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Sammanfattning Patienter vet att det är viktigt att vara fysiskt aktiv trots det 

vet få varför, vilket leder till brist på motivation. Patienter 
saknar kunskap angående livsstilsförändringar och vilka ef-
fekter som sekundärpreventiva åtgärder har efter hjärtinfarkt. 
Sjuksköterskan har en skyldighet att ge information och råd-
givning efter en hjärtinfarkt. Syftet med litteraturstudien var 
att beskriva effekten av fysisk aktivitet som sekundärpre-
vention efter hjärtinfarkt. I studien ingick 17 vetenskapligt 
granskade artiklar. Resultatet visar att fysisk aktivitet har 
många fördelar efter hjärtinfarkt. Studien visar att även en 
kort period av hjärtrehabilitering har goda effekter och leder 
till varaktighet i träningen. Högre intensitet och varierad trä-
ning ger bättre resultat vilket minskar risken för reinfarkt. 
Dessutom reducerar fysisk aktivitet stress vilket kan vara till 
stor fördel för patienter efter hjärtinfarkt. Vid eftervård av 
dessa patienter kan det vara lämpligt att införa standardvård-
planer för att informera om effekter av fysisk aktivitet. För 
att motivera patienter till att fortsätta träna efter att hjärtre-
habiliteringen avslutats är uppföljning av vikt för att hjälpa 
patienter till en varaktig livsstilsförändring. Sjuksköterskor 
har användning för mer evidensbaserad kunskap kring effek-
ter av fysisk aktivitet för att kunna erbjuda säker vård. Vi-
dare forskning om patienternas upplevelse av effekter i sam-
band med fysisk aktivitet kan vara relevant för att uppnå 
bredare kunskap.  
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Abstract        Patients know the importance of being physically active but   

few know why, which leads to lack of motivation. After my-
ocardial infarction patients don´t have enough knowledge 
about lifestyle changes and the effects of secondary preven-
tion. Nurses have got the responsibility to give information 
and guidance after myocardial infarction. The purpose with 
the literature study was to describe the effects of physical ac-
tivity as secondary prevention after myocardial infarction. In 
the study 17 scientific articles was used. The result shows 
that physical activity has got a lot of advantages after myo-
cardial infarction. The study shows that even a short period 
of heart rehabilitation has got god effects and leads to dura-
tion in physical activity. High intensity and variation in train-
ing gives better result which prevent a re-infarction. Physical 
activity also reduces stress which can be a big advantage for 
heart patients. In the aftercare of myocardial infarction pa-
tients it can be suitable to introduce a standard treatment plan 
to inform about the effects of physical activity. To maintain 
an enduring lifestyle change monitoring times are important. 
Nurses could use more evidence-based knowledge about the 
effects of physical activity to be able to provide safe 
healthcare. Further science about the patient experience of 
effects in relation with physical activity could be relevant to 
reach wider broad knowledge 
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Inledning 

I Sverige drabbas cirka 36 000 personer av hjärtinfarkt varje år vilket gör sjukdomen till 
den vanligaste bland hjärt-kärlsjukdomarna. De senaste tio åren har antalet dödsfall efter 
hjärtinfarkt minskat (Hjärt-lungfonden, 2010; Socialstyrelsen, 2011a). Enligt Hjärt-
lungfonden (2010) ansvarar hjärt-kärlsjukdomarna för cirka 14 procent av kostnaden för 
sjukhusvården och15 procent av primärvården samtidig som sjukdomarna står för flest 
vårdtillfällen inom slutenvården. Bristfällig följsamhet hos patienter och otillräckliga 
sekundärpreventiva åtgärder så som fysisk aktivitet är bidragande faktorer till att cirka 
12 procent drabbas av en reinfarkt inom ett år (ibid.). Cooper, Jackson, Weinman och 
Horne (2005) beskriver hur patienter förnekar att hjärtinfarkten orsakats av yttre fak-
torer, det är också dessa patienter som saknar motivation till att göra livsstilsförändring-
ar. Sjuksköterskans förhållningsätt påverkar hur patienter upplever sjukdomen och 
hjärtrehabiliteringen, då vissa patienter upplever informationen som ospecifik och ovä-
sentlig (McCorry, et al., 2009). 
   I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:736) understryks att vård ska bedrivas 
för att förebygga ohälsa. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 
(2005) beskriver en delkompetens som innebär att sjuksköterskan ska se till det friska 
hos patienten samt att lindra lidandet. Enligt sjuksköterskornas etiska kod (Svensk sjuk-
sköterskeförening [SSF], 2007) är två av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområ-
den att förebygga sjukdom och återställa hälsa. I sjuksköterskans profession ingår även 
att ta fram och använda riktlinjer inom omvårdnad, forskning och utbildning (ibid.).  
 

Bakgrund  

Fysisk aktivitet och hälsa 

Fysisk aktivitet definieras som daglig rörelse av kroppen som förbrukar energi, samti-
digt är definitionen av begreppet olika från person till person (Rydholm Hedman, 2009; 
Saelens, et al., 2002; Shephard och Balady, 1999). För att kroppen ska fungera på ett 
optimalt sätt krävs det att den utsätts för belastning genom motion. Vardagsmotion i 
form av att ta trappan istället för hissen och promenera framför att ta bilen beskrivs i 
Swedehearts årsrapport (2011) som betydande faktorer för att förebygga sjukdom. Soci-
alstyrelsen (2011b) rekommenderar måttlig motion i minst 150 minuter eller 75 inten-
siva minuter per vecka.  
   Hälsa definieras inte bara som frånvaro av sjukdom utan som ett tillstånd av fysisk, 
psykisk och socialt välbefinnande som alla människor är kapabla till (SSF, 2010a; 
Världshälsoorganisationen, 1948). Enligt Hjärt-lungfonden (u.å.) krävs fysik aktivitet 
för att uppnå positiva effekter på hälsan, detta uppfyller svenskar endast till en femtedel 
vilket ur en hälsosynpunkt är ett stort problem. För att förbättra folkhälsan är målet att 
öka den fysiska aktiviteten (ibid.). Medvetenhet bör dock finnas kring att hälsan kan 
påverkas av för mycket stillasittande mellan de fysiska aktiviteterna (Swedeheart, 2011; 
Rydholm-Hedman, 2009). Begreppet hälsorelaterad livskvalitet innefattar individens 
fysiska, psykiska, emotionella och sociala funktioner, vilket innebär en multidimension-
ell upplevelse av hälsa och hur hälsa påverkas av sjukdom (Davis, et al., 2006). För att 
mäta hälsorelaterad livskvalitet används oftast SF-36 vilket är ett vetenskapligt utprovat 
instrument som i form av en hälsoenkät mäter självrapporterad fysisk och mental hälsa, 
dessutom innefattar hälsoenkäten välbefinnandet (Socialstyrelsen, u.å.)     
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Fysisk aktivitet som sekundärprevention och rehabilitering 

Swedehearts årsrapport (2011) visar att det i snitt är mindre än hälften av de som drab-
bas av hjärtinfarkt som deltar i någon erbjuden form av sekundärpreventivt program. 
Efter en hjärtinfarkt påbörjas sekundärpreventiva åtgärder för att både lång- och kortsik-
tigt förhindra en reinfarkt och utveckling av bakomliggande sjukdomar (Cider & Ståhle, 
2008). Rehabiliteringen startar direkt i form av små vardagliga sysslor för att sedan öka 
successivt och fortsätta lång tid även efter utskrivningen (Haugland, Hansen & Areklett, 
2002). Rehabiliteringen innehåller information och rådgivning om livsstilsförändringar 
så som motion, kost och rökning, detta ges för att hjälpa patienterna till att leva ett mer 
hälsosamt liv och på lång sikt förebygga en ny hjärtinfarkt (Eshad & Bond, 2009). 
   Vid rehabilitering tas patientens anamnes för att kartlägga konditionsnivån, förutsätt-
ningar och intresse. Efter tagen anamnes görs ett arbetsprov med EKG-övervakning 
samt muskelfunktionstest innan fysisk aktivitet påbörjas (Cider & Ståhle, 2008; 
Haugland, et al., 2002). Cider och Ståhle (2008) rekommenderar minst 30 minuter akti-
vitet per dag samt 30-45 minuters pulshöjande träning tre till fem gånger i veckan i form 
av exempelvis rask promenad, simning, cykling eller gympa. Inför samtliga tränings-
pass bör patienten börja med uppvärmning och avsluta med nedvarvning oavsett aktivi-
tetsnivå i cirka tio minuter vardera. Patienten kan under träningspasset variera mellan 
intervallträning vilket innebär växling av hård och lätt ansträngningsnivå eller distans-
träning där belastningen är densamma hela tiden (ibid.). Hjärt-lungfonden (u.å.) beskri-
ver hur aerob uthållighetsträning stärker hjärtmuskeln vilket förbättrar syreupptagnings-
förmågan. Exempel på aerob träning är cykling, löpning eller simning. Enligt Cider och 
Ståhle (2008) kan patienten under de tre till sex första månaderna efter hjärtinfarkten 
fram tills att tillståndet är stabilt träna på hjärtrehabiliteringen inom sjukvården under 
övervakning av sjukgymnast. Rehabiliteringens mål är att patienten skall kunna återgå 
till vardagen utan onödiga hämningar (Haugland, et al., 2002). 
 

Fysisk aktivitet som livsstilsförändring  

Enligt Hjärt-lungfonden (2008) är orsaken till hjärtinfarkt bland annat arv, höga koleste-
rolvärden, ohälsosam kost, högt blodtryck, diabetes, stress och rökning. Studien gjord 
av McCorry, et al. (2009) understryker att endast två av fjorton deltagare tror att deras 
livsstil är orsaken till att de drabbas av hjärtinfarkt, resten av deltagarna antar att yttre 
faktorer är orsaken. Al-Ali och Haddad (2004) redovisar i sitt resultat att endast tre av 
98 patienter anser att fysisk aktivitet är den viktigaste faktorn för att förebygga eller 
behandla hjärtinfarkt. En del av kvinnorna i studien gjord av Clayton och Ruston (2003) 
anser att motion handlar om viktreducering och att se bra ut snarare än att förebygga 
hjärtinfarkt. McCorry, et al. (2009) menar att patienter är medvetna om rekommendat-
ionerna kring motion, samtidigt saknas insikt i varför det är viktigt och fördelarna med 
fysisk aktivitet. Vidare tror patienter att vardagssysslor ger tillräcklig fysisk aktivitet 
och att mer motion än så kan förvärra hjärtsjukdomen (McCorry, et al., 2009; Clayton & 
Ruston, 2003).  
   McSweeney och Coon (2004) belyser patienters upplevelse av hämmande och motive-
rande faktorer till livsstilsförändring där ekonomi, miljö, socialt stöd, fysiska hälsa och 
motivation beskrivs som både hämmande och motiverande faktorer till att vara fysisk 
aktiv. Andersson & Lüdge-Albertsson (2009) skriver att motivationen är den största 
bidragande faktorn till att börja motionera och dessutom att ett bra social stöd underlät-
tar livsstilsförändringarna patienterna genomgår. Att patienter har någon att promenera 
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med bidrar till att fler promenader genomförs. Många patienter har i början inget in-
tresse för motion ända tills de ser vilka effekter fysisk aktivitet ger, de uttrycker att de 
känner sig gladare och friskare (ibid.).  
 

Sjuksköterskans roll  

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 
ska sjuksköterskan ta hänsyn till tidpunkt, situation och patient för att nå fram med in-
formation på ett optimalt sätt. Det är även av vikt att information ges till anhöriga samt 
att se de patienter som inte direkt uttrycker behov av information samtidigt som sjuk-
sköterskan måste försäkra sig om att mottagaren har förstått vad som har sagts (Social-
styrelsen, 2005). Haugland, et al. (2002) beskriver vikten av att sjuksköterskan besitter 
kunskap om olika krisreaktioner då hjärtinfarktspatienter kan genomgå en del av dessa, 
alla på individuellt sätt. Utifrån patientens perspektiv beskrivs betydelsen av att känna 
tilltro till sjuksköterskan genom att få omtanke, respekt och förståelse av situationen 
(Haugland, et al., 2002). Sjuksköterskan bör därför ha goda teoretiska och erfarenhets-
mässiga kunskaper för att kunna informera och motivera patienter om livet efter en hjär-
tinfarkt utifrån förväntningar och realistiska mål som patienten har (ibid.). Studien gjord 
av Oterhals, Hanerstad, Eide och Hanssen (2006) visar att patienter överlag är nöjda 
med informationen som ges, dock saknar de information om medicin, livsstil och fram-
tida problem som kan uppkomma efter hjärtinfarkten. Patienterna i samma studie upp-
lever större tillfredsställelse med sjukhusvistelsen ju mer information som ges. Motive-
rande samtal är enligt Statens folkhälsoinstitut [FHI] (2009) en metod som sjuksköters-
kan kan använda för att få patienter att bli motiverade till livsstilsförändring. Patientcen-
trerat förhållningssätt anser patienter i studien gjord av McCabe (2002) som en viktig 
del av sjuksköterskans arbete. De sjuksköterskor som inte har ett patientcentrerat för-
hållningssätt upplevs inte vara professionella och detta bidrar till att patienterna inte tar 
till sig informationen som ges. Det är av vikt att bedriva vården personcentrerat för att 
synliggöra hela individen och för att främja delaktighet och därigenom hälsan för den 
enskilda personen (SSF, 2010b).  Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2011b) ska patienter 
erbjudas rådgivning muntligt och skriftligt med komplement av ordination på fysisk 
aktivitet, stegräknare och uppföljning vilket har visat sig ge goda effekter. Som vårdper-
sonal finns en skyldighet enligt HSL (SFS 1982:763) att ge information till patienter 
individuellt om olika tillvägagångssätt för vård och behandling.  
 

Problemformulering  

Patienter vet att det är viktigt att vara fysiskt aktiva trots det vet få varför, vilket kan 
leda till brist på motivation. De saknar relevant information angående livsstilsföränd-
ringar och vilka effekter som sekundärpreventiva åtgärder har efter hjärtinfarkt. Sjuk-
sköterskan har en skyldighet att ge information och rådgivning efter en hjärtinfarkt och 
behöver därför själv ha kunskaper om vad fysisk aktivitet leder till. 
 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekten av fysisk aktivitet som sekundär-
prevention efter hjärtinfarkt. 
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Metod 

Litteraturstudien utfördes enligt Fribergs (2006) metod. Det är en sammanställning av 
tidigare forskning inom eftervård av hjärtinfarktspatienter för att beskriva ett kunskaps-
område av relevans för sjuksköterskan.   
 

Datainsamling  

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. Dessa 
databaser valdes då de är relevanta inom ämnet omvårdnad och täckte området. Pilots-
ökning genomfördes för att se utbudet av forskningsområdet hjärtinfarkt och aktivitet. 
Utifrån syftet valdes sökorden; Myocardial infarction, physical activity, exercise, cardi-
ac patients och after. Kombination av sökorden gjordes med boolesk sökteknik genom 
AND (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Översikt av sökorden visas i tabell I - 
Sökordsöversikt.  
   Sökningarna begränsades till de senaste 10 åren, skrivna på engelska samt vetenskap-
liga artiklar i Cinahl och tillgång till abstrakt i PubMed. För att få bredare perspektiv av 
effekterna av träning gjordes inga begränsning av ålder och kön i sökningarna. Vid en 
av sökningarna i Cinahl användes sökordet heart failure som fritext med boolesk ter-
men NOT för att utesluta hjärtsvikt som uppkom i ett flertal artiklar. Redovisning av 
sökhistorik visas i bilaga A - Sökhistorik. Sammanlagt lästes 70 abstract och för att in-
kluderas i urval 1 krävdes ett innehåll av hjärtinfarkt samt effekter av fysisk aktivitet. 
Utifrån de lästa abstrakten valdes 36 artiklar till urval 1 för att sedan granskas till urval 
2 där det blev ett bortfall på 19 artiklar. De artiklar som exkluderades innehöll andra 
hjärtsjukdomar och andra typer av livsstilsförändringar än fysisk aktivitet. Sammanlagt 
valdes 17 artiklar som motsvarade syftet varav en var av kvalitativ metod. Dubbletter 
redovisas inte. 
 
Tabell I. Sökordsöversikt           

 

Sökord PubMed  

 

Cinahl  

  

Academic  

 Search Elite  

  

Hjärtinfarkt Myocardial Infarction 
(MeSh) 

Myocardial Infarction 
(Headings) 

Myocardial infarction 
(Subject terms) 

Fysisk aktivitet  Physical activity 
(Headings) 

 

Motion Exercise 
(MeSh) 

Exercise 
(Headings) 

Exercise 
(Subject terms) 

Hjärtpatienter  Cardiac patients 
(Headings) 

 

Efter  After 
(Fritext) 
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Databearbetning 

Artiklarna i urval 2 kvalitetsgranskades utifrån mallar i Willman, et al. (2011) och gra-
derades till grad I, II eller III där grad I motsvarade 80-100%, grad II 70-79% och grad 
III 60-69% av poängen. Poängen i granskningen gavs utifrån att svarsalternativet ja gav 
1 poäng och alternativ nej och vet ej gav 0 poäng, sammanlagda poängen räknades till 
18. Artiklarna lästes och sammanfattades enskilt för att sedan jämföras och diskuteras 
tillsammans och sammanställas i artikelöversikten, bilaga B1-B9 samt bilaga C. Utifrån 
artiklarna framkom två huvudkategorier: Effekter på den hälsorelaterade livskvaliteten 
och Fysiska effekter. Därefter färgkodades artiklarna för att sedan bli placerade under de 
olika rubrikerna. Under den andra huvudrubriken, Fysiska effekter, framkom även två 
underkategorier: lungfunktion och hjärt- kärlfunktion.  
 

Resultat  

Effekter på den hälsorelaterade livskvaliteten 

Förbättrad hälsorelaterad livskvalitet sågs i sju studier som redovisas i föreliggande re-
sultat. Benetti, Pereira de Araujo och Zuianello dos Santos (2010) såg dessutom hur 
högre intensitet av träning påverkade livskvaliteten positivt även om förbättring sågs 
oavsett intensitet. Patienter som varierade träningen hade enligt Arthur, et al. (2007) en 
mer långsiktig varaktighet av den hälsorelaterade livskvaliteten samtidigt förbättrades 
självtilliten. 
   Nedanstående studier har använt sig av mätinstrumentet SF-36 för att mäta den hälso-
relaterade livskvaliteten. Izawa, Yamada, et al. (2004) och Izawa, Hirano, et al. (2004) 
såg förbättringar efter hjärtrehabilitering i fysisk funktionsförmåga, fysiska och känslo-
mässiga begränsningar, smärta och psykiskt välbefinnande jämfört med kontrollgrup-
pen. Även Brink, Brändström, Cliffordsson, Herlitz och Karlson (2008) såg att fysisk 
aktivitet mätt med en stegräknare var positivt associerat till en bättre upplevd hälsorela-
terad livskvalitet. Mer fysisk aktivitet sågs hos patienterna som jobbade jämfört med de 
som inte jobbade. Samtidigt sågs en lägre mental livkvalitet fyra månader efter hjärtin-
farkten hos patienter som inte tränade medan de som tränade hade en högre mental livs-
kvalitet (ibid.). Arthur, et al. (2007) och Brändström, et al. (2009) visade till skillnad 
från Brink, et al. (2008) oförändrad mental livskvalitet vid uppföljning efter både sex 
månader och ett år hos kvinnor i grupperna som antingen aerob tränade eller kombine-
rade både aerob- och styrketräning. Däremot visade det sig att den fysiska livskvaliteten 
fortsatte öka vid uppföljningstillfället ett år efter avslutat träningsprogram i kombinat-
ionsgruppen medan en minskning sågs i aerob träningsgruppen (ibid.). Patienter som 
var fysiskt aktiva upplevde högre nivå av välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet 
vilket också ökade under första året efter hjärtinfarkten medan den var oförändrad hos 
personer som inte tränade (Hage, Mattsson & Ståhle, 2003). Målmedvetna patienter var 
mer fysiskt aktiva vilket ledde till en bättre upplevd hälsa då målmedvetenhet har en 
central roll till att motivera personer (Holahan, Holahan & Suzuki, 2008).  
   Kvinnorna som deltog i studien gjord av Traywick och Schoenberg (2008) upplevde 
att motion medförde bättre hälsa, välmående, mer energi samt att stressen minskade och 
att dessa positiva effekter ledde till ökad motivation för att fortsätta träna.  
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Fysiska effekter  

Låg fysisk aktivitet hade ett samband med kroppsliga hälsoproblem som trötthet och 
andfåddhet vilket rapporterades hos en fjärdedel av deltagarna i studien gjord av Bränd-
ström, et al. (2009). Även Brink, et al. (2008) kunde se sambandet då personer som tog 
fler steg per dag rapporterade färre hälsoproblem och dessutom minskade den kropps-
liga smärtan. Izawa, Hirano, et al. (2004) visade också på minskad smärta hos personer 
som deltog i hjärtrehabilitering under tre månader, studien visade även att det fanns po-
sitiva fysiska effekter efter bara en kort period av deltagandet i ett hjärtrehabiliterings-
program. Hage, et al. (2003) uppmärksamar hur tre månaders hjärtrehabilitering positivt 
förbättrade motionsvanor och fortsatt nivå av fysisk aktivitet även tre till sex år efter 
avslutat rehabilitering. Den kroppsliga styrkan förbättrades efter sex månader till ett år 
av fysisk aktivitet (Izawa, Hirano, et al., 2004; Izawa, Yamada, et al., 2004; Arthur, et 
al., 2007). Patienter som tränade med hög intensitet ökade känsligheten för insulin och 
minskade lipidnivåerna i blodet jämfört med patienter som tränade med lägre intensitet 
(Benetti, et al., 2010). Studien gjord av Eto, et al. (2004) belyser att patienter som deltog 
i träningsgruppen förbättrade den maximala träningskapaciteten redan efter två veckor 
jämfört med patienter som endast promenerade. Hos patienter som var fysiskt aktiva 
jämfört med gruppen som inte tränade var kaloriförbrukningen högre (Izawa, Yamada, 
et al., 2004).  
   För att återhämta sig från hjärtinfarkten var fysisk aktivitet viktigt för kvinnorna i stu-
dien gjord av Traywick och Schoenberg (2008) då det bidrog till en välfungerande 
kropp eftersom det inte bara handlade om att leva idag utan även i framtiden 
 

Lungfunktion 

Att påbörja övervakad aerob träning så snart som möjligt efter hjärtinfarkt ökade trä-
ningskapaciteten genom påvisad ökning av syreförbrukningen vilket mättes genom kol-
dioxiden i utandningsluften (Eto, et al., 2004; Ikeda, et al., 2008; La Rovere, Bersano, 
Gnemmi, Specchia & Schwartz, 2002). Den maximala syreupptagningsförmågan för-
bättrades signifikant för patienter som genomgått ett träningsprogram efter hjärtinfarkt 
jämfört med de som inte tränade (Arthur, et al., 2007; Izawa, Hirano, et al., 2004). 
Izawa, Yamada, et al. (2004) såg däremot en förbättring i både tränings- och icke trä-
ningsgrupperna. Högre intensitet på träningen gav större förbättringar av lungkapa-
citeten genom den maximala syreupptagningsförmågan vilket förbättrar upptaget av 
syre i myokardiet, jämfört med lågintensitetsträning (Benetti, et al., 2010). Eto, et al. 
(2004) och Giallauria, et al. (2006) såg också ett positivt samband mellan syreupptaget 
och hjärtkapaciteten hos patienter som tränade aerob träning och de som promenerade. 
Studien gjord av Arthur, et al. (2007) visade dock att den maximala syreupptagnings-
förmågan hade minskat ett år efter att hjärtrehabiliteringen var över.  
 

Hjärt- kärlfunktion  

La Rovere, et al. (2002) och Eto, et al. (2004) belyste att hjärtminutvolymen ökade vid 
patienternas maximala träningskapacitet och vilopulsen minskade före träningen efter 
en månads rehabilitering. Koizumi, et al. (2003) fann att träning minskade hjärtfrekven-
sen efter tre månader till skillnad från patienter som inte tränade där hjärtfrekvensen var 
oförändrad. Plüss, Karlsson, Wallen, Biling och Held (2007) och Matsunaga, et al. 
(2004) belyser i sina studier att maximala träningskapaciteten och återhämtning av 
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hjärtfrekvens förbättrades hos de patienter som genomgick hjärtrehabilitering. Benetti, 
et al. (2010) visade likt ovanstående studier att fysisk aktivitet förbättrade hjärtkapa-
citeten, bättre resultat sågs särskilt vid högintensitetsträning, jämfört med kontrollgrup-
pen som inte tränade. Traywick och Schoenberg (2008) beskrev hur kvinnor som deltog 
i forskningen upplevde fysiska aktiviteter som renande och viktiga för att upprätthålla 
hjärt-kärlsystemet.   
   Koizumi, et al. (2003) menar i sitt resultat att det systoliska blodtrycket ökade under 
träning hos personer som inte fick handledning medan den handledda gruppen uppmätte 
oförändrade värden efter tre månaders rehabilitering. Plüss, et al. (2007) fann att det 
systoliska blodtrycket ökade vid mätning direkt efter träning efter ett år, samtidigt som 
det diastoliska blodtrycket var oförändrat. Mimura, et al. (2005) kunde se att patienterna 
som promenerade över fyra timmar per vecka hade signifikant förbättring på tränings-
kapaciteten och antalet cirkulerande stamceller som hjälper till att reparera hjärtat. Pati-
enterna hade även minskade nivåer av stresshormonet noradrenalin, peptid hormonet 
angiostensin II och renin i blodet vilket resulterade i en minskad blodvolym och stabili-
serat blodtryck (ibid.). Även Matsunaga, et al. (2004) fann i sitt resultat att blodtrycket 
minskade hos personer som tränade efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Giallauria, et al. 
(2004) visade i sitt resultat på ökade nivåer av peptidet NT-pro-BNP i blodet vilket 
ledde till minskat blodtryck hos patienter som genomgått tre månaders träningsprogram. 
Den arteriella baroreflex känsligheten ökade signifikant i träningsgruppen jämfört med 
gruppen som inte var fysiskt aktiva vilket gjorde att det perifera motståndet minskade 
och därmed minskade även blodtrycket enligt La Rovere, et al. (2002).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Olika kombinationer av sökorden användes i pilotsökningen för att hitta artiklar som 
kunde vara relevanta till syftet. Alla kombinationer av sökorden användes inte i den 
slutliga sökningen då de olika variationerna inte genererade relevanta och användbara 
träffar. Sökorden som redovisas i tabell 1- Sökordsöversikt, ansågs vara tillräckliga för 
att täcka forskningsområdet och fler sökord för att vidga sökningen hade troligtvis inte 
gett fler träffar. Physical activity översätts till fysisk aktivitet på svenska användes vid 
sökningar i Cinahl. Exercise översätts till motion vilket i databaserna definieras som 
fysisk aktivitet och valdes därför att användas för att få en bredare sökning. Sökningarna 
begränsades till de senaste tio åren för att få relevanta artiklar utifrån syftet. Begräns-
ningarna av årtalen valdes på grund av att någon nyare forskning inom området inte 
kunde hittas och anses därför fortfarande vara aktuella. Vid sökningarna uppkom dub-
bletter av artiklar vilket kan ses som en styrka då valen av sökord uppfattas som rele-
vanta. Det kan dock ses som en svaghet att inte dessa dubbletter redovisades då sök-
ningarnas relevans inte kan bevisas. 
   I litteraturstudien ingick en artikel av kvalitativ metod och resterande av kvantitativ 
metod vilket kan ses som både en styrka och svaghet. Utifrån syftet kan kvantitativa 
artiklar anses vara relevanta då de är mer representativa och ett större antal patienter 
undersöks. Samtidigt kan det vara en svaghet då patienters upplevelser inte framkom-
mer. Trots breda sökningar hittades endast en kvalitativ artikel. Att använda sig av 
sökord som syftar på patienters upplevelser visade sig i pilotsökningen inte ge några 
relevanta träffar. 
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   Artiklarna som ingick i resultatet kom från Japan, USA, Italien, Brasilien, Kanada och 
Sverige. Det kan ses som en svaghet att inkludera artiklar från många olika länder då det 
kan innebära en stor variation i resultaten. Samtidigt kan det ses som en styrka eftersom 
att majoriteten använde sig av liknande träningsformer, mätinstrument och visar på lik-
värdiga resultat när det gäller effekterna av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Utifrån 
dessa likheter är sannolikheten stor att resultatet i föreliggande studie går att applicera i 
svensk sjukvård. 
 

Resultatdiskussion 

Till resultatet valdes 17 artiklar varav 16 stycken var utförda med kvantitativ och en 
med kvalitativ metod. En artikel redovisade inte att studien var etisk godkänd, detta kan 
ses som en svaghet, dock valdes artikeln att ha med i resultatet då inga uppenbara etiska 
svagheter sågs och artikeln var refreegranskad. De artiklar som redovisade stort bortfall 
valdes trots detta att ha med i föreliggande studie då bortfallet inte påverkade deras slut-
liga resultat. Resultatet i litteraturstudien har både manliga och kvinnliga deltagare vil-
ket kan ses som en styrka då resultatet kan generaliseras. Artiklarna granskades för att 
bedöma den vetenskapliga graden. Utifrån granskningen var det tre stycken artiklar som 
bedömdes till grad III. Trots detta inkluderades de i resultatet då denna grad motsvarar 
60-69% av den sammanlagda poängen och ansågs vara tillräckligt vetenskapliga.  
 
I föreliggande studies resultat framkommer inga negativa effekter för patienterna av att 
vara fysiskt aktiva. Denna kunskap kan sjuksköterskan använda för att behandla patien-
ter då det har visat sig att fysisk aktivitet är en underutnyttjad behandlingsform som är 
kostnadseffektiv (Socialstyrelsen, 2008). Tidigt påbörjad fysisk aktivitet har positiva 
effekter i kroppen vilket minskar risken för en reinfarkt. Vinst kan ses i detta både för 
patienten och samhället.  
   Resultatet visade att personer som var fysiskt aktiva uppnådde en bättre hälsorelaterad 
livskvalitet, vilket är av vikt för att kunna fortsätta vara fysiskt aktiv och förebygga rein-
farkt. Studien gjord av Arthur, et al. (2007) visade att kombinationsträning gav en mer 
varaktig förbättring än vad endast aerob träning gav. Träning med variation skulle 
kunna bidra till att motivationen bevaras då patienter skulle kunna tröttna på den ensi-
diga träningen. Genom kombinationsträning kan kroppsliga funktioner förbättras och 
bidra till ökad tro på den egna förmågan vilket kan underlätta det vardagliga livet.  
   Patienter som var mindre fysiskt aktiva upplevde symtom som trötthet, smärta och 
andfåddhet (Brändström, et al., 2009; Brink, et al., 2008). En anledning till att patienter 
är mindre fysiskt aktiva kan bero på att de känner sig hindrade av en sämre fysisk och 
mental hälsa som kan uppkomma efter en hjärtinfarkt. Al-Ali och Haddad (2004) bely-
ser å andra sidan att patienter som är medvetna och oroliga över sin hälsa oftare deltar i 
hjärtrehabiliteringen. 
   Arbete kunde bidra till mer fysisk aktivitet enligt Brink, et al. (2008) vilket hade sam-
band med bättre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med patienter som inte arbetade. 
McSweeney och Coon (2004) menar att ekonomi, miljö, socialt stöd och fysisk hälsa 
påverkar motivationen till fysisk aktivitet både positivt och negativt. Den ökade fysiska 
aktiviteten hos arbetarna skulle kunna bero på att de har ett större socialt nätverk som 
kan ge stöd och motivation till fysisk aktivitet. Personer som inte arbetar kan bli isole-
rade i sitt egna hem och det kan bidra till att de inte motiveras till aktivitet (Roebuck, 
Furze & Thompson, 2001). Att personer som haft en hjärtinfarkt känner rädsla för att 
anstränga sig är vanligt och därför kan det många gånger bidra till att de stannar hemma 



9 
 

där de känner sig trygga (Hjärt-lungfonden, 2008). För att undvika att detta problem 
uppstår kan sjuksköterskan erbjuda patienten att delta i hjärtrehabilitering. Målet med 
rehabiliteringen är att patienten ska kunna återgå till vardagen utan onödiga hämningar 
(Haugland, et al., 2002). I Sverige ska sjuksköterskan enligt Socialstyrelsen (2008) er-
bjuda patienterna att delta i hjärtskola med ledning av sjukgymnast, vilket innebär indi-
vidanpassad träning under tre till sex månader. Hjärtrehabiliteringen som nämns i de 
ingående studiernas resultat kan associeras till det vi i Sverige kallar för hjärtskola. 
 

I föreliggande studies resultat redovisas fyra artiklar som i sina resultat belyser olika 
verkningsmekanismer bakom att blodtrycket sjunker av fysisk aktivitet (La Rovere, et 
al., 2002; Giallauria, et al., 2004; Matsunaga, et al., 2004;Mimura, et al., 2005). Social-
styrelsen (2008) understryker även de hur blodtrycket förbättras av fysisk aktivitet. Ett 
lägre blodtryck minskar påfrestningen på hjärt-kärlsystemet vilket i sin tur minskar ris-
ken för reinfarkt. Orsaker till att blodtrycket sjunker kanske inte bara beror på de fysiska 
funktionerna utan även att patienternas psykiska hälsa förbättras när oro och stress redu-
ceras. Oro och stress är vanliga reaktioner första veckorna efter hjärtinfarkt då det är en 
omskakande och livshotande upplevelse (Hjärt-lungfonden, 2008). Anledningen till att 
två studier (Plüss, et al. 2007; Koizumi, et al. 2003) fann ökat eller oförändrat blodtryck 
berodde troligen på att den mättes i direkt anslutning till fysisk aktiviteten. FHI (2010) 
belyser att blodtrycket höjs vid fysisk aktivitet vilket kan ha orsakat de förhöjda vär-
dena.  
 
Efter att patienterna genomgått ett träningsprogram i sekundärpreventivt syfte förbättra-
des den maximala syreupptagningsförmågan (Arthur, et al., 2007; Izawa, Hirano, et al., 
2004). Mätningarna gjordes efter sex månaders rehabilitering då patienterna fortfarande 
var i god konditionsform vilket skulle kunna vara orsak till det slutliga resultatet. Izawa, 
Yamada, et al. (2004) beskriver hur den maximala syreupptagningsförmågan förbättra-
des hos patienter sex månader efter hjärtinfarkt oavsett deltagande i hjärtrehabilitering 
eller inte. Värdena jämfördes med de värden som uppmättes en månad efter hjärtinfark-
ten. En trolig orsak till detta skulle kunna vara att gruppen som inte ingick i rehabilite-
ringen var tillräckligt aktiva för att uppnå lika stor förändring som de som deltog. Dessa 
patienter skulle kunna tänkas prioritera bort hjärtrehabiliteringen för att de arbetar och 
anser att de kan vara tillräckligt aktiva även utan att delta i något program.   
   Arthur, et al. (2007) visade däremot minskat maximalt syreupptag efter mätning vid 
uppföljning ett år efter avslutad rehabilitering. Att detta framkom kan bero på att patien-
terna inte längre var lika fysiskt aktiva vid uppföljningstillfället, dock kan detta inte 
utläsas i studien då aktivitetsnivån efter avslutad rehabilitering inte mätts. Anledningen 
till att patienterna minskade aktivitetsnivån kan vara till följd av att hjärtrehabiliteringen 
är över och patienterna då kan förlora motivationen. 
   Positiva effekter av fysisk aktivitet sågs efter bara en kort periods hjärtrehabilitering, 
inte bara på kroppsliga funktioner utan även på patientens motionsvanor och varaktighet 
av träning (Izawa, Hirano, et al., 2004; Hage, et al., 2003). Sjuksköterskan kan använda 
denna kunskap för att motivera patienter att delta i hjärtrehabilitering. Det kan även vara 
av vikt att sjuksköterskan uppmuntrar till fortsatt fysisk aktivitet även efter att hjärtre-
habiliteringen är över för att bibehålla de positiva effekterna som uppstår. För att göra 
detta kan sjuksköterskan förskriva fysisk aktivitet på recept vilket innebär individanpas-
sad träning efter patientens förutsättningar (FHI, 2011).   
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En central del i att vara motiverad för fysisk aktivitet är enligt Holahan, et al. (2008) 
målmedvetenhet. För att patienterna ska bli motiverade och målmedvetna krävs det att 
sjuksköterskan har kunskap och informerar om effekterna som tillkommer av att vara 
fysiskt aktiv samt tillvägagångsätt. Information om effekterna av fysisk aktivitet kan 
leda till att patienterna blir motiverade, vilket också visades i studien gjord av Anders-
son och Lüdge-Albertsson (2009). Vid information efter hjärtinfarkt ska även de anhö-
riga involveras. Enligt Roebuck, et al. (2001) kan de anhöriga bli överbeskyddade efter 
hjärtinfarkt. Det är därför viktigt att involvera anhöriga under hela processen för att de 
inte i skyddande syfte ska hindra patienten från att vara fysiskt aktiv. Enligt FHI (2009) 
kan sjuksköterskan använda sig av motiverande samtal för att motivera patienter till 
livsstilsförändring genom att tillsammans med patienten identifiera mål och hur dessa 
skall uppnås. Enligt sjuksköterskeföreningen (2010b) krävs kunskap och uppföljning 
samt att sjuksköterskan har ett personcentrerat förhållningsätt för att patienten skall 
kunna bli delaktig och aktiv i det motiverande samtalet. Ett personcentrerat förhåll-
ningssätt innebär att se hela personen vilket inte bara handlar att se individen utan även 
det sociala sammanhanget av närstående, partner eller andra betydelsefulla kontakter 
(ibid.).    
 

Konklusion 

Överlag förbättras den hälsorelaterade livskvaliteten, välbefinnandet och självtilliten i 
samband med fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Patienter som är fysiskt aktiva har färre 
problem med fysiska funktioner, återhämtar sig lättare och bevarar en välfungerande 
kropp. Dessutom minskar stresspåslaget då mängden stresshormoner minskar i blodet. 
Genom träning ökade känsligheten för insulin, kaloriförbrukning och minskade lipidni-
våer i blodet vilket minskar kärlpåverkan och därmed risken för reinfarkt. Fysisk träning 
förbättrar lungkapaciteten vilket sågs genom att den maximala syreupptagningsför-
mågan förbättrades oavsett träningsintensitet dock ger högre intensitet bättre resultat. 
Blodtrycket är oförändrat eller förbättrat av fysisk aktivitet vilket påverkas av kropps-
liga peptider och hormoner. Fysisk aktivitet förbättrar hjärtkapaciteten vilket sågs ge-
nom ökad hjärtminutvolym och minskad hjärtfrekvens. Patienter uppnår bättre resultat 
vid varierad och högintensitetsträning. En kort period av hjärtrehabilitering som påbör-
jas så tidigt som möjligt ger positiva fysiska effekter, förbättrade motionsvanor och le-
der till varaktighet i träningen.  
 

Implikation 

Sjusköterskan bör vara medveten om att patienten kan genomgå krisreaktioner efter en 
hjärtinfarkt vilket påverkar mottagligheten för information. Trots detta är det viktigt att 
information ges tidigt. För att undvika att informationen om sekundärpreventiva åtgär-
der så som fysisk aktivitet bortprioriteras skulle sjuksköterskan kunna införa detta i de 
dagliga rutinerna med hjälp av exempelvis standardvårdplan. Informationen som ges till 
patienten och anhöriga bör innehålla de positiva effekter som fysisk aktivitet kan tillföra 
samt vilka slags aktiviteter som är gynnsamma för att bidra till motivation. Forskning 
saknas kring patienternas upplevelser av effekter i samband med fysisk aktivitet därför 
kan detta vara ett relevant ämne för vidare studier för att få bredare kunskap.  
   För att motivera patienter till att fortsätta träna efter att hjärtrehabiliteringen avslutats 
är uppföljning av vikt för att hjälpa patienter till en varaktig livsstilsförändring. Utbild-
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ningen för sjuksköterskor skulle kunna innehålla mer information kring positiva hälso-
effekter av fysisk aktivitet för att ge evidensbaserad och säker vård till patienterna.  
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2007 
Kanada 
PubMed 

Arthur, H., Gunn, 
E., Thorpe, K., 
Ginis, K-M., Ma-
taseje, L., 
McCartney, N. & 
McKelvie, R. 

Effect of aerobic 
vs. combined 
aerobic-strength 
training on 1-
year, post-
cardiac rehabili-
tation outcomes 
in women after a 
cardiac event  

Syftet med studien 
var att genom ett 
kombinerat aerob-
styrkeprogram jäm-
föra effekten och 
hållbarheten hos 
kvinnor som drabbats 
av hjärtinfarkt eller 
genomgått by-pass-
kirurgi (CABGS)  
 

Prospektiv randomiserad kontrollstu-
die i två grupper. Mätte hälsorelaterad 
livkvalitet genom SF-36. Självupple-
velse utifrån styrka och kapacitet. 
Styrka mättes genom antalet repetit-
ioner (1RM). Kvinnor rekryterades 
mellan juli 2001 och januari 2003. 282 
kvinnor tillfrågades att vara med, 92 
personer deltog i studien. Deltagarna 
delades upp i aerob träning (AT) och 
kombination av aerob- och styrketrä-
ning (AST), båda grupperna tränade 
två gånger per vecka under övervak-
ning.  
Inklusionskriterier: Kvinnor, 8-10 
veckor efter CABGS eller hjärtinfarkt, 
1 år utan mens, möjlighet att regelbun-
det delta, kunna slutföra frågeformulär 
på engelska. 
Exklusionskriterier: Män, depression, 
takyarytmi, hjärtsvikt senaste året, 
ihållande minskning av systoliskt blod-
tryck, inte kunna delta regelbundet. 
 

Både aerob och kombinerad aerob- 
och styrketräning kunde på kort 
sikt förbättra den fysiska hälsorela-
terade livskvaliteten, maximala 
syreupptaget, självupplevelsen och 
kroppsstyrka. Däremot kunde 
kombinerad aerob- och styrketrä-
ning på lång sikt ha stora fördelar 
för hälsorelaterad livskvalitet jäm-
fört med endast aerob träning.  
 

Grad II 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B2 
 
Publika-

tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 
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Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
Brasilien 
PubMed 

Benetti, M., de 
Araujo, C. & dos 
Santos, R. 

Cardiorespiratory 
fitness and quali-
ty of life at dif-
ferent exercise 
intensities after 
myocardial in-
farction 

Syftet var att under-
söka hur det 
maximala syreuppta-
get och livskvaliteten 
påverkades utav 
aerob träning efter en 
hjärtinfarkt.   

Prospektiv studie. 98 personer upp-
fyllde kraven för att delta i studien och 
87 personer genomförde studien. Upp-
delades i hög och måttlig intensitets-
träning och en kontroll grupp. Bortfall: 
11.  
Inklusionskriterier: Vuxen (18 år och 
äldre), haft hjärtinfarkt senaste 12 må-
naderna. 
Exklusionskriterier: Kvinnor, personer 
under 18 år, kronisk obstruktiv lung-
sjukdom, hjärtsvikt, dåligt kontrollerad 
diabetes, blodtryck över 160/95, rö-
kare.  

Högintensitetsträning förbättrar 
livkvaliteten och funktionska-
paciteten. Oavsett grad av träning 
så ökas livkvaliteten för personer 
som har haft en hjärtinfarkt.  

Grad I 

2008 
Sverige 
Cinahl 

Brink, E., Bränd-
ström, Y., Cliff-
ordsson, C., Her-
litz, Johan. & 
Karlson, B. 

Illness conse-
quences after 
myocardial in-
farction: prob-
lems with physi-
cal functioning 
and return to 
work 
 

Syftet var att hos 
patienter under 65 år 
undersöka hälsopro-
blem, fysisk och men-
tal funktion samt 
fysisk aktivitet efter 
hjärtinfarkt för att 
bedöma vad eventu-
ella effekter har för 
vikt när patienten ska 
återvända till jobbet. 

Studien är gjord som en del i ett longi-
tudinellt projekt. Data samlades in 
under 2005-2006 med hjälp av ste-
gräknare, journaler och formulär som 
patienten svarat på, uppföljning ägde 
rum vid tre tillfällen; en vecka, 4 må-
nader och 5-6 månader efter hjärtin-
farkten.  
Av 120 inbjudna deltog 88 patienter 
som vårdats för akut hjärtinfarkt under 
2005-2006. För att inkluderas i studien 
skulle patienterna vara under 65 år. 
Patienter som inte pratade svenska 
eller som upptill hjärtinfarkten led av 
svårare sjukdomar som cancer eller 
stroke exkluderades.   
 

En stor skillnad kunde ses mellan 
de patienter som jobbade efter sin 
hjärtinfarkt och de som inte gick 
tillbaka till arbetet. Detta visade sig 
i skillnader både på skala av fysisk 
hälsa och fysisk aktivitet mätt i steg 
per dag där patienter som arbetade 
hade bättre resultat. Ett samband 
kunde även ses mellan steg per dag 
och att patienten började jobba 
igen. Därför bör sjuksköterskan 
lägga extra vikt på att motivera till 
aktivitet hos patienter som är under 
65 år. 
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2009 
Sverige 
Cinahl 
 

Brändström, Y., 
Brink, E., 
Grankvist, G., 
Alsén, P., Herlitz, 
J. & Karlson, B. 
 
  

Physical activity 
six months after 
a myocardial 
infarction  

Syftet var att under-
söka fysisk aktivitet 
sex månader efter en 
hjärtinfarkt hos pati-
enter i medelåldern 
genom att jämföra 
självrapporterad akti-
vitetsnivå med steg 
per dag. 
  

Data samlades in genom rapporterad 
aktivitetsnivå där patienten själv gra-
derade aktiviteten utifrån ett frågefor-
mulär och en stegräknare. Patienterna 
hade tidigare deltagit i en longitudinell 
uppföljningsstudie en vecka till fyra 
månader efter hjärtinfarkten. Inklus-
ionskriterier: 89 patienter som vårdats 
för akut hjärtinfarkt under oktober 
2005 till september 2006 på en hjärt-
avdelning inom ett sjukhus på lands-
bygden i Sverige. Av de 120 patienter 
som deltagit i den första studien valde 
89 att delta i uppföljningen efter sex 
månader.  

Ett lägre antal registrerade steg per 
dag förknippades med hög ålder, 
trötthet, högt BMI och användning 
av beta-blockerare. Nedsatt fysisk 
funktion kan bidra till minskad 
fysisk aktivitet.  

Grad III 

2004 
Japan 
PubMed 

Eto, Y., Koike, A., 
Matsumoto, A., 
Momomura, S., 
Tajima, A., Aiza-
wa, T., Fu, L-T. & 
Itoh, H. 
 

Early aerobic 
training increases 
end-tidal CO2 
Pressure during 
exercise in pa-
tients after 
acute myocardial 
infarction 

Syftet med studien 
var att mäta mängden 
koldioxid i utand-
ningsluften och 
hjärtminutvolymen 
under träning hos 
patienter som har haft 
hjärtinfarkt och ge-
nomgått ett tränings-
program. 
 

Prospektiv randomiserad studie. Del-
tagarna blev slumpmässigt tilldelade 
antigen träning eller kontroll grupp. 
Tränings gruppen cyklade i 30 minuter 
under övervakning 2 gånger per dag i 
en vecka för att sedan öka tiden. Kon-
troll gruppen gick 200 m 3 gånger 
dagligen i en vecka för att sedan öka 
antal meter. 36 patienter deltog varav 
35 män och 1 kvinna. Inklusionskrite-
rier: 1 vecka sedan patienterna fått 
hjärtinfarkt, kan gå minst 200 m utan 
större ST förändringar och blodtryck. 
Godkänt hjärttränings test. Exklusions-
kriterier: Lungstas, dyspné vid vila, 
allvarliga störningar i hjärtarytmin, 
primär lungsjukdom, vänster vent-
rikulär aneurysm. 

Att börja med aerob träning i bör-
jan efter en hjärtinfarkt ökar koldi-
oxidet i utandningsluften och för-
bättrar hjärtminutvolymen. 
 

Grad I 
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2006 
Italien 
Academic 
Search Elite 

Giallauria, F., 
Lucci, R., De Lo-
renzo, A., 
D’Agostino, M., 
Del Forno, D. & 
Vigorito, C.  

Favourable ef-
fects of exercise 
training 
on N-terminal 
pro-brain natriu-
retic peptide 
plasma levels in 
elderly patients 
after acute 
myocardial infar-
ction 

Syftet med denna 
studie var att under-
söka hur NT-pro-
BNP plasmanivåer 
påverkades av träning 
hos äldre patienter 
efter en hjärtinfarkt. 
 

Prospektiv randomiserad två grupps 
studie. Deltagarna blev indelade i 
grupp A och B. A – Formell tränings-
program under 3 månader, 3 gånger 
per vecka under EKG övervakning. B- 
Rutinmässig instruktion att fortsätta 
träna. Före och efter träningsperioden 
genomgick deltagarna dopplerekokar-
diografi och hjärtövnings test samt att 
fastande blodprov togs. 40 patienter 
deltog. Inklusionskriterier: >65 år och 
hade haft en hjärtinfarkt. Exklusions-
kriterier: Kvarvarande hjärtinfarkts 
ischemi, svår ventrikulär arytmi, kro-
nisk hjärtsvikt, nedsatt njurfunktion 
samt sjukdomar som krävde kirurgi. 

Efter tre månader minskade NT-
pro-BNP plasmanivåerna och 
hjärtparametrarna förbättrades sig-
nifikant i träningsgruppen A medan 
det i träningsgruppen B inte kunde 
påtalas någon förändring hos äldre 
patienter efter en hjärtinfarkt.  

Grad II 

2003 
Sverige 
Cinahl 
 
 

Hage, C., Matts-
son, E. & Ståhle 
A. 

Long term ef-
fects of exercise 
training on phys-
ical activity level 
and quality of 
life in elderly 
coronary patients 
– a three- to six-
year follow up 

Syftet var att hos 
äldre patienter utvär-
dera nivåer av fysisk 
aktivitet, hälsorelate-
rad livskvalitet och 
upplevd hälsa tre till 
sex år efter en akut 
hjärtinfarkt eller svå-
rare angina pectoris. 
 

Prospektiv randomiserad studie. Data 
samlades in med hjälp av ett frågefor-
mulär som skickats till patienter som 
drabbats av hjärtinfarkt för tre till sex 
år sedan och i samband med detta del-
tagit i en studie kring hjärtrehabilite-
ring. Patienterna delades upp i två 
grupper där den ena gruppen tränade 
aerob träning i 50 minuter tre gånger i 
veckan under tre månader och den 
andra gruppen fick rådet att fortsätta 
med fysisk aktivitet på samma sätt som 
innan hjärtinfarkten. Alla patienter 
som deltagit i den tidigare studien fick 
formuläret skickat till sig. Av de 93 
formulär som skickades ut var det fem 
stycken som inte besvarades. 

För att uppnå en bättre hälsa finns 
det ett behov av strukturerade trä-
ningsgrupper för patienter som 
genomgått en hjärtinfarkt. Patienter 
som deltagit i rehabilitering under 
tre månader efter hjärtinfarkt hade 
också bättre följsamhet i träningen 
efter tre till sex år. Den hälsorelate-
rade livskvaliteten förbättrades av 
fysisk aktivitet.  
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2008 
USA 
Cinahl 

Holahan, C., Ho-
lahan, C., & Su-
zuki, R. 
 

Purposiveness, 
physical activity, 
and perceived 
health in cardiac 
patients. 

Syftet var att under-
söka sambandet mel-
lan målmedvetenhet, 
fysisk aktivitet och 
upplevd hälsa hos 
hjärtpatienter.  

130 informanter samlades från fyra 
olika hjärtkliniker i en stad i Sydame-
rika. Målmedvetenhet definieras som 
mening med livet och personlig ut-
veckling. För att mäta detta fick pati-
enterna svara på påståenden i en skala 
mellan samtycker ej till starkt sam-
tyckande. Den fysiska aktiviteten mät-
tes genom ett frågeformulär och dela-
des upp i antingen måttlig eller kraftig 
aktivitet. Till måttlig aktivitet räknas 
till exempel promenader eller hus-
hållsarbete medan den kraftiga aktivi-
teten innebär joggning eller olika typer 
av pass. Patienterna som deltog i stu-
dien hade en medelålder av 60 år. 
 

För att uppleva hälsa som positivt 
har målmedvetenhet en betydande 
roll. Ökad fysisk aktivitet har ett 
samband med målmedvetenhet 
vilket i sin tur bidrar till en bättre 
hälsa.  
 

Grad III 

2008 
Japan 
PubMed 

Ikeda, N., Yasu, 
T., Kubo, N., 
Nakamura, T., 
Sugawara, Y., 
Ueda, S., Ishika-
wa, S., Saito, M., 
Kawakami, M. & 
Momomura, S. 

Daily exercise 
and bone mar-
row-derived 
CD34+/133+ 
cells 
after myocardial 
infarction treated 
by 
bare metal stent 
implantation 

Syftet med studien 
var att undersöka hur 
daglig träning, fysisk 
kapacitet och restenos 
har samband med 
reparerande stamcel-
ler i det perifera blo-
det efter en 
stentimplantation 
efter hjärtinfarkt.  
 

Singel-centrerad prospektiv fall studie. 
Träningstest och blodprov kontrollera-
des 10 dagar och sedan 3 månader 
efter hjärtinfarkten. Deltagarna skulle 
gå 30-60 minuter fyra dagar per vecka. 
23 personer deltog. 
Inklusionskriterier: Hjärtinfarkt mellan 
maj och november 2004. Inga kompli-
kationer efter behandling med metall 
stent 12 timmar efter hjärtinfarkten. 
Exklusionskriterier: Kvinnor, 
hemodialyspatienter, >80år, kvarva-
rande stenos och vänsterkammardys-
funktion. 

För patienter som motionerade fyra 
timmar i veckan var den fysiska 
kapaciteten och antal cirkulerande 
reparerande stamceller större än 
hos dem som motionerade två tim-
mar per vecka. Det fanns ett positiv 
samband mellan fysiska kapa-
citeten och antal celler efter en 
hjärtinfarkt.  
 

Grad II 



 

 

Bilaga B6 
Publika-

tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2004 
Japan 
PubMed 

Izawa, K., Hirano, 
Y., Yamada, S., 
Oka, K., Omiya, 
K. & Iijima, S. 
 

Improvement in 
physiological 
outcomes and 
health-related 
quality of life 
following cardiac 
rehabilitation in 
patients with 
acute myocardial 
infarction 

Syftet var att under-
söka hur ett åtta 
veckors hjärtrehabili-
teringsprogram på-
verkar fysiologiska 
effekter och hälsore-
laterad livskvalitet 
hos patienter som haft 
en hjärtinfarkt. 

Prospektiv observationsstudie gjord på 
patienter som drabbats av akut hjärtin-
farkt mellan 2000-2002. Av 142 pati-
enter deltog 133 stycken i studien och 
124 slutförde den. Patienterna deltog i 
4 veckors hjärtrehabilitering för att 
sedan få ta beslutet om att fortsätta 8 
veckor till eller inte och två grupper 
bildades. 1 månad efter hjärtinfarkten 
testades maximalt syreupptag (peak 
VO2), blodtryck och sedan igen efter 3 
månader. 

Bland patienterna som fortsatte 
med hjärtrehabilitering i ytterligare 
8 veckor kunde de efter 3 månader 
se ökad fysisk funktion samt bättre 
hälsorelaterad livskvalitet.   

Grad II 

2004 
Japan 
Cinahl 

Izawa, K., Ya-
mada, S., Oka, K., 
Watanabe, S., 
Omiya, K., Iijima, 
S., Hirano, Y., 
Kobayashi, T., 
Kasahara, Y., 
Samejima, H. & 
Osada, N. 
 

Long-term exer-
cise mainte-
nance, physical 
activity, and 
health-related 
quality of life 
after cardiac 
rehabilitation. 

Syftet var att hos 
patienter som efter 
hjärtinfarkt deltar i 
handledd hjärtrehabi-
litering fastställa upp-
rätthållandet av akti-
vitet efter 6 månader, 
skillnader i fysiolo-
giska resultat, se 
skillnader i fritidsba-
serad aktivitetsnivå 
och hälsorelaterad 
livskvalitet samt om 
hälsorelaterad livs-
kvalitet hos patienter 
som haft en akut hjär-
tinfarkt kan uppnås 
jämfört med kontroll 
gruppen. 

Observationsstudie av patienter som 
drabbats av akut hjärtinfarkt under 
1999-2001. Mätningar skedde vid 1 
och 6 månader efter hjärtinfarkten 
genom att patienterna fick springa på 
ett löpband följt av mätningar av max-
imalt syreupptag (peak VO2) och hjärt-
frekvens. Även kroppsstyrkan mättes. 
För att utvärdera varaktigheten i pati-
enternas aktivitet delades ett frågefor-
mulär ut där patienten värderade akti-
vitetsnivå och avsikt till förändring. 
Hälsorelaterad livskvalitet mättes ge-
nom SF-36. 197 patienter var inbjudna 
att delta i studien men efter bortfall 
innefattade studien 109 deltagare. För 
att inkluderas krävdes det att patien-
terna deltog i samanlagt 6 månaders 
hjärtrehabilitering, fortsatt träning efter 
hjärtinfarkten samt möjlighet att be-
döma hälsorelaterad livskvalitet. 

Följsamhet och varaktighet i den 
fysiska aktiviteten hos patienten 
bidrar till bättre livskvalitet jämfört 
med kontroll gruppen. 

Grad II 
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2003 
Japan 
PubMed 

Koizumi, T., Miy-
azaki, A., Ko-
miyama, N., Sun, 
K., Nakasato, T., 
Masuda, Y. & 
Komuro, I. 

Improvement of 
left ventricular 
dysfunction dur-
ing exercise by 
walking in pa-
tients with suc-
cessful percuta-
neous coronary 
intervention for 
acute myocardial 
infarction 

Syftet var att under-
söka hur promenader 
påverkar vänster-
kammarfunktionen 
hos patienter som haft 
en hjärtinfarkt och 
genomgått lyckad 
ballongvidgning 
(PCI). 

Patienterna delades upp i två olika 
grupper, en grupp skulle genomgå ett 
tremånades promenadprogram och 
andra gruppen var en kontrollgrupp. 
Deltagarna i promenadgruppen bar en 
stegräknare och rekommenderades att 
gå i minst 30 minuter per dag. Både i 
början och i slutet av studien genom-
gick deltagarna ett motionstest på en 
träningscykel där hjärtat övervakades 
samt blodtryck mättes under tiden. 30 
patienter deltog i studien med ett bort-
fall på en person som under undersök-
ningens gång fick prostatacancer. Pati-
enter under 80 år som genomgått en 
hjärtinfarkt och behandlats med PCI 
inkluderades. De som exkluderades 
från studien hade misslyckats med 
PCI, arytmi, hjärtsvikt, oförmåga till 
informerat medtycke, sjukdom som 
hindrade till motion samt cancer. 

Patienter som genomgått PCI vi-
sade sig ha stora fördelar av pro-
menader som behandling för att 
förbättra vänsterkammarfunktion-
en. 

Grad III 

2002 
Italien 
PubMed 

La Rovere, M., 
Bersano, C., 
Gnemmi, M., 
Specchia, G. & 
Schwartz, P. 

Exercise-induced 
increase in baro-
reflex sensitivity 
predicts 
improved prog-
nosis after myo-
cardial infarction 

Syftet med studien 
var att se ifall det 
fanns någon påverkan 
genom träning av 
produktionen i käns-
lighet av baroreflex 
under en 10 års upp-
följningsperiod 
 

Prospektiv randomiserad två grupps 
studie. 95 deltagare. 30 minuters trä-
ning 5 gånger per vecka i 4 veckor.  
Inklusionskriterier: Godkänt symtom-
fritt konditionstest två dagar efter hjär-
tinfarkten, 24 timmars blodtrycksmät-
ning och koronarangiografi tre dagar 
efter hjärtinfarkt. Exklusionskriterier: 
Förmaksflimmer, onormal sinus nod 
funktion, insulinbehandlad diabetiker, 
blodtryck över 160/90. 

Studien visade att träning förbätt-
rade avsevärt överlevnaden i sam-
band med hjärtinfarkt. Träning kan 
på lång sikt förbättra prognosen för 
hjärtpatienter. Ur kliniskt perspek-
tiv visar studien på en viktig slut-
sats då målet är att minska dödlig-
heten och risk för arytmier.  
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2004 
Japan 
PubMed 

Matsunaga, A., 
Masuda, T., 
Ogura, M., Saitoh, 
M., Kasahara, Y., 
Iwamura, T., Ya-
maoka-Tojo, M., 
Sato, K. & Izumi, 
T. 

Adaptation to 
low-intensity 
exercise on a 
cycle ergometer 
by patients with 
acute myocardial 
infarction 
undergoing phase 
I cardiac reha-
bilitation 

Syftet med studien 
var att klargöra hjär-
tinfarkts patienters 
anpassning till att 
utöva träning under 
fas 1 i hjärtrehabilite-
rings processen.  
 

Statistisk analys. Jämförelse gjordes 
mellan de utvalda grupperna. Stress 
test användes för att bedöma kardio-
vaskulära statusen. Blodtryck mättes 
varje minut under fysiska aktiviteten. 
Spielberger state-trait anxiety in-
ventory användes för att mätta ånges-
ten. 42 patienter blev inskrivna i stu-
dien sedan blev det bortfall på 11. 
Studien höll på i tre dagar. Inklusions-
kriterier: Hjärtinfarkt, genomgått ko-
ronarangiografi, kunna gå 300 m inom 
avdelningen utan symtom eller uppvi-
sande förändringar på EKG. Exklus-
ionskriterier: Förmaksflimmer, pace-
maker, kronisk njursvikt, diabetes 
mellitus, KOL, andra sjukdomar som 
kan begränsa motionskapaciteten. 

En förbättrad hjärtfrekvens, blod-
tryck samt nivå av ångest sågs vid 
jämförelse av dag ett och tre. 
 
 
 
 
 
 

 

Grad II 

2005 
Japan 
Academic 
Search Elite 
 

Mimura, J., 
Yuasa, F., Yuya-
ma, R., Kawamu-
ra, A., Iwasaki, 
M., Sugiura, T., & 
Iwasaka, T. 

The Effect of 
Residential Exer-
cise Training on 
Baroreflex Con-
trol of Heart Rate 
and Sympathetic 
Nerve Activity in 
Patients With 
Acute Myocardi-
al Infarction 

Syftet var att genom 
baroreflex, som hjäl-
per till att reducera 
blodtrycket, kontrol-
lera hjärtfrekvensen 
och genom mikroneu-
rografi av den sympa-
tiska nervaktiviteten 
undersöka effekten av 
träning hos patienter 
efter akut hjärtinfarkt 
 
 

Prospektiv randomiserad studie. Jäm-
förelse gjordes mellan grupperna. Del-
tagarna blev randomiserade i två grup-
per, träning och icke tränings grupp. 
Träningen utfördes på morgonen i 40 
minuter 4 gånger per vecka i 4 veckor. 
Pulsstyrd träning dokumenterades i 
dagbok. Baroreflex bedömdes genom 
administrering av läkemedel. 30 pati-
enter deltog och det blev inget bortfall. 
Inklusionskriterier: Haft sin första 
hjärtinfarkt två veckor innan studien, 
godkänd symtomfri motions test. Ex-
klusionskriterier: Hjärtsvikt, reinfarkt, 
angina, arytmier, KOL. 

Träning efter hjärtinfarkt har en 
positiv inverkan på baroreflex, 
nordadrenalin, mikroneurografi 
vilket minskar den sympatiska 
aktiviteten. Fysisk aktivitet har en 
inverkan i processen att minska 
dödligheten efter en hjärtinfarkt. 
 
 
  

Grad II 



 

 

Bilaga B9 
 

 

 
Publika-

tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

 
2008 
Sverige 
Cinahl 

 
Plüss, C., Karls-
son, M., Wallen, 
N., Billing, E., & 
Held, C. 

 
Effects of an 
expanded cardiac 
rehabilitation 
programme in 
patients treated 
for an acute my-
ocardial infarc-
tion or a coro-
nary artery by-
pass graft opera-
tion 

 
Syftet med studien 
var att utvärdera ef-
fekterna av ökad 
multifaktoriell hjärt-
rehabiliterings pro-
gram för patienter 
efter en hjärtinfarkt 
och de patienter som 
genomgått kransartär 
by-pass operation. 

 
Prospektiv randomiserad kontrollerad 
studie. 224 patienter totalt randomise-
rades till expanderad eller sedvanlig 
vård. Bortfall: 531 uppfyllde inte in-
klusionskriterierna och 73 ville inte 
delta. 
Inklusionskriterier: Hjärtinfarkt mellan 
maj 1999 och maj 2002. Patienter un-
der 75 år med hjärtinfarkt eller patien-
ter på väntelista inför kransartär by-
pass operation. 
Exklusionskriterier: Psykisk sjukdom, 
alkoholmissbruk, talar eller förstår inte 
svenska. 
 

 
Utökad hjärtrehabiliterings pro-
gram förbättrar flera kardiovasku-
lära riskfaktorer och motions vanor. 
Det fanns ingen större skillnad på 
sedvanlig vård och utvidgad reha-
bilitering.  
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Publika-
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2008 
USA 
Cinahl 
 

Traywick, L., & 
Schoenberg, N. 

Determinants of 
Exercise Among 
Older 
Female Heart 
Attack Survivors.  
 

Syftet var att hos 
äldre kvinnor under-
söka vad som påver-
kar träningsbeteende 
efter hjärtinfarkt. 

Semistrukturerad intervjustudie. Efter 
föreläsningar om hjärtattack bjöds de 
som genomgått hjärtinfarkt in till att 
delta i studien. Intervjuerna pågick i 
cirka 1,5 timma. Alla intervjuer spela-
des in för att sedan avidentifieras och 
kodas. Professionell personal gjorde 
transkriptionen.  
Inklusionskriterier: Kvinnor som haft 
en hjärtinfarkt och talade engelska. 
Exklusionskriterier: Kvinnor med 
dålig hörsel eller för sjuka för att 
kunna delta. 

För att öka utövandet av fysisk 
aktivitet hos äldre kvinnor måste 
hinder kartläggas och relevant in-
formation måste ges. För att gynna 
ett bra träningsbeteende bör trä-
ningsprogrammen utformas efter 
patienten.  
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