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Sammanfattning 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland både män och kvinnor. 

Hjärtrehabilitering är en viktig funktion för att förbättra personens fysiska status och 

undvika återinsjuknande i hjärtinfarkt. Personen genomför en hjärtrehabilitering som 

innebär ett övervakat program i flera steg, där målet är att kunna återgå till sitt normala 

liv. I sjuksköterskans roll ingår bland annat att informera patienten om tillståndet samt 

stödja och uppmuntra personer till nödvändiga livsstilsförändringar. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av rehabilitering efter 

hjärtinfarkt. 

Metod 

En beskrivande litteraturstudie utifrån en sammanställning av 12 kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. 

Huvudresultat  

Socialt stöd från familj, vänner, vårdpersonal och kamrater upplevdes värdefullt. 

Hjärtrehabiliteringen hade en positiv inverkan på personernas hälsa tack vare kunskap 

och information. Önskemål om familjens delaktighet i rehabiliteringen framkom. 

Personliga copingstrategier användes för att hantera situationen som uppstått i livet. 

Upplevelser av rädsla vid fysisk aktivitet var vanligt hos personerna där pulsökningen 

förknippades med ännu en hjärtinfarkt. Även rädsla över att vara ensam upplevdes. 

Slutsats  

Personerna upplevde hjärtrehabiliteringen mestadels positiv där det sociala stödet var 

avgörande. Även negativa upplevelser som rädsla och brist på information var 

framträdande. Resultatet speglade hur personen hanterade sina livsstilsförändringar med 

hjälp av olika copingstrategier. Det framkom även att familjen önskades vara mer 

involverad i processen. Sjuksköterskans roll i hjärtrehabiliteringen upplevdes 

betydelsefull, dock finns det utvecklingsområden som hälso- och sjukvården bör 

uppmärksamma och ta hänsyn till gällande personernas individuella behov under ett 

hjärtrehabiliteringsprogram. 

Nyckelord 

Hjärtinfarkt, hjärtrehabilitering, personer, stöd, upplevelser 



 

 

 

Abstract 

Background 

Myocardial infarction is the most common cause of death in Sweden amongst men and 

women. Cardiac rehabilitation is an important function to improve the persons physical 

status and avoid relapse in myocardial infarction. The person goes through cardiac 

rehabilitation which involves a supervised program in several steps, the goal being that 

the person should be able to return to a normal life. The nurses role comprises for 

instance to inform the patient about the condition, and also support and encourage to 

necessary lifestyle changes. 

Aim 

The aim of this study was to explore how persons experienced the rehabilitation after a 

myocardial infarction. 

Method 

A descriptive literature study based on 12 qualitative scientific articles. 

Results 

The social support from family, friends, health professionals and peers was experienced 

as valuable. The cardiac rehabilitation had a positive impact on the person's health 

thanks to knowledge and information. Wishes for family involvement in the 

rehabilitation also emerged. They used personal coping strategies to deal with the 

situation that have occurred in life. Fear of physical activity was common and also fear 

of being alone. 

Conclusion 

The person experienced the cardiac rehabilitation mostly positive where the social 

support was crucial. Also negative experiences such as fear and lack of information 

appeared. The result reflected how the person handled the lifestyle changes and also 

found that the family wished to be more involved in the process. The nurses role in the 

cardiac rehabilitation was important. However there is areas of development that the 

public health care should pay attention to and take into consideration about the persons 

individual needs. 

Keywords 

Myocardial infarction, cardiac rehabilitation, persons, support, experiences 
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1. Introduktion  
 

1.1 Bakgrund  
 

Hjärt-kärlsjukdomar orsakar flest dödsfall bland olika grupper av sjukdomar, vilket är 33 % 

av dödsfallen enligt statistik om dödsorsaker 2018 (Socialstyrelsen 2019b). Hjärtinfarkt ingår 

i denna grupp av sjukdom där de Nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård utifrån 

Socialstyrelsen (2018) uppger ett betydligt lägre dödsfall under de senaste 20 åren. Dödsfallen 

har halverats och överlevnaden för en hjärtinfarkt har kraftigt stigit. Vidare förklarades en 

förbättring och utveckling inom vetenskapsbaserad diagnostik och behandling samt att 

personers beteenden gällande riskfaktorer för hjärtinfarkt har förbättrats. 

Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver folkhälsan i Sverige gällande hjärtinfarkt under 2017. 

Människor som insjuknade i hjärtinfarkt var i åldern 30 år och äldre där åldern 65 år och äldre 

var vanligast då insjuknandet är vanligare i högre ålder. Åldersgruppen över 85 år drabbades 

högst, där 1772 människor insjuknade per 100 000 invånare. En könsskillnad har visats vid 

insjuknande i hjärtinfarkt. Kvinnors insjuknande i hjärtinfarkt var lägre, 192 per 100 000 

invånare, än bland män, där 335 per 100 000 invånare insjuknade under 2017. En skillnad i 

utbildningsnivå kunde även ses där personer med förgymnasial utbildningsnivå drabbades 

mer än de med eftergymnasial utbildningsnivå. Antalet insjuknande med förgymnasial nivå 

var 661 per 100 000 invånare och de med eftergymnasial utbildningsnivå var 154 per 100 000 

invånare. 

 

1.2 Hjärtinfarkt 
 

Hjärtinfarkt är en vanlig sjukdom som enligt Ericson och Ericson (2012) innebär att syrebrist 

uppstår i hjärtmuskeln på grund av ett stopp i hjärtats blodkärl, och en hjärtinfarkt uppstår. 

Det är hjärtats egna blodkärl, kranskärlen, som ger syrerikt blod till hjärtmuskeln. När en 

hjärtinfarkt uppstår är det dessa blodkärl som skadas. Det bildas då en propp i ett blodkärl 

som ger upphov till symtomen nedan. 

1.2.1 Symtom och riskfaktorer 

Vanliga debutsymtom som kan uppstå vid en hjärtinfarkt är främst bröstsmärtor som kommer 

plötsligt och kan vara ihållande eller återkommande. Ett tryck eller smärta i bröstet kan 

upplevas i vila eller vid ansträngning och smärtan kan stråla ut i bland annat vänster arm. 
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Andra diffusa symtom är att personen kan må illa, börja kallsvettas eller få ångest och 

andfåddhet (Ericson & Ericson 2012). 

Påverkbara riskfaktorer för hjärtinfarkt innefattar rökning, högt blodtryck, stress, fysisk 

inaktivitet, diabetes och övervikt. Riskfaktorer som inte går att påverka kan till exempel vara 

ålder, manligt kön och ärftlighet (Ericson & Ericson 2012). 

Boyde et al. (2015) framförde att personerna efter utskrivning från sjukhuset hade en 

bristande kunskap gällande symtomen på hjärt-kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt. Däremot 

visades en ökad kunskap om symtomen vid hjärtinfarkt under uppföljningen jämfört med i 

början av sjukdomen. Även livsstilsförändringarna hade förbättrats efter utskrivningen där 

flera personer uppnådde rökstopp och följde en hälsosam kost. Därmed påvisades att 

personers kunskap, attityder och övertygelser över den hjälp de erbjöds hade ökat vid 

uppföljningen. 

 
1.3 Rehabilitering 

World Health Organization (2019) definierar rehabilitering som olika insatser vilka är till 

hjälp när upplevelse av begränsning i vardagen uppstår på grund av personens ålder eller ett 

nedsatt hälsotillstånd. Rehabilitering möjliggör för personer att bibehålla eller återgå till sitt 

dagliga liv och uppnå största möjliga välbefinnande. 

Svensk Ordbok (2009) definierar upplevelse som en händelse personen upplevt, en 

helhetskänsla, som kan vara både positiv och negativ. 

1.3.1 Hjärtrehabilitering  

Hjärtrehabilitering är ett övervakat program som är en hjälp i återhämtningen av personens 

fysiska, psykiska och sociala funktion hos personer med hjärt-kärlsjukdomar (Balady et al. 

2011). 

Fridlund (2002) studie belyste hjärtrehabiliteringsprogram (HRP) och dess tre steg. Faserna 

genomförs under olika tidsperioder av personens återhämtningsprocess. Särskilda mål och en 

individanpassad plan utvecklas under hjärtrehabiliteringen. Första fasen innefattar alla 

rehabiliterande åtgärder som sker i ambulansen och sjukhuset. Andra fasen påbörjas efter 

utskrivningen och pågår 3-6 månader. Under denna fas utvecklar personen sin fysiska 

förmåga och får verktyg till att fortsätta sin livsstilsförändring på lång sikt.  



 

3 

 

Fas två avslutas när personen känner sig fysiskt stabil och har den kunskap som behövs för att 

upprätthålla den hälsosamma livsstilen. Den tredje och sista fasen i HRP innefattar resterande 

av personens liv där den fysiska och psykiska förmågan bibehålls samt att riskfaktorerna för 

hjärtinfarkt undviks hos personen. 

1.3.2 Hjärtrehabiliteringsprogram i Europa  

Ett brett HRP fanns enligt Bjarnason-Wehrens et al. (2010) tillgängligt i Europa där 16 länder 

erbjöd hjärtrehabilitering grundat på nationella riktlinjer. Fas ett erbjöds av 86 % av länderna 

till inneliggande personer. Fas två fanns tillgänglig, men skilde i typ och varaktighet bland 

länderna. Personer från 11 länder deltog i ett HRP under sjukhustiden. Resultatet visade att de 

olika faserna används i Europa, men mindre av fas tre erbjuds i olika länder. Vidare uppgavs 

att mindre än hälften av personerna med hjärtinfarkt utnyttjade hjärtrehabiliteringen i de flesta 

europeiska länder. 

1.3.3 Deltagande i hjärtrehabilitering 

McKee et al. (2014); Peters och Keeley (2017) belyste faktorer som gjorde att personer deltog 

eller inte deltog i hjärtrehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. Personer med högre 

utbildningsnivå, vilket innefattade gymnasial nivå eller högre, deltog i större utsträckning i 

hjärtrehabiliteringen än personer med lägre utbildningsnivå. McKee et al. (2014) framförde 

faktorer som gjorde att personer inte deltog i hjärtrehabiliteringen efter en hjärtinfarkt, vilka 

var bland annat avsaknad av intresse, missuppfattningar, för stort ansvarstagande angående 

hjärtrehabiliteringen, tidsbrist eller kunskapsbrist. En betydande faktor till att delta berodde på 

ålder och anställningsstatus (Lee et al. 2017; McKee et al. 2014; Peters & Keeley 2017). 

1.3.4 Hjärtrehabiliteringens innehåll 

Första steget i behandlingen av en hjärtinfarkt är medicinsk och/eller kirurgisk. Nästa steg i 

behandlingen handlar om rehabilitering och livsstilsförändring hos personen som är en viktig 

behandlingsform (Ericson & Ericson 2012). 

Motivation till egenvård och förebyggande åtgärder är viktigt för personen i rehabiliteringen. 

Personer blir erbjuden hjärtrehabilitering i grupp tillsammans med andra kamrater eller 

individuellt där HRP kan hjälpa personer förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. I HRP ingår 

träffar med sjuksköterska, dietist, fysioterapeut, läkare och kurator. Diskussioner om till 

exempel levnadssätt och krisreaktioner är vanligt förekommande under gruppträffarna.  
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Ett mål med hjärtrehabiliteringen är att personen ska få en bättre kunskap om sitt hjärtas 

prestationsförmåga och vad personen klarar av. Målen ska även vara individanpassade samt 

att personen ska återgå till sitt normala liv. Hjärtrehabiliteringen kan därmed ge positiva 

förebyggande effekter hos personen. Innan utskrivning från sjukhuset genomförs ett 

arbetsprov i form av cykling eller gång i trappa för att undersöka hjärtats kapacitet och 

reaktion (Ericson & Ericson 2012). 

I hjärtrehabiliteringen ingår även vårdpersonalens förmedling av socialt stöd, utbildning och 

information gällande livsstilsförändringar och riskfaktorer för hjärtinfarkt, både till patienten 

och familjen. Detta innefattar vägledning för att undvika beteenden som ökar riskfaktorerna, 

till exempel råd om att sluta röka, minska alkoholvanorna och äta en hälsosammare kost 

(Fridlund 2002).  

1.3.5 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som en “viljemässig kroppslig rörelse vilket skapas genom 

muskelaktivitet och ökar energiomsättningen i kroppen.” (Arbetsmiljöverket 2015, s. 12).  

Viktiga åtgärder att ta till för att förebygga ännu en hjärtinfarkt är bland annat att börja utöva 

fysisk aktivitet. För att motivera personen i sin rehabilitering och livsstilsförändring kan 

fysisk aktivitet på recept (FaR) skrivas på ordination där den fysiska aktiviteten anpassas efter 

personens individuella hälsotillstånd (Ericson & Ericson 2012).  

Studier visade att fysisk aktivitet som är en del av rehabiliteringen, ledde till minskad 

dödlighet (Ekblom, Ek, Cider, Hambraeus & Börjesson 2018; Ji, Fang, Yuan & Zhang 2019; 

Xia et al. 2018). Fysisk träning hade även en positiv inverkan på män och kvinnors inställning 

till deras mål i livet (Korzeniowska-Kubacka, Bilińska, Piotrowska, Wolszakiewicz & 

Piotrowicz 2019). Trots det goda vetenskapliga underlag som finns gällande vikten av fysisk 

aktivitet som en del i livsstilsförändringen menar Socialstyrelsen (2018) att fysisk aktivitet 

som behandling vid kranskärlssjukdom är underutnyttjad. 

1.3.6 Effekter av hjärtrehabilitering  

Choo et al. (2018); Lee et al. (2017); Ul-Haq et al. (2019) poängterade att 

hjärtrehabiliteringen ledde till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa och högre livskvalitet. 

Vidare hävdade Ul-Haq et al. (2019) en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet hos personer 

som genomförde och avslutade ett HRP jämfört med de som inte deltog i 

hjärtrehabiliteringen.  
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1.4 Teoretisk referensram  

Coping är en del av rehabiliteringen då sjukdomen är en krishanteringsprocess och kan leda 

till sämre livskvalitet. Definitionen av coping enligt Lazarus och Folkman (1984) förklarades 

som realistiska och flexibla tankar och även handlingar som löser problem och därmed 

reducerar stress. Folkman (1997) uppgav att personer som till exempel överlever en 

hjärtinfarkt ofta finner en mening i det som har hänt och får en klarhet i vad som är viktigt i 

livet. Det finns olika copingstrategier personer tar till för att skapa mening i stressfulla 

situationer. Strategierna består bland annat av positiv omvärdering, problemfokuserad coping, 

andlig övertygelse och att fylla vardagliga händelser med positivt innehåll. Vidare utvecklade 

Folkman (1997) förhållandet mellan att hitta en positiv mening i en särskilt stressfull situation 

och uppnå ett psykiskt välbefinnande, vilket har studerats bland annat hos personer som 

överlevt en hjärtinfarkt.  

Coping som teoretisk referensram stämde bra överens med föreliggande litteraturstudie. 

Situationen att överleva en hjärtinfarkt och därefter genomföra en rehabilitering kräver att 

personen använder copingstrategier för att hantera situationen på bästa sätt. Det är flera delar i 

livet som ska hanteras efter en hjärtinfarkt vilket medför att tillämpande copingstrategier 

används medvetet eller omedvetet under hela rehabiliteringsprocessen. 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans ansvar är att alltid sätta patientens hälsa och välbefinnande i centrum samt att 

förebygga ohälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2016).  

Sjuksköterskan har en viktig roll under alla tre faserna i hjärtrehabiliteringen där samordning 

och ansvar för patienten ingår. Kunskapen förmedlas av sjuksköterskan som har en nära 

kontakt med patienten och fungerar som en coach under hjärtrehabiliteringen. Sjuksköterskan 

ger utbildning och stöd till att genomföra livsstilsförändringarna och upprätthålla en hälsosam 

livsstil, vilket sker i grupp eller enskilt med patienten. Genom att se patienten bakom 

sjukdomen ges en förståelse för patienten och dennes behov och beteende (Fridlund 2002).   

Ericson och Ericson (2012) beskrev sjuksköterskans roll i vårdandet efter en hjärtinfarkt som 

bestående av många delar. Information som är tydlig och ges vid upprepade tillfällen skapar 

ett förtroende till patienten. En hjärtinfarkt är ofta en dramatisk händelse för den drabbade och 

en krisreaktion är vanlig. Sjuksköterskan har därmed en viktig roll att informera patienten om 

symtomen och ge en förståelse för de faser som genomgås vid en krisreaktion.  
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I linje med detta framhävde Goddard, Hill och Morton (2015) hur sjuksköterskan kunde 

hjälpa och stötta personers hjärtrehabilitering. Sjuksköterskan behöver ta reda på vilken 

kunskapsnivå personen har när det gäller sjukdom, behandling och livsstilsförändring. Detta 

är av vikt för att minska sjukdom och dödlighet och förbättra livskvaliteten hos personen. 

Sjuksköterskan kan nå fram till patienten och motivera denne att vilja förändra sin livsstil och 

undvika riskfaktorer genom att tillämpa motiverande samtal (MI). Detta är en metod som gör 

att motivationen främjas och ger upphov till beteendeförändring (Socialstyrelsen 2019a). MI 

innefattar att sjuksköterskan bland annat lyssnar, ställer öppna frågor till personen, samarbetar 

samt ger råd (Folkhälsomyndigheten 2018). 

Dahlberg och Segesten (2010) förklarade patientens behov som grundläggande i vårdandet 

där målet med vården är hälsa. Vårdande, som tillhör de bärande begreppen inom omvårdnad, 

medverkar till hälsa och välbefinnande och grundas i att den som vårdar har insyn i patientens 

livsvärld. Patienterna stöttas till att anamma en hälsosam livsstil, som innefattar till exempel 

kostens betydelse, behov av sysselsättning och motion såväl som vila och återhämtning. En 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient är a och o för att erhålla kunskap om 

patientens situation. Genom att stötta patientens egna resurser kan sjuksköterskan involvera 

och stimulera patienten att ta eget ansvar för sin hälsa. Vidare förklarade Dahlberg och 

Segesten (2010) att sjuksköterskan bör uppmärksamma även de närståendes perspektiv.  

 
1.6 Problemformulering 

Hjärtinfarkt ses som den vanligaste dödsorsaken i Sverige. För de flesta som överlever tack 

vare utvecklad och förbättrad hjärtsjukvård är hjärtrehabilitering samt främjande av personens 

egenvård av betydelse för rehabiliteringen och för att undvika återinsjuknande. Kunskapen 

om personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt är belyst i enskilda studier eller i 

kombination med andra ämnen, men färre sammanställda studier av ämnet finns. En 

fördjupad kunskap om hur personerna upplever rehabiliteringen är därför viktigt att ha 

vetskap om. Detta kan förhoppningsvis hjälpa sjuksköterskan att stötta och motivera personer 

att påbörja ett hjärtrehabiliteringsprogram. Dessutom kan denna litteraturstudie ge en 

möjlighet för hälso- och sjukvården att förbättra rehabiliteringsprocessen hos personerna. 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt. 
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2. Metod  
 
2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie. Polit och Beck (2017) uppgav att litteraturgranskning är en 

sekundär källa där en annan person utarbetar studien av den ursprungliga forskarens text.  

 

2.2 Sökstrategi  

Strategin som användes för att söka empirisk forskning var att utföra sökningar i 

bibliografiska databaser vilket Polit och Beck (2017) framförde som en god och användbar 

strategi. Sökningar av relevanta artiklar gentemot studiens syfte genomfördes i databaserna 

Pubmed via MedLine och Cinahl för att få en bred sökning. Sökord valdes utifrån 

nyckelbegreppen i syftet vilka var upplevelser, hjärtrehabilitering och hjärtinfarkt. Ytterligare 

sökord valdes relaterat till syftet vilka var fysisk aktivitet och träning eftersom det är en stor 

del av rehabiliteringen och relevanta till föreliggande studie.  

Begränsningar som användes för att få fram artiklarna valdes inom en viss tidsram där de fem 

senaste åren användes i databasen PubMed och åren 2014-2019 i databasen Cinahl.  

Socialstyrelsen (2018) rapporterade att forskningen kring hjärt-kärlsjukdomar går framåt och 

utvecklas ständigt och därför valdes artiklar av senaste tillgängliga kunskapen. Sökningarna 

begränsades även till engelskspråkiga artiklar samt Högskolan i Gävle för att få fri tillgång till 

alla artiklar. I Cinahl användes begränsningen “linked full text” och artiklar som genomgått 

en ”peer reviewed” för att få tillgång till artiklarnas fullständiga text samt att artiklarna var 

granskade av andra forskare innan publicering (Polit & Beck 2017). 

MeSH-termer valdes ut i sökningarna då MeSH ger ett metodiskt sätt att inhämta information. 

Olika termer kan användas i samma koncept och är en hjälp till att få fram nyckelord för sina 

artiklar. De booleanska söktermerna AND och OR användes, där AND används för att 

avgränsa en sökning, och OR, för att utöka sökningen. Tydliga avgränsningar krävdes för att 

studien skulle kunna göras om av en annan person vilket betydde att reproducerbarhet 

säkerställdes (Polit & Beck 2017). 

Fyra sökningar genomfördes i PubMed och en sökning skedde i Cinahl. Sökningarna inleddes 

med att endast söka på enskilda sökorden som därefter kombinerades. Sökorden som 

användes var myocardial infarction, physical activity, exercise, rehabilitation, cardiac 
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rehabilitation, experiences, perceptions och views. Dessa sökord kombinerades i MeSH-

termer eller i fritext med hjälp av booleanska söktermer. Se Tabell 1, nedan. En manuell 

sökning genomfördes utifrån referenslistan från funnen artikel bland databassökningarna, 

vilket genererade i en artikel. Sökningarna resulterade i 30 möjliga artiklar utifrån databaserna 

PubMed och Cinahl. 

Tabell 1. Söktabell 

 
Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord och 

söktermer 

Antal träffar Möjliga 

artiklar, 

exklusive 

dubbletter 

Utvalda 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

5 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

 

200126 

 

Myocardial 

infarction 

[fritext] AND 

Physical 

activity OR 

exercise 

[fritext] AND 

Rehabilitation 

[fritext] 

280 9 2 

Medline via 

PubMed 

5 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

 

200126 

 

Myocardial 

infarction 

[MeSh] AND 

Cardiac 

rehabilitation 

[MeSh] AND 

Rehabilitation 

OR cardiac 

rehabilitation 

[fritext] 

87 4 2 

Medline via 

PubMed 

5 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

 

200126 

 

Myocardial 

infarction 

[fritext] AND 

Cardiac 

rehabilitation 

[fritext] AND 

Experiences 

OR views OR 

perceptions 

[fritext] 

25 4 2 

Medline via 

PubMed 

5 år, engelska 

 

200126 

 

Cardiac 

rehabilitation 

[fritext] AND 

Experiences 

[fritext] 

87 8 5 

CINAHL År 2014-2019, 

engelska, 

Linked full text, 

Peer reviewed 

 

200126 

Rehabilitation 

OR cardiac 

rehabilitation 

[fritext] AND 

Myocardial 

infarction 

[fritext] 

261 4 0 

Medline via 

PubMed 

200203 Manuell 

sökning 

 1 1 

    = 30 = 12 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier: Artiklarna av empiriskt material från primärkällor användes i 

litteraturstudien vilket Polit och Beck (2017) förklarade som en beskrivning av den 

ursprungliga studien där den framställts av forskaren som utförde studien. Både män och 

kvinnor oavsett ålder inkluderades i litteraturstudien där personerna skulle ha upplevt en 

hjärtinfarkt samt deltog eller hade deltagit i en hjärtrehabilitering. 

Exklusionskriterier: Faktorer för exkludering av artiklar var review-artiklar, artikelns titel, 

abstract eller resultat som inte stämde in mot syftet eller att de inte gick att öppna. En annan 

faktor var att artiklarna inte skulle vara mer än fem år. Artiklarna som exkluderades handlade 

exempelvis om djurstudier, medicinsk inriktning eller närståendes uppfattningar av personens 

rehabilitering efter hjärtinfarkt. Andra studier som exkluderades var inriktade på det akuta 

skedet efter en hjärtinfarkt i stället för hjärtrehabiliteringen samt artiklar som till exempel 

handlade om sjuksköterskans perspektiv i rehabiliteringen och inte patientperspektivet. 

 

 

2.4 Urvalsprocess 

De möjliga artiklarna till föreliggande litteraturstudie var av kvalitativa och kvantitativa 

ansatser, även en mixad ansats valdes. Dessa ansatser valdes därav att behållas till relevans- 

och kvalitetsgranskningen eftersom artiklarna ansågs relevanta i detta urval. Artiklar som 

valdes bort i sökningarna svarade inte mot litteraturstudiens syfte. I utfallet av möjliga artiklar 

framkom totalt 740 identifierade artiklar i sökningarna där titel och/eller abstrakt lästes 

igenom. Av dessa exkluderades 592 på grund av att de inte var relevanta mot syftet då titeln 

inte stämde överens. Artiklarna som föll bort utifrån titeln handlade om till exempel 

djurförsök, medicinsk inriktning eller andra hjärtproblem än hjärtinfarkt. Av de återstående 

148 artiklarna valdes 34 artiklar bort utifrån abstract då de inte svarade mot syftet. De 

handlade om bland annat närståendes perspektiv gällande rehabiliteringen, effekter av 

hjärtrehabilitering, sjuksköterskans perspektiv vid hjärtrehabiliteringen eller om 

administrativa åtgärder. Antalet dubbletter som exkluderades var 50. Ytterligare 32 

exkluderades på grund av att de var reviews. Tre artiklar saknade abstract och det blev 

nödvändigt att läsa resultatet. Därefter valdes dessa tre artiklar bort på grund av att resultatet 

inte stämde mot syftet. Ytterligare en artikel hittades via manuell sökning. Återstående 30 

artiklar bestod av 19 kvalitativa artiklar, tio kvantitativa och en artikel med mixad ansats. 

Dessa relevansbedömdes utifrån en relevansgranskningsmall för att få en bättre överblick på 
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artiklarnas relevans i förhållande till litteraturstudiens syfte, se Bilaga 1. Här exkluderades 18 

artiklar med hjälp av relevansgranskningsmallen. Anledningar var till exempel att artiklarna 

jämförde könsskillnader eller att resultatet var hämtat utifrån register. Andra orsaker till 

exkluderingen var att deltagarnas egna upplevelser inte beskrevs utan det var utifrån 

sjuksköterskornas perspektiv eller att undersökningsgruppen inte stämde in mot det aktuella 

syftet. En av artiklarna beskrev personers upplevelser av livet efter hjärtinfarkten i stället för 

upplevelser av rehabiliteringen efter hjärtinfarkten. Därefter gjordes en kvalitetsgranskning av 

de återstående 12 artiklarna utifrån kvalitetsgranskningsmallen, se Bilaga 2 och 3. Artiklarnas 

kvalitet bedömdes utifrån syfte, metod, resultat och diskussion. I kvalitetsgranskningen var 

alla artiklar av god kvalitet och därför exkluderades ingen utifrån detta. 

En av artiklarna (Ellis et al. 2018) som däremot valdes ut till litteraturstudien bedömdes vara 

delvis relevant utifrån relevansgranskningsbedömningen, men av god kvalitet utifrån 

kvalitetsgranskningsbedömningen. Artikeln handlade om personer med hjärtsjukdom och 

lungsjukdom där hjärtinfarkt var en av de mest förekommande sjukdomarna. Studien uppgav 

att 56,7 % av deltagarna hade genomgått en rehabilitering på grund av en hjärtsjukdom och 

motsvarade en majoritet av de upplevelser som framkom i studiens resultat. Detta är också 

anledningen till att den valdes till föreliggande litteraturstudie. Artikeln beskrev även 

relevanta delar i resultatet som flera andra artiklar poängterade gällande personer med 

hjärtinfarkt och deras upplevelser av rehabiliteringen.   

Därmed valdes 12 kvalitativa artiklar ut som var relevanta för studiens syfte. Polit och Beck 

(2017) belyste att kvalitativa studier använder en framväxande design. Vidare 

karaktäriserades kvalitativ design som flexibel med en helhetsförståelse och ett holistiskt 

fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Flödesschema  
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2.5 Dataanalys 

En innehållsanalys användes till litteraturstudien som enligt Evans (2002) beskrevs som en 

analys där data bearbetas systematiskt och objektivt. Resultatet grupperades och delades in i 

teman och underteman (Evans 2002). De valda artiklarna till studien analyserades och 

sammanställdes utifrån artiklarnas resultat. Aveyard (2019) menade att detta ingår i 

analysprocessen där även en kritisk granskning av artiklar var ett viktigt steg i dataanalysen. 

De 12 utvalda artiklarna lästes igenom individuellt, där relevanta delar i resultatet 

färgmarkerades. Sedan jämfördes och sammanställdes resultatet av färgmarkeringarna. 

Artiklarna diskuterades tillsammans och beslut om översättning av relevanta delar ur 

resultatet i artiklarna bestämdes. Dessa delar översattes därefter för att få en bättre överblick 

på studiens resultat. Analyseringen av artiklarna genomfördes med noggrann läsning 

individuellt av båda författarna för att artiklarnas resultat skulle stämma överens med vad som 

skrevs i föreliggande litteraturstudie samt att undvika misstolkningar. I linje med detta innebar 

dataanalys enligt Polit och Beck (2017) att tolka, strukturera och analysera insamlat material. 

Delarna som översattes analyserades genom färgkodning och därefter diskuterades resultatet 

av denna kodning som delades upp efter färg. Detta analyserades i flera omgångar och 

användes för att kategorisera informationen i artiklarnas resultatdel för att slutligen komma 

fram till relevanta teman och underteman. Utöver färgkodningen användes också en 

nummerkodning på den utvalda datan för att underlätta referenshanteringen. Kodning av data, 

i form av ett kodningsschema, är en användbar metod när artiklar ska analyseras och granskas 

(Polit & Beck 2017). Dataanalysen resulterade slutligen i fyra huvudteman och två 

underteman.  

 
2.6 Forskningsetiska överväganden  

Artiklarna lästes och analyserades noggrant och individuellt av båda författarna till 

föreliggande litteraturstudie för att undvika oredligheter och dålig forskning. Därför gjordes 

även en noggrann översättning och redovisning av texten för att undvika plagiat, fabrikation, 

förfalskning och misstolkningar av datan som redovisades i artiklarna (Polit & Beck 2017). 
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3. Resultat  

Resultatet i föreliggande litteraturstudie presenteras utifrån det resultat som framkommit i 12 

sammanställda vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Vid dataanalysen framkom fyra 

huvudteman och två underteman. I Figur 2 presenteras resultatets huvudkategori med 

efterföljande huvudteman och underteman. Artiklarna i föreliggande litteraturstudie 

presenteras i Tabell 2 under Bilaga 4 och Tabell 3 under Bilaga 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatöversikt 
 

 

3.1 Betydelse av socialt stöd för personens rehabilitering   

3.1.1 Familj och vänners betydelse för personen 

Socialt stöd från familj och vänner har visats vara en viktig och betydelsefull del i personens 

rehabiliteringsprocess. Detta bekräftade Ellis et al. (2018); Holder, Young, Nadarajah och 

Berger (2015); Jones, Williams, Bydalek, Elkins och Fruh (2019); Nadarajah, Buchholz, 

Wiegand och Berger (2017); Nicolai et al. (2018); Simonÿ, Dreyer, Pedersen och Birkelund 

(2015a); Smith, Banwell och Rakhit (2017); Wieslander, Mårtensson, Fridlund och Svedberg 

(2016) där majoriteten av studierna beskrev detta viktiga stöd för personerna som drabbats av 

en hjärtinfarkt och genomgått eller genomförde en hjärtrehabilitering.  
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Stödet från familj och vänner gav trygghet och motivation till att utföra livsstilsförändringar 

(Ellis et al. 2018; Jones et al. 2019; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; Smith, Banwell 

& Rakhit 2017; Wieslander et al. 2016). Personerna upplevde även känslomässigt stöd från 

familj och vänner där familjens närvarande skapade säkerhet (Nicolai et al. 2018). 

Uppskattning av familj och vänner upplevdes under rehabiliteringen. Händelsen förbättrade 

relationen till varandra medan andra tyckte att relationerna kvarstod som innan (Smith, 

Banwell & Rakhit 2017). 

Enligt Ellis et al. (2018); Holder et al. (2015); Simonÿ, Pedersen, Dreyer och Birkelund 

(2015b); Wieslander et al. (2016) gav barn och barnbarnen motivation till personen att 

genomföra hjärtrehabiliteringen. De var ett viktigt livsvärde och värderades som högsta 

prioritet av personerna. Även familj och vänner värderades som en hög prioritet i andra 

studier och personerna blev positiv till hälsosamma livsstilsförändringar (Ellis et al. 2018; 

Holder et al. 2015; Nadarajah et al. 2017; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al 2015a; Smith, 

Banwell & Rakhit 2017; Wieslander et al. 2016).  

Stödet inkluderade också att dela aktiviteter i vardagen, motivera till att upprätthålla 

livsstilsförändringar, uppmuntra vid återfall i gamla vanor och uppmärksamma 

familjemedlemmarna vilket hjälpte personerna att återgå till vardagen (Holder et al. 2015; 

Nadarajah et al. 2017; Nicolai et al. 2018). Känna sig respekterade och bli lyssnade på, 

samtala och spendera tid med familj och vänner, få hjälp med hushållssysslor och känna stöd 

från arbetskollegorna och kyrkan upplevdes som ett bra stöd och stärkte den inre styrkan 

(Wieslander et al. 2016). 

 

Hinder upplevdes trots relationen och stödet från familj och vänner under hjärtrehabiliteringen 

(Holder et al. 2015; Nadarajah et al. 2017; Nicolai et al. 2018; Smith, Banwell & Rakhit 

2017). Ingen börda ville läggas på familj och vänner, däremot förstod personerna att de 

behövde sin familj och vänners stöd (Holder et al. 2015; Smith, Banwell & Rakhit 2017). 

Personerna förmedlade också familjens osäkerhet när dem inte fick delta i HRP eftersom det 

endast var riktat mot personerna som hade drabbats av hjärtinfarkten (Nicolai et al. 2018).  

Önskemål framkom om att HRP kunde varit längre och att familjen varit mer involverade 

(Ellis et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a). Samtidigt uppgav Wieslander et al. (2016) att familjen 

fick vara involverad i HRP tillsammans med personerna och utifrån Yates et al. (2018) deltog 

partners i hjärtrehabiliteringen. Långsammare återhämtning upplevdes enligt Nadarajah et al. 

(2017) vilket ansågs vara på grund av brist på stöd eller uppmärksamhet från 

familjemedlemmar. 
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3.1.2 Vårdpersonal och kamraters betydelse för personen 

Under personernas rehabilitering efter hjärtinfarkten var även vikten av stöd från vårdpersonal 

och kamrater i HRP framträdande i de sammanställda studierna. Hjälpen och stödet från dessa 

människor upplevdes värdefull och främjande för rehabiliteringsprocessen (Ellis et al. 2018; 

Nadarajah et al. 2017; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b; Smith, 

Banwell & Rakhit 2017; Wieslander et al. 2016; Yates et al. 2018).  

Vårdpersonalen som inkluderades i hjärtrehabiliteringen bestod av främst sjuksköterskor och 

fysioterapeuter. Även läkare och kuratorer ingick i teamen (Hellem & Bruusgaard 2018; 

Nadarajah et al. 2017; Simonÿ et al. 2015a; Smith, Banwell & Rakhit 2017; Wieslander et al. 

2016). Vårdpersonalens kunskap, information och handledning inspirerade personerna att 

fortsätta HRP. Trygghet och ett väl omhändertagande upplevdes samt en varm atmosfär där 

vårdpersonalen uppmärksammade personen vilket skapade en säkerhet (Nadarajah et al. 2017; 

Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b; Smith, Banwell & Rakhit 2017; 

Wieslander et al. 2016). Mer specifikt upplevde personerna att de behandlades med respekt. 

Vårdpersonalen fokuserade inte bara på diagnosen hjärtinfarkt, utan även på personen bakom 

sjukdomen (Wieslander et al. 2016). Personerna hade upprepad kontakt och möten med 

vårdpersonalen under HRP (Simonÿ et al. 2015a; Wieslander et al. 2016; Yates et al. 2018). 

Vårdpersonalens hjälp var viktig och medförde att personerna upplevde ett stärkt förtroende 

och träningen fullföljdes även efter utskrivningen (Simonÿ et al. 2015a; Wieslander et al. 

2016). 

Däremot upplevdes långsam återhämtning enligt Nadarajah et al. (2017) på grund av brist på 

stöd eller uppmärksamhet från sjuksköterskor. Det fanns studier som uttryckte ett ytterligare 

behov av stöd och personlig information (Ellis et al. 2018; Nicolai et al. 2018; Yates et al. 

2018). Brister i stödet kunde handla om utebliven information om hur träningsmaskiner 

fungerade (Nadarajah et al. 2017). Ett fåtal studier (Nadarajah et al. 2017; Yates et al. 2018) 

beskrev personers upplevelser av att HRP inte kunde leva upp till deras förväntningar och att 

vissa delar i programmet var anpassade för en annan åldersgrupp än den personen tillhörde. 

Det sociala relationerna i HRP upplevdes lika viktiga som den fysiska delen i 

hjärtrehabiliteringen. Dessa relationer upplevdes också som en underskattad motivationsfaktor 

i personens hjärtrehabilitering, trots att det var en motiverande faktor till att fortsätta 

rehabiliteringen. Hjärtrehabiliteringen gav glädje, energi och hopp och personerna fick ut 

både träning och något socialt vilket upplevdes positivt. Kamraterna från HRP var viktiga för 
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personerna och gav dem trygghet. Det var givande att dela erfarenheter och tankar med andra 

kamrater som befann sig i samma situation. De förstod varandra och stärktes av att träna 

tillsammans. Vidare upplevdes en lägre ensamhet i utmaningarna under hjärtrehabiliteringen 

och personerna klarade av mer än vad de trodde i sin träning (Ellis et al. 2018; Nicolai et al. 

2018; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b; Smith, Banwell & Rakhit 2017; Wieslander 

et al. 2016). Personerna påminde varandra om att uppskatta varje ny dag (Simonÿ et al. 

2015a). 

 

3.2. Upplevelser av hälsa  

Flertalet av studierna visade att personerna upplevde hjärtrehabiliteringen värdefull. 

Hjärtrehabiliteringen upplevdes vara ett första, viktigt steg i återhämtningen. Konkreta 

förbättringar av personernas hälsa och välmående kopplades till hjärtrehabiliteringen. Genom 

deltagandet i HRP upplevdes känslor av trygghet och ett ökat självförtroende. Motion blev en 

del i det nya hälsosamma livet. Personerna upplevde att HRP gav resultat och hjälpte dem att 

uppnå sina mål på ett säkert och tryggt sätt (Ellis et al. 2018; Jokar, Yousefi, Yousefy & 

Sadeghi 2017; Nadarajah et al. 2017; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; Wieslander et 

al. 2016; Yates et al. 2018). Informationen och kunskapen som förmedlades till personerna 

uppskattades specifikt (Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; Wieslander et al. 2016). 

Personerna insåg att kunskaperna från HRP behövde införas i deras liv (Jokar et al. 2017). 

Direkta förbättringar som gjordes i den fysiska hälsan tillskrev Ellis et al. (2018); Jones et al. 

(2019) träningen och/eller kostförändringar vilket upplevdes som motiverande för att undvika 

återfall av sjukdomen. Genom rehabiliteringen rapporterade Nadarajah et al. (2017); Yates et 

al. (2018) att flera personer upplevde sig vara i bättre form efter hjärtrehabiliteringen jämfört 

med innan hjärtinfarkten, men även att personer hade svårt att ta hälsosamma beslut angående 

kosten. 

 

3.3 Copingstrategier  

En utmanande uppgift som upplevdes av personerna efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt var 

att hitta strategier för att hantera faktorer som var utanför deras kontroll (Simonÿ et al. 2015a; 

Smith, Banwell & Rakhit 2017). Känslan av att ha kontroll upplevdes som en nyckelfaktor, 

och flera personer beskrev hur de tog sig an livet med en ny syn. Osäkerhet hanterades med 
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inre styrka och ett positivt tänkande. En öppenhet för förändring i tankesätt och mönster 

bidrog till förståelse och omvärdering av livet. Olika strategier förutom att tänka positivt 

kunde vara att acceptera det som har hänt och försöka göra det bästa av situationen. Inriktning 

på möjligheter istället för hinder, tala med sig själv och sätta ord på saker samt prata bort 

problemen var andra strategier (Hellem & Bruusgaard 2018; Nadarajah et al. 2017; Nicolai et 

al. 2018; Smith, Banwell & Rakhit 2017; Wieslander et al. 2016). 

Återhämtningen bestod inte endast av det fysiska utan också om de existentiella frågorna. 

Andligt sökande och religiös utövning, yoga, djupandning, musik och promenader upplevdes 

som metoder för att hantera situationen. Däremot var inte religiös utövning en copingstrategi 

för alla (Nadarajah et al. 2017). 

Ytterligare en nyckelfaktor som upplevdes av personerna var att ta ett aktivt beslut om att 

fortsätta leva och genomföra rehabiliteringen och nödvändiga livsstilsförändringar. Disciplin 

och viljestyrka upplevdes vara avgörande för denna process såväl som attityd. Det var viktigt 

att ha en positiv syn och övertygelse för att hantera de utmaningar som personerna ställdes 

inför och bibehålla livsstilsförändringarna. Den positiva synen upplevdes påskynda personens 

känslomässiga och psykosociala rehabilitering (Jokar et al. 2017; Nadarajah et al. 2017; 

Nicolai et al. 2018). 

Holder et al. (2015); Jones et al. (2019); Simonÿ et al. (2015b); Wieslander et al. (2016) 

hävdade att personerna upplevde en annorlunda prioritering och satte sig själv i centrum. 

Livsstilsförändringar som genomfördes kunde handla om att sluta röka, ändra sin diet och 

börja motionera. Andra aktiviteter som upplevdes vara en prioritering bestod av att sjunga i 

kör, läsa böcker, lösa korsord eller handarbeta. Även nya fysiska aktiviteter som cykling, 

träna på gym, simning, ridning, yoga och dans infördes i personernas liv.  

Detta bekräftade Hellem och Bruusgaard (2018); Nadarajah et al. (2017) som beskrev hur 

personer genom HRP upplevde nya insikter om att göra något meningsfullt med den tid som 

fanns kvar att leva. Personerna använde hjärtinfarkten som en ursäkt för att undvika relationer 

som inte upplevdes tillräckliga eller att relationerna tog tid från den viktiga 

rehabiliteringsprocessen. Rehabiliteringen underlättades tack vare att personerna hade ett 

arbete att återvända till, vilket upplevdes som en motiverande faktor (Ellis et al. 2018; 

Wieslander et al. 2016). I motsats till detta valde andra personer att gå ned i arbetstid eller 

slutade arbeta helt och prioriterade rehabiliteringsprocessen (Nadarajah et al. 2017; 

Wieslander et al. 2016). 
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3.4 Upplevelser av rädsla  

En rädsla över personens situation och att göra fel under hjärtrehabiliteringen var vanligt 

bland personerna som hade drabbats av en hjärtinfarkt. Oro över framtiden upplevdes och 

rädslan över att drabbas av ännu en hjärtinfarkt. Likaså rädslan över träning som skapade 

hjärtklappning och pulsökning vilket förknippades med ett hot från hjärtat. Flera studier 

uppgav att personerna upplevde osäkerhet under träning. De upplevde en fysisk begränsning 

och ville avbryta träningen på grund av svårigheter att andas. Ovisshet över hur kroppen 

skulle reagera och vad den skulle klara av skapade oro och rädsla över träningen under 

hjärtrehabiliteringen. Personerna upplevde att de inte kunde agera fritt men att de under HRP 

förbättrade förtroendet över vad deras kropp faktiskt klarade av. De lärde sig hantera den 

ökade pulsen samt överkomma rädslan, känna sin kropp och dess signaler tack vare stödet 

från fysioterapeuterna. Därmed upplevdes en trygghet över att ha övervakade träningar av 

fysioterapeuterna (Hellem & Bruusgaard 2018; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; 

Simonÿ et al. 2015b). En person fick kunskap om andningsteknik som utövades när rädslan 

över den ökade pulsen uppstod under träningen (Nicolai et al. 2018). Även oro över att bevara 

den nya livsstilen upplevdes. Personerna ville fortsätta rehabiliteringen och påbörja fas tre i 

HRP eftersom de ville överkomma rädslan och minska risken för ännu en hjärtinfarkt 

(Nadarajah et al. 2017).  

 

Oro och osäkerhet upplevdes över att bli lämnade ensamma och klara sig själva när HRP hade 

avslutats eftersom personerna inte längre skulle vara övervakade hela dygnen (Hellem & 

Bruusgaard 2018; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a). En extra börda var för de som 

levde ensamma och inte hade någon i närheten om något skulle hända, vilket skapade panik. 

Hellem och Bruusgaard (2018) uppgav att personerna upplevde rädsla över att utmana 

kroppen och träna på egen hand samt en oro över hjärtats förmåga. Minsta känning från 

hjärtat förknippades med dödlighet (Simonÿ et al. 2015b). Oro hos familjemedlemmar 

framkom gällande personens tillstånd enligt personerna som hade drabbats av en hjärtinfarkt. 

Även den drabbade upplevde oro över den belastning som skulle läggas på 

familjemedlemmarna under sjukdomstiden (Smith, Banwell & Rakhit 2017).  
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4. Diskussion  
 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt. 

Ett huvudfynd i resultatet visade att socialt stöd från familj och vänner var viktigt och 

värdefullt, likaså stödet från vårdpersonal och kamrater. Personerna kunde fortsätta sin 

rehabilitering tack vare stödet från dessa människor. Hjärtrehabiliteringen upplevdes värdefull 

och gav en ny, positiv syn på livet där personerna fick stöd att hantera vardagen med hjälp av 

olika copingstrategier och viktig kunskap gällande deras situation och hälsa. Detta ledde till 

välmående och hälsosamma livsstilsförändringar där fysisk aktivitet var framträdande i 

resultatet. Däremot framkom i ett fåtal studier att familjen inte fick vara involverad i HRP. 

Det uppkom önskemål om att familjen skulle vara mer delaktig i hjärtrehabiliteringen och 

dess process för att få mer kunskap om personens situation. Rädsla var också ett tydligt tema 

som beskrevs i flertalet artiklar. Personerna upplevde rädsla och osäkerhet gällande fysisk 

aktivitet och över att bo ensam. Fysiska begränsningar upplevdes och pulsökningen 

förknippades med att drabbas av ännu en hjärtinfarkt. Framtiden var ett orosmoment, då de 

inte längre skulle ha kvar stödet från vårdpersonalen och kamraterna efter avslutad 

hjärtrehabilitering. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Stöd i tillvaron 

Ett tydligt resultat i föreliggande litteraturstudie var det viktiga stödet från familj och vänner 

och den trygghet det gav personerna under rehabiliteringen (Ellis et al. 2018; Holder et al. 

2015; Jones et al. 2019; Nadarajah et al. 2017; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; 

Smith, Banwell & Rakhit 2017; Wieslander et al. 2016). I motsvarande studier (Alshahrani, 

Magarey & Kitson 2018; Colella & King-Shier 2018; Eriksson, Asplund & Svedlund 2009; 

Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekairo & Paavilainen 2013a; Tuomisto, Koivula, Åstedt-

Kurki & Helminen 2018) bekräftades familjens viktiga roll och stöd under personernas 

sjukhustid och tiden efter utskrivningen. Personerna upplevde att de inte behövde vara 

ensamma och stärktes av familjemedlemmarna. 
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Ett framträdande resultat var även vårdpersonalens stöd (Ellis et al. 2018; Nadarajah et al. 

2017; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b; Smith, Banwell & Rakhit 

2017; Wieslander et al. 2016; Yates et al. 2018) och stöd från kamraterna i HRP (Ellis et al. 

2018; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b; Smith, Banwell & Rakhit 

2017; Wieslander et al. 2016), som upplevdes både värdefullt, positivt och främjande. Något 

som kan kopplas till detta är Frohmader, Lin och Chaboyer (2018) som belyste 

sjuksköterskornas handledning till personerna som hade genomfört en hjärtrehabilitering och 

hur viktigt detta stöd var till personerna. Sjuksköterskorna upplevdes som omtänksamma, 

tålmodiga och förstående människor. Enligt ovanstående resultat visas sjuksköterskans viktiga 

roll och trygghet genom patientens rehabiliteringsprocess. Det är därför av vikt att framförallt 

sjuksköterskor blir medvetna om patientens upplevelser av rehabilitering för att främja och 

tillgodose patientens behov.  

Lazarus (1999) förklarade att det huvudsakliga villkoret är att en livskris, där personen måste 

handskas med en traumatisk händelse, kan bli en start för något nytt i livet. Personen kan 

utvecklas eller återvända bakåt beroende på hur krisen hanteras.  

Vid en lyckad krishantering och effektiva copingstrategier menade Ericson och Ericson 

(2012) att patienten har accepterat situationen, upplever självkänsla och kraft att koncentrera 

sig på det friska. 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade personernas önskemål gällande 

familjemedlemmars involvering i hjärtrehabiliteringsprocessen (Ellis et al. 2018; Simonÿ et 

al. 2015a). Tidigare forskning (Fridlund 2002) menade att socialt stöd var nödvändigt för att 

bibehålla livsstilsförändringarna. Vidare hävdades att både personen och 

familjemedlemmarna kunde ta del av vårdpersonalens och kamraters information och 

berättelser samt ta lärdom från dessa, vilket ansågs som ett viktigt stöd för framtiden. Detta 

speglar att hänsyn bör tas gällande familjens delaktighet i HRP för att främja personens 

livsstil.  

I resultatet framkom också att behovet av information var viktigt (Nicolai et al. 2018; Simonÿ 

et al. 2015a; Wieslander et al. 2016), vilket bekräftades av Maddocks och Cobbing (2017). 

Däremot beskrev Salminen-Tuomaala et al. (2013a) utifrån familjemedlemmarnas perspektiv 

att situationen hanterades lättare när familjemedlemmarna fick information av sjuksköterskan 

och blev uppdaterade om personens tillstånd. Detta skulle kunna betyda att ju mer kunskap 

och information om personens situation och sjukdom, desto mer kan familjen stötta personen 

att bibehålla en hälsosam livsstil.   
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4.2.2 Värdefull kunskap 

Resultatet belyste att HRP var värdefulla. Även vårdpersonalens förmedling av kunskap och 

information om hjärtrehabiliteringen och livsstilsförändringarna var viktiga för att fullfölja 

rehabiliteringen (Ellis et al. 2018; Jokar et al. 2017; Nadarajah et al. 2017; Nicolai et al. 2018; 

Simonÿ et al. 2015a; Wieslander et al. 2016; Yates et al. 2018). Detta bekräftades av Strandås 

och Bondas (2018); Ögmundsdottir Michelsen et al. (2018); Cartledge, Feldman, Bray, Stub 

och Finn (2018); Peersen et al. (2017). Strandås och Bondas (2018) uppgav att 

sjuksköterskans strategi för att lära ut är viktig, även att uppmuntra och motivera har påverkan 

på personen. Vidare beskrevs också att det är betydelsefullt att bygga upp en relation med 

patienten, där sjuksköterskan ska lyssna, ta patienterna på allvar och se personen bakom 

sjukdomen. Genom denna tillämpning möjliggörs personens fullföljande av rehabiliteringen. 

Resultatet framhävde även att kunskap är något som behövde införas i personernas liv (Jokar 

et al. 2017). Annan forskning uppgav att det ibland upplevs svårt att som sjuksköterska 

motivera patienten till livsstilsförändring, men genom att skapa trygghet och positivitet till 

patienten och ta små steg i rätt riktning kan patienten vara på god väg mot en bättre livsstil. 

Genom att sjuksköterskan visar empati och medkänsla för personen skapas ett bättre 

samarbete mellan patient och sjuksköterska under HRP (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018). 

En insats från sjuksköterskan för att införa kunskap hos patienten kan därför vara att tillämpa 

MI där råd och öppna frågor används för att motivera personen till förändring 

(Folkhälsomyndigheten 2018). MI anses värdefullt och främjar personens egenvård och hälsa 

(Masterson Creber et al. 2016; Stawnychy, Masterson Creber & Riegel 2014). Mot bakgrund 

till ovanstående kan kunskapen göra att patienten motiveras till förändring och med hjälp av 

rätt information och kunskap kan patienten skapa en hälsosammare livsstil. 

4.2.3 Hantering av livet 

Resultatet i föreliggande studie poängterade att det fanns en mängd olika sätt att hantera den 

uppkomna situationen (Hellem & Bruusgaard 2018; Jokar et al. 2017; Nadarajah et al. 2017; 

Nicolai et al. 2018; Smith, Banwell & Rakhit 2017; Wieslander et al. 2016).  

Lazarus (1999) beskrev att copingstrategier innebär att utföra någon sorts ansträngning för att 

hantera en stressfull situation. Detta återkopplas till resultatet (Nicolai et al. 2018; Smith, 

Banwell & Rakhit 2017) där strategier som att acceptera och försöka göra det bästa av 

situationen, söka sig till det andliga, utöva yoga eller lyssna till musik beskrevs.  
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Fysisk aktivitet som copingstrategi var också något som framkom i resultatet (Holder et al. 

2015; Jones et al. 2019; Simonÿ et al. 2015b; Wieslander et al. 2016) vilket förändrade 

situationen till det bättre. Lazarus (1999) förklarade att effektiviteten på varje copingstrategi 

skiftade från person till person. Beroende på situationen, personens inre resurser, sociala 

status och hälsotillstånd hanterade människor situationer på olika sätt. 

Annan forskning (Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen 2013b) beskrev 

copingstrategier ur närståendes perspektiv där copingstrategierna kunde bestå av kognitiva, 

emotionella, sociala, andliga eller fysiska metoder för att hantera och underlätta situationen. 

Däremot uppgav Salminen-Tuomaala et al. (2013b) att det tog några månader för de 

närstående innan sjukdomen accepterades, och inse att det nya livet krävde anpassning. Enligt 

ovanstående är det av vikt att sjuksköterskan ser varje person och dess egna inre och yttre 

resurser för att på bästa sätt stötta personen och dess familjemedlemmar.  

4.2.4 Obehag och trygghet 

I resultatet framkom olika former av oro och rädsla bland personerna. En av rädslorna 

förknippades med fysisk aktivitet och pulsökning där personerna upplevde en oro över att 

drabbas av ännu en hjärtinfarkt (Hellem & Bruusgaard 2018; Nadarajah et al. 2017; Nicolai et 

al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b). Ytterligare forskning av Hoffmann, 

Hellwig, Brandenburg och Spaderna (2018) betonade att fysisk aktivitet med hög intensitet 

hörde ihop med en högre nivå av rädsla. Personer som upplevde rädsla deltog mer sällan i 

pulshöjande träning än de med lägre nivå av rädsla. Hoffman et al. (2018) framhävde också 

att en hög nivå av rädsla för fysisk aktivitet var förknippat med en lägre utbildningsnivå hos 

dessa personer, vilket innefattade gymnasienivå eller lägre. Därutöver upplevdes bristande 

information om deras tillstånd. Därför är det är rimligt att anta att individanpassad 

information är väsentlig för att minska personers rädsla gällande fysisk aktivitet och uppnå en 

god rehabilitering. 

Lazarus (1999) belyste ångest i samband med bland annat livshotande sjukdom. Denna ångest 

är ett uttryck för vår rädsla att dö. Den existentiella bördan påverkas när personen inte vet hur 

döden ser ut eller när den kommer att äga rum. Vidare beskrevs oförmågan att hantera känslor 

på ett lämpligt sätt vilket kan kräva stöd från hälso- och sjukvården.  

Resultatet visade också att personerna upplevde en trygghet när fysioterapeuterna övervakade 

deras fysiska aktivitet och förmedlade kunskap till personerna (Hellem & Bruusgaard 2018; 

Nadarajah et al. 2017; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b). 
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Tidigare forskning av Dahlberg och Segesten (2010) belyste att trygghet var en känslomässig 

förnimmelse där mening och sammanhang upplevdes, och att det fanns ett samband mellan 

trygghet och hälsa. Trygghet kopplades till bland annat förtroendefulla relationer, kunskap 

och kontroll. I 5 kap. § 1 i Hälso och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) uppges bland annat att 

vård ska tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet, även att vårdpersonalen ska 

främja god kontakt till patienten.  

En annan rädsla som påpekades i resultatet utifrån flera studier handlade om rädslan över att 

bli lämnade ensamma när HRP avslutades och inte längre vara övervakade hela dygnen. 

Personerna upplevde därmed en osäkerhet över att klara sig själva (Hellem & Bruusgaard 

2018; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a). Liknande resultat beskrev Eriksson, Asplund 

och Svedlund (2009) där vissa personer upplevde hemkomsten positiv och andra negativ. 

Personer som inte såg några problem alls med situationen hade en positiv upplevelse medan 

andra beskrev att de inte ville vara ensamma hemma. De kände sig osäkra och övergivna i sitt 

eget hem efter att tidigare varit övervakade av vårdpersonal vilket återkopplas till 

föreliggande resultat (Hellem & Bruusgaard 2018; Nicolai et al. 2018; Simonÿ et al. 2015a). 

En känsla av trygghet återkom dock med tiden (Eriksson, Asplund & Svedlund 2009).  

 

4.3 Metoddiskussion 

En beskrivande design ansågs som en styrka i föreliggande litteraturstudie eftersom syftet 

handlade om hur personerna upplevde rehabiliteringen efter hjärtinfarkten (Polit & Beck 

2017). 

Sökningar gjordes i databasen PubMed och Cinahl, vilket upplevdes som en styrka eftersom 

ett mer omfattande urval av artiklar söktes fram och gav möjligen en ytterligare chans att 

finna relevanta artiklar till studien (Polit & Beck 2017). De 12 utvalda artiklarna till resultatet 

var alla kvalitativa. Detta gjorde att studien stärktes eftersom Polit och Beck (2017) förklarade 

att kvalitativa studier är inriktade på att förstå och beskriva människors upplevelser av olika 

fenomen i livet, vilket även syftet i föreliggande litteraturstudie belyste. 

Huvudtemat i resultatet där vårdpersonal ingick ansågs innefatta olika personalkategorier. 

Detta namn valdes av det faktum att de valda artiklarna i föreliggande litteraturstudie beskrev 

olika personalkategorier som ingår i hjärtrehabiliteringen. Sjuksköterskor, fysioterapeuter, 

läkare och kuratorer nämndes i de olika artiklarna där sjuksköterskor och fysioterapeuter hade 

den främsta rollen utifrån de valda artiklarna. Därav valdes ett gemensamt namn på dessa 
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yrkeskategorier. Resultatet ansågs inte påverkats av detta då dessa personalkategorier har en 

viktig roll i personens återhämtningsprocess, speciellt sjuksköterskor och fysioterapeuter. 

Namnet vårdpersonal belyste hela teamet kring patienten vilket också spelade roll i 

personernas sociala stöd.  

Relevansbedömning av artiklar utfördes där 18 artiklar exkluderades. Detta uppfattades som 

en styrka eftersom återstående artiklar var relevanta i förhållande till syftet. Även en 

kvalitetsgranskning utfördes och resulterade i att ingen artikel föll bort. Alla artiklar 

bedömdes ha en god kvalitet vilket ansågs som en styrka i föreliggande litteraturstudie (Polit 

& Beck 2017). 

I urvalsprocessen valdes artikeln av Ellis et al. (2018) till resultatet trots att den beskrev både 

personer med hjärtsjukdom och lungsjukdom som genomfört en rehabilitering. Detta kan 

möjligen ses som en svaghet eftersom den beskrev deras sammanställda upplevelser av 

rehabiliteringen samt att resultatets delar var svår att urskilja vilken sjukdom det hörde till. 

Däremot uppgav artikeln likartade upplevelser som de resterande artiklarna beskrev och 

ansågs därför som en relevant del i resultatet. Det var även en majoritet av personer med 

hjärtsjukdom och artikeln var av god kvalitet. 

Vid analysprocessen hävdades det vara en styrka med två författare som läste artiklarna för att 

sedan diskutera artiklarna och framföra ett strukturerat och genomarbetat resultat, vilket enligt 

Aveyard (2019) ingick i dataanalysen. Noggrann kodningsmetod användes under 

dataanalysen eftersom Polit och Beck (2017) ansåg att kodning var ett passande verktyg. 

De engelska artiklarna lästes och översattes individuellt för att minimera risken för 

feltolkningar. Detta kan tolkas som en svaghet eftersom misstolkningar i översättningen av 

artiklarna kan ha uppstått trots att båda författarna översatte och granskade artiklarna 

individuellt. Polit och Beck (2017) framförde att det var ett hinder att artiklarna var skrivna på 

engelska om det inte är författarnas modersmål. Vid osäkerheter översattes och tolkades 

texten om på nytt och diskuterades innan resultatet sammanställdes. Hänsyn har tagits av båda 

författarna gällande de forskningsetiska överväganden i föreliggande litteraturstudie, vilket 

ses som en styrka (Polit & Beck 2017).  
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4.4 Kliniska implikationer 

Upplevelsen av rehabilitering efter hjärtinfarkt är subjektiv och varierande. Resultatet i 

föreliggande litteraturstudie visade att flera personer upplevde rehabiliteringen positiv tack 

vare stödet från familj, vänner, vårdpersonal och kamrater. Dock fanns ett behov av 

ytterligare personlig information och att familjen skulle vara mer delaktiga i rehabiliteringen. 

Dessa behov och patientens egna copingstrategier är något som sjuksköterskan bör tillgodose 

för att ge varje enskild patient bästa möjliga rehabilitering. Detta leder till att patienten och 

dennes behov och önskemål kan sättas i centrum. Sjuksköterskan bör även ha i åtanke om 

familjens viktiga deltagande i rehabiliteringsprocessen när personen påbörjar ett HRP och på 

så sätt engagera familjen. Genom ett informativt arbete och involvering av familjen kan 

sjuksköterskan främja patientens rehabilitering och livsstilsförändring. 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

I denna litteraturstudie belystes personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt. 

Ytterligare kvalitativ forskning hos personer som genomgått hjärtrehabilitering skulle kunna 

styrka hur sjuksköterskor ska bemöta och hantera den rädsla som uppstår hos personerna vid 

fysisk aktivitet. Förslagsvis kan fördjupad kvalitativ forskning utföras där exempelvis fler 

intervjustudier belyser personers behov av en mer individanpassad hjärtrehabilitering. 

 

4.6 Slutsats  

Resultatet belyste att personers upplevelse av rehabilitering efter hjärtinfarkt ofta var positiv. 

Det sociala stödet som personerna upplevde från vårdpersonal och kamrater, likväl från familj 

och vänner var avgörande. Resultatet påvisade att det fanns varierande copingstrategier för att 

hantera den stressfulla situationen och den rädsla som uppstod, bland annat positivt tänkande, 

acceptans av livet, fysisk aktivitet, promenader och yoga. Förutom rädslan över träningen och 

personens situation och framtid handlade även de negativa upplevelserna om brist på 

personlig information, en önskan om längre rehabilitering och ett utökat deltagande av 

familjen i hjärtrehabiliteringen. Detta är något för sjuksköterskan att arbeta vidare med genom 

att se till individens behov och involvera familjen under ett hjärtrehabiliteringsprogram. 
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månader före intervjuerna ägde rum 

och hade en positiv inställning efter 

detta.  

Semistrukturerade 

fördjupade intervjuer. 

Iterativ och induktiv analys enligt IPA. 

Wieslander, I., Mårtensson, 

J., Fridlund, B. & Svedberg, 

P.  

 

2016, Sverige. 

Womenś 

experiences of how 

their recovery 

process is 

promoted after a 

first myocardial 

infarction: 

Implications for 

cardiac 

rehabilitation 

Utforskande och 

beskrivande 

design, kvalitativ 

ansats.  

Kvinnor från tio sjukhus i södra och 

mellersta Sverige. De 26 deltagarna var 

mellan 45-74 år. Kvinnorna hade 

drabbats av sin första hjärtinfarkt och 

deltog eller deltog inte i 

hjärtrehabiliteringen.  

Intervjuer med öppna frågor, 

hälften via telefon och 

hälften via fysiska möten. 

  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Yates, B.C., Vazquez 

Hernandez, M.L., Rowland, 

S.A., Bainter, D.E., Schulz, 

P. & Hanson, C.K.  

 

2018, USA. 

A Qualitative 

Study of 

Experiences of 

Participants in 

Cardiac 

Rehabilitation 

Beskrivande 

design, kvalitativ 

ansats.  

11 par deltog (patient och partner). Alla 

deltagare hade genomgått en CABG 

operation på ett sjukhus i mellersta 

USA. Både patient och partner hade 

deltagit i hjärtrehabiliteringen. Män och 

kvinnor deltog som avslutat 

hjärtrehabiliteringen efter tre månader. 

Patienterna var mellan 60-70 år. 

 

Fokusgruppintervjuer och 

individuella intervjuer. 

Enkät. 

Innehållsanalys  
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Författare Syfte Resultat 

Ellis, J.M., Whited, M.C., Freeman, 

J.T., Corson, A.T., Jameson, J.P., 

Greenway, S., Sager, D.M., Midgette, 

E.P. & Varju, E.V.  

 

Syftet med denna kvalitativa studie var att intervjua 

patienter i kardiovaskulära- och 

lungrehabiliteringsprogram om deras livsvärden 

och deras engagemang i 

rehabiliteringsprogrammet. 

Deltagarna i studien identifierade en mångfald av livsvärden som styrde deras 

deltagande i rehabiliteringen. Flera av deltagarna hade levt ett fysiskt aktivt liv 

innan sjukdomen och de insåg nu att rehabiliteringen var en möjlighet att återfå 

detta. Livsvärdena och det sociala stödet under rehabilitering motiverade 

deltagarna till att fortsätta att hålla i sin rehabilitering. 

 

Hellem, E. & Bruusgaard, K.A.  Syftet med studien var att undersöka kvinnors 

upplevelse av sin återhämtningsprocess efter en 

hjärtinfarkt och vilken inverkan den hade på 

kroppen fysiskt och psykiskt. 

Deltagarna beskrev känslan av att komma hem från sjukhuset där de var 

uppkopplade dygnet runt, till att komma hem och klara sig själva som gjorde 

dem sårbar, skör och osäker. De beskrev att de var rädda att överanstränga sitt 

hjärta vid fysisk aktivitet och de som bodde själva upplevde en rädsla över att 

drabbas av ännu en hjärtinfarkt. Förklaringar om hur de upplevde 

träningstillfällen tillsammans med fysioterapeuten beskrevs. Resultatet visade 

att tiden mellan utskrivning från sjukhuset och inskrivning i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet måste förkortas för att minska deltagarnas oro 

och för att de ska komma igång med sitt deltagande överhuvudtaget. 

Holder, G.N., Young, W.C., 

Nadarajah, S.R. & Berger, A.M.  

 

Syftet med studien var att undersöka upplevelserna 

av psykosocial återhämtning hos patienter som 

genomgått hjärtrehabilitering. 

Deltagarna beskrev att familj och socialt stöd är viktigt för återhämtningen 

under rehabiliteringsprocessen. En nytillkommen positiv syn på livet kunde 

underlätta rehabiliteringen. 

Jokar, F., Yousefi, H., Yousefy, A. & 

Sadeghi, M.  

 

Syftet med studien var att undersöka 

mekanismerna till beteendeförändringar hos 

patienter som deltar vid ett 

hjärtrehabiliteringscenter. 

Deltagarna upplevde att de hade fått en andra chans och ville genomföra 

förändringar som var nödvändiga. De lärde sig under rehabiliteringen att 

uppskatta sanna värden i livet. Deltagarna insåg att det som de lärde sig under 

rehabiliteringen behövde införas och bli en del av deras liv. 

Jones, L., Williams, S., Bydalek, K., 

Elkins, C. & Fruh, S.  

Syftet med studien var att utforska upplevelser hos 

50 år eller äldre afroamerikanska kvinnor som 

upplevt en hjärtinfarkt under de senaste fem åren. 

Resultatet visade att 6/7 deltagare fortsatte med sin fysiska aktivitet efter 

hjärtinfarkten. Alla deltagare rapporterade en vardaglig kamp med dessa 

livsstilsförändringar, till exempel att sluta röka, motionera trots att tiden inte 

räcker till och hålla en hälsosam kost. Det fanns en generell brist på kunskap 

gällande vilka riskfaktorer och “fel-beteenden” som fanns vid en hjärtinfarkt. 

De hade mer koll på att känna igen symtomen. 

Nadarajah, S.R., Buchholz, S.W., 

Wiegand, D.L. & Berger, A.  

 

Det primära syftet med studien var att undersöka 

upplevelsen av hjärtrehabilitering hos personer 

med en positiv syn på situationen, inkl. undersöka 

hinder och handledare. Det sekundära målet var att 

undersöka hur en positiv syn påverkar 

Deltagarna beskrev hjärtrehabilitering. som positiv. De valde att leva, göra 

livsstilsförändringar och att delta i hjärtrehabiliteringen. Deras positiva 

inställning underlättade till att göra dessa förändringar, även om de mötte 

utmaningar som både var emotionella och handlade om att bibehålla sin nya 

livsstil. 



 

 

 

 

genomförandet av fas två i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet. 

 

Nicolai, J., Müller, N., Noest, S., 

Wilke, S., Schultz, J-H., Gleiẞner, 

C.A., Eich, W. & Bieber, C.  

 

Syftet med studien var att undersöka viktiga 

faktorer till livsstilsförändringar efter en akut 

hjärtinfarkt genom patienters attityder och 

upplevelser med beteendeförändringarna. 

Deltagarna upplevde att disciplin och vilja var avgörande för 

rehabiliteringsprocessen, och det var många faktorer som hade betydelse. 

Sociala, fysiska och psykiska faktorer nämndes. Deltagarna uttryckte också hur 

viktigt det var med information och kunskap om situationen. 

Simonÿ, C.P., Dreyer, P., Pedersen, 

B.D. & Birkelund, R.  

Syftet med studien var att få en djupare förståelse 

för hur patienter som drabbats av en mindre 

hjärtinfarkt upplever sin livssituation efter en 

genomförd hjärtrehabilitering. 

Deltagarna upplevde hjärtinfarkten som skrämmande. De insåg att livet är 

skört. Personerna upplevde att deras fysiska hälsa försämrades och de blev 

tvungna att genomföra stora förändringar i sitt liv. De blev guidade till att finna 

nya och meningsfulla vägar genom sin hjärtrehabilitering. Fysioterapeuten 

lärde dem vad en normal effekt på träning var och hur de skulle tolka sina egna 

kroppssignaler. De fick stöd att organisera sitt liv och upplevde ett nytt fokus 

på livet efter hjärtinfarkten. 

Simonÿ, C.P., Pedersen, B.D., Dreyer, 

P. & Birkelund, R.  

Syftet med studien var att undersöka patienters 

upplevelser av träningsbaserad hjärtrehabilitering. 

Deltagarna fann att fysisk aktivitet var utmanande att komma igång med, men 

också att hjärtrehabiliteringen gav värdefull support. De saknade kunskap om 

hur hjärtat reagerade på fysisk aktivitet och fick då oro och ångest när de kände 

att pulsen ökade. Hjärtrehabilitering hjälpte dem att överkomma denna rädsla. 

Deltagarna upplevde också att det gav mycket att träna i grupp tillsammans 

med andra kamrater. 

Smith, F., Banwell, E. & Rakhit, R.  

 

Syftet med studien var att undersöka patienters 

upplevelser/erfarenheter av en positiv förändring 

efter en hjärtinfarkt. 

Med hjälp av olika copingstrategier tog sig deltagarna an livet efter 

hjärtinfarkten. Personerna beskrev hur de “kontrollerade” sin rehabilitering. De 

var medvetna om att deras agerande och livsstil påverkar deras framtid. 

Personerna uppskattade det sociala stödet och fick perspektiv på vad som var 

viktigt i livet. Vissa beskrev att de blev chockade över hur snabbt de blev 

utskrivna från sjukhuset. Dock uppskattade de flesta ändå den hjälp de fick på 

sjukhuset och stödet från hjärtrehabiliteringen. 

Wieslander, I., Mårtensson, J., 

Fridlund, B. & Svedberg, P.  

 

Syftet med studien var att undersöka främjandet av 

kvinnors återhämtningsprocess efter deras första 

hjärtinfarkt. 

Resultatet visade att regelbunden dialog med sjukvårdspersonalen var viktig. 

Engagemang i aktiviteter krävdes för att underlätta rehabiliteringen. 

Personernas återhämtningsprocess var beroende av en positiv inställning och att 

de hade stöd av familj och vänner. 

Yates, B.C., Vazquez Hernandez, 

M.L., Rowland, S.A., Bainter, D.E., 

Schulz, P. & Hanson, C.K.  

 

Syftet med studien var att undersöka patienters 

(och partners) upplevelser av fas 2 programmen i 

hjärtrehabiliteringen, tre månader efter avslutad 

CR. 

Ett av artikelns huvudteman handlade om personernas fördelar av att vara 

fysisk aktiv. Ett annat tema beskrev vikten av kunskap och information och 

även riktad personlig information. Personerna upplevde ett bra stöd under 

hjärtrehabiliteringen samt att det var betydelsefullt att ha en partner involverad 

(make/make/sambo). 



 

 

 

 


