
Beteckning:________________ 

 
 
 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

Sjuksköterskors medverkan vid livstilsförändringar 
bland kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar 

Marie Lekkos 
December 2007 

Examensarbete 10 poäng C-nivå 
Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 120 p 
Examinator: Marja-Leena Kristofferzon 

Handledare: Ove Björklund 



Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att med hjälp av litteratur beskriva hur sjuksköterskor kan 

medverka till att livsstilsförändringar efterlevs bland kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar. 

Metoden som användes var en deskriptiv litteraturstudie och sökningarna gjordes i 

databaserna Pub Med och Academic Search. Slutligen valdes 20 artiklar ut att ingå i 

resultatet. Resultatet av sjuksköterskors arbete att medverka och låta kvinnorna vara delaktiga 

presenteras under tre rubriker: vägleda, ge stöd och undervisa. Det är de tre sätt som 

sjuksköterskan handlar efter utifrån Orems teori om omvårdnadssystem. 

 

Det som framkom i artiklarna var att vägledning stöd och undervisning från sjuksköterskor 

kan hjälpa patienterna att hitta en balans i sin egenvård och införa olika livsstilförändringar i 

sin vardag. Det framkom även att utbildning och stöd till familjen var lika viktigt som att få 

stöd av dessa eller signifikanta andra. Behovet av stöd i olika former var slutligen det som 

genomsyrade hela undersökningen. 

 

Nyckelord: kvinnor, hjärta, livsstilsförändringar, stöd.  



Abstract 
The purpose of this study was to examine how nurses can assist patients with heart and vessel 

diseases to make lifestyle changes and to maintain these in their daily life.  

The method was a descriptive literature review. Twenty articles found in both Pub Med and 

Academic Search databases were included. Guidance, being supportive and to teach were the 

three headlines and methods nurses use according to Orems theory about the caring system. 

 

The information provided determined that being guided, being supported and being taught by 

the nurse can help the patient to find a balance in their self-care and help them make the 

lifestyle changes and health-conscious decisions that needs to be made in their everyday life. 

Another conclusion was that teaching the patients families on how to support the patients 

were just as helpful as teaching the patients themselves. The need of support was the key 

essence of the whole examination. 

 

Keywords: women, heart, lifestyle changes, support. 
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1. Introduktion 

Under senare år har olika hälsotrender bidragit till att medvetandegöra betydelsen av valet av 

livsstil eftersom denna anses vara en medverkande faktor i utvecklandet av ohälsa. Gemen-

samt för trenderna är att de bidragit till ett allmänt utbrett intresse bland medborgarna att vidta 

livsstilsförändringar (Pellmer & Wramner, 2002). Prevention och rekommendationer att vidta 

livsstilsförändringar i förebyggande syfte är de första hands åtgärder som den enskilde hän-

visas till att efterfölja. Egenvård och hjälp till självhjälp genomsyrar valet av förebyggande 

åtgärder för att i möjligaste mån försöka bromsa sjukdomsutvecklingen av de vanligaste före-

kommande folksjukdomarna däribland hjärt- och kärlsjukdomar (Ericsson & Ericsson, 2002). 

Kvinnors utsatthet och risker att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar har under en längre tid 

varit ett kontroversiellt ämne då det visat sig förekomma en allmän okunskap vad gäller 

symtom och sjukdomsbild hos såväl sjukvårdspersonal som hos allmänheten (Björkelund, 

Bengtsson, Schenck-Gustafsson, Swan, 2001; Knowler, Barrett-Connor, Fowler, 2002; 

Hellenius, Johansson, De Faire, 1999). Dessutom har oroväckande signaler bekräftat att 

kvinnor är underrepresenterade i vanliga förekommande rehabiliteringsprogram. Detta trots 

att det är de som mest vinner på att delta. Aktuell okunskap riktas mot forskningen som hitin-

tills till stor del har varit baserad på män (Schenck-Gustafsson, 2003). Insikten har väckt 

intresse bland olika berörda inom sjukvården att finna på möjliga alternativa åtgärder 

anpassade efter kvinnors behov och livsstil. Bland sjukvårdspersonal och läkare har det där-

med blivigt en stor utmaning att i möjligaste mån medverka till att eliminera riskerna för 

kvinnor att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar (Björkelund m.fl. 2001; Knowler m.fl. 2002). 

En ytterst betydelsefull uppgift då kunskapen att bota och behandla ohälsa är större än vad de 

nuvarande ekonomiska möjligheterna tillåter, då resurserna inom hälso- och sjukvården är 

begränsade, och därav behöver utökas effektivt (Jahren Kristofferssen, 1998). 

 

1.1 Hjärt- och kärlsjukdomar  

Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar i hjärtat och resten av kroppens blodkärl. 

Huvudorsaken till dessa är ateroskleros som till vardags benämns åderförkalkning. 

Aterosklerosprocessen (aterogenesen) är en kronisk inflammatorisk reaktion i artärväggen 

vilken sker långsamt och successivt. Denna omfattar stora eller medelstora artärer som koro-

narlkärl, hjärnans artärer, aorta, njurartärer samt de perifera artärerna i nedre extremisterna 

(Ericsson & Ericsson, 2002). 
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Aterosklerosprocessen börjar tidigt, redan vid 20 års ålder och ökar med stigande ålder. Risk-

faktorer för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar är rökning, hypertoni, diabetes, lipidrubb-

ningar, fysisk inaktivitet, övervikt, ärftliga faktorer, tidig menopaus manlighet samt psyko-

sociala faktorer som stress (Ericsson & Ericsson, 2002). 

 

1.2 Livsstilsfaktorer 

Levnadsvanorna tillhör vardagen och är en del av livsstilen eftersom de representerar den 

kultur vi lever och verkar i samt uttrycker identitet och social tillhörighet (Hansen, 1997). 

Valet av livsstil kan visa sig på flera sätt t.ex. vad vi äter och dricker, om vi röker, hur vi klär 

oss och vad vi gör på fritiden (Socialstyrelsen, 2001). 

 

1.2.1 Rökning 

Tobaksrökningen bedöms som en stor riskfaktor för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar 

eftersom den bidrar med flera negativa faktorer som i sin tur kan leda till ateroskleros och 

trombosbildning. Tobaksrök har direkt toxiska effekter på kärlendotelet som starkt bidrar till 

uppkomsten av endotelskada, vilket banar väg för aterosklerosprocessen i kärlväggen 

(Ericsson & Ericsson, 2002). 

 

1.2.2 Övervikt 

Livsstilsvanor som mat och motion har stor betydelse för vår hälsa. En ogynnsam livsstil i 

form av fysisk inaktivitet och högt kaloriintag kan leda till övervikt. Andelen överviktiga i 

alla åldrar ökar (Socialstyrelsen, 2001). Överviktens allvarligaste konsekvenser är dess 

inverkan på hjärt- och kärlsystemet, via följdsjukdomar som hypertoni, diabetes mellitus, 

blodfettrubbningar. Vilket sekundärt kan leda till hjärtsvikt och hjärtinfarkt (Ericsson & 

Ericsson, 2002). 

 

1.2.3 Stress 

Stress har på samma sätt som hälsa blivit ett fenomen som alla människor känner till och har 

en uppfattning om (Jahren Kristofferssen, 1998). Stress kan beskrivas som psykologiska eller 

fysiologiska reaktioner som uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och leder till funk-

tionsförändringar som ofta är av skadlig natur. En välkänd riskfaktor är sambandet mellan 
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stress och hjärt- och kärlsjukdomar vilket kan leda till hypertoni och hjärtinfarkt (Währborg, 

2002). 

 

1.3 Livsstilsförändringar 

Livsstilsförändringar har i egenvårdssyfte blivit det första rekommenderade steget att vidta i 

syfte att inte insjukna eller att behandla symtom på hjärt- och kärlsjukdomar under senare år 

(Ericsson & Ericsson, 2002). Livsstilsförändringar innebär att ändra på den inrutade vardagen, 

att prioritera sig själv och sin hälsa, att göra olika avvägningar. Insikten att vara beroende av 

sin sjukdom innebär att lära sig en ny strategi för att hantera vardagen ifråga om mat motion 

och ändra invanda levnadsvanor. Lära om och tänka framåt på vad som är bäst, vad man skall 

äta.  

 

Helt plötsligt består vardagen av avvägningar och prioriteringar som kan vara svåra och 

omvändande för den enskilde individen. Fysisk aktivitet inverkar positivt på hälsan samt 

minskar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom (Jahren Kristofferssen, 1998). 

 

1.3.1 Coping 

Kvinnor upplever stress och begränsningar i det dagliga livets aktiviteter genom alla måsten 

som påverkar den egna tiden (Schenck-Gustafsson, 2003). Rekommendationer att bry sig mer 

om sig själv samt ordination att disponera tid för den egna hälsan innebär en förändring. 

Vanligt sätt att få till stånd en förändring i tillvaron är genom stresshantering, så kallade 

copingstrategier, vilket är en benämning på de kognitiva och beteendemässiga metoder som 

individen använder för att avleda en stressfaktor (Ewles & Simner, 2005). 

 

1.3.2 Interaktion 

I de flesta omvårdnadssituationer interagerar sjuksköterskan med patienter och med deras 

anhöriga samt kolleger och medarbetare från andra yrkesgrupper I all undervisning och 

handledning samt samarbetssituationer med andra människor har kommunikation och inter-

aktion en stor betydelse för att kunna göra sig förstådd (Jahren Kristofferssen, 1998). Som 

grundläggande kompetens är att förstå icke verbal kommunikation, att lyssna, att hjälpa 

människor tala, att ställa frågor och skaffa sig återkoppling (Ewles & Simner, 2005). 
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1.3.3 Motivationsarbete 

Motivation eller brist på motivation är lätt att förväxla som ett personlighetsdrag. I realiteten 

ett tillstånd som förändras under dagens lopp alltefter påverkan från en mängd olika faktorer. 

Att fatta hälsobeslut och genomföra dem kan medföra fördelar utöver förbättrad hälsa och 

ökat välbefinnande. Upplevelse av en ökad självkänsla som man upplever över att ta kontroll 

över någon del av sitt liv, t.ex. känslan av att det är man själv som har kontroll över rökningen 

inte tvärtom (Ewles & Simner, 2005) 

 

1.4 Egenvård 

Begreppet egenvård spänner över hela hälso- och sjukdoms panoramat och berör åtgärder som 

personen själv utför på rekommendation av hälso- och sjukvårdspersonal inom såväl frisk-

vård, hälsovård och förebyggande vård. Allmänt handlar det om de åtgärder en person själv 

utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande (Jahren Kristofferssen, 1998). 

  

Dorothea Orem har utvecklat en detaljerad egenvårdsteori som omfattas av tre delteorier: 

egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Teorin betonar individens ansvar för sin 

hälsa samt markerar att omvårdnadens mål så långt som möjligt är att hjälpa patienten till 

självständighet(Orem, 1995). 

 

Individens förmåga till egenvård ses som central oavsett om individen befinner sig på sjukhus 

eller i hemmet. Vid behov ska egenvården utövas med stöd av professionella yrkesutövare 

inom hälso- och sjukvården. Orem (1995) menar att egenvård kräver vetenskapligt grundad 

kunskap och skicklighet. 

 

Delteorin om omvårdnadssystem bestäms av det som skapas genom sjuksköterskans och 

patientens handlingar samt av interaktionen i en omvårdnadssituation. Det strukturerar även 

omvårdnadssituationen genom att identifiera sjuksköterskans och patientens roll i förhållande, 

samt de teknologiska element som ska ingå och de hjälpmetoder som kan tillämpas. Teorin 

om omvårdnadssystem kan därmed beskrivas med att den har som mål att stärka patientens 

förmåga att tillgodose ett behov eller krav, alternativt reducera behovet. Dessutom förutsätter 

den att individen tar det huvudsakliga ansvaret för egenvården men att denna kan behöva stöd 

och undervisning(Kirkevold, 2000).  
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Orem (1995) skiljer enligt följande mellan tre olika omvårdnadssystem. 

• Helt kompenserande omvårdnadssystem 

• Delvis kompenserande omvårdnadssystem 

• Stödjande och undervisande omvårdnadssystem (Kirkevold, 2000). 

 

Inom de tre olika systemen handlar sjuksköterskan utifrån respektive systems mål genom att 

aktivt, vägleda, ge stöd, erbjuda en miljö som stödjer utveckling samt att undervisa (Orem, 

1995). 

 

Kraven som ställs på god hälsa omfattas av egenvård samt tillgången av goda hälsovanor och 

hälsosamma val. Orem (1995) menar att hälsa är obestämt och därmed relaterat till dess funk-

tion av välbefinnande och mål. Teorin särskiljer mellan de olika behov och förmågor som 

behövs för egenvård samt tar hänsyn till kapaciteten att kunna ta emot denna. 

 

Orem (1995) menar att hälsorelaterade egenvårdsbehov omfattas av de som uppstår vid t.ex. 

sjukdom skada eller funktionshinder och handlar om att individen ska söka adekvat medicinsk 

hjälp. Vilket innebär att individens grad av sjukdomsinsikt gentemot sitt sjukdomstillstånd 

påverkar förmågan att medverka i hälsorelaterade handlingar. 

  

Hälsorelaterade egenvårdsbehov omfattar även förmågan att kunna hantera sin sjukdom 

genom att vara uppmärksam på eventuella skador och biverkningar i samband med åtgärder 

eller behandlingar och att förändra sin självbild genom att acceptera sitt hälsotillstånd och 

behov av vård. Att lära sig leva med effekterna som kommer av sjukdomstillståndet och finna 

en livsstil som främjar till vidare personlig utveckling (Orem, 1995).  

 

Orem (1995) menar att egenvårdskapaciteten påverkas av såväl ålder som hälsotillstånd och 

kunskap livserfarenhet kultur psykosociala faktorer livsstil och miljö. Egenvårdskapaciteten 

består också av motivation samt de mentala och praktiska färdigheter som är nödvändiga för 

att individen ska kunna tolka sina egenvårdsbehov och planera den egenvård som behövs. 

 

1.5 Problemområde  

I den inledande litteratursökningen har författaren kommit fram till att det förekommer brist 

på kunskap bland kvinnor över vad de har att vinna på att ta del av alternativa livsstilsföränd-
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ringar. Det råder även brist på kunskap om kvinnors förutsättningar att ta till sig och utöva 

livsstilförändringar (Al-Khalili, Svane, Di Mario, 2000; Rockhill, Wilett, Manson, 2001; 

Dellborg, Swedberg, 1993). Flertalet saknar också nödvändigt stöd i vardagen för att kunna 

delta (Orth-Gomer, Horsten, Wamala, 1998). De kan även uppleva det skamfyllt att avvara 

egen tid från hemarbetet för att delta i utformade rehabiliteringsprogram(Ståhle, Nordlander, 

Ryden, Mattsson, 1999; Ståhle, Mattsson, Ryden, Unden, Nordlander, 1999). 

 

1.6 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor kan medverka till att kvinnor 

med hjärt- kärlsjukdom följer råd om livsstilsförändringar. 

 

1.7 Frågeställning 

• Hur kan sjuksköterskor medverka till att livsstilsförändringar efterlevs bland kvinnor 

med hjärt-kärlsjukdom? 

 

1.8 Definitioner 

Vägleda innebär att sjuksköterskan bistår patienten i dennes planering av egenvårdshand-

lingar.  

Ge stöd innebär att sjuksköterskan deltar i patientens strävanden att uppnå sina mål samt 

medverkar till att eliminera fel och misslyckanden. 

Undervisa innebär att sjuksköterskan ger patienten instruktioner om hur denne ska tillgodo-

göra sig och klara av sin egenvård (Jahren Kristofferssen, 1998).  

 

2. Metod 

2.1 Design  

En beskrivande litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar (Brink & Wood, 2001). 

 

2.2 Databaser och manuell sökning  

Litteraturen till studien har sökts via referensdatabaserna Medline via Pub Med och Academic 

Search Elite (se tabell 1). En artikel hittades i en referenslista till en av artiklarna i resultatet. 

Den valdes eftersom den var frekvent refererad i litteraturen. 
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2.3 Sökord  

Sökorden som använts var: women, lifestyle, change, heart, myocardial, coping, motivation, 

(se tabell 1). 

 

2.4 Utfall av sökning 

Använda databaser, sökord, utfallet av dessa och antal artiklar som valts till resultatet från 

varje sökning redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Tabell över databaser, sökord, utfall och valda artiklar till resultatet. 

 

2.5 Kriterier för urval av källor 

Studien baserades på vetenskapliga artiklar mellan åren 2000 och 2007. De skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska och stämma överens med studiens syfte och frågeställ-

ningar. 

 

Sökningar i Medline via Pubmed begränsades till artiklar publicerade mellan åren 2000- 2007 

med ett tillgängligt abstract. I Akademic Search Elite begränsades sökningar till artiklar i full 

text publicerade mellan åren 2000-2007 och från vetenskapligt granskade tidskrifter. Flertalet 

artiklar valdes bort då de inte var vetenskapliga eller inte stämde överens med studiens syfte 

och frågeställningar. De artiklar som författaren ansåg ovetenskapliga var artiklar ur populär-

vetenskapliga tidskrifter, artiklar där ingen studie var gjord eller artiklar där författaren endast 

fick tillgång till sammanfattningen. Författaren valde först ut artiklar efter titel, sedan lästes 

de utvalda artiklarnas abstract igenom för att slutgiltigt väljas ut som material att medverka i 

Databas  Sökord  Utfall Valda träffar

Medline via Pubmed Myocardial women coping 316 4 

Medline via Pubmed Myocardial women coping motivation 17 1 

Academic Search Elite Myocardial women lifestyle 28 2 

Academic Search Elite Women lifestyle coping 13 1 

Medline via Pubmed Lifestyle change heart women and coping 55 2 

Medline via Pubmed Lifestyle change women heart 464 10 

    

Total  888 20 
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undersökningen. Föreliggande litteraturstudie baseras på 20 artiklar varav tre artiklar valdes 

till resultatet trots att de var äldre än från år 2000 eftersom författaren ansåg materialet bra till 

litteraturstudien. 

  

I tabell 2 visas artiklar som ingår i studien. 

 

2.6 Valda källor  

Tabell 2. Tabell över valda artiklar till resultatet. 
 Författare/ år 

och land 
Titel Design/metod Syfte  Huvudresultat  

1 MacInnes, J. D.  
2006  
United 
Kingdom 

The illness per- 
ceptions of 
women foll- 
wing symptoms 
of acute myocar-
dial infarction:  
A selfregulator 
approach. 

Semi-structu-
rerade deskriptiva 
kvalitativa  
intervjuer på 10 
kvinnor. 

Att kunna förklara 
sjukdomsinsikten 
bland kvinnor som 
akut drabbats av en 
hjärt- och kärlsjuk-
dom. 

Gemensamt för de 
flesta var att de inte tog 
det hela på allvar 
eftersom de till en 
början jämförde 
smärtan och graden 
med andras omtalade 
erfarenheter. 
 

2 Wang, H-X., 
Mittleman, M. 
A., Orth-
Gomer, K. 
2005 
Sweden /USA  
  

Influence of 
social support on 
progression of 
coronary artery 
disease in 
women. 
 

Kvantitativ studie 
utförd på en 3 års 
longitudinal stu-
die bland 292 st 
kvinnor mellan 
30-65 år. 
 
 
 
 
 

Att undersöka om 
insjuknande i hjärt- 
och kärlsjukdomar 
bland kvinnor mera 
än män är påverkat 
av sociala faktorer 
eftersom dessa 
oftast anses större 
tillgång till det och 
därigenom försöka 
finna en psyko-
logisk förklaring 
mellan sambandet 
av ett fungerande 
nätverk och övrig 
social support. 
 

Bristande känslomäs-
sigt engagemang från 
såväl anhöriga som 
andra nära och kära 
som därav skapar en 
ensamhet vilken kan 
vara lika bidragande 
som oro och en kärv 
ekonomi för att in-
sjukna akut i en hjärt- 
och kärlsjukdom. 

3 
 
 
 
 
 

Helpard, H. & 
Meagher-
Stewart, D. 
1998  
Canada. 

 The kaleido-
scope experience 
for elderly 
women living 
with coronary 
artery disease. 

Kvalitativ grand 
teori studie bland 
8 kvinnor mellan 
61-87 år utförda i 
deras hem strax 
efter deras hem-
komst. 

Att undersöka hur 
eget inflytande 
över rehabiliterings 
åtgärder påverkar 
medverkan till att 
foga sig angående 
sjukdomsbilden att 
ha en hjärt- och 
kärlsjukdom. 
 

Det visade sig viktigt 
att vara medveten och 
respektera generations-
klyftan som påverkade 
kvinnornas syn på alla 
måsten och krav på 
återanpassning 

4 Kristofferzon, 
M-L., 
Löfmark, R., 
Carlsson, M.  
2005  

Coping, social 
support and 
quality of life 
over time after 
myocardial in-

Kvantitativ 
Longitudinal  
beskrivande och 
jämförande de-
sign på 60 kvin-

Att beskriva 
könsskillnader i 
upplevd coping, 
socialt stöd och 
livskvalitet, 1, 4, 

Kvinnor var i behov av 
stöd från anhöriga och 
andra nära och kära 
samt att sjuksköterskan 
hade en central roll i 
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 Författare/ år 
och land 

Titel Design/metod Syfte  Huvudresultat  

Sweden 
 
 
 
 

farction. 
 

nor och 88 män. 
Data materialet är 
insamlat mellan 
år 1999-2001. 
 

12 månader efter 
hjärtinfarkt. 

anpassningen och 
accepterandet av sjuk-
dom och ny livsstil. 

 
5. 

Johansson, A., 
Dahlberg, K., 
Ekeberg, M. 
2003  
Sweden. 

Living with 
experience 
following a 
myocardial 
infarction. 

Kvalitativa inter-
vjuer på åtta 
kvinnor där re-
sultatet analy-
serats ur ett 
fenomenologiskt 
perspektiv.  

Att förklara kvin-
nors erfarenheter 
efter att ha insjuk-
nat akut i en hjärt- 
och kärlsjukdom 
och överlevt ur ett 
livsstilsperspektiv. 
 

Det visade sig att krop-
pen och dess funktion i 
förhållande till sjuk-
dom påverkade kvin-
nornas upplevda själv-
bild i hur de mådde och 
fungerade i vardagen 
samt att sjuksköter-
skornas medverkan var 
viktig för fortsatt hälsa. 
 

6 La Charity, L. 
A. 
1999  
USA. 
 

The experiences 
of younger 
women with 
coronary artery 
disease. 

Kvalitativ, be-
skrivande studie 
på 11 unga 
kvinnor. 

Att undersöka hur 
dessa kvinnor vilka 
hade genetisk 
förtur att insjukna 
hjärt- och kärlsjuk-
domar upplever 
situationen att ha 
insjuknat samt hur 
de medverkade till 
att vidta livsstils-
förändringar. Även 
hur de förhöll sig 
till livet. 
 
 
 

Eftersom dessa kvin-
nors genetiska risk var 
stor för att de skulle 
utsättas och drabbas 
hade de en önskan om 
att de kunnat infor-
meras tidigare för att 
förebygga chock och 
tidig debut. De ville 
därför som stöd kunna 
möta andra unga kvin-
nor som också upp-
levde det som en 
komplikation, att mitt i 
livet med man och 
barn, ha insjuknat i 
någon form av hjärt- 
och kärlsjukdom. 
 

7 
 

Moore, S. M., 
Charvat, J. M.,  
Gordon, N. H.,  
Pashkow, F., 
Ribsl, P.,  
Roberts, B. L., 
Rocco, M.  
2006  
USA. 
 

Effects of a 
Change Inter-
vention to 
Increase Exer-
cise Mainte-
nance. 

Randomiserad 
kvantitativ studie 
på 250 kvinnor.  

Att undersöka hur 
effekten av 
livsstilsförändrings 
program efterlevs 
framåt i tiden av 
deltagare i två 
olika grupper.  

Rådgivning behövs för 
att hjälpa till att stärka 
motivation att vidta 
livsstilsförändringar. 
Nutida behov kan 
annars komma att styra 
vardagen och medföra 
bristande efterlevnad. 

8 Mc Sweeny, J. 
C., 
Coon, S. 
2004  
USA. 

Womens,s in-
hibitors and 
facilitatorociated 
with making 
behavioural 
changes after 
myocardial in-
farction. 

Kvalitativa in-
tervjuer på 40 
kvinnor med 
diagnos hjärt-
infarkt. 

Fastställa möjlig-
heter och hinder 
för att kunna göra 
önskade hälsobe-
teenden i form av 
livsstilsföränd-
ringar.  

Hjälpande faktorer var 
socialt stöd av finansi-
ering och motivation 
var stödåtgärder från 
omgivningen.  
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 Författare/ år 
och land 

Titel Design/metod Syfte  Huvudresultat  

9 Crane, P. B.,  
Mc Sweeney, J. 
C  
2003  
USA. 

Exploring older 
women's life-
style changes 
after myocar-
dinal infarction. 

Kvalitativa  
Semi struktu-
rerade djup in-
tervjuer bland 
äldre kvinnor.  

Att undersöka 
vilka olika typer av 
alternativa livs-
stilsförändringar 
som kvinnor över 
65 år väljer istället 
för någon av de 
traditionella som 
erbjuds i anslut-
ning till eftervård 
och rehabilitering. 
 

Kvinnornas val av  
Livsstilsförändringar 
har visat sig vara be-
roende av deras psy-
kiska och fysiska kon-
dition, vilket genom-
gående resulterade i att 
det fanns ett stort 
behov av professionellt 
stöd. 

10 Carels, R. A., 
Darby, L. A., 
Cacciapaglia, 
H. M., 
Douglas, O. M.  
2004  
USA. 

Reducing car-
diovascular risk 
factors in post-
menopausal 
women through 
a lifestyle 
change interven-
tion. 

Kvantitativ ran-
domiserad 
undersökning. 
bland 44 kvinnor 
uppdelade i två 
olika grupper.  

Att undersöka hur 
vägledning stärker 
kvinnornas själv-
kontroll att vidta 
livsstilsföränd-
ringar i form av 
vad gäller vikt och 
motion i eftervård 
som i före-
byggande syfte. 
 

Flera av alla livsstils-
förändringar är positiva 
i syfte att minska 
risken att insjukna i 
hjärt- och kärlsjukdom 
men mer uppmärksam-
het behövs. 

11 Norris, C. M., 
Ghali, W. A.,  
Galbraith, D. 
P., Graham, M. 
M., 
Jensen, L. A.,  
Knudtson, M. 
L. 
2004  
Canada. 

Women with 
coronary artery 
disease report 
worse health-
elated quality of 
life outcomes 
compared to 
men. 
 
 
 

Kvantitativa 
enkäter som 
analyserats enligt 
general squares 
linear modeling 
och proportional 
odds modeling.  

Att jämföra skill-
naden mellan kvin-
nors och mäns upp-
fattning av hur de 
relaterar livskva-
liteten i förhållande 
till hälsan och hur 
anpassningsför-
mågan påverkar 
styrkan av deras 
syn på sig själva 
och sin omgivning 
i förhållande till 
sjukdom inled-
ningsvis.  
 

Kvinnorna upplevde 
sämre livskvalitet samt 
mindre stöd av sin om-
givning. I framtiden 
behöver man därför 
vara extra mån om 
denna könsskillnad 
som råder och vidta en 
psykologisk riktning 
för att anpassa behand-
lingen efter kvinnornas 
behov. 

12 Reuterwall, C., 
Hallqvist, J., 
Ahlbom, A.,  
De Faire, U., 
Diderichsen, F., 
Hogstedt, C., 
m.fl. 
1999  
Sweden. 
 
 
 

Higher relative, 
but lower abso-
lute risks of 
myocardinal 
infarction in 
women than in 
men: analysis of 
some major risk 
factors in the 
SHEEP study. 
 

Kvantitativ  
randomiserad och 
stratifierad efter 
kön och ålder. 
 

Mäns sjukdomsbild 
har hela tiden 
genomsyrat alla 
undersökningar. 
Denna undersök-
ning vill därför 
undersöka och 
jämföra vad det 
finns för egentliga 
skillnader. Därmed 
försöka belysa om 
män har andra risk-
faktorer än kvinnor 
och om de egent-
liga riskfaktorerna.  
 

Kvinnor var påfallande 
mer utsatta än män be-
roende på att deras 
arbetssituation ofta var 
krävande beroende på 
deras förväntningar 
som kön. Slutsatsen 
var dock att kvinnor 
inte var mer utsatta 
förutom genusskillnad. 
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 Författare/ år 
och land 

Titel Design/metod Syfte  Huvudresultat  

13 Tice, J.A., 
Kanya, A., 
Hue, T., 
Rubin, S., 
Buist, D. S. M.,  
La Croix.A., 
m.fl. 
2006  
USA 

Risk factors for 
mortality in 
middle-aged 
women. 

Kvantitativ ran-
domiserad  
cohort studie 
under 9 år på 
17 748 kvinnor i 
menopaus. 

Att undersöka den 
potentiellt största 
riskfaktorn att dö i 
för kvinnor i meno-
paus. 

Skillnaden var över-
vägande då de som 
hade rökning, övervikt 
hypertoni och psykiska 
problem som antaglig 
dödsorsak kunde rela-
teras till socialklass 
och utbildning.  

14 Lockeyr, L.  
2004  
United 
Kingdom 
 
 

Women’s inter-
pretation of their 
coronary heart 
disease symp-
toms. 
 
 

Kvalitativa semi-
strukturerade 
intervjuer på 
tjugo nio kvinnor. 
 
 

Att undersöka 
kvinnornas egna 
tolkning och deras 
erfarenheter av att 
lida av en hjärt- 
och kärlsjukdom. 

Det finns behov för 
framtida forskning att 
förstå och tolka tidiga 
symtom bland kvinnor 
och hälsopersonal för 
att identifiera risker 
samt att eliminera in-
sjuknande. 

15 Claesson, M., 
Burell, G., 
Slunga 
Birgander, L., 
Lindahl, B., 
Asplund, K. 
2003  
Sweden. 
 

Psychosocial 
distress and 
impaired quality 
of life-targets 
neglected in the 
secondary pre-
vention in 
women with 
ischemic heart 
disease/IHD. 
 

En (cross sec-
tional comparison 
trial) kvantitativ 
undersökning 
med enkät frågor 
till 198 kvinnor 
mellan 35-77 år 
med IHD och 206 
kvinnor mellan 
45-74 som inte 
hade IHD.  

Undersöka och 
jämföra hur kon-
troll av förebygg-
ande prevention 
når fram angående 
olika psykosociala 
faktorer som risk-
faktor hos kvinnor 
med hjärt- och 
kärlsjukdom samt 
bland dom som ej 
insjuknat i nämnda 
sjukdomar. 

Kvinnorna med hjärt- 
och kärlsjukdomar fick 
mer information och 
gjorde kontroller i jäm-
förelse med dem som 
inte var sjuka. Orsak 
till detta skulle under-
sökas mera. Allmänt 
om stress så menades 
det att skillnaden var 
om denna var positiv 
eller negativt. 

16 Kuller, L. H., 
Kinzel, L. S., 
Pettee, K. K., 
Kriska, A. M.,  
Simkin -
Silverman, 
L.R., 
Conroy, M. B., 
m. fl. 
2006  
USA. 
 
 

Lifestyle inter-
vention and 
coronary heart 
disease risk 
factor change 
over 18 months 
in postmeno-
pausal women: 
the women on 
the move 
through activity 
and nutrion 
(woman study). 

Kvantitativa 
randomiserade 
intervjuer bland 
508 kvinnor i 
klimakteriet vars 
medelålder var 
57 år.  
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
effekten av att 
medverka till att 
sänka sitt blodfett 
och sitt höga blod-
socker med sträng 
diet tillsammans 
med fysisk akti-
vitet istället för att 
äta medicin när 
man denna tillhör 
riskgrupp. 
 

Resultatet visade sig 
positivt eftersom gym-
nastik i kombination 
med kostomläggning 
uppvisade en sänkning 
i både midjeomkrets 
och vikt tillsammans 
med lägre blodfetter. 

17 Toobert, D. J., 
Strycker, L. A., 
Glasgow, R. E., 
Barrera, M., 
Bagdade, J. D.  
2002  
USA. 
 
 

Enhancing sup-
port for health 
behaviour 
change among 
women at risk 
for heart disease: 
the Medi-
terranean 
lifestyle trial. 

Kvantitativ studie 
bland 279 kvin-
nor under 75 år 
med typ 2 dia-
betes samt med 
hög risk för 
övriga kärt och 
kärlsjukdomar. 

Att undersöka om 
effektiviteten med-
för samma resultat 
på kvinnor som 
män, samt se om 
skräddarsydda pro-
gram är skonsam-
ma för samhällets 
resurser och om de 
motiverar till efter-
levnad. 

Effekten var i det stora 
hela god men var i be-
roende av feedback i 
form av stöd runt i 
kring utförandena. 
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 Författare/ år 
och land 

Titel Design/metod Syfte  Huvudresultat  

18 Toobert, D. J., 
Glasgow, R. E., 
Strycker, L. A., 
Barrera, M., 
Ritzwoller, D. 
P., 
Weidner, G.  
2007  
USA. 
 
 

Long term 
effects of the 
Mediterranean 
lifestyle pro-
gram: a ran-
domized clinical 
trial for post-
menopausal 
women with 
type 2 diabetes. 

Kvantitativ ran-
domiserad 
livsstilstudie 
bland 279 kvin-
nor analyserad 
med sex måna-
ders mellanrum 
från 6 månader.  
 

Att utvärdera och 
godkänna effekten 
av varaktigt 
genomförande av 
hälsosamt leverne i 
form av mestadels 
vegetarisk mat 
rökstopp och 
motion. Utfört i 
stödgrupper med 
support. 

Mer forskning är nöd-
vändig för i möjligaste 
mån införa att 
skräddarsy individuella 
behovsplaner och 
kommer att bli värde-
fullt som material inom 
detta stora område. 

19 Van Steenkiste, 
B., 
Van der 
Weijden, T.,  
Stoffers, H. E. 
J. H., Kester, 
A. D. M., 
Timmermans, 
D. R. M.,Grol, 
R. 
2006 
The Neder-
lands. 

Improving car- 
diovascular risk  
management 
a randomized 
controlled trial 
on the effect of a 
decision support 
tool for patients 
and physicians. 

Kvantitativ 
cluster randomi-
serad undersök-
ning bland 34 
pers mellan 40-
75 år i risk men 
som ännu ej 
insjuknat i en 
hjärt- och kärl-
sjukdom. 

Att undersöka hur 
stödjande verksam-
het påverkar be-
slutsprocessen att 
vidta 
livsstilsföränd-
ringar och 
minimera riskerna 
för insjuknande i 
hjärt- och kärl 
sjukdomar.  

Det var svårt att enty-
digt påstå ett gott re-
sultat. Det behövs där-
för mera och längre 
tids forskning trots att 
positiva effekter upp-
visades.  
 
 

20 Rhodes, D. L., 
Bowles, C. L. 
2002  
USA. 
 

Heart failure and 
its impact on 
older women’s 
lives. 
 

Semi-structurera 
de kvalitativa 
intervjuer på fem 
kvinnor mellan 
60-90 år under 60 
minuter. 

Att granska och be-
skriva hur det som 
kvinna är att leva 
med hjärtproblem 
som hälsoproblem.  

Resultatet visar att hur 
som helst så går det 
inte att fly från sin 
sjukdom men att det är 
inställningen till sjuk-
domen som påverkar 
hälsan. Samt att det 
givetvis krävs oerhörda 
krafter att ändra på sin 
livsstil och att fullfölja 
detta hälsobeslut. 
 

 
 
2.7 Dataanalys  

De valda artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes av författaren enligt ett litteraturstudie-

protokoll modifierat utifrån Forsber & Wengström (2003) kriterier för granskning av kvalita-

tiva och kvantitativa studier. Artiklarnas resultat och diskussionsdel analyserades, samman-

ställdes och kategoriserades utifrån Dorothea Orem (1995) tredje delteori om omvårdnads-

system uppdelat under rubrikerna: Vägleda, Ge stöd, Undervisa. Dessa rubriker valdes för att 

materialet i artiklarna bäst passade in under dem. 
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2.8 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden har gjorts beträffande urval och presentation av resultatet. 

Författaren till denna studie har även varit objektiv i valet av artiklar till studien. Inga artiklar 

valdes bort på grund av att de inte överensstämde med författarens egna åsikter.  

3. Resultat 

Resultatet kommer att redovisas i löpande text under rubrikerna Vägleda, Ge stöd och Under-

visa som är tre av de sätt som sjuksköterskan handlar efter utifrån Orhems teori om omvård-

nadssystem (Kirkevold, 2000). 

 

3.1 Vägleda 

Helpard & Meagher-Steward (1998) studie upplyser om kvinnors svårigheter att prioritera sin 

egen hälsa genom att se efter egna behov och ta hand om sig själv. Sjuksköterskans uppgift att 

vägleda dem att vila genom att be om hjälp av familjemedlemmar eller andra nära och kära är 

därför det primära att lära ut. Helpard & Meagher-Steward (1998) studie menar även att om 

sjuksköterskan ska kunna vägleda och stödja återhämtning i ett längre perspektiv, behöver 

hon införskaffa sig en helhetsbild av patienten och om dennes livsvärld och upplevelser, samt 

symtombild vid insjuknandet.  

 

Bästa efterlevnaden av en rehabilitering uppnås enligt Kristofferzons (2005) studie om om-

vårdnadsplanen utformas i tidigt stadium med stöd av familjemedlemmar eller andra lik-

värdiga.  

 

Johansson, Dahlberg, Ekebergh (2003) studie beskriver att kvinnor ofta upplever ett lidande 

av deras sjukdom i sin livsvärd och behöver återskapa en naturlig relation till sin kropp och 

sin livsvärld. Sjuksköterskan behöver därför vägleda kvinnorna till delaktighet i hälsopro-

cessen. I annat fall förstärks lidandet och maktlösheten. Det är därför viktigt att sjuksköterska 

och övrig hälsopersonal tar del av individuella upplevelser och synsätt. Vården måste vara 

baserad utifrån ett patientperspektiv och omfatta helheten och inte bara vara sjukdomen och 

dess symtom. 

Johansson m.fl. (2003) påpekar även i sin studie att forskningen framöver bör undersöka hur 

det från patienternas sida är möjligt att vara delaktig och medverka till att den preventiva 

vården blir bättre omvårdnadsmässigt.  
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La Charity (1999) studie beskriver om kvinnors svårigheter ung som gammal att återinträda i 

samlivet. Deras beslut att uppta detta bromsas av föreställningar och rädslor. Studien berättar 

om några deltagare som uttrycker sin rädsla i form av historier från folkmun, där det berättas 

om män som dött under den sexuella akten.  

 

La Charity (1999) menar vidare i sin studie att sjuksköterskor inte bara ska ordna med under-

visning och rådgivning om det allmänna. Det finns även behov att prata om återgång till ett 

sexuellt aktivt liv eftersom detta kan ha kommit i skymundan av troligt tabutänkande .  

 

Livsstilsförändringar och råd bör därför även enligt La Charity (1999) studie omfatta sexual-

livet för att höja det allmänna välbefinnandet. Studien berättar vidare om unga kvinnor som 

har insjuknat i en hjärt- och kärlsjukdom och deras behov av stöd i rehabilitering då de är mitt 

i livet med barn och man och deras intresse av att vilja vara i grupp och diskutera med andra 

om sina erfarenheter. Sjuksköterskor som möter unga kvinnor bör därför vara lyhörda för den 

individuella individens önskningar, så att vägledningen blir relevant i dennes livsvärld. 

 

Moore, m.fl. (2006) uppger i sin studie att majoriteten av kvinnor inte var konsekventa och 

höll fast vid att vidta olika former av gymnastik för att återhämta sig efter insjuknandet. 

Studien påpekade att som första steg att kunna uppnå fortsatt interesse bland kvinnorna 

handlar om att skapa livsuppmuntrande övningar som motiverar till engagemang. Varför 

intresset med tiden avtar är ett svårförklarligt problem. Studien menar att livsstilsförändrings 

program behöver omformas och anpassa efter individuella behov. Ett alternativ är under-

visning i små grupper för att nå fram med betydelsen av att medverka. 

  

Crane & McSweeny (2003) beskriver i sin studie att kvinnor efter vägledning får kraft och 

upplever det lättare att se framåt. En kvinna säger att dammsugningen inte upplevs lika viktig 

längre nu eftersom sjukdomen hade gett henne ett nytt perspektiv. 

 

Rhodes & Bowels (2002) studie tar upp hur äldre kvinnor hanterar sin sjukdomsupplevelse. 

Studien beskriver att hur de hanterar sitt problem angående hjärt- och kärlsjukdomen är rela-

terat till deras belåtenhet med livet. Att tänka positivt påverkar hur man förhåller sig till 

hälsan samt påverkar även hälsan Studien poängterar att livsstilsförändringsarbetet är oerhört 
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krävande och motigt många gånger, men att vägledning och ett optimistiskt tänkande är det 

som hjälper till att genomföra förändringar.  

 

3.2 Ge stöd 

Wang, Mittleman, Orth-Gomer (2005) studie beskriver hur graden av socialt stöd kan påverka 

förutsättningarna att insjukna i vanliga hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Bristande socialgemenskap i form av ensamhet och isolering medförde att de var mer utsatta 

att insjukna hjärt- och kärlsjukdomar då deras livsstil utgjordes av den stillasittande sorten i 

jämförelse med de kvinnor som hade ett stort nätverk i form av många nära och kära som 

stöttade och engagerade sig i dem. Detta utgjorde också problem i motivationsarbetet att vidta 

livsstilsförändringar eller att delta i anordnade rehabiliteringsprogram. Detsamma gällde de 

kvinnor som inte hade någon som brydde sig om dem emotionellt i motsats till dem som hade 

nära och kära som uppmärksammade dem. 

 

Toobert, Strycker, Glasgow, Barrera, Bagdade (2002) samt Toobert, Glasgow, Strycker, 

Barrera, Ritzwoller, Weidner (2007) studier fokuserar på ett flertal stödåtgärder som till-

sammans minimerar riskerna för vidare utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Toobert (2002); Toobert (2007) studier beskriver en livsstil där kost närhet och engagemang 

ska efterlikna de föreställningar och kunskaper vi har av livet i medelhavsländerna. Sjuk-

sköterskan uppmanas på liknande sätt att medverka till att engagera kvinnorna och deras 

anhöriga att ändra vardagen i form av att övergå till en kost liknande den vegetariska, samt att 

försöka stödja och medverka till ett ökat socialt engagemang. Effekten av livsuppehållande 

aktiviteter har inte tidigare visat sig så framgångsrika som dessa. Forskningen bör därför 

bestämma sig för om denna form av livsstilsförändringsprogram kan komma att bli en fram-

tida modell att lära ut. 

 

Även Norris, Ghali, Galbraith, Graham, Jensen, Knudtson (2004) studie menar att kvinnorna 

som de kom i kontakt med kände sig begränsade och omotiverade av sin sjukdom. De upp-

levde att de hade tappat lite av sin livsvilja av att de kände sig ensamma och inte hade någon i 

sin närhet som engagerade sig och backade upp dem att vidta livsstilsförändringar.  
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Helpard & Meagher-Stewart (1998) studie observerar att traditionella kvinnoroller påverkar 

de äldre kvinnornas återhämtning eftersom de anser dessa som sin plikt. Därför delar de inte 

heller gärna med sig eller skjuter upp dem till morgondagen. Sjuksköterskor bör därför i 

framtiden vara införstådda över att hushållsgöromålen är deras möjlighet till rehabilitering. 

Vikten av att kunna utföra dessa igen är för många förenligt med att återvända till hälsan. Det 

är därför viktigt att inte glömma bort att räkna med dem som stödjande och återhämtande 

rehabilitering. 

 

Kristofferzon, Löfmark, Carlsson (2005) menar i sin studie att sjuksköterskan ska vara med 

och stödja de kvinnliga patienterna och deras familjer genom att tillsammans bedöma ut-

formandet av att hjälpa till att utföra göromålen. Detta kan utföras genom att sjuksköterskan 

steg för steg fastställer de olika momentens behov av hjälp. Dessutom bör sjuksköterskan vara 

uppmärksam och känslig för de olika former strategier och variationer av tankekonstruktioner 

som kvinnorna kan använda sig av för att eliminera oro och stress.  

 

Helpard & Meagher-Stewart (1998) studie betonar att sjuksköterskan även i sin roll bör stödja 

männen att engagera och motivera kvinnorna att vidta livsstilsförändringar, samt betydelsen 

av att sjuksköterskor framöver stödjer kvinnorna i att bry sig om sig själva och även påpekar 

för dem på att markera att de behöver hjälp, då kvinnor omedvetet oftast utrycker sig mera 

passivt. 

 

Kristofferzon m.fl. (2005) studie föreslår även att sjuksköterskan ska ge stöd till kvinnorna 

och deras familjer eller andra anförvanter att utforma egna program om hur de ska gå till väga 

att utföra rehabilitering med stöd. För att utföra detta på ett bra vis i återhämtningsprocessen 

behöver sjuksköterskan skaffa sig en helhetsbild av kvinnans livsvärld vad gäller symtom, 

gränser, socialt engagemang samt möjlighet till olika hushållsaktiviteter. 

 

Kristofferzon m.fl. (2005) studie efterlyser att det finns behov av andra former av återhämt-

ningsprogram och föreslår basprogram av stödgrupper på hemmaplan, individuella grupper, 

telefonuppföljningsprogram och stödgrupper tillsammans med partnern eller vännen. 

 

Claesson, Burell, Slunga-Birgander, Lindahl, Asplund (2003) har i sin studie kommit fram till 

att den traditionella behandlingen med rökstopp och att börja motionera i form av livsstilsför-
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ändringar även bör ha som mål att ge psykosocialt stöd då bekymmer och svårigheter med-

verkar negativt på förmågan att återhämta sig och delta i rehabiliteringsprogram.  

 

Carels, Darby, Cacciapaglia, Douglas (2004) menar att programmen för livsstilsförändring 

måste omarbetas eftersom de nuvarande är allmänna och ensidigt utformade efter en viss mall 

och därför inte passar alla. Variabler måste finnas för dem med bristande rörelseförmåga och 

med psykiska begränsningar.  

 

Individuella övningar som viktreducering styrda av individens egen motivation och disciplin 

har för många upplevts trista och svåra att följa på lång sikt. Studien belyser att det är viktigt 

att följa upp eventuell övervikt genom att engagera kvinnorna att gå ner i vikt som en första 

åtgärd. Carels m.fl. (2004) menar i sin studie att detta är ett huvudämne som behöver få en 

positivare framtoning i utförandet av livsstils förändringar.  

 

Mc Swenny & Coon (2004) studie beskriver att stöd även kan upplevas i form av bemötande 

och hjälpsamhet. En deltagare i studien beskriver att denna upplevde ett stöd av att personalen 

på rehabiliteringscentret kände till hennes framsteg. Upplevelsen av stöd från anhöriga är 

viktig, en deltagare i samma studie berättar att det var en hjälpande faktor att alla i familjen åt 

samma mat och att de ibland även motionerade tillsammans. Ytterligare en deltagare berättade 

att han tyckte det var uppmuntrande att värden vid bjudningar anpassade maten efter dennes 

hälsa och menade att det var mycket stöd i denna omsorg. 

 

Att ha någon att tala med att delge sina tankar och bolla med samt att ha någon att känna tillit 

till som tar hand om en. Någon som man kan vila sig emot och få tröst av. Någon som vill 

lyssna och bryr sig är viktiga moment för att uppleva motivation till att påverka sin hälsa 

Wang m.fl. (2005). 

 

3.3 Undervisa 

MacInness (2006) studien upplyser om alternativa former av professionell inblandning som 

nödvändig åtgärd på lokal och nationell nivå för att informera kvinnor om deras risker och 

förmå dem att intressera sig för sin hälsa och att uppnå välbefinnande. 
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Norris m.fl. (2004) studie påpekar bristerna i kunskap bland kvinnor och deras anhöriga om 

vanliga hjärt- och kärlsjukdomar och efterlyser mer forskning som underlag att kunna under-

visa i preventivt syfte. 

 

Lockeyer (2004) studie beskriver att det inom primärvården är en stor utmaning för sjuk-

sköterskan att ta itu med det stora omfånget av att undervisa om preventiva hälsoföre-

byggande åtgärder, vilka studien menar kan omfatta enkla åtgärder som att undervisa hur man 

på egen hand utför blodsockerkontroller.  

 

Reuterwall, Hallqvist, Ahlbom, De Faire, Diderichen, Hogstedt m.fl. (1999) studie handlar 

om kvinnors utsatthet och orsaker att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen anses 

vara en medverkande faktor då den hitintills varit baserad på män och andra faktorer är 

traditionella kvinnoroller men att intresset i framtiden kommer att inrikta sig på att minimera 

riskerna för kvinnor att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

MacIness (2006) studie understryker att kvinnors kunskaper om den egna kroppen visar sig 

vara bristande och medverkar till att de inte tar sig själva på allvar. De jämför sig ofta med 

andra och relaterar sin sjukdomsbild efter andra och utsätter sig därmed för fara. Det finns 

således ett stort behov av att informera och undervisa kvinnor på lokal och nationell nivå om 

vinsterna att vidta hälsoförebyggande åtgärder. 

 

Crane & McSweeny (2003); McSwenny & Coon (2004) studier menar att undervisning är ett 

betydande behov eftersom äldre kvinnor styr sina aktiviteter och sin medicinering grund-

läggande efter hur de mår för dagen. En detaljerad beskrivning av sociala och kulturella inslag 

i individens livsvärld är därför betydelsefullt att ha som verktyg. Sjuksköterskan har då 

chansen att föreslå möjliga alternativa maträtter som knep att fånga intresset för livsstilsför-

ändringar. För att komma åt säkerheten beträffande medicinhanteringen behöver sjuksköter-

skan informera om förväntade effekter av att inte ta sin medicin enligt ordination. Patienten 

har ofta begränsade möjligheter att bedöma en medicinsk behandling och förstår inte alltid det 

språk som talas. Patientens aktiva medverkan i sin behandling samt information om sjuk-

domen och behandlingen leder förmodligen till bättre samspel mellan patient och vårdgivaren. 
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Van Steeinkiste, Weijden, Stoffers, Kester, Timmermans, Grol (2006) har gjort en annorlunda  

studie. Den beskriver hur det inom primärvården går att använda sig av tre varianter tillsam-

mans i undervisningen för att motivera till livsstilförändringar. De tre olika varianterna som 

presenteras är ett rollspel ett informationshäfte samt deltagande i ett diskussionsseminarium.  

  

Tice m.fl. (2006) studie menar att skillnaden i hälsan är socioekonomiskt och åldersrelaterat 

och berör framförallt de äldre kvinnorna. Eftersom de oftast har en kort skolgång. Det är till 

dem som hälsokampanjerna främst måste rikta sitt intresse mot. Dessa gör därför störst nytta 

om de fokuseras på vinsterna av att sluta röka och betydelsen av att se över maten samt att 

motionera regelbundet.  

 

Kuller, m.fl. (2006) anser att sjuksköterskor i primärvården har mycket arbete i att förebygga 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar. Förebyggande undervisning med betoning på motion 

och viktminskning kommer enligt studien därmed att skona många att insjukna i framtiden.  

 

Författaren till denna studie har använt sig av åtta kvalitativa och tolv kvantitativa studier där 

den kvalitativa undersökningsgruppen bestod av åtta till fyrtio deltagande kvinnor och den 

kvantitativa undersökningsgruppen varierade mellan trettiofyra till drygt trehundra stycken, 

förutom en cohort studie på nio år baserad på sjuttontusensjuhundrafyrtioåtta kvinnor. 

  

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat/Slutsats 

Syftet med denna studie var att utifrån litteraturen beskriva hur sjuksköterskan i sitt omvård-

nadsarbete kan stödja, vägleda och undervisa kvinnor till att medverka till efterlevnad av livs-

stilsförändringar. Författaren till litteraturstudien fann att insatser från sjuksköterskan 

beträffande vägledning och stöd samt undervisning var viktiga åtgärder för att få egenvården 

att fungera. Det framkom även att dessa åtgärder var i behov att vidareutvecklas för att kunna 

individanpassas. Generellt visade kvinnorna ett större ansvar än männen för att delta.  

Det stora flertalet behövde ändå stöd från sjuksköterskan för att de skulle dela med sig av sin 

sjukdom och sina behov. Sjuksköterskans medverkan gav en större acceptans över begräns-

ningar i vardagen och gav dem motivation och balans. 
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Resultatet till litteraturstudien värderas av författaren att vara trovärdigt och representativt. 

Författaren anser att resultatet är bra att använda sig av som sjuksköterska i utvecklingsarbetet 

att motivera kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar att medverka i livsstilsförändrings-

program.  

 .  

4.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion av resultatet med utgångspunkt från rubrikerna: Vägleda, Ge stöd 

och Undervisa. 

 

4.2.1 Vägleda 

Enligt Orem (1995) innebär vägledning att sjuksköterskan bistår och stödjer patienten med 

förslag eller tips på hjälpmedel samt ger sina åsikter om praktiska lösningar/möjligheter. 

Ett exempel är från Helpard & Meaghear-Stewart (1998) studie som föreslår att sjuksköter-

skan ska ta fram en behovsskala tillsammans med kvinnorna och deras familjemedlemmar 

genom att steg för steg bedöma behov av hjälp. 

 

Två andra studier beskriver hur sjuksköterskan uppmuntrar och vägleder kvinnorna att se 

framåt för att få ett nytt perspektiv på hälsa. De får vägledning att vara delaktiga i hälso-

processen genom att uppleva att de har självkontroll (Johnsson m.fl. 2003; Crane m.fl. 2003). 

 

Olika former av aktiviteter i det dagliga livet är betydelsefullt och har därmed en stor inverkan 

på hälsotillståndet. Hushållsarbete och familjeansvar får inte glömmas bort som ett tillfälle för 

rehabilitering efter en hjärtinfarkt (Kristofferzon m.fl. 2005).  

 

Författaren till litteraturstudien menar att detta inte alltid är självklart för de yngre sjuk-

sköterskorna som vuxit upp med ett annat genustänkande än den äldre generationens sjuk-

sköterskor. Författaren anser att detta är viktigt att ha i åtanke i rehabiliteringsarbetet med 

äldre kvinnor efter en hjärtinfarkt eller annan hjärt- och kärlsjukdom. 

 

Rehabilitering måste även omfatta vägledning tillbaka till samlivet genom att vägleda 

kvinnorna att våga hitta tillbaka till sig själv och bejaka sig själv. Speciellt unga kvinnor 

efterlyster stödsamtal enligt La Charity (1999) studie och menar att äldre sjuksköterskor har 
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haft svårt att tala om sexualitet och i stället uttryckt det i form av antydningar. Det är därför 

enligt författaren en utmaning för framtida rehabilitering att även samtala om detta ämne.  

 

Kvinnor visar sig även behöva vägledning i att hitta alternativa aktiviteter för sin rehabili-

tering. Detta beror på att utförandet av det stora flertalet är ensidiga och därmed inte passar 

alla, samt att de för andra känns övermäktiga och hämmar initiativförmågan. Av den anled-

ning läggs dessa därför lätt åt sidan när det har gått en tid (Moore m.fl. 2006). 

  

Bland många av de unga kvinnorna i La Charity (1999) studie i avsnittet angående genetiska 

arvsanlag fanns det ett stort intresse att informera andra predisponerade likställda. De ville 

hjälpa andra med att vägleda dem om förebyggande åtgärder för att minimera deras risker att 

tidigare drabbas. Många av de unga kvinnorna hade önskat att de fått vägledning i tidig ålder 

om deras genetiska risker att insjukna. Författaren menar att skolhälsovården har ett stort 

ansvar och behöver medverka mera aktivt i vägledningen av förebyggande åtgärder för dem, 

som av någon anledning är predisponerade. 

 
4.2.2 Ge stöd 

Enligt Orem (1995) innebär ge stöd att sjuksköterskan motiverar patienten att medverka till 

egenvård. 

 

Flera studier uttrycker att avsaknaden av stöd påverkar motivationen negativt att vidta livs-

stilsförändringar. Att inte känna stöd begränsar därför många individers livsvilja Deras upp-

levda ensamhet skapar en känsla av likgiltighet som för många resulterar i att inte vilja med-

verka till att utföra livsstilsförändringar (Norris m.fl. 2004, McSwenny & Coon 2004; Wang 

m.fl. 2005).  

 

Psykosociala faktorer som bekymmer och tidigare genomgångna svårigheter är viktiga 

pusselbitar att känna till i rehabiliterings syfte, därför bör de i framtiden ingå i traditionell 

behandling. Ett flertal studier ansåg det alarmerande att det psykosociala hitintills varit bort-

glömt och menade att detta var ett stort misstag eftersom det bromsade återhämtningen och 

utförandet av livsstilsförändringar (Claesson m.fl. 2003; Carels m.fl. 2004). 
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Närvaro och tillgång av nära och kära, någon att bolla med om sina tankar och delge sin oro 

visade sig vara väl så viktigt som att kunna få tröst och stöd. Sjuksköterskans motivations-

arbete att vidta livsstilsförändringar var en viktig tillgänglighet då vardagen upplevdes mer 

komplicerad och viljan att ha det som förut oftast gjorde sig påmind av de förändringar som 

kvinnorna var tvungna att vidta efter en infarkt relaterat till kost, motionsvanor (Wang m.fl. 

2004). 

 

Författaren till litteraturstudien menar att familjemedlemmarna kan behöva olika former av 

stöd från sjuksköterskan med förslag om att få hjälp med hushållssysslorna, då äldre genera-

tioners män och barn oftast är präglade av traditionella könsroller och därför kan känna sig 

fumliga och rädda att träda in och föreslå sin fru eller förälder att vidta livsstilsförändringar. 

  

Kristofferzon m.fl. (2005) menar att fantasin behöver flöda så att olika former av återhämt-

ningsprogram skapas i framtiden och att sjuksköterskorna kommer att möta ett samhälle under 

förvandling med andra kulturer och sedvänjor samt generationsskiftande könsrollstänkanden, 

som kommer att kräva flexibla rehabiliteringsåtgärder. 

 

4.2.3 Undervisa 

Enligt Orem (1995) innebär undervisa att sjuksköterskan informerar och lär ut åtgärder som är 

nödvändiga för att egenvården ska tillgodoses.  

Ett flertal studier tar upp den omfattande bristen på kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar som 

råder bland allmänheten och efterlyser behov av riksomfattande informationskampanjer 

huvudsakligen inriktade på den del av befolkningen som innehar en lägre skolgång, jämte 

dem vilka är utanför arbetslivet.  

 

Andra studier poängterar att sjuksköterskans framtida arbete inom primärvården är att försöka 

nå ut bland unga och gamla om vad det innebär att leva hälsosamt. Genom att upplysa och 

stimulera till motion samt medverka till att öka kunskaperna om sambandet mellan hälsa, 

hälsosam mat och livsstil. (Norris m.fl. 2004; Lockeyer, 2004). 

  

Författaren till litteraturstudien menar att i framtiden är det viktigt att skolsköterskan under-

visar om hälsa i form av matvanor och motion och på så vis medvetandegör barnen i tidig 

ålder.  
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Fluortandborstning och tandvård ingick tidigare i undervisningen, idag behöver barnen insikt 

om kost och motion.  

 

Kuller m.fl. (2006) menar att sjuksköterskorna inom primärvården har mycket preventivt 

arbete framför sig samtidigt som väldig mycket redan är påbörjat och blivigt en succé i form 

av alla olika hälsoaktiviteter de senaste åren. Däremot är dessa enligt studien inte så rättvist 

dokumenterade.  

 

Undervisning om kvinnors riskfaktorer har visat sig vara nödvändigt för att komma till roten 

av det onda att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att 

ha tillgång till senaste forskningsrön angående kvinnors riskfaktorer och utsatthet för att i 

möjligaste mån försöka eliminera riskerna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 

(Reutersvall m.fl. 1999).  

 

Van Steeinkiste m.fl. (2006) studie presenterar en ny variant att använda i primärvården som 

är uppdelad i tre moment varav dessa består av ett rollspel ett informationshäfte samt till en 

diskussions stund. I dessa moment undervisar och medvetandegör individen sig själv sam-

tidigt som denna mera djupgående blir medveten om sin utsatthet att återinsjukna tillsammans 

med vilka chanser som finns att förbättra sin hälsa. 

 

MacIness (2006) understryker att det finns en allmänt utbredd bristande kunskap i att känna 

sin egen kropp och varningssignaler om hälsan som medverkan till att kvinnor inte tar sig 

själva på allvar. Studien talar även om alla de vinster på lokal och nationell nivå som kommer 

att uppnås av om fler kampanjer utformas för att informera om att vidta hälsoförebyggande 

åtgärder.  

 

Oroväckande studier bekräftar att äldre kvinnor har ett stort behov av undervisning eftersom 

många grundar sina aktiviteter och sin medicinering efter hur de mår för dagen. Dessa har 

utöver en annan kvinnobild oftast även en kort skolgång, vilket gör att de har varit hemma-

fruar och därav kanske undgått diverse kampanjer om att leva hälsobefrämjande. (Crane & 

McSwenny, 2003, Tices m.fl. 2006). 
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Författaren till litteraturstudien menar att text och information som exempel kan anpassas 

pedagogiskt. Förslag angående detta kan vara budskap med stora bilder i form av enkla korta 

direktiv i ord och bild. Lätta att förstå och anpassningsbara för olika situationer i livet.  

Resultaten från artiklarna handlade övergripande om kvinnors olika svårigheter att ta till sig 

sin sjukdom och anpassa sin vardag efter denna. Samtidigt belyste artiklarna vikten av att 

engagera anhöriga eller andra närstående i motivationsarbetet, samt hur viktigt det var att ha 

tillgång till andra i samma situation att jämföra och prata med. Sjuksköterskans medverkan att 

stödja och undervisa i form av vägledning i rehabiliteringsarbetet visade sig i flertalet av 

artiklarna vara lika viktigt som den att följa upp efterlevnaden av kvinnornas livsstilsföränd-

ringar.  

 

Alla artiklarna till studien var vetenskapligt granskade och anses därmed ha en god trovärdig-

het, samt att de utöver var av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie gjordes för att söka svar på studiens syfte och frågeställningar. Metoden 

som användes var en beskrivande litteraturstudie. Engelska användes i artiklarna för att få en 

såväl nationell som internationell bredd. I litteratur av Forsberg & Wengström (2003) fanns 

det färdiga granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Dessa gransknings-

mallar ansåg författaren vara relevanta för att kvalitetsgranska de 20 artiklarna som har 

använts i huvudresultatet.  

 

Metoden beskrivande litteraturstudie, var lämplig för att sammanställa forskning och erfaren-

heter som fanns inom ämnet. 

 

Underlaget till resultatet består av ett relativt stort antal artiklar 20 stycken varav 17 stycken 

av dessa är från 2000-talet och endast de andra tre är från sent 1990-tal. Fyra av de utvalda 

artiklarna till resultatet är gjorda i Sverige vilket varit till fördel för studien då studiens 

resultat blir mer användbar i den svenska sjukvården. Metoden i artiklarna var av både 

kvalitativ och kvantitativ karaktär. 

 

Litteraturen har sökts i databaserna Academic Search Elite och Medline via Pub Med efter-

som de är välkända databaser. Fördelen med att använda Academic Search Elite i jämförelse 
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med Medline via Pub Med var enligt författaren till denna studie att denna hade fler artiklar 

tillgängliga i full text. Svårigheter låg i att hitta artiklar som på ett tydligt sätt tog upp tydliga 

resultat av alternativa metoder att använda sig av som sjuksköterska för att motivera kvinnor 

att vara delaktiga i livsstilsförändringsprogram. 

 

Svårigheter uppstod även i att hitta artiklar som stämde överens med syftet och frågeställ-

ningar och gjorde att författaren till denna studie fick använda sig av relativt många sökord. 

Sökningar på lifestyle change and women gav ett stort antal med träffar, vilket gjorde att för-

fattaren till studien fick specificera sig ytterligare och resulterade till utökande av sökord och 

olika sökordskombinationer. Styrkor i litteraturstudien var att alla artiklarna var skrivna på 

engelska och har varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Författaren till studien har 

använt sig av Orems (1995) egenvårdsteori i litteraturstudien att analysera resultatet med. 

Denna visade sig stämma bra in att använda då det gäller att utföra handlingar som främjar 

liv, hälsa och välbefinnande. 

  

4.4 Allmän diskussion 

Efter avslutat arbete med denna uppsats har nya erfarenheter vunnits hos författaren. 

Det har varit en intressant och kunskapsrik resa att lära sig hur kvinnor hanterar och upplever 

sin livssituation i samband med diagnosen hjärt- och kärlsjukdom. Det har också varigt läro-

rikt att läsa om den psykologiska omställning det blir att hantera och se på livet ur ett nytt liv 

och hälsoperspektiv. Författaren till studien hoppas att införskaffad kunskap skall komma att 

vara till nytta inom det framtida arbetet som sjuksköterska. Livsstilsförändringar har blivigt 

något som gemene man talar om samt utövas i olika former och sammanhang. Förhoppnings-

vis kommer intresset för ämnet fortsätta att genomsyra vardagen en lång tid framöver. På så 

vis kan det medverka till att minimera den yngre generationens kvinnors risker att insjukna i 

någon form av hjärt- och kärlsjukdom. 
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