livsstilsförändringar och fann till exempel 

ingen motivation till att motionera. I Petersons o.a. (2010) studie var det också deltagare 

som inte såg någon mening med att göra livsstilsförändringar, de menade att det inte 

spelade någon roll vad de gjorde, det drabbade ändå vem som helst. Detta framkom 

delvis även i en annan studie där deltagarna menade att fakta inte stämde överens med 

budskapen från sjukvården, det var inte de överviktiga rökarna som insjuknade, det var 

smala, icke-rökare som motionerade (Wiles & Kinmonth, 2001). Detta gav dem låg 

motivation till att göra livsstilsförändringar. 

Flera studier visade också att personerna hade lätt för att tröttna på de föreskrifter de 

önskade följa (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon, o.a., 2008; Kärner, o.a., 2005; 

McSweeney & Coon, 2004). De upplevde det jobbigt att laga den nya maten och tyckte 

att den smakade illa. De längtade efter godsaker, fet mat eller att ta ett bloss. ” I´m 

angry because I can´t eat the way I´m used to eating” (McSweeney & Coon, 2004, s. 

53). Stressen hade de svårt att hantera eftersom det alltid varit så och de upplevde att de 

saknade strategier för att minska den. Allt detta gjorde att de upplevde att livskvaliteten 

hade minskat då de försökte göra de nödvändiga livsstilsförändringarna.  

Lågt självförtroende var också en begränsande faktor när det gällde att göra 

livsstilsförändringar (Bergman & Berterö, 2003; Hagan, o.a., 2007; Kristofferzon, o.a., 

2008; Kärner, o.a., 2005; MacInnes, 2005). Känslan var att inte kunna hantera svåra 
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situationer som de tidigare hade kunnat. Det fanns också en osäkerhet kring vad de 

klarade av att göra. Några vågade inte köra bil längre sträckor eller ta hand om 

barnbarnen längre stunder. Det framkom också att en del kunde känna sig mindre 

viktiga som personer, de upplevde inte att de var att räkna med på samma sätt som de 

varit tidigare. Med hjärtrehabilitering hoppades deltagarna att självförtroendet skulle 

öka (Wingham, o.a., 2006). Hagan o.a. (2007) noterade att om en person själv upplevde 

att hans eller hennes liv var viktigt för någon annan så var det högre sannolikhet att den 

personen önskade delta i hjärtrehabilitering.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet för sökningarna beskrivs i tabellerna i bilagorna. I de fall då abstract 

inte är läst avslöjade titeln tydligt att artikeln handlade om något annat än det den här 

studien hade som syfte. Som tabellerna visar var det flera träffar som återkom, både 

inom samma databas men även mellan databaserna. Författarna valde att använda tre 

databaser till sökningarna. PubMed är den största databasen inom hälso- och sjukvård 

och Cinahl är den som är mest omvårdnadsinriktad (Willman, o.a., 2006). PsycINFO 

valdes då inriktningen i den databasen är psykologi och den här studien tar upp 

beteendevetenskapliga faktorer.  

Utifrån de sökningar som gjordes var det 15 artiklar som svarade mot det formulerade 

syftet. Av dessa var endast en kvantitativ, de övriga var kvalitativa. Flera av de artiklar 

vi läste abstract eller fulltext på kom inte med efter det sista urvalet. Studierna var 

kvantitativa och hade som syfte att se vilken nytta hjärtrehabilitering av olika slag 

utgjorde. Författarna upplevde dock att de inte tillförde något till det samlade resultatet 

då nyttan med hjärtrehabilitering redan var känd och framkom även i andra artiklar. 

Styrkan i de kvalitativa artiklarna var att de speglade deltagarnas upplevelser av att göra 

livsstilsförändringar och det är ofta sådant som inte går att mäta kvantitativt. Avsikten 

från början var dock att ha med fler kvantitativa artiklar för att få en helhetssyn. 

Författarna valde att begränsa urvalet artiklar till de som publicerats efter år 2000, detta 

för att begränsa antalet något. Uppföljningen från sjukvården efter en hjärtinfarkt har 

under de sista åren förbättrats. De kvalitativa studierna hade ofta ett mindre urval, ofta 

fem till tio personer och därmed blir deras resultat begränsat i överförbarhet till andra 

populationer. Om man genom en litteraturstudie granskar flera artiklars resultat kan 

större slutsatser dras 

Avsikten var att studera både kvinnors och mäns möjligheter till livsstilsförändringar. I 

flertalet studier deltog båda könen. Det fanns dock ett antal studier som var gjorda 

enbart på kvinnor och på grund av att deras syfte stämde väl överens med syftet i den 

här litteraturstudien valde författarna att inkludera även några av dessa. Studier på 

enbart män registrerades inte under sökningarna. Det upplevdes också betydelsefullt att 

skildra en del av den världsvida forskningen, varför artiklar från hela världen 

inkluderades. Det fanns då möjlighet att se eventuella skillnader och likheter mellan 

länderna. 
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Resultatet presenterades utifrån de fyra kategorier som framkom i databearbetningen. 

Ett alternativ till framställning hade kunnat vara att presentera faktorer som underlättar 

respektive försvårar för en person att göra livsstilsförändringar. Eftersom vissa faktorer 

både underlättar och försvårar beslutades att göra enligt det första alternativet. 

Författarna hade hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Deras framställning av innehållsanalysen upplevdes tydlig 

och relativt enkel att följa.  

Resultatdiskussion 

Artiklar som låg till grund för litteraturstudien granskades enligt Carlsson och Eimans 

granskningsmall (2003) och hade till stor del hög vetenskaplig kvalitet. Tre av artiklarna 

hade den lägsta kvalitetsgraderingen, grad tre och sex artiklar hade grad två respektive 

sex grad ett. I fyra artiklar saknades etiskt godkännande och i fem artiklar saknades 

egenkritik. Sammantaget hade artiklarna god vetenskaplig kvalitet och av de med lägre 

grad var oftast endast en liten del av artikelns resultat relevant att använda i den här 

litteraturstudien. Fyra av de fem svenska artiklarna hade gradering ett. En god 

vetenskaplig struktur kan därigenom antas vara viktigt för svenska omvårdnadsforskare. 

Då granskningsmallen är svensk kan det också antas att den följer en struktur som är 

vanlig i Sverige men kanske inte den dominerande till exempel i USA. Två av de tre 

artiklarna med gradering tre var från USA och ytterligare två amerikanska hade grad två 

och ett. I en av de amerikanska studierna (Gregory, o.a., 2006) blandades resultat och 

diskussion under samma rubrik vilket gjorde att det ibland blev svårt att se vad som var 

författarnas åsikter och vad som var resultat av studien. 

Av de 15 artiklar som granskats kom fem från Sverige, fem från Storbritannien, fyra 

från USA samt en från Australien. Vissa kulturskillnader blev synliga framför allt 

mellan de europeiska studierna och de från USA och Australien. I en av de amerikanska 

studierna blev det tydligt att ekonomiska faktorer spelade en stor roll (McSweeney & 

Coon, 2010). Deltagarnas förmåga till livsstilsförändringar påverkades av 

sjukförsäkringssystem och svårigheter att ha råd med den livsstil som krävdes. Fettsnål 

mat var ofta dyrare och det var höga inträdesavgifter till olika hälsoanläggningar. I viss 

mån gäller detta även i Sverige även om andelen fattiga är större i USA och 

sjukförsäkringssystemen ser annorlunda ut i Sverige. Uppföljningen och 

rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt ser olika ut inom Sverige. Internationellt är 

variationen ännu större. Hjärtrehabilitering har använts som term i det här arbetet då det 

frekvent har använts i resultatartiklarna. I snäv bemärkelse kan det betyda träningen 

som utövas tillsammans med sjukgymnast, ensam eller i grupp, i vid bemärkelse kan det 

innebära all uppföljning som initieras av hälso och sjukvårdspersonal efter en 

hjärtinfarkt.  

Totalt i studierna deltog 236 kvinnor och 335 män förutom de 16 personer som deltog i 

Hildingh o.a. (2006) där kön inte redovisades. Tre artiklar varav två amerikanska hade 

uteslutande kvinnor med som intervjupersoner. McSweeney och Coon (2004) motiverar 

valet av enbart kvinnor till studien med att hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för 

kvinnor i USA. Därtill att kvinnor i högre grad än män blir mer sjukliga efter sin första 

hjärtinfarkt samt att fler dör inom ett år efter hjärtinfarkten. Den andra artikeln 
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redovisade saknad av kvinnors medvetenhet av riskfaktorer till hjärtinfarkt, som orsak 

att intervjua enbart kvinnor (Moore, o.a., 2010). En annan amerikansk artikel hänvisade 

till tidigare studier där kvinnorna varit mindre benägna än män att genomföra 

livsstilsförändringar och detta önskades undersökas vidare (Martin, o.a., 2005). 

Framträdande är att dessa tre artiklar som utgår från kvinnors perspektiv kommer från 

USA. Något som blev tydligt i de tre artiklarna var att kvinnorna ofta inte såg orsaker 

till hjärtinfarkten som förändringsbara.  

En studie (Gregory, o.a., 2006) hade fokusgrupper som metod vilket upplevdes som en 

intressant form. Här hade grupperna delats in i manliga respektive kvinnliga grupper 

samt två mixade. Det positiva med gruppdiskussioner kan vara att deltagarna inspireras 

av varandra och nya tankar och idéer uppkommer. Risken kan vara att eventuella 

negativa yttringar hålls inne och att inte alla i gruppen får samma utrymme.  

Motivation till att göra livsstilsförändringar kom framför allt från familj och omgivning 

samt från sjukdomen i sig, rädslan för att dö eller att insjukna i en ny hjärtinfarkt. Detta 

stämmer väl överens med Health Belief-modellen (Andersson, 2009) där upplevelsen av 

hotet är den största motivationsfaktorn. Miller och Rollnick (2010) menade ju dock att 

motivationen inte kan uppkomma ur en negativ känsla såsom hot utan alltid kommer av 

positiva känslor, såsom längtan efter ett nytt liv, längtan efter att leva vidare. Den här 

nyansskillnaden är inte helt tydlig i artiklarnas resultat. I en artikel (Moore, o.a., 2010) 

uttryckte två deltagare tydligt att det var hotet som motiverade dem till att göra 

livsstilsförändringar. Flera deltagare i andra studier (Bergman & Berterö, 2003; Condon 

& McCarthy, 2006; Hagan, oa., 2007; Petersson, oa., 2010) uttryckte att hotet mot det 

egna livet hängde ihop med längtan och viljan att leva vidare. Vilken av dessa känslor 

som skapade motivation var inte helt lätt att identifiera.   

Både i Health Belief-modellen (Andersson, 2009) och i Miller och Rollnicks (2010) 

motivationsbegrepp framkommer att tron på den egna förmågan är viktig. Det 

tydliggörs också i föreliggande studie då det aktiva beslutet betonas, likväl som 

bristande självförtroende och dålig självkänsla lyste igenom. I flera studier (Bergman & 

Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Hildingh, oa., 

2006; Kristofferzon, oa., 2008; Wingham, oa., 2006) uttryckte deltagarna hopp och 

beslutsamhet i att ta tag i sitt liv medan andra inte alls hade tilltro till sig själva. 

Antonovsky (2005) menade att meningsfullheten var den viktigaste faktorn i KASAM 

begreppet för att skapa motivation. Det blev också tydligt i artiklarnas resultat då en del 

deltagare uttryckte trygghet och förståelse inför det de hamnat i och således hade vilja 

att göra något åt det medan andra upplevde bitterhet och besvikelse och dålig lust att ta 

tag i sina liv. 

Det är intressant att granska artiklarnas resultat utifrån när studierna är gjorda. I vissa 

fall är intervjuer gjorda inom de första veckorna (Condon & McCarthy, 2006; Hagan, 

oa., 2007; Wiles & Kinmonth, 2001; Wingham, oa., 2006), i andra efter flera månader 

(Bergman & Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; Hildingh, oa, 2006; 

Kristofferzon, oa., 2008; Kärner, oa., 2005; Martin, oa., 2005; McInnes, 2005; 

McSweeney & Coon, 2004; Wiles & Kinmonth, 2001) upp till tre år efter hjärtinfarkten 

(Gregory, oa., 2006; Petersson, oa., 2010). Då en hjärtinfarkt på många sätt orsakar en 

kris hos individen blir det tydligt att de som intervjuats tidigt är mer uppfyllda av starka 

känslor. De allra flesta upplever olika mängd av ångest, rädsla för döden och dåligt 
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självförtroende, medan de samtidigt är mycket beslutsamma att genomföra de 

förändringar som krävs av dem. Efter en tid avtar de starka känslorna, både de negativa 

och positiva och för de flesta går livet tillbaka till det normala. Även negativa fysiska 

faktorer såsom smärtor efter operation eller ingrepp är sådant som ofta minskar med 

tiden och upplevdes olika i studierna beroende på hur sent i förloppet deltagarna hade 

intervjuats. 

Tiden framkom som en negativ faktor när det gällde livsstilsförändringar (Gregory, oa., 

2006; Wiles & Kinmonth, 2001), ju längre tiden led desto svårare var det att 

upprätthålla de förändringar man lyckats genomföra. Här kan anas att hotet inte 

upplevdes så aktuellt längre, ju mer normalt livet tedde sig desto mer slocknade 

motivationen för att göra det där extra. Lisspers och Öhman (1996) ger förslag på hur 

man kan lyckas med en varaktig livsstilsförändring. För det första måste det egna 

ansvaret betonas och kunskaper ges för att motivera till förändring. Sedan menar de att 

deltagarna måste ges färdigheter som möjliggör en förändring, ges hjälp att skapa nya 

vanor, hjälp att införliva den nya livsstilen i det normala livet samt stöd i att 

vidmakthålla de uppnådda förändringarna. De behöver dessutom hjälp att förebygga 

återfall. Målet kan inte vara att utföra motion i grupp under ledning, då det inte kommer 

att vara den långsiktiga motionsformen menar Lisspers och Öhman (1996). De menar 

vidare att enbart kunskap inte räcker till utan deltagarna måste ges praktiska färdigheter 

i att klara av situationer. Kunskap om vilken mat som är nyttig leder ingenstans om 

tillagningen inte kan hanteras, avslappning är lätt att ta till i en stressfri miljö men 

svårare att ta till mitt i vardagen vilket är en förutsättning för förändring. Då de positiva 

effekterna med förändring kommer långt senare är den stora utmaningen att överbrygga 

tidsklyftan. Om de nya beteendena skapar positiva kortsiktiga effekter är det lättare att 

acceptera dessa i det vardagliga livet. Personer bör också vara förberedda på eventuella 

återfall för att kunna hantera dessa och strategier kan utarbetas för att undvika 

risksituationer (ibid). Endast i Wingham o.a. (2006) artikel framkom hemrehabilitering 

som ett val. Här valde deltagarna det av praktiska och känslomässiga skäl men kanske 

skulle det kunna vara ett alternativ för att få mer varaktiga förändringar om 

förändringarna införlivades i vardagen.  

Stress var relativt frekvent förekommande som en riskfaktor deltagarna var medvetna 

om (Bergman & Berterö, 2001; Condon & McCarthy, 2006; Gregory, oa., 2006; 

Kristofferzon, oa., 2008; Kärner, oa., 2005; Martin, oa., 2005; McInnes, 2005; 

McSweeney & Coon, 2004). Det framgick dock inte lika tydligt hur de hanterade detta 

och om det togs på allvar av hälso- och sjukvårdspersonalen. Ofta är det sannolikt en 

glömd riskfaktor som är viktigare än man tror. I en nyligen publicerad svensk studie 

(Gulliksson, o.a., 2011) gavs kognitiv beteendeterapi (KBT) som tillägg till det vanliga 

rehabiliteringsprogrammet efter en koronarsjukdom. I den randomiserade studien 

utgjordes interventionsgruppen av 192 personer och kontrollgruppen av 170 personer. 

De fick under första året efter sin sjukhusvistelse träffas i grupper om 5-9 personer, män 

och kvinnor var för sig. De träffades vid 20 tillfällen under två timmar och varje träff 

hade ett tema med arbetsmaterial och hemläxa. Fokus under hela kursen var hantering 

av den dagliga stressen. Resultatet sågs inte de första åren men med tiden uppstod en 

kumulativ effekt. Efter drygt 8 år hade 45 % färre i interventionsgruppen drabbats av en 

ny hjärtinfarkt, icke-dödlig eller dödlig. Dessutom sågs en tydlig koppling till 

deltagande i gruppträffarna, ju högre närvaro desto mindre risk för återfall. Däremot 
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sågs inga signifikanta skillnader i andra riskfaktorer som blodtryck, kolesterol eller 

dylikt (ibid). Detta är intressant då mycket av uppföljningen är koncentrerad till just 

motion, kost och att förbättra de synliga värdena. Att fokusera på beteendet skulle vara 

ett bra komplement till den traditionella rehabiliteringen. 

Intressant var också att se vilken roll kunskap om sjukdomen hade för deltagarna och 

bibehållandet av livsstilsförändringarna. Nya och effektivare behandlingar efter 

hjärtinfarkt skapar hos en del patienter felaktiga förväntningar att åkomman är botad 

och kunskapen om att det är en kronisk sjukdom brister. Här har sjukvården ett speciellt 

ansvar att förebygga missuppfattningar hos patienter och deras närstående. Som noterats 

tidigare hade kvinnorna svårare än männen att förstå kopplingen mellan deras egen 

livsstil, eventuella riskfaktorer, och hjärtinfarkten. De upplevde sig också friskare än 

männen. Här kan man spekulera i orsaker till detta. Är det så att kvinnor i allmänhet 

anser sig friskare än män? Blir männens bukfetma mer uppmärksammad som sjukligt än 

kvinnans lite runda former? Är de så att det farliga fettet hos kvinnor oftare än hos män 

sätter sig på insidan av kroppen, och för männens del ofta hamnar runt buken? From 

Attebring, Herlitz och Ekman (2005) menar att kunskapen om de egna riskfaktorerna 

spelar en avgörande roll i att utföra livsstilsförändringar. De föreslår att hälso och 

sjukvårdspersonal tidigt skall diskutera med patienten om vad som orsakade just deras 

hjärtinfarkt och starta därifrån. Finns det en felaktig uppfattning hos patienten om 

orsakerna måste uppfattningen justeras innan det är relevant att gå vidare.  

Att närstående hade en stor del i att möjliggöra livsstilsförändringar blev tydligt i 

föreliggande studie, det blev också tydligt att närstående kunde påverka negativt 

(Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; Hildingh, oa., 2006; 

Kristofferzon, oa., 2008; Kärner, oa., 2005: McSweeney & Coon, 2004). Goldsmith, 

Lindholm och Bute (2006) diskuterar det dilemma många anhöriga står inför. Viljan att 

vara stödjande kan många gånger övergå i tjat, överbeskydd och det är inte ovanligt att 

partnern får en föräldraroll. För att undvika att hamna i den fällan är det viktigt att 

partnern inte nedvärderar den hjärtsjuke utan ser de kapaciteter som finns hos individen. 

I de flesta av artiklarna (Bergman & Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; Condon 

& McCarthy, 2006; Gregory, oa., 2006; Hagan, oa., 2007; Kristofferzon, oa., 2008, 

Kärner, oa., 2005; McSweeney & Coon, 2004; Petersson, oa., 2010; Wiles & Kinmonth, 

2001) framkom patientens personlighet, egna ansvar och stöd från såväl vårdpersonal 

och anhöriga. Patienter som gick igenom en hjärtinfarkt fick en plötslig insikt i att de 

själva hade det största ansvaret för sin hälsa. Genom att ta ett aktivt beslut att göra 

nödvändiga förändringar i sitt liv fick de motivation att också genomföra dem. 

Vårdpersonal, ofta sjuksköterskor, hade en viktig funktion för många i studierna 

(Bergman & Berterö, 2001; Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006; 

Gregory, oa., 2006; Hildingh, oa., 2006; Kristofferzon, oa 2008; Kärner, oa., 2005; 

Wingham, oa., 2006). Genom individuellt stöd och att de utifrån det blev 

uppmärksammade på sina egna personliga resurser kunde de återigen hitta balans i livet. 

Individer med ett starkt KASAM, där de upplever begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, förefaller har lättare att återfå fotfästet i tillvaron. En av sjuksköterskans 

viktiga uppgifter är att i samtal med patienten bilda sig en uppfattning om vilken 

människa han/hon är och utifrån det forma stöd och information. Det är nödvändigt att 

ha manualer att följa i information- och stödsamtal men tyngdpunkten bör läggas på vad 
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som är viktigt just för den aktuella patienten. Det som underlättar för en patient som 

haft en hjärtinfarkt borde således vara att ha en personlighet som har lätt för att anpassa 

sig till förändringar och som får individuellt utarbetat stöd från professionell 

vårdpersonal. 

Konklusion 

Resultatet visade att sociala, fysiska, kognitiva och emotionella faktorer påverkade 

individen till att genomföra livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. En del personer 

upplevde familj och omgivning som starkt stöd i förändring av livsstil, samtidigt som 

andra kunde få för överbeskyddat stöd att det blev en negativ faktor. Omgivning i form 

av medpatienter och arbetskamrater hade för en del en positiv inverkan. Personal i 

vården framstod som ett mycket viktigt stöd, där tillgänglighet och bemötande var 

särskilt framstående. De fysiska upplevelser patienterna hade efter hjärtinfarkten kunde 

både hindra och främja livsstilsförändring. En del blev hindrade till aktivitet av 

hjärtklappning medan andra tog det som orsak att sätta gränser för sig själv. Miljön 

omkring dem hade betydelse. Att gå ut och promenera i området kunde upplevas jobbigt 

då området kändes osäkert. Andra hade svårt att ta sig till sjukhuset och det blev ett 

hinder för att delta i rehabiliteringsgruppen.  

De kognitiva aspekterna som påverkade livsstilsförändringar var om patienten upplevde 

sitt sjukdomstillstånd som kroniskt eller inte. De som insåg att det var ett kroniskt 

tillstånd fick genom det motivation att göra förändringar. Kunskap om riskfaktorer till 

hjärtinfarkt och även fysiologisk kunskap om hjärtinfarkt visade sig ha stor betydelse 

för insikt och motivation till livsstilsförändring. Efter en hjärtinfarkt är det oundvikligt 

att uppleva känslor inför det faktum att ha blivit drabbad av sjukdom. En del patienter 

fann styrka i att uppleva det som en andra chans i livet medan andra såg hopplöshet och 

rädsla. 

Implikation 

Studien har visat att varje individ har unika förutsättningar att klara av att göra 

livsstilsförändringar vilket är av yttersta vikt att hälso- och sjukvården tar vara på. 

Informationen till patienten bör vara individuellt utformad och anpassas efter var i 

återhämtningsfasen personen befinner sig. Redan på sjukhus bör sjuksköterskor och 

läkare diskutera med patienten vad gäller de specifika personliga riskfaktorerna för att 

orsaken skall bli uppenbar. Det är viktigt att samtliga personer i vårdkedjan ger samma 

budskap, att det är en kronisk sjukdom som kräver förändringar på livstid. De mål som 

sätts upp i samråd med den hjärtsjuke bör vara realistiska och anpassade till vardagen 

för att uppnå varaktighet. Delaktighet och eget ansvar skall betonas. Studien visade 

också på vikten av att anhöriga är delaktiga och välinformerade för att undvika negativ 

påverkan. Anhöriga bör därför om möjligt närvara vid de återbesök patienten har hos 

läkare respektive sjuksköterska. Önskemål fanns från patienterna att ha en längre 

kontakt med sin hjärtsjuksköterska, efter det första året skulle man kunna ha en fortsatt 

kontakt där patienten kan återkomma med frågor vid behov och avstämning en gång per 

år.  
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Stress tenderar att bli en bortglömd riskfaktor sannolikt för att det är svårare att mäta 

stresshanteringens effekter. Medvetenheten om stress som en riskfaktor och kunskaper 

om stresshantering skulle kunna öka bland sjuksköterskor så att ämnet automatiskt 

berörs både inneliggande och efter utskrivning. Studien visar att det finns ett stort behov 

av psykologiskt stöd. Användningen av psykolog i hjärtrehabiliteringen ser olika ut i 

landet. Denna resurs kan sannolikt tas tillvara mer så att beteendevetenskapen får en 

mera framträdande roll i uppföljningen av hjärtinfarkt. Det skulle också vara bra om 

beteendevetenskapen gavs ett större utrymme inom omvårdnadsutbildningen. Dessutom 

behövs ytterligare svensk forskning kring utformning av uppföljning och hur man kan 

få till stånd varaktiga livsstilsförändringar. Motiverande samtal introduceras idag på en 

del platser, forskning finns kring detta i missbruksvården men inte så mycket från 

hjärtsjukvården. Detta kunskapsområde skulle kunna vara en viktig resurs för 

sjuksköterskor för att kunna motivera patienter till förändring. Ytterligare forskning 

behövs kring att kvinnor ansåg sig vara friskare än männen och hade mindre benägenhet 

att göra livsstilsförändringar. Om det visar sig stämma får det konsekvenser för vården, 

då informationen bör anpassas därefter. 
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Sökord PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Subject heading 

list 

PsycINFO 

Thesaurus 

Hjärtinfarkt myocardial infarction myocardial 

infarction 

myocardial infarctions 

Livsstilsförändringar lifestyle chang* 

(fritext) 

life style changes lifestyle changes 

Hälsobeteende health behavior health behavior health behavior 

Beteendeförändringar  behavioral changes  

Socialt stöd social support support (fritext)  

Omvårdnad nursing  nursing 

Motivation motivation motivation motivation 

Rehabilitering rehabilitation rehabilitation rehabilitation 



 

 

Tabell 2a. Sökhistorik Cinahl                    Bilaga IIa 

Datum Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

110301 myocardial infarction (MM) AND 

life style changes (MM) 

13 13 4 1 

110301 myocardial infarction (MH) AND 

life style changes (MH) AND 

rehabilitation (MW) 

21 21 4 4 

110301 myocardial infarction (MH) AND 

life style changes (MH) AND 

motivation (MH) 

3 3 1 (1) 1 (1) 

110309 myocardial infarction (MH) AND 

life style changes (MH) AND 

support 

20 18 6 (6) 4 (4) 

110309 myocardial infarction (MH) AND 

life style changes (MH) AND health 

behavior (MH) 

7 7 1 (1) 0 

110309 myocardial infarction (MH) AND 

behavioral changes (MW) 

18 16 3 (1) 2 

 

Siffror inom parentes anger antal artiklar som funnits med redan tidigare. 
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Siffror inom parentes anger antal artiklar som funnits med redan tidigare. 

  

Datum Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

110301 myocardial infarction (MeSH) AND 

nursing (MeSH) AND motivation (MeSH) 

10 7 3 (1) 3 (1) 

110301 myocardial infarction (MeSH) AND 

nursing (MeSH) AND lifestyle chang* 

9 

 

8 5 (3) 3 (3) 

110309 myocardial infarction (MeSH) AND 

rehabilitation (MeSH) AND lifestyle 

chang* 

7 7 3 (3) 2 (2) 

110309 myocardial infarction (MeSH) AND 

rehabilitation (MeSH) AND motivation 

(MeSH) 

13 13 3 (2) 3 (2) 

110301 myocardial infarction (MeSH) AND 

lifestyle chang* (MeSH) AND motivation 

(MeSH) 

4 4 3 (2) 2 (2) 

110309 myocardial infarction (MeSH) AND health 

behavior (MeSH) AND lifestyle chang* 

13 11 2 (2) 1 (1) 

110309 myocardial infarction (MeSH) AND health 

behavior (MeSH) AND social support 

(MeSH) 

8 5 2 (1) 1 
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abstract 
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110301 myocardial infarctions (KW) AND 

lifestyle changes (KW) 

17 16 5 (2) 2 

110309 myocardial infarctions (KW) AND 

motivation (KW) 

7 5 1 (1) 1 (1) 

110321 myocardial infarctions (KW) AND 

health behavior (KW) 

17 10 1 1 

110321 myocardial infarctions (KW) AND 

rehabilitation (KW) AND nursing 
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Tabell 3. Artikelöversikt            Bilaga III:1 

Land 

Publikationsår 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

Sverige, 2001 

Cinahl 

 

Bergman, E., 

Berterö, C 

You can do it if you 

set your mind on it: A 

qualitative study of 

patients with coronary 

artery disease 

Uppnå ökad kunskap och förståelse 

om vad det innebär att drabbas av 

kranskärlssjukdom och hur det 

påverkar individens liv och livsstil. 

Kvalitativ, hermeneutisk. 

Intervjuer med personer 

som drabbats av 

kranskärlssjukdom. 

n=8 (♀=3, ♂= 5) 

 

Lyckad rehabilitering är beroende av patientens 

personlighet och externt stöd. Genom att 

identifiera patientens förutsättningar och 

svårigheter kan man göra behandlingen mer 

individuell. 

I 

Sverige, 2003 

PubMed 

Bergman, E., 

Berterö, C 

”Grasp life again”. A 

qualitative study of 

the motive power in 

myocardial infarction 

patients 

Få en större och djupare kunskap och 

förståelse om drivkraften och hur den 

påverkar individens rehabilitering 

och återgång till ett fungerande liv. 

Kvalitativ, grounded 

theory. Intervjuer med 

personer som haft 

hjärtinfarkt för 12-24 

månader sedan. 

n=13 (♀=6, ♂= 7) 

 

Drivkraften är livsglädje, en längtan efter att få 

leva. Sjukdomsupplevelsen och att bli utskriven 

från sjukhuset leder till omorientering. 

Autonomi och omsorg spelade en roll för 

livsglädjen. Sjukvårdspersonal måste redan 

tidigt skapa en uppfattning om patienten som 

individ. 

I 

Irland, 2006 

Cinahl 

PubMed 

Condon, C., 

McCarthy, G. 

Lifestyle changes 

following acute 

myocardial infarction: 

Patients perspectives 

Utforska patientens perspektiv av 

livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ, deskriptiv. 

Djupintervjuer 6 veckor 

efter utskrivning. 

n=10 (♀=1, ♂= 9)  

Fyra teman: Livsstils varningssignaler, ta 

ansvar för livsstilsförändringar, professionellt 

stöd och se fram emot framtiden. Svårigheter 

efter 6 veckor beroende på alltför många 

livsstilsförändringar på en gång och brist på 

professionellt stöd. Frustration då anhöriga är 

överbeskyddande. 

II 

Skottland, 2006 

PsycINFO 

 

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 

Identifiera synsätt och upplevelser 

hos individer som återhämtar sig 

efter en hjärtinfarkt, speciellt det som 

hindrar och underlättar följsamhet till 

råd och upprätthållande av 

livsstilsförändringar. 

Kvalitativ, fokusgrupper. 

Fem manliga 

fokusgrupper, två med 

kvinnor och två mixade. 

n=53 (♀=18, ♂= 35) 

Deltagarna uttryckte önskemål om långvarigt 

stöd i olika former, hjälp att följa livsstils råd, 

tillfälle att träffa andra och dela erfarenheter, 

regelbunden kontakt för att hålla koll på hälsan 

och tillfälle att fråga samt ge trygghet till 

övriga familjemedlemmar. 
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Land 

Publikationsår 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

Australien, 

2007 

PubMed 

Hagan, N.A., 

Botti, M.A., 

Watts, R.J. 

Financial, family, and 

social factors 

impacting on cardiac 

rehabilitation 

attendance 

Identifiera och utforska 

demografiska faktorer som 

påverkar personens beslut att delta 

i hjärtrehabilitering. 

Kvalitativ, deskriptiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer ca 2 veckor 

efter utskrivning efter en 

förstagångsinfarkt. 

n=10 (♀=2, ♂= 8) 

Deltagarna bedömde relevansen av 

hjärtrehabilitering utifrån ekonomiska, 

familjära och sociala faktorer samt hur viktigt 

utfallet upplevdes i sammanhanget.  

II 

Sverige, 2006 

Cinahl 

PubMed 

Hildingh, C., 

Fridlund, B., 

Lidell, E. 

Access to the world 

after myocardial 

infarction: 

Experiences of the 

recovery process 

Belysa mönster i återhämtningen 

efter en hjärtinfarkt med hänsyn 

till patientens upplevelse. 

Kvalitativ, deskriptiv. 

Intervjuer 8-9 månader 

efter hjärtinfarkten. 

n=16  

Återhämtningsfasen präglas av förmåga, 

begränsningar och omorientering. Genom inre 

styrka och yttre stöd skapas nya värderingar 

och motivation för förändring. Hjärtinfarkten 

hade integrerats i livet genom 

återhämtningsprocessen vilket ledde till ökad 

livskvalitet. 

I 

Sverige, 2008 

Cinahl 

Kristofferzon, M-

L., Löfmark, R., 

Carlsson, M. 

Managing 

consequences and 

finding hope – 

experiences of 

Swedish women and 

men 4-6 month after 

myocardial infarction 

Beskriva erfarenheter av det 

dagliga livet bland kvinnor och 

män 4-6 månader efter en 

hjärtinfarkt och deras 

förväntningar inför framtiden. 

Kvalitativ, deskriptiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

n=39 (♀=20, ♂= 19) 

För de flesta patienter går livet framåt och man 

börjar hitta balans i vardagen. En del kämpar 

fortfarande mycket med att hitta balansen. 

Hälso och sjukvårdspersonal är viktig resurs 

för att underlätta anpassning till förändringar 

om de är lyhörda för patientens behov både i 

ett kort och långt perspektiv. 

I 

Sverige, 2005 

Cinahl 

Kärner, A., 

Tingstöm, P., 

Abrandt-

Dahlgren, M., 

Bergdahl, B. 

Incentives for lifestyle 

changes in patients 

with coronary heart 

disease 

Undersöka hur patienter i 

rehabiliteringsfasen efter en 

hjärtinfarkt upplever begränsande 

och underlättande faktorer till 

livsstilsförändringar och vikten av 

dem för välbefinnande och 

prognos. 

Kvalitativ metod med en 

fenomenologisk ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer 6 veckor och ett 

år efter en hjärtinfarkt. 

n=113 (♀=29, ♂= 84) 

Patienternas upplevelser av hinder och 

underlättande faktorer till livsstilsförändringar 

borde tas upp i ett individuellt möte efter 

hjärtinfarkten. 

II 



 

 

 

             Bilaga III:3 

 

Land 

Publikationsår 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

England, 2005 

PsycINFO 

MacInness, J. D. The illness perceptions of 

woman following acute 

myocardial infarction: 

Implications for behavior 

change and attendance at 

cardiac rehabilitation 

Utforska sjukdomsupplevelsen 

hos kvinnor efter hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=10 (♀=10) 

Stress sågs som orsak till hjärtinfarkten 

och riskfaktorer var identifierade. 

Betydelsen av dem var dock osäker och 

som ett troligt resultat av det var 

livsstilsförändringar begränsade. 

II 

USA, 2005 

PsycINFO 

Martin, R., Johnsen, 

E.L., Bunde, J., 

Bellman, S.B., 

Rothrock, N.E., 

Weinrib, A., Lemos, 

K. 

Gender differences in 

patients attributions for 

myocardial infarction: 

Implications for adaptive 

health behaviors 

Undersöka om kvinnor är 

mindre benägna än män att 

knyta deras hjärtinfarkt till 

faktorer som skulle föranleda 

livsstilsförändringar 

Kvalitativ och kvantitativ, 

telefonintervjuer. 

n=157 (♀=48, ♂= 109) 

Inget bortfall till 

ursprungsgruppen 

beskrivet. Dock 15 % färre 

i uppföljningsgruppen. 

Kvinnor är mindre benägna än män att se 

orsakerna till sin hjärtinfarkt som 

förändringsbara faktorer. De är också 

mindre benägna att genomföra 

livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. 

Kvant. II 

Kval. III 

USA, 2004 

Cinahl 

McSweeney, J. 

Coon. S. 

Womens inhibitiors and 

faciliators associated with 

making behavioral 

changes after myocardial 

infarction 

Identifiera hinder och 

underlättande faktorer som 

kvinnor konfronteras med när de 

försöker göra 

livsstilsförändringar efter 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=40 (♀=40) 

Kvinnorna redovisade flera personliga 

försök att genomföra och bibehålla 

hälsosamma beteendeförändringar efter 

en hjärtinfarkt. Sjuksköterskan har en 

unik uppgift att hjälpa kvinnorna att 

upptäcka strategier för att undvika 

hindren. 

III 

USA, 2010 

Cinahl 

Moore, L.C., 

Kimble, L.P., 

Minick, P. 

Perceptions of cardiac 

risk factors and risk-

reduction behavior in 

woman with known 

coronary heart disease 

Undersöka riskmedvetenheten 

att få CHD och upplevelsen av 

att göra livsstilsförändringar hos 

kvinnor med känd CHD. 

Tolkande kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

n=7 (♀=7) 

Kvinnorna i den stabila fasen av CHD-

sjukdomen förstod inte att sjukdomen var 

kronisk och de insåg inte vikten av att 

minska risken för återinsjuknande. 

II 
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Land 

Publikationsår 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

USA, 2010 

Manuell 

sökning 

Peterson, J.C., 

Allegrante, J.P., 

Piraglia, P.A., 

Robbins, L., 

Lane, P., 

Boschert, K.A., 

Charlson, M.E. 

Living with heart 

disease after 

angioplasty: A 

qualitative study of 

patients who have been 

successful or 

unsuccessful in 

multiple behavior 

change 

Dokumentera värderingar, 

attityder och övertygelser i en 

grupp PTCA-patienter med 

skiftande kultur och demografi, 

som hade lyckats eller misslyckats 

att genomföra flera beteende 

förändringar tre år efter PTCA. 

Kvalitativ ansats med 

grounded theory som 

metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

n=61 (♀=29, ♂= 32) 

Livsstilsförändringar ska vara kulturellt relevanta 

och anpassade efter psykiska förutsättningar. 

Uppmuntran till självbestämmande och socialt 

stöd kan gynna en lyckad beteendeförändring. 

I 

England, 2000 

PubMed 

PsycINFO 

 

Wiles, R., 

Kinmonth, A-L. 

Patients understanding 

of heart attack: 

Implications for 

prevention of 

recurrence 

Undersöka patienters förståelse av 

hjärtinfarkt för att medverka till att 

utforma effektiv 

sekundärprevention. 

Kvalitativ metod med 

djupintervjuer av 25 

patienter med 

hjärtinfarkt. 

n=25 (♀=12, ♂= 13) 

Patienter har nytta av om de förstår att 

hjärtinfarkt är ett akut symtom på en 

underliggande sjukdom med vilken 

långtidsbehandling med mediciner och 

beteendeförändringar kan hjälpa. 

II 

England, 2006 

PubMed 

 

Wingham, J., 

Dalal, H.M., 

Sweeney, K.G., 

Evans, P.H. 

Listening to patients: 

Choice in cardiac 

rehabilitation 

Utforska patienters erfarenhet av 

hjärtinfarkt och identifiera faktorer 

som påverkar patientens val av 

sjukhus- eller hembaserad 

hjärtrehabilitering efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

n=17 (♀=3, ♂= 14) 

En hjärtinfarkt innebär chock och nedsatt 

självförtroende. Uttrycker en stark längtan att 

utföra livsstilsförändringar, dock i behov av 

professionellt stöd. Sjukhusrehab väljs då man 

önskar vara i en grupp, är villig att resa och inte 

har så bra självdisciplin. Hemrehab väljs då man 

inte vill att sjukdomen skall styra livet i övrigt 

och inte vill träna i grupp. Detta är viktigt att 

känna till för vårdpersonalen. 
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