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Sammanfattning:  Hjärt- kärlsjukdomar är den vanligaste dödorsaken bland 
kvinnor i Sverige och årligen drabbas cirka 15 000 kvinnor 
av en hjärtinfarkt. Efter en hjärtinfarkt är fysisk aktivitet en 
del av hjärtrehabiliteringen. Fysisk aktivitet har en positiv 
effekt på hälsan och minskar risken för återinsjuknande. 
Syftet med studien var därför att belysa faktorer som hade 
betydelse för kvinnors fysiska aktivitet efter en hjärtinfarkt. 
Litteraturstudien bestod utav 17 vetenskapliga artiklar där 
resultatet visade tre betydande faktorer. Ålderns betydelse, 
det sociala stödets betydelse samt hjärtrehabiliteringens 
betydelse. Det framkom att det var svårt att komma igång 
med fysisk aktivitet och att det saknades information från 
sjukvårdspersonalen om hur de praktiskt skulle gå tillväga. 
Äldre kvinnor upplevde att hushållsarbete och 
trädgårdsarbete var deras fysiska aktivitet och därför ansågs 
ytterligare fysisk aktivitet onödigt. Att känna stöd från 
närstående var av betydelse. Många kvinnor menade att det 
var lättare att komma igång med fysisk aktivitet om de 
genomförde den tillsammans med närstående. Den fysiska 
aktiviteten i ett hjärtrehabiliteringsprogram bör 
individanpassas till den enskilda kvinnan. Fysisk aktivitet på 
recept (FaR) kan utnyttjas i större utsträckning då detta kan 
öka antalet kvinnor som börjar utöva fysisk aktivitet efter en 
hjärtinfarkt.  
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Abstract:  Cardiovascular disease is the most common cause of death 
among women in Sweden and annually 15 000 women have 
a myocardial infarction. After a myocardial infarction 
physical activity is a part of cardiac rehabilitation (CR). 
Physical activity has a positive effect on health and reduces 
the risk of relapse. The purpose of this study was therefore to 
focus on factors having a significant importance on women's 
physical activity after a myocardial infarction. The results 
consisted of 17 scientific papers, where three significant 
factors emerged; age, social support and the importance of 
CR. The study revealed that it was difficult to get started 
with physical activity and the lack of information from 
health professionals about how they would practically begin. 
Older women felt that housework and gardening was their 
physical activity therefore they felt that more physical 
activity was unnecessary. Feeling support from relatives was  
important. Many women felt that it was easier to get started 
with physical activity if they did it together with relatives. 
The physical activity in a CR program should be 
individualized. Physical activity on prescription can be used 
increasingly as this can increase the number of women who 
begin physical activity after a myocardial infarction.
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Inledning 

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till mortalitet bland kvinnor i Sverige 
(Hjärt-Lungfonden, 2011). Bland dessa är hjärtinfarkt den största enskilda orsaken till 
dödsfall. Årligen drabbas cirka 15 000 kvinnor av en hjärtinfarkt och till följd av detta 
avlider lite mer än 4 000 kvinnor. Enligt Socialstyrelsens statistik överlever allt fler 
kvinnor en hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2008a). Detta beror på att forskningen, 
vårdmetoder och behandling av hjärtinfarkt har förbättrats (Ericson & Ericson, 2008). 
Risken för att drabbas av en hjärtinfarkt ökar i takt med åldern och kvinnor insjuknar 
cirka 10 år senare än män (Hjärt-Lungfonden 2008a). Att kvinnor drabbas senare i livet 
tros bero på att hormonet östrogen har en skyddande effekt mot sjukdomen.  

Fysisk aktivitet har goda effekter på hälsan och personer som är fysiskt aktiva löper 
hälften så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). Det finns 
ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och hjärtinfarkt. I Sverige är 11 procent av 
kvinnorna fysiskt aktiva på den nivå som är önskvärd för att förebygga insjuknande i 
hjärt-kärl- sjukdomar (Region Halland, uå). Det finns alltid vinster med att vara fysiskt 
aktiv oavsett ålder och det är aldrig för sent att börja utöva fysisk aktivitet (Schenk-
Gustavsson, 2010). Då det gäller hjärtrehabilitering ses inte fysisk aktivitet som en 
enskild del i programmet utan utgör en del av andra livsstilsförändringar och är ett så 
kallat riktat program (Swedheart, 2010). Kondition är en färskvara, därför skall 
kvinnorna ha ett program som är utformat efter deras egen förmåga för att bibehålla 
intresset av att utöva fysisk aktivitet fortlöpande. För kvinnor som drabbats av 
hjärtinfarkt är det viktigt att skapa ett långsiktigt program med fysisk aktivitet för att 
minska risken för återinsjuknande (Schenk-Gustavsson, 2008). Det svenska registret för 
hjärtintensivvård (RIKS-HIA) har till syfte när det gäller hjärtinfarkt att kartlägga 
behandlingsresultaten av behandlingar samt uppföljningar enligt nationella riktlinjer 
(Swedehart, 2010). Resultat har visat att utövandet av fysisk aktivitet efter en 
hjärtinfarkt skiljer sig avsevärt runt om i Sverige. I genomsnitt är det endast 42 procent 
som efter ett år följer råden vad gäller fysisk aktivitet. Att se till att 
rekommendationerna följs i grupp skulle ge en klar hälsovinst för att förebygga ett 
återinsjuknande i hjärtinfarkt. 
 
Bakgrund 
Innan 1950-talet var orsakerna till hjärtinfarkt inte kända och forskarna trodde att det 
var en naturlig del av åldrandet (Hjärt-Lungfonden, 2008b). Mellan 1950-talet och i 
början av 1960-talet gjordes studier som visade sambandet mellan höga halter av 
kolesterol i blodet, rökning och hjärtinfarkt. Parallellt med denna forskning fann 
forskarna även att hypertoni var en riskfaktor för att drabbas av hjärtinfarkt. Detta 
skapade en medvetenhet om betydelsen av en hälsosam livsstil för att undvika 
hjärtinfarkt. Resultat visade att en bra kost och motion minskade risken för hjärtinfarkt. 
Experimentell forskning under 1970-talet och in på 1980-talet ledde till att de första 
läkemedlen mot hypertoni kom ut på marknaden. Dessa läkemedel var 
kalciumflödeshämmare och betareceptorblockerare. Därefter kom även statiner ut på 
marknaden för att sänka kolesterolet och då framförallt det skadliga kolesterolet, low- 
density lipoproteins (LDL). I samband med en obduktion av en avliden hjärtsjuk patient 
fann forskarna sprucket plack med en blodpropp i ett kranskärl. Detta resulterade i att 
forskningen gjorde stora framsteg under 1980- och 1990-talet. Metoder som 
trombolysbehandling och percutan coronar intervention (PCI) utvecklades och 
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mortaliteten hade mer än halverats inom loppet av några år då behandlingar som dessa 
började användas (Hjärt-Lungfonden, 2008b). Riskfaktorer som föreligger att drabbas 
av en hjärtinfarkt är ålder, manligt kön, ärftlighet, hypertoni, rökning, stress, fetma, 
metabolt syndrom och diabetes (Internetmedicin, 2010). Dessa kan grupperas till 
opåverkbara och påverkbara riskfaktorer. De opåverkbara omfattas av ålder, manligt 
kön, ärftlighet och tidig menopaus. Påverkbara faktorer är rökning, blodfettsrubbningar, 
hypertoni, stress, kostvanor, övervikt, diabetes och fysiskt inaktivitet. Som kvinna 
föreligger de fler riskfaktorer att drabbas av en hjärtinfark, detta i jämförelse med män. 
Komplikationer vid graviditet och förlossning, klimakteriet och polycystiska 
ovariesyndromet kan vara faktorer som utlöser hjärtinfarkt hos kvinnor (Schenk-
Gustavsson, 2010; Swedheart, 2010). 

En vuxen person bör röra på sig minst fem dagar i veckan i minst 30 minuter och dessa 
minuter kan fördelas ut över dagen (Socialstyrelsen, 2009). För att upprätthålla 
muskelstyrkan bör en vuxen person även styrketräna två gånger i veckan. Fysisk 
aktivitet kan delas in i måttlig och intensiv fysisk aktivitet. Till måttlig fysisk aktivitet 
räknas aktiviteter som ökar pulsen något och vid intensiv fysisk aktivitet ökar pulsen 
påtagligt. De positiva effekterna av att regelbundet utöva fysisk aktivitet efter att ha 
drabbats av en hjärtinfarkt är att förbättrad balans, ökad benmassa, minskad bukfetma, 
en ökad förbränning av fett och kolhydrater, ökad syreupptagningsförmåga, hjärtats 
slagvolym ökar, blodtrycket minskar samt att insulin och high density lipoprotein 
(HDL) ökar (Schenk-Gustavsson, 2011). Fysisk aktivitet som rekommenderas efter en 
hjärtinfarkt är promenader, cykling, simning och lätt jogging (Ericson & Ericson, 2008).  

Efter en hjärtinfarkt bör patienten mobiliseras så snart det är möjligt. Det är viktigt för 
att undvika immobilisering. Vidare bör aktiviteten ökas gradvis de kommande dygnen 
och efterföljande dagarna och aktiviteten ska avbrytas om patienten upplever smärtor i 
området kring bröstet. En sjuksköterska ska kunna bedöma vad patienten bör orka i 
ansträngning och fysisk aktivitet. Detta kräver goda kunskaper inom omvårdnad, 
normal fysiologi och patofysiologi (Haugland, Hansen & Areklett, 2002). Lämplig 
aktivitet väljs därefter ut av patienten själv utifrån förutsättningar och intresseområde 
(Socialstyrelsen, 2010). Vidare har sjuksköterskan en viktig roll till att motivera 
patienten till att se fördelarna med fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Konditionen 
försämras inte nämnvärt efter en hjärtinfarkt men däremot upplever patienter ofta att de 
blir fortare trötta, känner sig ur form och detta kan göra att de undviker ansträngande 
aktivitet. 

Vid utskrivning från sjukhus ska patienten göra ett arbetsprov som visar hur mycket 
aktivitet patienten klarar av innan bröstsmärtor uppstår. Belastningen under provet är 
endast hälften av ett vanligt arbetsprov (Haugland et al. 2002). Arbetsprovet innebär att 
sjukvårdspersonal mäter pulsen före, under och efter en aktivitet (Ericson & Ericson, 
2008). Lämpliga aktiviteter vid ett sådant arbetsprov är till exempel promenad i en 
trappa eller gång i uppförsbacke. Om bröstsmärtor under fysisk aktivitet skulle uppstå 
finns det läkemedel som medför kranskärlsdilatation och detta bör patienten alltid ha 
tillgång till under aktivitet. Studier har dock visat att kvinnor inte fick chansen i samma 
utsträckning som män att genomföra ett arbetsprov (Williams, Fraser & West, 2004). 
När patienten skrivs ut från sjukhuset får denne information i form av olika broschyrer 
och arbetsböcker som omfattar olika delar som är av betydelse efter en hjärtinfarkt 
(Region Halland, 2007). Denna information varierar mellan sjukhusen. En variant är så 
kallat hjärtboken vilken ska fungerar som en kvalitetssäkring i eftervården (Klinik och 
vetenskap, 2002). Tillsammans med sjuksköterskan fyller patienten i olika värden som 
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omfattar riskfaktorer till att återinsjukna i en hjärtinfarkt som sedan följs detta upp på 
nationell nivå. Detta kallas för sekundärprevention och strävan är att förebygga risken 
för återinsjuknande i en ny hjärtinfarkt. Detta ger patienten ett större ansvar när det 
gäller den egna behandlingen. Hela tiden så arbetas det effektivt till att förbättra 
kunskapen inom området. Till detta krävs ett gott samarbete och många sjukhus i 
Sverige har idag bra utarbetade samarbetsformer (Region Halland, 2006). Det är främst 
ett samarbete mellan kardiologisk- specialistvård och primärvården. En sjukgymnast 
finns i varje arbetsgrupp för att tillgodose patientens behov av vård i så lång 
utsträckning som möjligt. Tillsammans med patienten är det främst primärvården som 
arbetar med fysisk aktivitet.  

När en kvinna drabbats av hjärtinfarkt är det viktigt att bli behandlad med rätt läkemedel 
och följa de råd som ges samt att fokusera på de påverkbara riskfaktorerna genom att 
göra livsstilsförändringar (Hjärt-Lungfonden, 2008c). En förändringsfaktor som är av 
bärande betydelse är fysisk aktivitet (Internetmedicin, 2011). Idag finns det 
hjärtrehabiliteringsprogram som patienten kan delta i. I ett hjärtrehabiliteringsprogram 
ingår fysisk aktivitet som en del av rehabiliteringen. Även om det är klarlagt att fysisk 
aktivitet är en betydande del så finns det olika faktorer som gör att patienter inte deltar i 
hjärtrehabiliteringsprogram efter en hjärtinfarkt. I Hjärt-Lungfonden (2010) framgår det 
att kvinnor är den grupp som deltar minst i hjärtrehabiliteringsprogram. I regionerna 
runt om i Sverige är deltagandet i sekundärpreventiva program varierande. I vissa 
områden är deltagandet 0 procent och i andra områden över 90 procent (Hjärt-
Lungfonden, 2010). Många patienter upplever ett socialt stöd i dessa träningsgrupper 
och tycker det är positivt att träffa andra som är i samma situation (Haugland et al.  
2002). Enligt Salamonson, Everett, Davidson och Andrew (2007) visar resultat att 
patienter som behövde göra livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt lyckas bäst i det 
hälsofrämjande arbetet på lång sikt om dem ingick i en hjärtrehabiliteringsgrupp. I det 
hälsofrämjande arbetet är syftet att höja livskvaliteten. Det satsas extra mycket pengar 
och resurser inom sjukvården på förebyggande områden som kost och fysisk aktivitet 
samt att minska användningen av tobak. Dessa områden är de vanligaste bakomliggande 
orsakerna till våra folksjukdomar, däribland hjärtinfarkt (Hälsofrämjande arbete, 2008). 
Enligt Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) (2008) 
skulle sjukvårdskostnader och folks hälsa förbättras om den fysiska aktiviteten hade 
ökat. Därför är det viktigt att tidigt sprida denna kunskap samt att arbeta aktivt kring en 
person som blivit drabbad av en hjärtinfarkt. I sjukvården finns det fysisk aktivitet på 
recept (FaR) (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Det är en metod som är bra att använda i 
hälsofrämjande arbete. FaR ger stora vinster när det gäller fysisk aktivitet, både på kort 
och lång sikt. Metoden är evidensbaserad och visar tydligt vilka positiva effekter fysisk 
aktivitet har. Här finns det möjlighet att tillgå blandad aktivitet och fördelen är att det 
blir individanpassat utifrån den grundfysik patienten har samt att den tar hänsyn till 
sjukdomsbilden. 

I en studie gjord av Mccorry et al. (2009) visade resultatet att kvinnor inte tyckte fysisk 
aktivitet hade någon positiv påverkan på deras långsiktiga hälsotillstånd. En anledning 
var att många trodde att det räckte med den medicinering som hade ordinerats. En del av 
de yngre som deltog i studien ansåg inte att den fysiska aktiviteten var lämplig för dem 
då de flesta som deltog var äldre och att träningen skulle vara utformad därefter. Studien 
visade också att sjukvårdspersonalen hade en viktig roll när det gällde att motivera 
patienten till förändring. Patienterna uppfattade att sjukvårdspersonalen inte ansåg det 
viktigt att de deltog i ett hjärtrehabiliteringsprogram efter sin hjärtinfarkt. Vidare ansåg 
patienterna att råd angående fysisk aktvitet var oklara. De fick information om 
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livsstilsförändringar men inte specifikt om olika former av fysisk aktivitet (Mccorry et 
al. 2009; Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003).    

Efter en hjärtinfarkt upplever många kvinnor stress och nedstämdhet och detta kan 
motverkas av regelbunden motion (Schenk-Gustavsson, 2011). Kvinnor upplever också 
en hög psykosocial stress och är mer begränsade vid rehabiliteringsstart. Ett strukturerat 
program är därför vad många kvinnor föredrar. Williams et al. (2004) har i sin studie 
kunnat fastställa att kvinnor, i jämförelse med män, inte blev erbjudna 
hjärtrehabilitering lika ofta. Upplevelsen av att inte längre kunna lita på den egna 
kroppen var en känsla många kvinnor hade. Detta ledde till att kvinnorna begränsade sig 
vid fysisk aktivitet. Känslan av att kroppen skulle svika blev ett hinder i vardagen. För 
att kvinnor skulle känna sig trygga i sin kropp behövde de stöd utifrån. Detta innebar 
som sjuksköterska att skapa ett individuellt anpassat träningsprogram som är utformat 
enligt patientens önskemål (Johansson et al. 2003). Patienter i en studie gjord av Kovoor 
et al. (2006) visade att de som återvände tidigt till normal fysisk aktivitet efter en 
hjärtinfarkt inte löpte större risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller ytterligare skador 
på hjärtmuskeln. Inom sjukvården handlar mycket om att sprida en kunskap och göra 
kvinnor medvetna om att livsstilen hör ihop med hälsan. Arbetas det aktivt med en 
förståelse om dessa samband så ökar det levnadsvillkoren avsevärt och därmed minskar 
riskerna till ett återinsjuknande i hjärtinfarkt. 
 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som har betydelse för kvinnors fysiska aktivitet efter en 
hjärtinfarkt. 
 
 
Metod 
Metoden som valdes till föreliggande studie var en vetenskaplig litteraturstudie enligt 
Friberg (2006).  

Datainsamling 

För att undersöka om det fanns möjlighet att skriva om kvinnors fysiska aktivitet efter 
en hjärtinfarkt gjordes en pilotsökning i databaserna Cinahl, PsycInfo, PubMed och 
SweMed. Övrig litteratur inom området till studien söktes på bibliotek och internet. 
Vidare begränsades sökningarna till databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Där 
fanns de mest relevanta artiklarna inom området till litteraturstudiens syfte. Sökningarna 
omfattade alla kvinnor som hade haft en eller fler hjärtinfarkter, oavsett ålder. Samtliga 
artiklar skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt att de skulle vara 
researchartiklar. De artiklarna i alla sökningar som inte innehöll abstract valde 
författarna till föreliggande studie att inte ta med till något av urvalen 1 och 2. Utifrån 
syftet med litteraturstudien bestämdes sökorden myocardial infarction, physical activity 
och women (Tabell1). Dessa ord blev också nyckelord i föreliggande studie. För att 
ytterligare finna relevanta träffar utökades sökorden med rehabilitation, exercise och 
secondary prevention. I alla de sökningar som gjordes användes sökordet myocardial 
infarction som vidare kombinerades med de övriga sökorden på olika sätt för att få 
relevanta träffar till studiens syfte. 
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I Cinahl gjordes totalt 4 artikelsökningar där sökord användes i olika kombinationer. 
Artiklar som var skrivna före 2002 exkluderades vid samtliga av dessa sökningar. 
Sökhistoriken finns sammanfattad i Bilaga 1, Tabell 2. I sökning 1 användes sökorden 
myocardial infarction som Subjectheading och Major topic tillsammans med 
rehabilitation, women och exercise som fritext. Detta genererade 9 träffar varpå 6 
abstract lästes. Totalt var 3 artiklar i denna sökning relevanta till studien och gick därför 
vidare till urval 2. Sökning 2 var myocardial infarction Subjectheading och Major topic 
detta med physical activity och women som fritext ord. Detta gav 20 träffar där 3 
abstract lästes. Där valdes 2 artiklar ut som hamnade i urval 2. I sökning 3 användes 
myocardialinfarction och rehabilitation som subject heading och major topic. 
Rehabilitation och women användes som fritextord. Detta gav 12 träffar där 2 abstract 
lästes som ledde till att 1 artikel gick till urval 2. Vid sökning 4 användes myocardial 
infarction som subject heading och major topic samt exercise som fritextord. Detta gav 
164 träffar där 15 abstract lästes. Detta genererade till att 7 av artiklarna gick till urval 1. 
Av dessa artiklar var 2 stycken relevanta till studiens syfte och gick därför vidare till 
urval 2. Totalt antal träffar i Cinahl blev 205 artiklar varav 26 abstract lästes. 
I PsycInfo exkluderades artiklar skrivna före år 2002. Sökorden som användes vid 
sökning 1 var myocardial infarction, women och exercise, samtliga som keywords. 
Detta gav 14 träffar där 3 abstract lästes och utav dessa gick 1 artikel till urval 2. Vid 
sökning 2 användes orden myocardial infarction och women or female och physical 
activity or secondary prevention or rehabilitation, och samtliga som keywords.  Detta 
ledde till 35 träffar varav 10 abstract lästes och 3 artiklar gick till urval 1. Vidare 
plockades sedan 2 artiklar ut till urval 2. I PsycInfo blev totala antalet träffas 49 
stycken, där 14 stycken abstract lästes. I databasen PubMed exkluderades artiklar som 
var äldre än 10 år. Vid sökningen i PubMed användes ordet myocardial infarction som 
MeSH term med women, rehabilitation och physical activity som fritextord. Detta gav 
47 träffar varav 12 abstract lästes där 8 gick vidare till urval 1. Av dessa 8 artiklar gick 
sedan 5 av artiklarna vidare till urval 2. Antalet träffar blev totalt 47 artiklar där 12 
stycken abstract lästes. 

Samtliga sökningar genererade i totalt 300 träffar varav 51 abstract lästes. Vidare lästes 
25 artiklar för att se om de stämde överens med studiens syfte. Av dessa artiklar 
saknade 9 stycken av dem innehåll av fysisk aktivitet i samband med hjärtinfarkt och 
ansågs därför inte vara relevanta till föreliggande studies syfte. Artiklar som saknade 
specifik redovisning av kvinnors upplevelser valdes också bort. Återstående 16 artiklar 
var aktuella till föreliggande studies syfte. Av de 16 artiklarna var 8 stycken från Cinahl, 
3 stycken var från PsycInfo och från PubMed var det 5 artiklar. Dubbletter samt sökord 
som inte gav relevanta träffar redovisades inte. En ytterligare artikel hittades manuellt i 
en avhandling varpå totala antalet artiklar blev 17 stycken. 

Samtliga sökningar genererade i 8 kvalitativa, 5 kvantitativa artiklar och 4 stycken av 
artiklarna var kombinerade kvantitativa/ kvalitativa. Bedömningsmallarna användes för 
att kunna avgöra hur stark vetenskaplig kvalitet en artikel hade. Bedömningsmallarna 
består av tre olika grader, där grad I är högsta vetenskapliga kvalitet.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt 
Sökord Cinahl 

Subject 
headings 

PubMed 
MeSH- term 

PsycInfo 
Keywords 

Hjärtinfarkt Myocardial 
infarction 
 

Myocardial 
infarction 

Myocardial 
infarction 

Kvinnor Women (fritext) 
 

Women (fritext) Women or female 

Återhämtning Rehabilitation Rehabilitation 
(fritext) 

Rehabilitation 

Hjärtrehabilitering 
 

Cardiac 
rehabilitation 
(fritext) 

  

Träning Exercise (fritext)  Exercise 
 

Fysisk aktivitet Physical activity 
(fritext) 

Physical activity 
(fritext) 

Physical activity 

Sekundärprevention   Secondary 
prevention 

 

Databearbetning 

Artiklarna delades upp och lästes av enskild person. Artiklarna delades sedan in i 
mappar efter hur aktuellt innehållet ansågs vara till studiens syfte. Därefter skiftades 
artiklarna om och de lästes och mappindelades ännu en gång. Vidare diskuterades ämnet 
gemensamt och vad var och en kommit fram till. Därefter delades artiklarna ytterligare 
in i mappar utefter vilket användbarhet artikeln ansågs ha. När de 17 artiklarna hade 
lästs och bearbetats kunde tre faktorer utläsas som hade betydelse för kvinnors fysiska 
aktivitet efter en hjärtinfarkt: 

- Ålderns betydelse 

- Det sociala stödets betydelse 

- Hjärtrehabiliteringens betydelse 

Därefter skapades en artikelöversikt (Tabell 3, Bilaga II). Detta för att få en tydlig 
överblick på de aktuella artiklarna. I denna artikelöversikt finns en redovisning på varje 
enskild artikel utifrån publikationsår, databas, ursprungsland, författare, titel, syfte, 
metod samt slutsats av artikeln. Kvalitetsgraden på varje artikel finns också angiven. 

 

Resultat 

Resultat visar att de flesta kvinnor försöker engagera sig i någon form av fysisk aktivitet 
efter en hjärtinfarkt (Crane & McSweeney, 2003; Crane, 2005). Den vanligaste formen 
av fysisk aktivitet som kvinnorna utövade var promenader (Crane, 2005). En studie som 
följt kvinnor över en 4-års period visade att de flesta hade förbättrat eller ökat sin 
fysiska aktivitet efter en hjärtinfarkt (Wickholm & Fridlund, 2003). De kvinnor som 
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tränade regelbundet innan insjuknandet var de som tenderade att fortsätta utöva fysisk 
aktivitet (Crane & McSweeney, 2003). 

Ålderns betydelse 

Kvinnor är generellt äldre än män när de drabbas av en hjärtinfarkt och resultat visar att 
detta kan ha en betydelse när det gäller fysisk aktivitet (Traywick & Schoenberg, 2008). 
Kvinnorna tyckte bland annat att de var för gamla för att börja med fysisk aktivitet. 
Många kvinnor i den äldre generationen uppfostrades i en tid då det inte var vanligt att 
kvinnor utförde någon form av motion. Resultat visade dock att en andel av dessa 
kvinnor valde att börja träna i medelåldern. Kvinnorna uppfattade att 
sjukvårdspersonalen var enkelspåriga i vad som ansågs vara fysisk aktivitet 
(McSweeney & Coon, 2004). När frågan ställdes om någon motionsform utövades, 
ansåg inte sjukvårdspersonalen att trädgårdsarbete och hushållsarbete var tillräcklig 
fysisk aktivitet. I Traywick och Schoenbergs (2008) studie ansåg en del äldre kvinnor att 
hushållsarbete och trädgårdsarbete var fysisk aktivitet som passade deras ålder och 
livsstil. Fysisk aktivitet som promenader ansågs därför onödigt. En del av de äldre 
kvinnorna som hade drabbats av hjärtinfarkt hade någon form av funktionsnedsättning 
sedan tidigare (Mendes de Leon et al. 2005; Traywick & Schoenberg, 2008; 
McSweeney & Coon, 2004). Funktionsnedsättningarna var ofta åldersrelaterade och 
kunde vara höftfrakturer, stroke, ryggproblem och artrit. Detta gjorde att den fysiska 
aktiviteten blev begränsad. Brist på energi och bekvämlighet var andra orsaker som 
uppgavs till att kvinnor inte tränade (Traywick & Schoenberg, 2008).  

För kvinnor som fortfarande var kvar i arbetslivet var brist på tiden faktor till att inte 
delta i hjärtrehabiliteringsprogam (Day & Batten, 2006). Yngre kvinnor som deltog i en 
hjärtrehabiliteringsgrupp tenderade att sluta på grund av att de ansåg att träningen var 
utformad för äldre kvinnor (Jones, Jolly, Raftery, Lip YH & Greenfield, 2007). En av de 
yngre kvinnorna tyckte inte att hjärtrehabilitering passade henne på grund av att den 
fysiska aktiviteten som utövades var på en nivå som inte passade henne.  

Efter en hjärtinfarkt var trötthet en faktor till att kvinnor inte tränade (Crane & 
McSweeney, 2003; White, Hunter & Holltum, 2007; Kristofferzon, Löfmark & 
Carlsson, 2007). Många upplevde att de hade besvär med sin andning och kände tryck 
över bröstet (Crane & McSweeney, 2003; Kristofferzon et al. 2007; Jones et al. 2007). 
Det beskrevs som andtäppthet och detta påverkade även vardagliga sysslor som 
strykning, dammsuga och att gå i trappor (Crane & McSweeney, 2003). När inte orken 
fanns i vardagen var fysisk aktivitet något som prioriterades bort för många (Traywick 
& Schoenberg, 2008; Crane & McSweeney, 2003).  

Det sociala stödets betydelse 

Efter en hjärtinfarkt hade kvinnor ett större behov av socialt stöd än män när det 
handlade om livsstilsförändringar som fysisk aktivitet (Kristofferzon et al. 2007). 
Kvinnor mådde generellt sämre psykisk än män efter en hjärtinfarkt och att känna stöd 
från närstående hade då betydelse för motivationen (McSweeney & Coon, 2004; Izawa 
et al. 2008; Dolansky et al. 2010). I en studie gjord av Wickholm och Fridlund (2003) 
visade resultat att det hade mindre betydelse från vem stödet kom ifrån. Stöd från 
sjukvårdspersonalen eller närstående hade för dessa kvinnor samma betydelse. Mindre 
socialt stöd påverkade den fysiska aktivteten negativt. Detta drabbade främst de äldre 
kvinnorna då de  hade mindre socialt nätverk (Dolansky, Stepanczuk, Charvat & Moore, 
2010; Rankin, 2002). Intervjuer visade att kvinnorna upplevde att det var lättare att 
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genomföra livsstilsförändringar när de närstående var med och stöttade dem. I motsats 
till detta fanns det också resultat som visade att vissa kvinnor upplevde en frustration 
när närstående blev överbeskyddande i sin oro (White et al. 2007). De närstående 
uttryckte en oro när kvinnorna utövade fysisk aktivitet i tron om att detta skulle orsaka 
en ny hjärtinfarkt.  

Att ingå i ett hjärtrehabiliteringsprogram resulterade i att många kom igång med fysisk 
aktivitet (Traywick & Schoenberg, 2008). En anledning till detta var att de fann glädje 
med att träna tillsammans med andra och det resulterade i ökad följsamhet i det 
träningsprogram som hade tilldelats (McSweeney & Coon, 2004). I en studie gjord av 
Dolansky et al. (2010) visade resultatet att speciellt äldre kvinnors följsamhet ökade vid 
deltagande i en träningsgrupp. Kvinnorna fann också ett stöd hos varandra och detta 
påverkade deras deltagande positivt (Kristofferzon et al. 2007). Kvinnor som hade 
fullföljt ett hjärtrehabiliteringsprogram vidhöll den fysiska aktiviteten i längre 
utsträckning än de som inte hade genomgått någon hjärtrehabilitering (Zullo, Dolansky 
& Jackson, 2010).   

Hjärtrehabiliteringens betydelse 

Att komma igång med fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt innebar för många ett för 
stort steg att klara av på egen hand (Martin et al. 2005). Kvinnor var mindre benägna att 
börja med någon form av fysisk aktivitet än män. När avståndet mellan träningslokalen 
och hemmet var för långt minskade deltagandet i hjärtrehabiliteringen (Traywick & 
Schoenberg, 2008). Kvinnor kände sig mer inspirerade till att börja med någon form av 
fysisk aktivitet om de hade fått rekommendationer från sjukvårdspersonal att göra det 
(Traywick & Schoenberg, 2008). Kvinnorna tyckte att informationen som 
sjukvårdspersonalen gav gällande fysisk aktivitet var bra och lärorik (Rushford et al. 
2007; Johansson & Ekebergh, 2006). Det framkom att det var viktigt att röra på sig efter 
en hjärtinfarkt och den träningsform som framför allt lyftes fram var promenader 
(Rushford et al. 2007). Det som många saknade var hur de praktiskt skulle gå tillväga 
för att komma igång med någon form av fysisk aktivitet (Day & Batten, 2006). Många 
uppfattade att det var främst sjukgymnasten inom sjukvården som förespråkade fysisk 
aktivitet samt det skadliga effekterna av att inte utöva fysisk aktivitet (Rushford et al. 
2007). Det som också saknades var behovet av upprepad information (Kristofferzon et 
al. 2007). Många upplevde sig trötta både fysiskt och psykiskt därför hade de svårt att ta 
till sig informationen som gavs. I en studie gjord av Rankin (2002) visade resultatet att 
kvinnor med invandrarbakgrund inte fick samma information gällande fysisk aktivitet i 
jämförelse med kvinnor som var födda i landet. Vikten av regelbunden fysisk aktivitet 
framkom inte till denna grupp. Resultat visade också att kvinnor med 
invandrarbakgrund mer sällan deltog i hjärtrehabiliteringsprogram. 

Johansson och Ekebergh (2006) kunde i sin studie påvisa att kvinnor som drabbats av 
hjärtinfarkt hade ett behov av att lära sig att lita på sina kroppar igen.  
Kvinnorna och sjukvårdspersonalen hade olika syn på definitionen av hälsa. 
Sjukvårdspersonalen hade ett synsätt som inte gav utrymme för den enskilda kvinnan 
och upplevde att personalen hade för stora krav på förändringarna som behövdes göras 
för att de skulle anses hälsosamma. Efter utskrivning från sjukhuset upplevde många att 
de blev osäkra över sitt hälsotillstånd. Det som var självklart innan var inte längre en 
självklarhet i det dagliga livet. Detta innebar bland annat en rädsla för att anstränga sig. 
Kvinnornas erfarenhet av sjukvårdspersonalen var både positiv och negativ (Johansson 
& Ekebergh, 2006). Negativa upplevelser var att inte bli tagen på allvar och att 

8 
 



personalen var nonchalant gentemot deras behov. Att känna sig omhändertagen var 
viktigt samt behovet av information. Kvinnor upplevde att stödet de fick från 
sjukvårdspersonalen ofta blev bättre över tid (Wickholm & Fridlund, 2003). Känslan av 
att bli tagen på allvar av sjukvårdspersonalen ökade också över tid (Johansson & 
Ekebergh, 2006).   

Många kvinnor kunde känna att de hade åstadkommit något positivt efter varje träning 
och att träningen styrkte deras självförtroende (Traywick & Schoenberg, 2008). Även 
om kvinnor kände sig begränsade i sin rörelseförmåga var upplevelsen ändå att de ville 
bibehålla den fysiska förmågan. Vidare skriver Traywick och Schoenberg (2008) att 
patienterna upplevde att träningen hade en positiv effekt på hälsan. Fysisk aktivitet 
minskar risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt och detta ökade motivationen. Mål som 
var uppnåeliga för patienten gjorde också att motivationen höjdes (McSweeney & 
Coon, 2004). När målet med träningen hade nåtts, stärktes motivationen ytterligare och 
detta resulterade i att många vidhöll sin fysiska aktivitet. Många upplevde att fysisk 
aktivitet hade positiv effekt på psyket som mindre stress och förbättrad sinnesstämning 
(Traywick & Schoenberg, 2008).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  
Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Mest mängd data 
kunde hittas i Cinahl, men även sökningarna i PsycInfo och PubMed resulterade i 
relevanta artiklar. Sökningarna i Cinahl och PsycInfo begränsades till åren 2002-2011. I 
PubMed begränsades sökningarna till åren 2001-2011. Artiklar innan 2005 kan ses som 
en svaghet då viss information kan vara inaktuell. Artiklarna valdes ut på grund av att 
någon senare forskning inom området inte kunde hittas och anses därför fortfarande 
vara aktuella. Sökordet physical activity kan till svenska översättas till fysisk aktivitet. 
Detta kompletterades med sökordet exercise för att få fler sökträffar. Exercise kan till 
svenska översättas till träning men det bestämdes att i föreliggande studie använda ordet 
fysisk aktivitet för att detta har en bredare innebörd. Av resultatartiklarna som användes 
kom 3 ifrån Sverige. Resterande artiklar kom ifrån övriga Europa, Asien, Oceanien och 
USA. Detta kan ses som en styrka då studien täcker en stor del av sjukvården i världen 
samt att alla artiklar var publicerade i industrialiserande länder. Det kan också ses som 
en svaghet då sjukvården i vissa världsdelar är olikt utformad. I Sverige har alla rätt till 
samma sjukvård, oavsett social status. I vissa länder där artiklarna var publicerade, 
skilde författarna på hudfärg och ursprungsland på kvinnorna som deltog. Majoriteten 
av artiklarna visar dock likvärdiga resultat när det gäller fysisk aktivitet vilket kan ses 
som en styrka. Det visar också att kvinnors uppfattning är likvärdig världen över. Några 
av författarna var återkommande i resultatartiklarna vilket kan ses som en styrka då 
deras kunskap inom området är omfattande. Resultatet består mest av kvalitativa artiklar 
vilket kan ses som en styrka. De kvalitativa artiklarna beskrev kvinnornas personliga 
upplevelse genom intervjuer där det framkom hur deras uppfattning gällande fysisk 
aktivitet var. Kvantitativa artiklar kan i föreliggande studie ses som en svaghet på grund 
av att de sällan speglar människors personliga upplevelser. Artiklarna tillförde dock 
viktig och relevant information till föreliggande studie. Antalet artiklar till föreliggande 
studie var till antalet 17 stycken vilket kan ses som en styrka då det finns en brist på 
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studier specifikt riktad om kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt och deras fysiska 
aktivitet.  
 
Resultatdiskussion 

De 17 artiklarna som återstod till resultatet kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativa respektive kvantativa artiklar. Artiklar 
som användes i föreliggande studies resultat har markerats med ett asterix * i 
referenslistan. Utav de utvalda artiklarna fick 12 av dem grad I, vad gäller kvalitén och 
5 av dem fick grad II. Grad I innebär en vetenskaplig kvalitet på över 80 procent och 
grad II en vetenskaplig kvalité mellan 70-80 procent. Av de artiklar som fick grad II 
saknade 3 stycken etiska aspekter (Crane & McSweeney, 2003; Traywick & 
Schoenberg, 2008; Martin et al. 2005). 2 saknade redovisning av bortfall (Traywick & 
Schoenberg, 2008; Martin et al. 2005). 1 artikel hade ett litet urval (Rankin, 2002). 1 
artikel saknade diskussion av egenkritik och felkällor (Johansson & Ekebergh, 2006). I 
3 av artiklarna var bortfallet mer än 20 procent (Crane & McSweeney, 2003; Johansson 
& Ekebergh, 2006; Martin et al. 2005). 1 artikel hade ett otydligt syfte (Martin et al. 
2005). 

Att kvinnor generellt är äldre än män när de drabbas av hjärtinfarkt visar att åldern kan 
ha betydelse för den fysiska aktiviteten (Traywick & Schoenberg, 2008). Eftersom 
kvinnor insjuknar senare i livet har kvinnor inte ansetts vara en riskgrupp till att drabbas 
av hjärtinfarkt. Detta gör att mycket av forskningen om hjärtinfarkt har bedrivits på 
männens hjärtan och deras symtom. Detta i sin tur har lett till att mycket av 
hjärtrehabiliteringen som erbjuds till kvinnor är baserad på denna forskning. 
Efter menopaus minskar det kroppsegna hormonet östrogen hos kvinnor vilket gör att 
den skyddande effekten mot hjärtinfarkt går förlorad (Hjärt-Lungfonden 2008a). 
Forskningen bör därför riktas mer till kvinnor efter menopaus för att 
hjärtrehabiliteringen ska bli så omfattande som möjligt.  

Åldern är inget hinder till att komma igång med fysisk aktivitet (Schenk-Gustavsson, 
2010). Mycket handlar om att hitta rätt form som passar varje kvinna (socialstyrelsen, 
2010). Fysiskt utövande ansågs av en del äldre kvinnor inte vara nödvändigt då 
vardagen var fylld av hushållsarbete som täckte detta behov (Traywick & Schoenberg, 
2008). De tyckte det var viktigare att utföra hushållsarbete än att ge sig iväg hemifrån 
för att utöva fysisk aktivitet. Detta behöver inte innebära att kvinnor är omotiverade till 
att återhämta sig efter en hjärtinfarkt (Grande & Romppel, 2011). Genom att utforma 
speciella program med fysisk aktivitet för kvinnor i hemmet skulle det kunna resultera i 
att fler aktiverade sig. Således kan kvinnor implementera övningar i vardagens sysslor 
till exempel när hon lagar mat eller stryker. Det gör att fysisk aktivitet kan bli mer 
glädjefylld när det inte blir ett måste. Enkla förändringar kan ibland ge de bästa 
resultaten. 

Eftersom många kvinnor hade bakomliggande sjukdomar blev den fysiska aktiviteten 
begränsad (Traywick & Schoenberg, 2008; Jones et al. 2007; McSweeney & Coon, 
2004; Crane & McSweeney, 2003; White et al. 2007; Kristofferzon et al. 2007). I 
motsats till detta fanns det kvinnor som ansåg att det var en anledning till att utöva 
fysisk aktivitet (Traywick & Schoenberg, 2008). Fysisk aktivitet lindrar i många fall 
symtom som trötthet vilket många kvinnor upplevde i samband med hjärtinfarkt. 
Trötthet kan i vissa fall vara en faktor till att inte utöva fysisk aktivitet samtidigt som 
det har en god effekt mot trötthet. När orken inte finns behövs ett stöd utifrån som kan 
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hjälpa till att komma igång med fysisk aktivitet. Därför kan det vara bra att tydliggöra 
dessa kvinnor att även om de bör följa socialstyrelsens (2009) rekommendationer på 
fysiskt utövande fem dagar i veckan a´30 minuter om dagen så kan de fördela denna tid 
under hela dagen. 
 
Stöd från närstående var en viktig del i rehabiliteringen (White et al. 2007; Crane & 
McSweeney, 2003; McSweeney & Coon, 2004). I en förändringssituation behöver 
kvinnor känna att de har stöd från närstående vilket i den äldre generationen kan vara 
svårt då många saknar närstående. När till exempel maken avlidit fanns inte 
motivationen kvar till att ta tag i det själv. Det kan innebära att sjukvårdspersonalen är 
det enda stödet som kvinnan har. Det finns ett behov av att veta att det alltid finns någon 
att prata med om det skulle behövas. Att börja utöva fysisk aktivitet med närstående 
visade positiva resultat och gjorde att många tyckte att träningen blev roligare 
(Traywick & Schoenberg, 2008; McSweeney & Coon, 2004). För att underlätta och 
stödja kvinnan i hennes rehabilitering behöver därför närstående involveras i 
omvårdnaden. Deras betydelse för den drabbade kvinnan är av stor vikt och bör ses som 
en tillgång i rehabiliteringen. Finns inte närstående att tillgå har gruppträning en 
betydelse då detta upplevs som stöd för många kvinnor (Haugland et al. 2002). Även 
om närstående finns så innebär inte detta alltid att det behöver vara positivt. Okunskap 
från närstående ledde ibland till att de hindrade kvinnorna från att utöva fysisk aktivitet. 
Rädsla fanns för att kvinnan skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt när hon utövade fysisk 
aktivitet (McSweeney & Coon, 2004; White et al. 2007). Effekten av detta kan leda till 
att kvinnan blir hämmad i sitt fysiska utövande. Genom att öka kunskapen hos 
närstående om den fysiska aktivitetens betydelse kan denna rädsla elimineras.  

Ett behov fanns av att lära sig lita på sina kroppar igen och detta gjorde att kvinnorna 
var beroende av sjukvårdspersonalens kunskap då de kände stor osäkerhet kring hur de 
skulle utöva sin fysiska aktivitet (Johansson & Ekebergh, 2006). Detta bekräftas både 
av Dolansky et al. (2010) och Rankin (2002) som i sina studier kunde påvisa att de äldre 
kvinnorna inte fick samma information gällande fysisk aktivitet i jämförelse med yngre 
kvinnor. Det kan också tyda på en fördom från sjukvårdspersonalens sida där det antas 
att de äldre kvinnorna inte vill utöva fysisk aktivitet i samma utsträckning som de yngre 
kvinnorna. Om de äldre kvinnorna får samma information om fysisk aktivitet skulle 
detta minska rädslan hos denna grupp och därmed leda till att fler vågar utöva fysisk 
aktivitet. Grunden till förändring baseras på kvinnors copingsresurser och 
copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). Kvinnorna använder sig då utav 
copingmekanismer som är ett samlingsbegrepp för hur en förändringssituation skall få 
för resultat. Av betydelse är hur copingresurserna ser ut för varje enskild kvinna. Med 
detta menas den miljö kvinnan har runtomkring sig samt den inre förmågan till 
förändring. Upplever kvinnor en inre osäkerhet blir resultatet att de inte utövar fysisk 
aktivitet även om kroppen inte är ett hinder till detta.  

För kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt handlar det om att återställa hälsa samt att 
förebygga nytt insjuknande. Som sjuksköterska finns fyra grundläggande 
ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, u.å). Dessa är att lindra lidande, främja 
hälsa, förebygga sjukdom och att återställa hälsa. En av omvårdnadsfunktionerna är att 
ge patienten information och undervisning för att minimerar riskerna för en ny 
hjärtinfarkt. De uppgav speciellt att behovet av information var extra stort när det 
upplevde sig vara fysisk och psykiskt svaga, allra helst i nära anslutning med den akuta 
fasen av hjärtinfarkten. Här bör information och undervisning ske vid upprepade 
tillfällen för att säkerställa att kvinnan förstår och tar till sig den givna informationen. 
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Detta skapar en tryggare situation där kvinnorna också lättare kan förstå vikten av att 
utöva fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. En del kvinnor upplevde att vissa delar inte 
lyftes fram tillräkligt, däribland den fysiska aktiviteten (Mueller et al. 2007). Detta visar 
på fördelen att ha en strukturerad rutin som gör att viktig information inte missas i 
undervisningen med kvinnorna (Johansson et al. 2003). Kvinnor med 
invandrarbakgrund upplevde inte att de fick likvärdig information gällande fysisk 
aktivitet, detta i jämförelse med andra kvinnor födda i landet (Rankin, 2002). Detta kan 
bero på att sjukvårdspersonalen är nonchalant eller medvetet väljer att inte ge tillräcklig 
information om fysisk aktivitet. Det kan också bero på att kvinnorna inte tar till sig 
informationen eller att vissa inte anser att det är av betydelse att utöva fysisk aktivitet. 
Språkförbristning kan också vara en förklaring. Helheten av information upplevdes 
däremot ingen skillnad på. När information ges till patienten är det en skyldighet från 
sjuksköterskan att förvissa sig om att kvinnan förstår den angivna informationen. Ett 
redskap att använda sig av är en språktolk om det finns en osäkerhet att patienten inte 
förstår språket.  

När patienten får undervisning från sjuksköterskan om betydelsen av en ny livsstil 
innebär detta ofta att det blir för många förändringar på en och samma gång. Det kan 
leda till att det blir för mycket att ta tag i och de finner det enklare att lägga vissa 
livsstilsförändringar åt sidan. En risk finns då att den fysiska aktiviteten blir 
bortprioriterad. Information om fysisk aktivitet förespråkades mest av sjukgymnasten 
(Rushford et al. 2007). Sjuksköterskan lyfte fram det till viss del men talade inte om 
alternativa former av aktivitet utan det som förespråkades mest var promenader. Detta 
kan leda till att kvinnorna inte utövar någon form av fysisk aktivitet alls därför att det 
inte faller i deras intresse. Att medvetet arbeta mot gemensamma mål skapar den bästa 
förutsättningen för gruppen kvinnor som genomgår en hjärtrehabilitering. I arbetet kring 
en patient är det ett ständigt teamarbete som pågår. För att se helheten av patienten 
behövs ett bra teamarbete, där många kvinnor frågar efter strukturerade program 
(Williams et al. 2004). Det åligger inte enbart sjukgymnasten att lära ut vinsterna om 
fysisk aktivitet utan det bör ses som ett samarbete där hela vårdteamet kring patienten 
lär ut fördelarna med det. En del kvinnor upplevde att det bästa stödet kom från 
hjärtsjuksköterskan (Day & Batten, 2006). Kvinnorna tyckte att hjärtsjuksköterskan 
fanns tillgänglig för rådgivning och stöd i större utsträckning än de övriga 
sjuksköterskorna. Genom att förbättra samarbetet mellan sjukgymnasten och 
hjärtsjuksköterskan kan sjuksköterskan få hjälp med att utforma lämpliga aktiviteter 
efter kvinnornas förutsättningar. Detta ställer krav på sjuksköterskans kreativitet vad 
gäller fysisk aktivitet. Sjuksköterskan besitter kunskap om de skadliga effekterna vad 
gäller LDL, högt blodsocker och hypertoni. Läkemedel och rätt kost är då delar som 
lyfts fram i undervisningen med patienten och medför att den fysiska aktivitetens 
betydelse för dessa faktorer inte framkommer lika tydligt. För att sjuksköterskans 
kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse ska öka behövs det mer undervisning om 
detta inom sjuksköterskeutbildningen. Det skulle kunna leda till att sjuksköterskan blir 
mer kreativ i omvårdnaden vilket ökar förutsättningen till att skapa inspiration för 
kvinnorna att utöva fysisk aktivitet.  

Idag är den fysiska aktiviteten som ingår i hjärtrehabiliteringen inte utformad för att 
passa varje enskild kvinna. Genom att individanpassa den fysiska aktiviteten skulle det 
öka följsamheten då patienten blir mer engagerad i sin egen vård. I vissa fall kan ett 
åldersanpassat hjärtrehabiliteringsprogram vara till fördel då många har samma 
förutsättningar, beroende på utgångsläget. Vidare kan detta vara till fördel även för de 
yngre kvinnorna som drabbats av hjärtinfarkt då vissa ansåg att den fysiska aktiviteten 
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som utövades i hjärtrehabiliteringsprogrammen var utformad för äldre kvinnor (Jones et 
al. 2007).  

Många kvinnor intog en passiv roll i sin egen vård och därför är det viktigt att 
sjukvårdspersonalen involverar patienten tidigt i vårdprocessen (Johansson & Ekebergh, 
2006). Detta styrks av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) som skriver i § 
2 a att patienten ska vara delaktig i den vård som ges. Motivationen att utöva fysisk 
aktivitet ökade hos de kvinnor som fick vara mer delaktiga i sin hjärtrehabilitering 
(Balen et al. 2008). En del kvinnor ville så snabbt som möjligt återgå till vardagen som 
var innan de drabbades av hjärtinfarkten (White et al. 2007). Dessa kvinnor var därför 
extra motiverade till att komma igång med fysisk aktivitet. I intervjuerna framgick det 
att de kunde prestera mer och hade en större ork. Men resultat visade också att många 
återgick i gamla mönster som hade negativ effekt på hälsan. De upplevde att när de var 
symtomfria fanns det ingen anledning att fullfölja hjärtrehabiliteringen. Denna grupp är 
viktig att fånga upp genom en längre uppföljningstid. I studier som gjordes av Kovoor 
et al. (2006) visade att detta inte innebar någon skadlig effekt på hjärtat. Kvinnor vilka 
har genomgått ett hjärtrehabiliteringsprogram har större chans att fortsätta de nya 
förbättrade levnadsvanorna (Zullo et al. 2010). Kvinnor som valde att avbryta 
hjärtrehabiliteringsprogrammet gav som anledning att det inte längre fanns några 
kvarstående symtom från hjärtinfarkten. Detta stärker betydelsen av längre 
uppföljningstid för kvinnor som har drabbats av en hjärtinfarkt. Genom kontinuerlig 
uppföljning kan kvinnor få bekräftelse på de positiva effekterna av fysisk aktivitet. 
Detta kan till exempel innebära kontroll av kroppsvikt och blodprover som visar 
förbättrade kolesterolvärden. Detta styrks utav McSweeney och Crane (2004) samt 
Balen et al. (2008) som kunde påvisa att vissa kvinnor såg detta som en motivation till 
att fortsätta utöva fysisk aktivitet.  

Idag är fysisk aktivitet en del av hjärtrehabiliteringen. Enbart fysisk aktivitet har visat 
sig ha bättre effekt på hjärtat än ett allomfattande hjärtrehabiliteringsprogram (Cider, 
2005). När den fysiska aktiviteten är en del av hjärtrehabiliteringen förstår kanske inte 
kvinnorna betydelsen av att vara fysiskt aktiva. Genom att separera den fysiska 
aktiviteten från övriga hjärtrehabiliteringen skulle hälsovinsterna förmodligen öka. 
Hjärtehabiliteringsprogrammen är idag utformade så att de består av både män och 
kvinnor. Kvinnor frågade speciellt efter specifika kvinnogrupper och att rehabiliteringen 
skulle pågå under en längre tid (Kristofferzon et al. 2007). Detta kan vara något för 
sjukvården att ta i beaktning för att öka kvinnors följsamhet vad gäller fysisk aktivitet.  

De goda effekterna av att använda och utnyttja FaR med dess möjlighet till ett 
individanpassat program skulle öka chansen för kvinnorna till att komma igång med 
fysisk aktivitet, vilket också styrks av Socialstyrelsen (2008b). 
Kompetensbeskrivningen är till för sjuksköterskan och dennes profession 
(Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnaden omfattar kompetensområden och en 
delkompetens är att hantera och åtgärda patientens psykiska och fysiska tillstånd. Att 
kunna observera behov för att vidare åtgärda det är ett måste för att tillgodose patientens 
behov. Det är inte bara behovet av att tillfriskna fysiskt utan faktorer som berör den 
psykiska biten måste också tillgodoses. Varje kvinna har sin sjukdomsupplevelse och en 
sjuksköterskas mål är att lindra lidandet genom så omfattande omvårdnad som möjligt. 
Inom varje människa finns dennes kraft och grundläggande styrka (Eriksson, 1996). 
Möjligheter att förändra börjar därför psykologiskt. Fysisk aktivitet har visat sig ha 
positiva effekter på nedstämdhet (Schenk-Gustavsson, 2011). Att få stödet och förstå 
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vad det finns för vinster gällande hälsan är en god förutsättning till att bli motiverad att 
utöva fysisk aktivitet. 

 

Konklusion 

Kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt är generellt äldre och därmed finns risken att det 
sociala nätverket är litet. Betydande faktorer för kvinnors fysiska aktivitet i samband 
med en hjärtinfarkt är det sociala nätverket, stödet, bakomliggande sjukdomar och den 
psykiska hälsan. Kvinnor har ett behov av stöd och därför är stödet från både närstående 
och sjukvårdspersonal av betydelse för att inte det fysiska utövande skall bli begränsat 
eller helt uteslutas. Sjuksköterskan bör vara kreativ när det gäller fysisk aktivitet och se 
det utifrån kvinnans intresseområde och fysiska kapacitet. En del kvinnor upplever sig 
också mer begränsade att utöva fysisk aktivitet i de fall där det förekom bakomliggande 
sjukdomar. Ett individanpassat program efterfrågades därför. Kvinnor behöver 
återkommande information från sjukvården då många finner det svårt att ta till sig all 
information samtidigt. Det minimerar risken för feltolkning eller att någon information 
missas. Undervisning och information ska omfatta alla yrkesgrupper som arbetar kring 
kvinnorna i hjärtrehabiliteringen för att belysa vikten av att komma igång och vidhålla 
vanan av att vara fysiskt aktiv.  
 

Implikation 

När kvinnor drabbats av en hjärtinfarkt kommer vardagen i gungning. Detta gör att 
många mår psykiskt dåligt vilket påverkar tillfrisknandet negativt. Från sjukvårdens sida 
vore det bra att detta uppmärksammas mer eftersom det är av betydelse för att klara av 
och komma igång med en ny vardag. Detta med fysisk aktivitet inräknat. För att som 
kvinna inte glömma bort betydelsen av att vara fysiskt aktiv efter en hjärtinfarkt behövs 
återkommande information och undervisning. Det skulle behövas mer utbildning i 
sjuksköterskornas grundutbildning inom detta område. Sekundärprevention är ett sätt att 
förhindra återinsjuknande och hjärtboken som används i efterförloppet är ett bra redskap 
som följer patientens rehabiliteringstid. Dock har det visat sig att det oftast brister i 
kommunikationen mellan olika vårdinrättningar, detta bör ses över. Chansen att vidhålla 
de nya levnadsvanorna med fysisk aktivitet i vardagen skulle därmed öka och 
rehabiliteringstiden hade blivit mer individanpassad. Det vore bra om FaR användes i 
större utsträckning än vad det gör idag runt om i Sverige. FaR skulle innebära ett sätt att 
komma igång med fysisk aktivitet och göra det till en vana. Det behövs mer specifika 
studier kring kvinnor och deras fysiska utövande efter en hjärtinfarkt. För ett rättvist 
resultat i detta bör ovannämnda faktorer fungera till en början. Fungerar det och nya 
studier görs skulle det ge ett tydligt resultat på bristerna till varför det inte utövas 
tillräckligt med fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt.   
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Tabell 2. Sökhistorik                     BilagaI:2
  

Databas Datum Sökord/Limits Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
 

Cinahl 
 
 

11-04-13 (MM “Myocardial 
infarction+ /RH”) and 
women (fritext) and 
exercise (fritext). 
Limits: English 
language; Research 
article;  
Published: 2002 -2011 

9 6 3 3 

Cinahl 
 
 
 
 

11-04-27 (MM “Myocardial 
infarction”) and 
physical activity 
(fritext) and women 
(fritext).  
Limits: English 
language; Research 
article;  
Published: 2002 -2011 

20 3 2 2 

Cinahl 
 
 

11-04-27 (MM “Myocardial 
infarction+ /RH”) and 
cardiac rehabilitation 
(fritext) and women 
(fritext). 
Limits: English 
language; Research 
article;  
Published: 2002 -2011 

12 2 1 1 

Cinahl 
 
 

11-04-27 (MM “Myocardial 
infarction”) and 
exercise (fritext). 
Limits: English 
language; 
Research article; 
Published: 2002-2011 

164 15 7 2 

PsycInfo 
 
 

11-04-27 (KW “myocardial 
infarction”) and (KW 
“women”) and (KW 
“exercise”).  
Limits: English. 
Published: 2002-2011 

14 3 1 1 

 
 



 

  Bilaga I:2 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

PsycInfo 11-05-01 (KW “Myocardial 
Infarction”) and (KW 
“women” or “female”) and 
(KW “physical activity” or 
“secondary prevention” or 
“rehabilitation”) 
Limits: English.  
2002-2011.  

35 10 3 2 

PubMed 11-04-13 “Myocardial infarction” 
[MeSH] AND “women” 
[All Fields] AND 
“physical activity” [All 
Fields] AND 
“rehabilitation” [All 
Fields]. Limits: Swedish, 
English. 10 years. 

47 12 8 5 

 

 
 



 
 



Tabell 3. Artikelöversikt                                                                                                                                                                   Bilaga II:1 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
kvalité 

2005.  
USA.  
Cinahl.  

Crane. B, P. Fatigue and 
physical activity 
in older women 
after myocardial 
infarction.  

Syftet var att beskriva 
faktorer relaterade till 
trötthet och hjärtinfarkt 
samt att undersöka 
sambandet mellan trötthet 
och fysisk aktivitet hos 
äldre kvinnor efter en 
hjärtinfarkt.  

Kvantativ beskrivande korrelation 
studie.  84 kvinnor (65-88 år) som 
hade haft en hjärtinfarkt deltog i 
studien. Kvinnorna vägdes och 
mättes och fick fylla i olika 
frågeformulär angående deras hälsa. 
Områdena var uppfattning om deras 
sjukdomstillstånd, fysisk aktivitet, 
läkemedel, depression, sömn, trötthet 
samt deras sociala situation.  

De flesta av kvinnorna 
upplevde att tröttheten efter 
en hjärtinfarkt var 
annorlunda jämfört med 
tröttheten de kände innan 
insjuknandet. 61 % av 
kvinnorna utövade någon 
form av fysisk aktivitet och 
klarade av att minska på 
antalet kilokalorier per 
vecka för att minska risken 
för återinsjuknande i 
hjärtinfarkt. Det fanns inget 
starkt samband mellan fysisk 
aktivitet och trötthet.  

Grad 1 

2003.  
USA. 
Cinahl. 

Crane B. P., & 
McSweeney C. J.  

Exploring older 
women´s lifestyle 
changes after 
myocardial 
infarction.  

Att undersöka 
livsstilsförändringar hos 
äldre kvinnor som inte 
deltagit i 
hjärtrehabiliteringprogram 
efter en hjärtinfarkt samt 
undersöka vilka faktorer 
som underlättar eller 
hämmar en hälsorelaterad 
livsstil efter en hjärtinfarkt.  
 

Kvalitativ studie. 15 kvinnor (> 65år) 
som hade haft en hjärtinfarkt men 
inte deltagit i 
hjärtrehabiliteringsprogram. 
Semistrukturerade frågor användes 
och intervjuerna spelades in och 
transskriberades.   

Efter en hjärtinfarkt 
upplevde många av 
kvinnorna fysiologiska 
förändringar som minskad 
energi och andtäppthet och 
detta kan vara en orsak till 
minskat deltagande i 
hjärtrehabiliteringsprogram.  
Kvinnorna var medvetna om 
vilka livsstilsfaktorer som 
var viktiga att förändra efter 
en hjärtinfarkt. Ansvarig 
sjuksköterska bör göra ett 
individuellt anpassat 
program för att underlätta 
för patienten att göra dessa 
livsstilsförändringar. 

Grad 2 

 

 
 



Bilaga II:2 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
Kvalité 

2006.  
Nya Zeeland. 
Cinahl. 
 

 

Day, W., & Batten, 
L. 

Cardiac 
rehabilitation for 
women: one size 
does not fit all.  

Att undersöka kvinnors 
uppfattning om 
hjärtrehabilitering efter 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. GroundedTheory. 
Tio kvinnor (50-89 år) som insjuknat 
i en eller fler hjärtinfarkter valdes ut. 
Semistruktuerade intervjuer spelades 
in och transskriberades.  
 

Hjärtrehabilitering gav 
positiva effekter på 
tillfrisknandet efter en 
hjärtinfarkt. Uppfattningarna 
om vad som vad som bra 
varierade mellan deltagarna. 
Det som brast i 
rehabilitering var att 
programmet inte var 
individuellt anpassat.  

Grad 1 

2010. 
USA. 
Cinahl.  

Dolansky A. M., 
Stepanczuk, B., 
Charvat M. J., & 
Moore M. S. 

Women´s and 
men´s exercise 
adherence after a 
cardiac event: 
Does age make a 
difference? 

Att undersöka om ålder 
påverkar kvinnor och mäns 
följsamhet av motion efter 
hjärtsjukdom.  
 
 

Kvantativ studie. 248 vuxna (38-86 
år) som har hjärtsjukdom. Deltagarna 
fick möjlighet att träna tre gånger i 
veckan och deltagandet jämfördes 
mellan kvinnor och män. Deltagarna 
delades in i tre åldersgrupper (≤60, 
61-70 och >70). Under träning mättes 
pulsen av en pulsmätare. 

Yngre män hade högre 
benägenhet än äldre män att 
utöva fysisk aktivitet efter 
hjärtsjukdom. I alla 
åldersgrupper var 
följsamheten i fysisk 
aktivitet mindre än 37 
procent efter 1 år. Kvinnor i 
den högsta åldersgruppen 
följde träningsprogrammet 
bättre än män i samma 
åldersgrupp.   

Grad 1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga II: 3 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
kvalité 

2008. 
Japan. 
PubMed. 

Izawa K, P., 
Oka, K.., 
Watanabe, S.,  
Yokoyam, H., 
Hiraki, K., Morio, 
Y., 
Kasahara, Y., & 
Omiya, K. 

Gender-related 
differences in 
clinical 
characteristics and 
physiological and 
psychosocial 
outcomes of 
Japanese patients 
at entry into phase 
II cardiac 
rehabilitation. 

Att undersöka 
könsskillnader av kliniska 
karaktärsdrag då det gäller 
fysiologiska och 
psykosociala egenskaper 
efter en hjärtinfarkt. Detta 
för att klara en 
hjärtrehabilitering med 
gott utfall. 

En kvalitativ och kvantitativ  
tvärsnittsstudie 
där 442 Japaner (371 män och 71 
kvinnor) valdes ut från öppenvården, 
vilka hade genomgått den akuta fasen 
av en hjärtinfarkt och som skulle 
genomgå hjärtrehabiliteringsprogram, 
mellan åren 1999-2005. Genom deras 
sjukhus journal plockades 
bakomliggande fakta fram som ålder, 
civilstånd, sysselsättning samt deras 
BMI. Vidare fick de utvalda genomgå 
en fysiologisk undersökning där 
syreupptagningsförmåga mättes samt 
styrkan i knän och händer. 
Personerna fick sedan fylla i en 
självskattnings enkät (SF-36), vars 
syfte var att ta reda på personens 
fysiska och psykiskaväl mående. 

Ett specifikt 
hjärtrehabiliteringsprogram 
för kvinnor borde utformas. 
Detta för att öka kvinnors 
deltagande i 
hjärtrehabilitering. Kvinnor 
mår generellt sämre 
psykosocialt efter en 
hjärtinfarkt och därmed 
minskar prestationen då det 
bland annat gäller den 
fysiska aktiviteten som är av 
betydelse att komma igång 
med efter en hjärtinfarkt. 

 Grad: 1 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga II:4 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
kvalité 

2006. 
Sverige. 
Manuell 
sökning. 
 

Johansson, A., & 
Ekebergh, M.  

The meaning of 
well- being and 
participation in 
the process of 
health and care – 
women´s 
experiences 
following a 
myocardial 
infarction. 

Att undersöka kvinnors 
erfarenhet av vården som 
följer efter en hjärtinfarkt, 
särskilt fokus lades på 
kvinnornas delaktighet och 
välbefinnande.  

Kvalitativ studie. Åtta kvinnor (45-
65 år) intervjuades. Alla 
intervjuerna spelades och 
transkriberades. Frågorna som var 
semi- strukturerade.  Ur 
intervjuerna framkom 3 olika 
teman. 

Kvinnor befinner sig i en 
komplex situation och är 
sårbara efter en hjärtinfarkt. 
Det finns problem som bör 
övervinnas. 
Sjukvårdspersonal är inte 
bara ansvariga för patientens 
medicinering utan också 
ansvariga för att patienten 
skall involvera sig i sin egen 
vård och välbefinnande.  

Grad2 

2007. 
Storbritannien. 
PsycInfo. 

Jones, M., Jolly, K., 
Raftery, J., Lip, G., 
& Greenfield, S.  

´DNA´ may not 
mean ´did not 
participate´ a 
qualitative study 
of reasons for 
non- adherence at 
home- and centre-
based cardiac 
rehabilitation.    

Syftet var att undersöka 
patienters orsaker till att inte 
delta i ett 
hjärtrahabiliteringsprogram 
på sjukhus, eller i hemmet 
efter en hjärtinfarkt.   

Kvalitativ studie. Semi- 
strukturerade intervjuer gjordes på 
totalt 49 kvinnor och män. 
Intervjuerna gjordes hemma hos 
patienten och pågick mellan 40-45 
minuter. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. Ur intervjuerna 
framkom olika teman och 
underteman.   

Orsakerna till att patienter 
inte deltog i ett 
hjärtrehabiliteringsprogram 
var många och 
anledningarna var oftast 
individuella. Trots detta var 
det många som utövade 
fysisk aktivitet på egen 
hand.   

Grad 1 

2007. 
Sverige. 
PsycInfo. 

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 hos kvinnor och män 
undersöka livserfarenheten i 
samband med hjärtinfarkt. 
Fokuseringen låg på sociala 
nätverket och sättet att 
hantera problem. Detta tiden 
mellan insjuknandet och 
fram till när studien gjordes. 

En beskrivande retroperspektiv 
kvalitativ studie som ägde rum 4-6 
månader efter att de hade drabbats 
av hjärtinfarkten. Av 74 kvinnor 
valdes 20 kvinnor ut där 
medelåldern var 66 år.  
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med inriktning familj, 
rehabilitering och arbete. 
Intervjuerna spelades in och skedde 
på platser deltagarna själva fick 
välja.   

Livsstilsförändringar efter en 
hjärtinfarkt fann många 
kvinnor vara svårt, Hur det 
lyckades berodde på deras 
sociala nätverk och hur 
trygga det var i sig själva.  

Grad 1 

 

 
 



 

Bilaga II:5 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
kvalité 

2005. 
USA. 
Cinahl. 

Martin, R., Johnsen 
L. E., Bunde, J., 
Bellman, S B., 
Rothrock E. N., 
Weinrib, A., & 
Lemos, K.  

Gender 
differences in 
patient’s 
attribution for 
myocardial 
infarction: 
Implications for 
adaptive health 
behaviors.   
 

Syftet var att undersöka 
om det fanns skillnader i 
kvinnors och mäns 
uppfattning om 
anledningen till deras 
hjärtinfarkt och om denna 
könsskillnad påverkade 
rehabiliteringen till ett 
hälsosammare liv efter 
hjärtinfarkten. 

Kvantativ studie och kvalitativ studie. 
I studien deltog 157 patienter som 
hade haft en hjärtinfarkt. Av de som 
deltog var 109 män och 48 var 
kvinnor.  
Svaren analyserades och delades in i 
olika kategorier av en oberoende part.   

Kvinnor behöver få 
information om faktorer som 
bidrar till hjärt- kärlsjukdom. 
På grund av att kvinnor 
verka befinna sig i en annan 
psykisk fas efter en 
hjärtinfarkt än män, har 
kvinnor svårare att ta emot 
information om 
livsstilsfaktorer som behöver 
förändras efter en 
hjärtinfarkt. Därför bör 
sjukvårdspersonal ägna extra 
uppmärksamhet på åtgärder 
som förbättrar kvinnors 
hälsotillstånd efter en 
hjärtinfarkt.       

Kvantitativ 
grad: 2 
 
Kvalitativ 
grad: 2 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga II:6 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
Kvalité 

2004. 
USA. 
Cinahl. 

McSweeney C. J., 
& Coon, S. 

Women´s 
inhibitors and 
facilitators 
associated with 
making 
behavioral 
changes after 
myocardial 
infarction.  

Att identifiera hinder och 
resurser som kvinnor 
möter i samband med 
livsstilsförändring efter en 
hjärtinfarkt.  

Kvalitativ studie. 40 kvinnor (27-79  
år) som hade insjuknat i en 
hjärtinfarkt inom 6-24 månader. 
Semistrukturerade intervjuer spelades 
in och transkriberades.   

Kvinnorna stötte på många 
olika hinder som försvårade 
eller underlättade 
livsstilsförändringar efter en 
hjärtinfarkt. Hinder var 
bland annat försämrad 
ekonomi på grund av dyra 
mediciner och att 
träningsredskap var för dyra, 
miljön runt patienten som 
olika frestelser (mat, 
cigaretter) samt fysiska 
hinder som artrit. Brist på 
stöd från sjukvårdspersonal 
nämndes också. Saker som 
underlättade en 
livsstilsförändring var socialt 
stöd, hjälp med att 
införskaffa träningsredskap, 
att träna och ändra sina 
matvanor gick lättare om de 
gjorde det tillsammans med 
någon annan.  

Grad 1 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga II:7 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
Kvalité 

2005. 
USA. 
PubMed. 

Mendes de Leon. F, 
C., Bang, W., 
Bienias. L, J., 
Glass. A, T., 
Vaccarino, V., & 
Kasl. V, S. 

Changes disability 
before and after 
myocardial 
infarction in older 
adults. 

Att undersöka om 
funktionshinder, då även 
åldersrelaterade i samband 
med hjärtinfarkt påverkade 
dagligt aktiviteter i större 
utsträckning. 
 

Kvalitativ och kvantitativ 
longitudinell studie  
som byggde på ett stratifierat 
sannolikhets urval på befolkningen i 
New Haven. De personer som sedan 
tidigare hade någon form av 
funktions nedsättning skulle ingå i 
studien. Dessa skulle vara 65 år eller 
äldre. Totalt deltog 2812 personer 
(1643 kvinnor och 1169 män). 138 
stycken kvinnor drabbades av 
hjärtinfarkt. Inledande intervjuer i 
hemmet gjordes till en början, vilket 
kontinuerligt följdes upp med 
ytterligare intervjuer. Detta antingen 
via telefon eller nya intervjuer i 
hemmet. Varje gång ställdes samma 
frågor om status i bland annat daglig 
aktivitet och psykisk hälsa. Studien 
pågick under 9 år. 
 

Personer som drabbades av 
en hjärtinfarkt, som sedan 
tidigare hade någon form av 
funktionsnedsättning 
upplevde sig mer begränsade 
i den dagliga aktiviteten.  
Psykologiska aspekter 
spelade en stor roll och det 
var individen själv som 
upplevde känslan av att vara 
mer begränsad. Det fanns 
inga direkta skillnader på 
den fysiska förmågan innan 
eller efter det att personen 
blivit drabbad. 

Kvalitativ 
grad: 1 
 
Kvantitativ 
grad:  1 

 

 

 

 

 
 



Bilaga II:8 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
Kvalité 

2002. 
USA. 
PubMed. 

Rankin, H. S.  Women 
recovering from 
acute myocardial 
infarction: 
Psychosocial and 
physical 
functioning 
outcomes for 12 
months after 
myocardial 
infarction. 

Att jämföra vita och 
färgade kvinnors fysiska 
och psykiska 
återhämtnings förmåga 
efter en hjärtinfarkt. Samt 
vilka faktorer som hade 
betydelse.  

Kvalitativ och kvantitativ studie. En 
prospektivlongitudinell studie med 
bekvämlighetsurval. Tiden var 6 
veckor efter en hjärtinfarkt upp till 1 
år.  Från 6 stycken sjukhus valdes 
totalt 76 kvinnor ut där medelåldern 
var 67,8 år.  Genom intervjuer, 
fysiologiska tester och en sorts 
profiltest som talade om hur benägna 
de var att ta till sig information bland 
annat. 

De äldre kvinnorna tog 
längre tid på sig då det 
gällde återhämtning från 
hjärtinfarkt. Detta kunde 
bero på att de hade en sämre 
fysik och ett mindre socialt 
nätverk. Ekonomisk 
situation samt social status 
hade en betydelse vid 
återhämtningen. Därför bör 
hjärtrehabilitering vara 
under en längre tid och 
fungera  som stöd för att 
komma igång.  

Kvalitativ 
grad:2 
 
Kvantitativ 
grad: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga II:9 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
Kvalité 

2007. 
Australien. 
PubMed. 

Rushford, N., 
Murpy. M, B., 
Worcester, U. C, 
M., Goble. J, A., 
Higgins. O, R., Le 
Grande. R, M., 
Rada, J., & Elliott. 
C, P. 

Recall of 
information 
received in 
hospital by female 
cardiac patient. 

Att undersöka hur kvinnor 
tog emot information och 
hur de ansåg detta var till 
stöd för att komma igång 
med daglig aktivitet och 
träning bland annat. Detta 
efter att ha drabbats av en 
hjärtinfarkt. Likaså så att 
se om det fanns skillnader 
hur de tog till sig 
informationen, beroende 
på ålder.  

Kombinerad kvalitativ och kvalitativ. 
En longitudinell studie över en 10 
månaders period, där 260 kvinnor till 
sist valdes ut från fyra olika sjukhus. 
Ålder varierade från 28-96 år, varav 
48 procent av dessa var över 70 år.  
Genom semistrukturerade intervjuer 
fick kvinnorna svara på frågor för att 
vidare fylla i ett frågeformulär om sig 
själva. Information om riskprofil och 
anamnes hämtades från journalen på 
sjukhuset. Vidare följdes detta upp 2, 
4 och 12 månader efter utskrivning 
från sjukhuset med ytterligare 
intervjuer via telefon eller personligt. 
Alla intervjuer spelades in.  
 

För kvinnor och då framför 
allt de äldre som har 
drabbats av en hjärtinfarkt 
behövs en mer konkret 
information. Detta både 
verbalt och i pappersform 
som talar om hur de på bästa 
sätt skall återgå till dagliga 
aktiviteter. Denna 
information skall inte bara 
komma ifrån sjukgymnasten 
utan också från 
sjuksköterskan som vårdar. 

Kvalitativ 
grad: 1 
 
Kvantitativ 
grad: 1 

 

 

 

 

 

 

 
 



                 Bilaga II:10 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
Kvalité 

2008. 
USA. 
Cinahl. 

Traywick S. L., & 
Schoenberg  E. N.  

Determinants of 
exercise among 
older female heart 
attack survivors.   

Att ta reda på faktorer som 
påverkar graden av fysisk 
aktivitet hos äldre kvinnor 
som överlevt en 
hjärtinfarkt.  

Kvalitativ metod. 45 kvinnor (68-78 
år) som haft hjärtinfarkt. 
Semistrukturerade intervjuer spelades 
in och transkriberades, kodades och 
analyserades. 
 

Det finns olika faktorer som 
påverkar den fysiska 
aktiviteten efter en 
hjärtinfarkt. Dessa faktorer 
är beroende av varandra för 
att ge ett gott utfall. Ett 
program som är personligt 
utformat ger bäst 
förutsättningar för ökad 
fysisk aktivitet. Speciellt 
äldre kvinnor behöver 
relevant och pedagogiskt 
utformad information om 
fysisk aktivitet. 

Grad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga II:11 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
Kvalité 

2007. 
Storbritannien. 
PsycInfo. 
 

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

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

Att ta reda på kvinnors 
upplevelser och 
uppfattning kring en 
hjärtinfarkt samt dess 
coopingstrategier. 

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk analys där kvinnor i 
åldern 40 – 70 år deltog vilka hade 
haft en hjärtinfarkt där 5 av 7 
tillfrågade kvinnor deltog. Genom 
semistrukturerade intervjuer baserat 
på öppna frågor som berörde 
områden som hur de uppfattade sig 
själva och vilken relation de levde i 
samt arbetslivet med dess påverkan i 
sammanhanget Intervjuerna varade i 
45 -90 minuter.  Dessa intervjuer 
följdes sedan upp 2 månader senare 
där de fick lämna ytterligare 
reflektioner. 
 

Omgivningen har stor 
betydelse för återhämtningen 
likaså hur den enskilde 
uppfattar sig själv. Det är av 
gott resultat att följa upp den 
enskilde en längre tid efter 
att ha drabbats av en 
hjärtinfarkt. 
 

Grad 1 

2003. 
Sverige.  
Cinahl. 

Wickholm, M., & 
Fridlund, B.  

Women´s health 
after a first 
myocardial 
infarction: a 
comprehensive 
perspective on 
recovery over a 4-
year period.  

Att utforska kvinnors 
självupplevda hälsa efter 
en första hjärtinfarkt över 
en 4- års period.   

Kvantativ studie. Kvinnor (< 70 år) 
som hade haft en hjärtinfarkt. Från 
början deltog 240 kvinnor i studien 
och efter 4 år var 153 kvinnor kvar.  
Kvinnorna fick svara på ett 
frågeformulär med hjälp av en 
sjuksköterska före hemgång, ett år 
efter samt fyra år efter hjärtinfarkten.  

Studien visar att de flesta 
kvinnor efter ett år hade 
förbättrat sina matvanor, 
ökat sin fysiska aktivitet, 
minskat på rökning samt 
försökt eva ett mindre 
stressat liv. Över tid 
upplevde kvinnorna att 
stödet från 
sjukvårdspersonalen blev 
bättre och blev mer tagna på 
allvar.  

Grad 1 

 

 

 
 



Bilaga II:12 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  Syfte Metod 
urval 

Slutsats  Vetenskaplig  
Kvalité 

2010. 
USA. 
PubMed. 

Zullo. D, M., 
Dolansky. A, M., & 
Jackson. W, L. 

Cardiac 
rehabilitation, 
health behaviors, 
and body mass 
index post- 
myocardial 
infarction. 

Att ta reda på 
hälsobeteendet då det 
gäller sambanden mellan 
fysiskt aktivitet, BMI och 
att äta rätt. Detta efter 
erfarenheten av att ha 
drabbats av en hjärtinfarkt 
tidigare och där det inte 
längre fanns kvar några 
symtom från den 
sjukdomstiden. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie där de 
använde sig av en enkät som 
omfattade riskbeteenden då det gäller 
hälsan. Denna enkät var godkänd att 
använda av en granskningsnämnd. 
Urvalet var personer över 18 år vilka 
slumpmässigt valdes ut från vissa 
stater. Totalt deltog 653 kvinnor 
varav 188 av dessa hade genomgått 
rehabiliteringsprogram och 465 hade 
inte gjort det. I samband med att de 
kom i kontakt med sjukvården blev 
de tillfrågade om att delta. Det hela 
skedde via telefon där beteende 
hälsorisker var i fokus. Frågor som 
exempelvis motionsvanor, och kost 
lyftes fram.  

 När de inte längre upplevde 
att de hade besvär, föll de 
tillbaka i gamla 
levnadsvanor.  Att genom gå 
ett rehabiliteringsprogram 
ökade chanserna att behålla 
goda levnadsvanor.  De som 
drabbats av en hjärtinfarkt 
borde följas upp under 
längre tid. 

Grad 1 

 

 
 


