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Sammanfattning 

Bakgrund 

För att kunna tillfriskna och återhämta sig efter en hjärtinfarkt så bör patienten göra en 

livsstilsförändring. Det är därför är det viktigt att sjuksköterskor får vetskap om, får 

material och resurser för att kunna hjälpa och stärka patienten med dennes 

copingresurser. Denna studie belyser olika delar som enligt patienter anses viktiga att 

förbättra i sjuksköterskans arbete.  

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva patienters erfarenheter efter hjärtinfarkt 

och vad de anser kan förbättras i sjuksköterskans arbete för att främja deras 

återhämtning. Syftet är även att granska de sökta artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Metod 

Examensarbetet har gjorts i form av en deskriptivlitteraturstudie utifrån artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Huvudresultat 

Denna studie visar på vikten av information till patienter och deras närstående för att 

återhämtningen ska bli så lyckad som möjligt. Den belyser även olika delar som enligt 

patienter anses viktiga att förbättra i sjuksköterskans arbete för att främja 

återhämtningen.  

.Slutsats 

Denna studie visar tydligt på vikten av information, att den är tydlig, tillräcklig och 

fortlöpande och anpassas efter tid utifrån varje enskild patient för att återhämtningen 

efter en hjärtinfarkt ska bli så lyckad som möjligt. 

Då rehabiliteringen ofta ligger på patientens och dess anhörigas ansvar så är det också 

viktigt att de görs mer delaktiga och att informationsflöde till anhöriga förbättras. 

Nyckelord 

Hjärtinfarkt, omvårdnad, livskvalitet, rehabilitering, patientinformation. 
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Abstract 

Background 

To be able to convalesce and recover after a heart attack the patient should make a 

lifestyle change. It is therefore important that nurses have knowledge, the materials and 

resources to help and strengthen the patient with his copingresourses. This study 

highlights various elements which the patients are considered essential to improve the 

nurse's work. 

Aim 

The purpose of this study is to describe the experiences of patients after myocardial 

infarction and what they think could be improved by nurses to promote their recovery. 

The aim was also to examine the chosen articles data collection methods. 

Method 

The work has been done in the form of a descriptive literature review based articles 

using qualitative and quantitative approach. 

Main Results 

This study shows the importance of information to patients and their families that the 

recovery will be as successful as possible. It also highlights various elements which the 

patients are considered essential to improve the nurse's work to promote recovery. 

Conclusion 

This study clearly demonstrates the importance of information, that it is direct, 

sufficient and sustained and to time based to each individual patient, so recovery after a 

heart attack can be as successful as possible. 

Rehabilitation is often the patient's and the family's responsibility. That it is why it is 

important that they become more involved and that the information to relatives is 

improved. 

Keyword 

Myocardial infarction, Nursing, Quality of life, Rehabilitation, Patients education. 
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1  

Introduktion 

Hjärtinfarkt är en av de största folksjukdomarna i Sverige och trots framgångsrik 

forskning är det en av de vanligaste dödsorsakerna bland hjärt-kärlsjukdomarna och en 

av de vanligaste orsakerna till för tidig död (1). Dödligheten skiljer sig inte särskilt 

bland kvinnor och män och ungefär lika många kvinnor som män får hjärt- 

kärlsjukdomar (2). Tyvärr har forskningen på kvinnohjärtan åsidosatts då det länge 

ansett att kranskärlssjukdom är ett manligt problem, vilket lett till att kunskapen om 

kvinnors hjärt-kärlsjukdom inte är lika god som männens (3). Kvinnor insjuknar 

ungefär fem till sju år senare än männen, vilket kan förklaras av att östrogenet troligen 

har en skyddande effekt mot ateroskleros hos kvinnor fram till menopaus (2). Ju äldre 

kvinnor blir, desto lägre östrogenhalt får de i blodet, och de närmar sig då gradvis 

männens risk för att bli sjuk i hjärtinfarkt (3).  

Hjärtinfarkt uppkommer av att ett eller flera av hjärtats kranskärl helt eller delvis täppts 

till av förträngningar som uppkommit genom pålagringar i blodkärlen. En annan orsak 

är att ett koagel, en skorpa från ett skadat kärl lossnar, far iväg och täpper till ett av 

hjärtats kranskärl. Dessa flödeshinder bidrar till syrebrist i hjärtmuskeln och kan leda till 

ett livshotande tillstånd (4). Hjärtinfarkt innebär som oftast plötsligt påkommen central 

bröstsmärta, men kan även te sig diffust eller utstrålande i andra omkringliggande 

kroppsdelar. Den kan också medföra besvär som ångest, andnöd och illamående (5). 

Kvinnor anses ofta kunna ha en något annorlunda symtombild än män och de beskriver 

även smärtan av infarkten på annat sätt, vilket olyckligtvis kan leda till förlängd 

väntetid och felaktiga bedömningar (3). Hjärtinfarkt är en livsstilssjukdom och för att 

inte drabbas, tillfriskna och återhämta sig efter en hjärtinfarkt så handlar det till stor del 

om att göra en livsstilsförändring. Överlag har människor blivit mer medvetna om kost 

och motionsvanor vilket minskar riskerna (5-6). En av sjuksköterskans huvuduppgifter 

är att bistå patienterna vid eventuella brister i egenvården. Hjälpen utformas efter 

patienternas individuella hälsoproblem, livssituation och behov beroende på dennes 

egna färdigheter, resurser och möjligheter (6). 

 

1:1 Behandling 

Behandlingen i det akuta skedet går ut på att symtombehandla och vidare hindra 

utvecklingen av pågående symtom för att minska risken för allvarliga komplikationer. 
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Behandlingen går eventuellt vidare med kausal behandling genom kirurgi då det 

tilltäppta kärlet öppnas eller omstruktureras. Efter det mest akuta skedet fortsätter en 

lång rehabilitering och livsstilsförändring för att minimera riskfaktorer för ytterligare 

utveckling av ny hjärtinfarkt eller annan kranskärlssjukdom (7). Zodpey et al. (8) 

påvisar i sin studie att hjärtinfarkt är en livsstilssjukdom och att den till största del 

orsakas av fetma, stress, högt blodtryck, tobaksrökning och höga kolesterolvärden. 

Utöver dessa faktorer är psykisk ohälsa också en stor riskfaktor (9) och utvecklingen av 

dessa riskfaktorer skiljer sig inte åt mellan kvinnor och män (3).  

 

1:2 Sekundärprevention – stöd  

De goda resultaten från sekundärprevention har uppmärksammats de senaste åren (7) 

varför nu socialstyrelsen har upprättat riktlinjer för speciella hjärtprogram (10). 

Öppenvårdsmottagningar runt om i landet har öppnat enheter som hjälper patienter i 

deras återhämtning och rehabilitering (7). Genom en kombination av fysiska, 

psykologiska och sociala åtgärder så involveras flera yrkeskategorier och 

patientföreningar rehabiliteringsteam, vilka bedriver ”Hjärtskolor” (10). De olika 

programmen inriktar sig på rökstopp, diabetesbehandling, kostråd, alkoholreducering, 

blodtycksänkning, kolesterolsänkning, ökad fysisk aktivitet, och försök att påverka den 

psykosociala situationen och livsföringen. Det finns även självhjälps/stödgrupper vilka 

kan vara ett terapeutiskt kontakterbjudande för patienter, där de träffar andra i samma 

situation (7).   

 

1:3 Värdegrund, omvårdnadsmål och syfte   

Värdegrunden omfattar synen på människan i förhållandet mellan hjälparen och 

patienten, vilket även undervisning och vägledning omfattas av. Omvårdnadsarbetets 

mål är att befrämja hälsa och förebygga ohälsa (6). Socialstyrelsens allmänna råd är att 

stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån varje 

enskild individs behov (11). Både undervisning och vägledning i väl komponerade 

metoder är viktigt i patienters och närståendes situation (6).  

 

 

1:4 Vikten av information för god återhämtning 

Den korta vårdtiden ger ofta patienten otillräckligt med tid för att bearbeta den 

traumatiska händelsen under sjukhusvistelsen. Information av personal och närståendes 
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stöd är av stor betydelse för patientens trygghet och återhämtning (11). Det är viktigt att 

patienten snabbt återfår sin fysiska balans och lär sig hantera och förstå psykiska 

reaktioner som kan komma efteråt (12). Personer som drabbats av hjärtinfarkt blir ofta 

reserverade och rädda för att anstränga sig fysiskt på grund av rädslan att framkalla en 

ny. Det leder ofta till negativa effekter på samlivet, då de inte vågar ha sex av rädslan 

för en ny infarkt under ansträngningen (13). Detta kan vara förödande då som Alitok et 

al. (14) skriver att närhet till andra människor är en nödvändig förutsättning för god 

hälsa. Sexualitetens betydelse för hälsa och livskvalitet ökar ständigt vilket också Alitok 

och Yilmaz (15) skriver - att ha ett bra sexliv är de bästa grunderna för att uppnå en god 

livskvalitet, men att det ofta bland patienter och anhöriga finns en stor rädsla för att åter 

drabbas av en hjärtinfarkt. 

Även medicineringen kan hindra sexualiteten. Det kan t.ex. innebära att lusten och 

sexual förmågan avtar av vissa läkemedel och vid användning av läkemedel som ökar 

erektion kan det vara kontraindicerat att behandla symtom vid hjärtinfarkt (14). 

Goodman et al. (16) skriver att egenvård har stor betydelse i rehabiliteringen och för 

kvaliteten i livet efter en hjärtinfarkt. Det är viktigt att patienter och anhöriga får god 

information och vägledning under den processen (12). Att personal arbetar yrkesetiskt 

och professionellt i samtal angående dessa frågor angående sexualliv och sexual 

problematik (14) för att kunna ta vara på de resurser som finns och utveckla sin förmåga 

till egenvård (12). Redan från första ankomsten behöver patienten och anhöriga få god 

och lättförståelig information om vad och varför saker sker. Då de befinner sig i en 

krisfas försvåras informationsintaget och därför behöver informationen upprepas (11). 

För att kunna återhämta sig och för att kunna vara delaktig och ta ansvar för sin egen 

rehabilitering ska patienten i de olika faserna få hjälp att förstärka sina copingresurser, 

vilka underlättar då det för att tillfriskna och återhämta sig efter en hjärtinfarkt till stor 

del handlar om att göra en livsstilsförändring (12).  

Reges et al. (18) visar att det är fler lågutbildade än högutbildade som drabbas. De har 

även kommit fram till att trots att insjuknandet sjunker så är personer med låg 

socioekonomisk status överrepresenterade bland de drabbade.. 

Långsiktiga åtgärder för återhämtning via vårdprogram har stor betydelse för 

sjukskrivningens längd, bestående handikapp och ökad risk för insjuknande och därmed 

stor inverkan på alla ekonomiska komponenter (10) och på samhället i helhet (19). 
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1:5 Omvårdnadsteori 

Sedan 1951 har Dorothea Orem arbetat med att utveckla sin omvårdnadsteori rörande 

egenvård och egenvårdsbrist och 1971 presenterade hon den för första gången. Efter det 

har hon utvecklat teorin, den så kallade generella teorin om egenvårdsbrist och hon 

presenterar även tre mer specifika teorier på en lägre abstraktionsnivå – teorin om 

egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem.  

I sin omvårdnadsteori betonar Orem vikten av egenvård och den betecknas ofta som en 

utvecklingsteori då den lägger stor vikt vid patientens egen förmåga till problemlösning. 

Orem hävdar att människan har möjlighet och förmåga att uppfylla nya egenvårdskrav 

beroende på individens ålder, utveckling och aktuella livssituation.  

Egenvården är målinriktade aktiviteter som människan på eget initiativ utför för sig 

själv utifrån sina egna möjligheter och begränsningar. Råder det obalans mellan 

personens egenvårdskrav och dennes förmåga att handla så har personen ett 

omvårdnadsbehov som bör tillgodoses (20). Beroende på patientens sjukdom och 

livssituation, dennes psykiska, fysiska och sociala välbefinnande kan denne behöva 

hjälp och stöd för att uppnå sin egenvårdskapacitet (21). Ett viktigt mål med 

omvårdnaden är att kompensera för brister i patientens egenvårdskapacitet. Att hjälpa 

patienten tillägna sig kunskaper och färdigheter för att kunna utföra egenvård i den 

förändrade situationen. Det skall hela tiden noga skiljas på egenvårdsbehov- (mål) och 

kraven på handling- (terapeutiska egenvårdskrav). 

Egenvårdshandlingarna kan vara inåtriktade – där patienten nyttjar sina egna resurser 

och kontrollerar sina tankar, känslor och reaktioner för att uppnå en normal-god 

funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande. Egenvårdshandlingarna kan också vara 

utåtriktade och går då ut på att söka kunskap, stöd och kontrollera och ta vara på externa 

resurser för att främja normalfunktion, hälsa och välbefinnande. Orem visar även sex 

olika egenvårdsbehov vid sviktande hälsa, där andra behov läggs fram, såsom att 

uppsöka sjukvård vid sjukdom, vara observant och ta hänsyn till konsekvenser i 

sviktande hälsa, att efterfölja rekommenderad behandling och vara observant på 

negativa effekter och obehag av den, modifiera självbilden och acceptera behov av hjälp 

och lära sig att leva med sjukdomen på ett sätt som främjar fortsatt personlig utveckling 

(20). Detta samtidigt som det hela tiden tas hänsyn till patienternas integritet i det 

främjande vårdarbetet (21). 
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Miljön och den sociala gruppen har stor betydelse för varje individs lärande i 

egenvårdssammanhang, den har stor inverkan på personers värderingar, seder, normer 

och påverkar därmed egenvårdstänkandet och den personliga utvecklingen. Orem 

diskuterar och arbetar hela tiden utifrån fyra begrepp: människa, miljö, hälsa och 

omvårdnad. Hon betraktar människan som en fri aktiv varelse som har både vilja och 

förmåga att utföra handlingar som bidrar till att bevara liv, främja hälsa och 

välbefinnande med grundläggande behov av psykologisk, fysiologisk och social 

karaktär, en varelse där kropp och själ utgör en helhet och inte två separata delar.  

Hälsa betecknas enligt Orem som ett personligt tillstånd som kännetecknas av friskhet 

och helhet i mänskliga strukturer av fysisk och psykisk funktionsförmåga och 

betydelsen av att utveckla goda vanor och handlingsmönster som främjar hälsa och 

förändra de handlingsmönster som försämrar. 

Begreppet välbefinnande används i förklaringen av en individs upplevelse av sina 

existentiella villkor och hänger samman med en människas egen upplevelse av sin 

situation. Välbefinnande karakteriseras enligt Orem av upplevelsen av tillfredsställelse, 

harmoni, glädjeämnen och personlighet (20).   

 

1:6 Livskvalitet  

Enligt Willman (22) är livskvalitet ett överordnat begrepp av hälsa. Författaren 

beskriver att dålig hälsa kan upplevas bättre med god livskvalitet och hälsan kan på 

samma sätt uppfattas sämre med dålig livskvalitet.  

För att uppnå en känsla av god livskvalitet krävs många olika delar t ex. psykisk, fysisk, 

emotionell, social och andlig stimulans. Livskvaliteten kan ofta påverkas utifrån livsstil 

(11). Resultat av rehabilitering och upplevelse av ökad livskvalitet efter hjärtinfarkt 

skiljer sig åt mellan kvinnor och män och visar att de har olika behov i sin återhämtning 

(23). 

 

1:7 Återhämtning / Rehabilitering 

Återhämning/rehabilitering innebär att en patient återförs till den psykiska, fysiska och 

sociala situation den befann sig i innan den drabbades av t ex. sjukdom som gjorde att 

dessa förmågor försämrades. Det skall motverka ytterligare utveckling eller försämring 

av skadan vilket man gör utifrån varje enskild patients behov genom bland annat 

livsstilsförändringar, mediciner och kirurgiska ingrepp (10).  
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1:8 Livsstil 

Livsstil är ett beteendemönster som var och en väljer, skapar sig inom en given ram 

utifrån olika förutsättningar och förmågor och som varar för en längre tid. Valet av 

livsstil beror på en persons egna värderingar och mål, men även vilken valmöjlighet 

personen tillåts i och med samhället och omgivningens ramvillkor som av t.ex 

socioekonomi, geografisk, kulturell och politisk karaktär (24). 

Stora studier vittnar om tydliga samband mellan livsstil och risk för att drabbas av eller 

återinsjukna i hjärt-kärlsjukdom (25).  

 

1:9 Att ändra livsstil för god återhämtning 

I krisen är det viktigt att patienten accepterar sin diagnos för att kunna ta vara på de 

resurser som finns och utveckla sin förmåga till egenvård (12). Det har även stor 

betydelse att det finns fungerande vårdkedjor som hjälper patienten att mobilisera sig 

och återhämta sig. Koertge (23) skriver att kvinnor mer sällan deltar i hjärt-

kärlrehabilitering och att de avbryter den i större utsträckning än män, detta trots att 

exempel av sådana behandlingsmetoder vittnar om framgång.  Det är viktigt att 

vårdpersonal finns till hands för patienter under integrationsprocessen, för att stötta 

patienten genom känslor av obehag, hinder och rädslor (26). Helle´nius (25) skriver att 

både primär- och sekundärstudier visat att förbättrade matvanor minskat risken för 

insjuknande vilket visar på vikten av kostrådgivning och kostomläggning i 

livsstilsförändringen. Detta tillsammans med ökad fysisk aktivitet, stresshantering och 

blodtryckssänkning är viktiga komponenter i sjukdomspreventionen. 

 

1:10 Depression 

Depression är ett tillstånd som kan liknas vid ledsenhet och sorg, men en depression ger 

en mer påtaglig förändring av personens tillstånd, tillgång till sig själv och oförmåga att 

fungera (27). Att drabbas av sjukdom och förlora en del av sin tidigare funktion eller få 

den förändrad och inte längre ha självständighet och kontroll upplevs ofta väldigt 

förödmjukande och kränkande (24). Vid hjärtinfarkt försämras många funktioner och 

det uppstår tvivel på den egna kroppsförmågan (27). Kvinnor har visat sig vara mer 

deprimerade, utmattade och ångestfyllda efter hjärtinfarkt (23) vilket gör det ännu 

viktigare att uppmuntra kvinnor och stödja dem i sin fysiska och psykiska återhämtning 
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(28). Flera undersökningar visar att patienter har svårt att påbörja, fullfölja och 

tillgodogöra sig hjärtrehabilitering och genomföra livsstilsförändringar (27).  Likaså kan 

följsamheten i föreskriven behandling och förebyggande av riskfaktorer ifrågasättas 

(29) vilket försämrar prognosen för hjärtsjukdom (27).   

 

1:11 Coping 

Coping är den förmåga, kraft och ansträngning en individ tar till för att bemöta, hantera 

och genomgå svårigheter och problem som uppstår i livet (30). Påfrestningarna kan vara 

externa och/eller interna (11). 

Coping är en dynamisk kontinuerlig process som pågår ända från barnaåren och är som 

högst i vuxen ålder och sedan avtar succesivt med åldern (6). Det är aktiva eller passiva 

metoder personen använder sig av för att undvika, hantera, genomgå och klara av 

problemen (30). Man skiljer mellan problemfokuserade eller känslomässigt fokuserade 

copingstrategier (11) och effektiva eller ineffektiva strategier (6). Känslomässiga-

emotionellt orienterad- och problemorienterad coping är strategier som används för att 

lösa problemet eller lära sig handskas med en situation (31). Valet av copingstrategi 

påverkar patientens förhållningssätt och kan därmed vara avgörande för återhämtningen 

i helhet (6).  

 

1:12 

Problemformulering 

En faktor som är av stor betydelse för att kunna tillfriskna, återhämta sig efter 

hjärtinfarkt är att kunna vara delaktig och ta ansvar för sin egen rehabilitering. Det är 

viktigt att patienten får god och tillräcklig information och bra stöd i sin egenvård och 

egenvårdsbrister. Detta är sjuksköterskans huvuduppgifter i rehabiliteringen, varför det 

är av stor vikt att sjuksköterskor får vetskap om patienternas egna upplevelser av livet 

efter en hjärtinfarkt.  

 

1:13 

Syfte 

Att beskriva patienters erfarenheter efter hjärtinfarkt och vad de anser kan förbättras i 

sjusköterskans arbete för att främja deras återhämtning. 

Att granska vilka datainsamlingsmetoder som har använts i de utvalda artiklarna.  
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1:14 

Frågeställning  

1) Hur beskriver patienter sina erfarenheter efter att ha genomgått en hjärtinfarkt? 

2) Vad kan enligt patienterna förbättras i sjuksköterskans arbete för att främja    

patienternas återhämtning efter hjärtinfarkt? 

3) Vika datainsamlingsmetoder beskrivs i de valda artiklarna? 

 

2 

Metod  

2:1 Design  

Studien har gjorts i form av en beskrivande litteraturstudie.  

 

2:2 Urvalskriterier 

Urvalskriterier för artiklarna var att de skulle vara tillgängliga i fulltextformat, 

publicerade mellan år 2005-2015 och de skulle vara skrivna på engelska eller svenska. 

De artiklar som presenteras i resultatet är både av kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Ingen begränsning gjordes till kön, både kvinnor och män är representerade. Vikt lades 

på att titel och syfte överensstämde med valt ämnesområde och att de var relevanta 

utifrån litteraturstudiens frågeställningar och syfte. Författarna ansåg att några 

geografiska begränsningar inte behövdes göras i studien.  

 

2:3 Databaser / Sökord/ Sökstrategier 

Databassökningen utgick ifrån MeSH-termen Myocardial infarction. I sökningarna i 

PubMed användes också nursing som MeSH-term. För att hitta artiklar som passade 

syfte och frågeställning parades denna ihop med en så kallad booelsk operator, AND, 

detta för att begränsa och smalna av sökningarna så de passade mot syfte (32). 

De sökord som användes ihop med MeSH-termen Myocardial infarction var nursing 

AND rehabilitation, nursing AND quality of life och nursing (MeSH). 

Ufall från detta ses i tabell 1. 
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Tabell 1: Utfall av sökningar 

Sökord  Databas Utfall Använda artiklar 

Myocardial 

infarction AND 

nursing AND 

rehabilitation 

PubMed 164 10 

Myocardial 

infarction AND 

nursing AND 

rehabilitation 

Cinahl 210 1 

Myocardial 

infarction AND 

nursing AND 

quality of life 

Cinahl 70 2 

 

Totalt                            

  

444 
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2:4  Exklusion av artiklar 

Artiklar gjorda på litteraturstudier exkluderades.  

 

2:5 Dataanalys 

Granskning av alla artiklar skedde via en urvalsprocess riktat mot syfte och 

frågeställning, urvalskriterier och exklusionskriterier. Författarna har sedan systematiskt 

bearbetat artiklarna. I ett första steg granskades titlarna. 78 av dem valdes ut och i dem 

läste sedan författarna noga var och en abstraktet i funna träffar. Utifrån dessa valdes 

48st artiklar ut och dessa artiklar lästes i sin helhet av båda författarna. 13st ut av dessa 

svarade på syftet och var relevanta till frågeställningen och ingår i uppsatsen. Varje 

artikel numrerades och det gjordes en sammanställning av varje enskild artikel utifrån 

dess resultat. Efter att ha sammanställt artiklarna jämfördes de med varandra och 

författarna identifierade tydliga sammanhang i texterna vilka sammanställdes till 

materialet i nedanstående resultat. Varje utvald artikel har sedan detaljerat presenterats i 
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två tabeller. Se bilaga 1 & 2.  

 

2:6 Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande litteraturstudie har endast studier med tillstånd från en etisk kommitté 

eller studier som man kan läsa sig till har genomgått noggranna etiska överväganden 

ingått. Författarna har hållit sig objektiva till resultatet och har heller inte förvrängt eller 

plagierat resultat för att ur ett etiskt perspektiv styrka litteraturstudiens trovärdighet 

(32). 

 

3 

Resultat 

3:1 Information 

Rehab/Kunskap   

Vid en uppföljning 10 veckor efter hjärtinfarkten är det tydligt att patienter som påbörjat 

hjärtrehabilitering visar högre kunskap angående sjukdomen och dess komplikationer än 

de som inte deltar i någon form av rehabilitering. Att delta i ett rehabiliteringsprogram 

ger ökad kunskap och bättre välmående (35-37) men det är ändå inte alla som deltar. 

Det som kan ses är att män i högre utsträckning än kvinnor visar intresse för att delta. 

De med högre utbildning och en anställning visade sig också mer positiv till denna del i 

rehabiliteringen. Av de som inte ville delta angav 41% ett bristande intresse som 

anledning. Andra faktorer som gjorde att patienter inte ville delta var att de inte hade 

tid/jobbade 15%, problem med transport 11%, fysiska hinder 8% och 8% saknade tilltro 

till programmet (38).  

Ökad kunskap påverkade också patienternas förmåga till beteende och attitydförändring 

angående riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt (35). De patienter som var nöjda 

med sin behandling skattar sitt välmående högre än de som inte var nöjda (36). Det 

fanns en önskan om att få delta i hjärtrehabiliterings grupperna hos patienterna (39).   

De patienter som hade tillgång till sköterska på telefon eller mottagning för rådfrågning 

tyckte att det hade en positiv inverkan på sin förmåga att hantera sin situation (37).  

Det finns en tydlig koppling mellan erhållen information och förmågan att använda sina 

copingresurser för att få en god egenvård. Ju mer information en patient mottagit och 

förstått desto mer nöjd var denne med sin sjukvårdsupplevelse generellt. Studien visar 

också att yngre patienter uppger att de fått mer information än vad de äldre patienterna 

upplever att de fått (40).   
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Det var också viktigt att den som gav ut informationen hade rätt kompetens. Något 

många patienter ansågs som positivt var att få träffa andra i hjärtrehabiliteringsgrupper 

där de kunde dela erfarenheter och jämföra sig med varandra. Detta fick dem att känna 

samvaro och att de inte var själva i sin situation (37).    

Mycket visar på att oro bygger på för lite information om själva sjukdomen och 

okunskap angående fysik aktivitet (41). Kvinnor tycker det var bra med 

rehabiliteringsgrupp med bara kvinnor där de hade möjlighet att tala om specifika 

kvinnoproblem relaterade till sjukdomen (41-42). Personer som deltog i studier uppgav 

att det var viktigt att informationen upprepades både skriftligt och muntligt för att 

försäkra sig om att den uppfattats rätt. Många av patienterna insåg inte förrän de var 

hemma att de fanns brister i informationen som de tagit del av och de insåg också att det 

var först när de var hemma som funderingar kring vardagen kom upp (41).   

 

3:2  Social status och levnadsvanor, skillnader mellan män och kvinnor   

Bergman et al. visar att singlar skattade sitt välbefinnande högst i början av studien men 

att det redan efter 6 månader hade förändrats och att de som då skattade sitt välmående 

högst var de som levde i partnerskap vilket de även fortsättningsvis gjorde under 

resterande tid av studien. Kvinnor behövde stöd från familj och vänner i mycket större 

utsträckning än männen och samma studie visar även att män alltid skattade sitt 

välbefinnande högre än kvinnor upp till 2 år efter sin infarkt.  Undersökningarna visade 

inte på några signifikanta skillnader vad de gäller välmående relaterat till alkoholvanor. 

Däremot var det en signifikant skillnad mellan de som rökte och de som inte rökte. Icke 

rökare skattade sitt välmående högre under hela studien (36).   

Mäns problem med att ändra livsstilsvanor gällde främst alkohol och rökning, detta 

ansågs kopplat till socialt umgänge, vilket var svårt att förändra (41). Kvinnor tyckte att 

problemet med att ändra livstillsvanor var relaterade till vardagen och familjen. Det var 

oftast de som skötte hem och familj och det skulle ju fungera trots sjukdomen. Det 

skulle t.ex. vara mat som alla ville äta och när fanns det tid för träning? (41-42).   

 

3:3 Partners och relationer   

Det är vanligt att anhöriga blir allt för överbeskyddande på grund av oro, oftast till följd 

av okunskap. Detta leder till spänningar i förhållandet och skapar onödiga konflikter. ”I 

mean if you know a lot of the in´s and out´s of things then it makes it easier” (39,44). 

För att få till en fungerande relation efter hemgång så önskar sig partnerna mer 
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information och delaktighet i hjärtrehabiliteringen. Efter utskrivning fanns också 

önskemål om någon slags hjälptelefon till anhöriga. De flesta medger att de var väldigt 

naiva i början och de var inte förrän de kom hem som frågorna om vardagen började 

uppstå, vad klarar deras partner och vad ska de undvika? Många betonar att det kändes 

som om de var ensamma när de kom hem. Att känna någon eller få kontakt med andra 

som också hade en anhörig som haft hjärtinfarkt hjälpte i känslan av ensamhet (39,41). 

När de anhöriga fick information så blev det så mycket på en gång att de inte tog in allt 

och blev skrämda. Önskemål om mindre information men vid fler tillfällen fanns med i 

studien och på så vis kanske det också skulle finnas tillfälle att individ anpassa 

informationen efter kön, ålder och levnadssituation. Många upplevde en känsla av att de 

också var sjuka trots att det egentligen var deras partners som fysiskt var drabbade av 

sjukdomen. Många av de anhöriga hade en känsla av att vara utestängda från sin partner 

och dennes vardag, tankar och situation (39).    

I många fall upplever partnern att patienten inte vill oroa dem och att de därför 

undanhåller hur de egentligen mår (39). Detta leder till misstänksamhet vilket påverkar 

deras relation negativt Hildingh et al. (37) visar på att när familjen inte hade förståelse 

för den drabbades orkeslöshet och trötthet så kände de sig oförstådda och som en börda 

för de övriga.  

 

3:4 Sex och samliv   

Sexlivet anses vara en av de viktigaste bidragande delarna till välmående och samliv 

hos både patienter och partners. Hela 90% av patienterna och 89% av partnerna har varit 

sexuellt aktiva det senaste året (43). Trots detta är informationen knapphändig och 1 

månad efter hjärtinfarkt angav endast 30% av patienterna och 21% av deras partners att 

de fått information angående problem rörande sex och samlevnad som till exempel 

svårigheter, komplikationer, säkerhet och risker. Efter ett år efter insjuknandet hade 

41% av patienterna och 31% av partnerna fått information angående sex. Mer än hälften 

anser sig alltså inte fått någon information alls om detta. Mindre än hälften (45%) av 

partnerna svarade rätt på när de är okej att återuppta sex efter en hjärtinfarkt vilket visar 

på bristande kunskap. Vid uppföljningen ett år efter insjuknandet visste bara 81% av 

patienterna och 77% av partnerna att vissa mediciner mot högt blodtryck, ångest och 

depression kan påverka sexlivet (43). Condon och McCarthy (44) har jämfört 

informationen angående sex och samlevnad efter hjärtinfarkt som getts till patienter 
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mellan åren 1994 och 2009 och undersökningen visar att sjuksköterskorna har blivit 

bättre på att informera och att informationen har blivit mer medicinsk.  

 

3:5 Depression    

I sin studie visar Niakan et al. (45) omfattningen av depression efter hjärtinfarkt. 43,2% 

av deltagarna hade vis bas-line i deras studie milda symptom på depression vilket efter 

30 dagar efter insjuknandet hade ökat till 51,5% och symptomen var nu också tydligare. 

 Kvinnor som deltog i en studie av Steinke et al. (46) menade att nedstämdhet berodde 

på okunskap både vad det gällde symptom och sjukdom. De kände sig ofta otillräckliga 

(47) då de ville finnas där för familjen och vara navet i hjulet liksom de alltid tidigare 

varit samtidigt som de var helt utmattade. De hade mycket svårt att ta upp besväret 

av sin trötthet och sin oro med familjen då de inte ville göra dem oroliga och hade 

väldigt svårt att prioritera den egna hälsan (40). 

 

3:6 

Kvalitetsgranskning utifrån metodologiska aspekten datainsamlings metoder. 

I denna litteraturstudie inkluderades 13 vetenskapliga artiklar varav 4 stycken med 

kvalitativ ansats (37,39,41,44) och 8 stycken med kvantitativ ansats (35,36,38,40, 

43,45,46,47) Det används också en artikel med mixed metod (42) vilket innebär att det 

finns både en kvalitativ del och en kvantitativ del.  

I de kvalitativa studierna användes semistrukturerad intervjuguide (41,42,44) detta 

innebär att forskaren har en lista med ämnen som denne skall täcka snarare än att de är 

specifika frågor. En av artiklarna (39) använde sig av fokusgrupp som innebär att en 

viss grupp skall svara på frågor om ett visst ämne (33).  

I de kvantitativa studierna användes frågeformulär där patienterna skattade sin kunskap, 

sina känslor och sitt mående. De förekom både i numerisk skala och med 

svarsalternativen: ja, nej och vet ej. 

 

4 

Diskussion 

4:1 Huvudresultat 

Resultatet visar att hjärtrehabilitering eller deltagande i någon annan slags rehabilitering 

efter en hjärtinfarkt förbättrar återhämtningen avsevärt. Patienter som deltar i någon 

form av rehabiliteringsprogram upplever ofta ett bättre välmående än patienter som valt 
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att inte delta. Programmen bidrar till att patienterna får mer information och bättre 

kunskap om sjukdomen vilket påverkar patientens förmåga till livsstilsförändringar som 

främjar hälsa för att förhindra sjukdom. Dessa patienter är ofta mer nöjda med den 

sammantagna sjukvårdsupplevelsen och de skattar sitt välmående högre. Om patienter 

får bra information har de större förmåga att använda sig av sina befintliga 

copingresurser. Det är dock av största vikt att informationen anpassas utifrån varje 

individs behov, att den upprepas över tid och att den ges av kunnig personal.  

Sex är en viktig beståndsdel i det totala välmående och det är väldigt viktigt att personal 

vågar ge sådan slags information och att patienter får bli medveten om sjukdomens 

inverkan på området. Informationen i ämnet blir ofta knapphändig men har trots allt 

blivit bättre på senare tid.  

Upplevelsen av välmående och livskvalitet skiljer sig ofta mellan kvinnor och män. 

Kvinnor upplever oftast sämre välmående och har också mer speciella behov. De har 

oftast svårare att göra de livsstilsförändringar som behövs och de är i större behov av 

stöd från nära och kära. De har svårt att visa att de inte kan prestera eller fungera som 

innan sjukdomen då de inte vill göra anhöriga oroliga, vilket blir en av de bidragande 

orsakerna till svårigheten med att ändra livsstilsvana.  

Studien visar att många blir deprimerade efter en hjärtinfarkt och att depressionen även 

ökar vart efter tiden efter sjukdomen går. Detta oftast på grund av att man över tid stöter 

på fler och fler hinder, upplever svårigheter och ser bortfall av sina förmågor och att 

man inte förmår som tidigare. 

 

4:2 Resultatdiskussion  

För att återhämta sig efter hjärtinfarkt krävs det många olika åtgärder (6). Orem betonar 

i sin teori vikten av egenvård då man lägger stor vikt vid patientens egen förmåga i 

problemlösningen. En av de allra främsta åtgärderna handlar om att göra en 

livsstilsförändring och människor har genom åren blivit mer medvetna och noga med 

levnads- kost och motionsvanor (5) För att kunna hjälpa patienter krävs det att 

sjuksköterskor får vetskap om patienters situation och resurser. Men minst lika viktigt är 

att sjuksköterskorna ger patienter information, material och resurser för att främja 

patientens återhämtning, vara delaktig, ta ansvar och stärka sina copingresurser i så stor 

utsträckning som möjligt (6). Orem visar på att var och ens egna förmåga utifrån sina 

egna begränsningar och möjligheter, ålder, utveckling och situation har alla möjlighet 

att uppfylla egenvårdskrav och att få anpassad hjälp där det brister (20). Denna 
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litteraturstudie visar att information har en avgörande betydelse i patienters 

återhämtning efter hjärtinfarkt och visar att det är av största vikt att informationen ges 

på rätt sätt, vid rätt tid av rätt person (15,37). Att delta i rehabiliteringsprogram ger ökad 

kunskap för situationen efter sjukdomen (35-37) men Mc Kee et al. (38) visar att det 

trots detta är många patienter som inte vill delta av olika orsaker. Forskning som gjorts 

visar att delaktighet ökar kunskapen och med den kan man påverka och öka 

livskvaliteten (35-37,39) vilket Orem visade tidigt. Hon menade att omvårdnadens mål 

är att hjälpa patienten tillägna sig kunskaper och färdigheter för att kunna utföra 

egenvård i sin nya situation. Hon beskriver också att egenvårdshandlingarna kan vara 

inåt- eller utåtriktade och att den sociala miljön har stor betydelse (20) vilket många 

patienter i studierna också vittnar om. Genom att stärka sina copingresurser med hjälp 

av kunskapen visar Alitok och Yilmaz (15) att egenvården förbättras och den totala 

sjukdomsupplevelsen blir mer positiv. Görs dessutom partner eller familjemedlemmar 

delaktiga finns ytterligare en vinning då de lättare förstår den drabbades situation, 

svårigheter och man minskar därmed mycket av frustration och oro (37,39). Studien 

som Kristofferzon et al. (41) gjort visar i hög grad på att oro och rädsla till stor del 

uppkommer på grund av bristande information och att denna oro eskalerar efter tid då 

fler och fler hinder eller problem uppstår (36). Patienter har en lagstadgad rätt att få all 

information som rör dennes sjukdom och situation (14) men Brännström et al. (43) visar 

att personal ofta har svårt att delge patienter viss känslig information och att därmed 

information angående sex och samliv efter sjukdomen blir knapphändig, trots att det är 

en av de viktig del för det totala välbefinnandet. Orem beskrev tidigt att man i hela 

vårdkedjan skall ta hänsyn till patientens integritet och här är ett strålande exempel på 

vart vi människor har den oskrivna gränsen.  

Condon och McCarthy (44) visar dock på en förbättring och menar att information av 

det slaget framöver kommer bli bättre.  

Bergman et al. (36) beskriver en skillnad i upplevelsen och välbefinnandet över tid och 

visar att ålder, kön och civilstånd har inverkan på resultatet (15) och Kristofferzon et al. 

(41) visar skillnader mellan kvinnor och män i förmåga att göra de livsstilsförändringar 

som krävs. I Orem teori framhävs det ofta att varje människa är en egen individ och att 

hänsyn skall tas till var och en av dem.  

Många studier visar på att hjärtinfarkt ofta leder till depression hos de drabbade. Ofta 

kan det vara en följd av oro, ångest och rädsla (40,46) och att en del av ens jag är så 

sargat på grund av förluster av kroppsfunktioner efter sjukdomen (48). En individs 
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upplevelse av existentiellt välbefinnande hänger samman med en människas egna 

värderingar (49). Att acceptera situationen och modifiera självbilden är förutsättningen 

för att kunna återfå välbefinnande, att eftersträva normalfunktion och främja fortsatt 

personlig utveckling (20) vilket också framgår av de flesta patienters upplevelser i 

ovanstående studier.  

 

 

4:3 Diskussion utifrån metodologiska aspekten datainsamlingsmetoder. 

I denna studie ingår fyra artiklar med kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsens fokus 

ligger på att skapa mening och förståelse och tolka människans subjektiva upplevelse av 

omvärlden. Urvalsmetoden påverkar studiens utformning och bör därför redovisas 

noggrant. En av kvalitativa forskningsansatsens svagheter är att deltagarna i forskningen 

tydligt kan känna sig som forskningsverktyg vid informationsinsamling och uppleva 

detta som negativt. Beroende på hur intervjuerna görs d.v.s. ansikte mot ansikte, via 

telefon eller i grupp kan påverka hur utförliga svaren blir. Vart intervjun görs, i hemmet 

eller på arbetsplatsen har stor betydelse för svaren då det ofta påverkar hur avslappnad 

och öppen den som intervjuas är i situationen (33).  

De kvalitativa studierna ger tyngd i vårt resultat då patienter med egna ord kunnat 

beskriva sin situation. 

I vår studie ingår åtta artiklar med kvantitativ ansats vilket innebär att resultat insamlas i 

numerisk form, de kvantifieras, statistiskt analyseras och sammanställs (33). Förenklat 

kan det förklaras att kvantitativ forskning ger resultat, sifferdata, från ex. enkäter i 

konkret angiven sifferform, vilka trovärdigheten, signifikansen, i mäts med 

dataanalysmetoder. Kvantitativ forskning kan vara deskriptiv då undersökningen 

beskriver en viss population vid ett visst tillfälle eller så kan den vara explanativ då 

orsak-samband i angivet ämne studeras. Denna forskningsmetod blandat med kvalitativ 

forskning ger gott resultat och en bred bild i resultatet utifrån vårt syfte.  

Mixedmetod som använts i en artikel (42) är en metod där författarna använt sig av både 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Metodens fördel är att kunna studera både 

numeriska och beskrivande resultat för att få en så bred och rättvis beskrivning i ämnet 

som möjligt (33). 

 Svagheter med kvantitativ data är att svaren kan bli missvisande, konfidentiensgraden i 

tillförlitligheten sjunker och slumpfelen ökar om urvalsstorleken eller populationen inte 

är normalfördelade. Om svarsfrekvensen är låg och beroende på vilken 
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undersökningsmetod som används så kan resultaten variera. Beroende på hur storleken 

på urvalet anpassas kan precisionen i svaren styras, vilket även kan ses som en styrka i 

data (33).  

 

4:4 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie syftar på att sjuksköterskor skall få en förståelse för patienters 

behov i främjandet av återhämtning efter hjärtinfarkt. Författarna kan se nyttan av 

studien då de båda har lång erfarenhet inom vården och har träffat ett flertal patienter av 

båda könen i denna situation. 

Studien baseras på forskningsresultat som publicerats från år 2005 fram tills nu och 

författarna tycker att artiklarna väl beskrev vad patienter anser att sjuksköterskor bör bli 

bättre på och hur de bör gå till väga tillsammans i rehabiliteringen. Artiklarna som 

använts i resultatet har beskrivit olika för patienter viktiga delar för att få en god 

återhämtning och visat på vikten av tillräcklig och rätt information mellan 

sjuksköterskor och patienter. 

Att det använts sig av både kvantitativa och kvalitativa artiklar förstärker beskrivningen 

av problemet och att författarna valt att inte begränsa sig utan använt sig av artiklar från 

hela världen gör det tydligt att samma behov och samma skillnader finns hos alla 

människor vart vi än kommer ifrån och vart vi än befinner oss vilket kan ses som en 

styrka i resultatet.  

Att göra studien i litteraturform  innebär att kritiskt granska litteratur och artiklar med 

kvantitativ och kvalitativ ansats. (32). En beskrivande studie skall beskriva, observera 

och dokumentera faktorer i situationen (33). Den skall ha lika hög kvalitet angående 

trovärdighet och noggrannhet som källorna som använts (34). 

Detta ser författarna som ett bra val då det finns mycket forskat och skrivet inom 

området och när tiden är för knapp för att göra ett bra resultat med andra 

undersökningsformer.  

Det ges en bred och rättvis bild av situationen. Med artiklar som är publicerade ända 

fram till dags dato är använda så anser författarna också att forskningsresultaten är 

rättvisa utifrån dagens sjukdomsbild. Att författarna valt att studera både män och 

kvinnors situation gör inte resultatet förvrängt på något vis, utan vid skillnader mellan 

könen har det betonats. 
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Det är svårt att begränsa sig i syfte och frågeställning vid studier i ett sådant komplext 

ämne som detta. Ju längre uppsatsarbetet framskrider desto fler delar väcker nyfikenhet 

och som författarna skulle vilja vill veta mer om. 

 

4:5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Denna litteraturstudie ska ge sjuksköterskor större förståelse för betydelsen av alla olika 

delar som en patient behöver och gagnas av i sin rehabilitering för att uppnå en 

förbättrad livskvalitet efter hjärtinfarkt. Den skall även kunna ge patienter en förståelse 

för sjukdomen, dess komplikationer och behovet av att göra en förändring för att kunna 

rehabilitera sig och återfå en god livskvalitet efter sjukdomen. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskor får vetskap om och material och resurser för att kunna främja drabbades 

rehabilitering och kunna göra ett så gott och effektivt arbete som möjligt både för 

patienter, närstående och för samhället i stort. 

 

4:6 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna ser i sitt resultat behov av ytterligare forskning inom området. Främst i de 

delar som rör patienters psykiska och fysiska ohälsa efter hjärtinfarkt. Ytterligare 

forskning gällande effekter av sekundärprevention och uppföljning för att förbättra 

patienters situation och hälsa efter hjärtinfarkt. Vad författarna också skulle velat 

studera och fördjupa sig mer i är kvinnor och mäns specifika skillnader i 

sjukdomsförloppet. Att studera bilden av sjukdomsupplevelsen överhuvudtaget då de 

skiljer sig åt en hel del redan från symtom och ända fram till upplevelsen flera månader 

efter återhämtningen som denna studie tydligt visar.  

 

4:7 Slutsats 

De senaste årens forskning har lett till att hjärtinfarkterna minskat och dödligheten 

halverats. Trots detta är hjärtinfarkt fortfarande en av de vanligaste orsakerna till för 

tidig död. Sjukdomen kostar alla berörda parter stora mängder tid och pengar.  

Att drabbas av hjärtinfarkt är väldigt påfrestande och omtumlande för patienter och 

anhöriga både fysiskt och mentalt. Mycket av rehabiliteringen för att återkomma till 

livet är lämnat till patienten själv och dess anhöriga i hemmet.  

Denna studie visar tydligt på vikten av information, att informationen är tydlig och 

tillräcklig och fortlöpande för att återhämtningen ska bli så lyckad som möjligt. Den 

visar också på hur viktigt det är för patienten och dess anhöriga att få fortsatt stöttning 



 
 

 24 

efter utskrivning från sjukhus. Varje patient är en egen individ och all information och 

all rehabilitering bör anpassas efter var och ens behov. Även informationsflödet och 

delaktigheten till anhöriga kan förbättras avsevärt.   
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Brännström, 
Kristofferzon, 
Ivarsson, 
Nilsson, 
Svedberg, 
Thylén  
 
(2014) 
Sverige 
  

Sexual 
Knowledge in 
Patients With 
a Myocardial 
Infraction and 
Their Partners 

En beskriv-
ande och 
jämförande 
studie med 
kvantitativ 
ansatts.  
 

115 patienter och 115 
partners fullföljde 
testet.  
 
Manliga patienter = 
83st  
Manliga partners = 
32st 
Kvinnliga patienter = 
32st 
Kvinnliga partners = 
83st 

Den svenska varianten 
på: Sex After MI 
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Självskattandefrågeformu
lär med svarsalternativ ja, 
nej & vet ej.  
 
 

Cronbach´s a of 
69. 2-tailed 
student t-test, X2-
test, Mann-
Whitney U test, 
Mc Nemar test, 
Wilcoxon rank 
sum test. 

Boyde, 
Grenfell, Cert, 
Brown, 
Bannear, 
Lollback, 
Witt, Jiggins, 
Aitken  
 
(2014) 
Australien 
  

What have 
our patients 
learnt after 
being 
hospitalized 
for an acute  
myocardial 
infarction? 

En beskriv-
ande och 
jämförande 
studie med 
kvantitativ 
ansats.  
 

114 st varav 80st var 
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kvinnor. 
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diagnostiserats med 
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Bergman, 
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Karlsson  
 
(2011) 
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Does one´s 
sense of 
coherence 
change after 
an acute 
myocardial 
infarction? 

En beskriv-
ande och 
jämförande 
design med 
kvantitativ 
ansats.  
 
 

100 patienter 
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upptagningsområde 
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exploration of 
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ande studie 
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kvalitativ 
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Hildingh, 
Fridlund, 
Lidell  
(2006) 
Sverige 
 
 

Access to the 
World After 
Myocardial 
Infarction: 
Experiences 
of the 
Recovery 
Process 

Undersök-
ande och 
beskriv-
ande design 
med 
Kvalitativ 
ansats.  
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sjuksköterskan 8-
9mån efter sin 
hjärtinfarkt. 

Intervjuerna gjordes av 
två utav forskarna med 
erfarenhet av 
hjärtsjukvård. Alla 
intervjuerna utom en 
gjordes i deltagarnas 
hem. Frågorna inriktades 
på deras erfarenheter. 
Intervjuer spelades in och 
transkriberades och 
kodades. 

Innehållsanalys. 

Kristofferzon, 
Löfmark, 
Carlsson  
 
(2007) 
Sverige 

Striving for 
balance in 
daily life: 
experiences of 
Swedish 
woman and 
men shortly 
after a 
myocardial 

Beskriv-
ande och 
retro-
perspektiv 
design med 
kvalitativ 
ansats.  

20 av 97män och 20 
av 74 kvinnor valdes 
ut. En man hoppade 
av. Så totalt 19 män 
deltog. Forskarna 
inkluderade män och 
kvinnor som 
diagnostiserats med 
hjärtinfarkt 6mån 

De använde sig av en 
semistrukturerad 
intervjuguide. Deltagarna 
fick själv välja tid och 
plats för intervjun. En av 
författarna utförde 
intervjuerna som spelades 
in med ljudupptagning. 
Dessa transkriberades, 

Innehållsanalys. 
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infarction innan och vara i 
arbetsför ålder eller 
äldre.   

kodades och delades in i 
huvudgrupper. 

Niakan, 
Paryad, 
Kazemnezhad, 
Sheikhleslami  
 
(2014) 
Iran 
 

Depressive 
Symptoms 
Effect on 
Selfe Care 
Behavior 
During the 
First Month 
afer 
Myocardial 
Infarction 

Undersök-
ande och 
jämförande 
design med 
kvalitativ 
ansats. 

132 patienter deltog i 
studien (64 kvinnor 
och 68 män).  För att 
få medverka krävdes 
att de fyllt 18år, kunde 
läsa och skriva på 
Persiska, 
diagnostiserats med 
hjärtinfarkt och inte 
hade någon historia av 
psykiatriska problem. 

4st självskattnings fråge-
formulär användes. 
Socio-demographic and 
illness related factors  
questionnaire, Beck 
depression inventoryII,  
Self care behavior 
questionnaire, Charlson 
co morbidity  
questionnaire. 

Kolmograph 
Smirnove test, 
Mann withney U 
test, 
Kruskalwalis test, 
Wilconxon test, 
Spearman test & 
Estemated 
Equation (EEG). 

Mc Kee, 
Biddle, 
O´Donnell, 
Mooney, 
O´Brien, 
Moser K  
 
(2014) 
Irland 
 

Cardiac 
rehabilitation 
after 
myocardial 
infarction: 
What 
influences 
patients´ 
intentions to 
attend? 

Jämförande 
och 
beskriv-
ande design 
med  
Kvantitativ 
ansats.  
 
 

1172 deltog (872 män 
& 300 kvinnor). 
Patienterna skulle 
uppfylla kriterierna 
för att delta i Phase III 
CR. Faktorer för 
uteslutning var 
livshotande sjukdom, 
kognitiv problematik, 
att de var döva, 
boende på institution 
eller att de var 
medicinskt instabila.   

Deltagarna intervjuades 
ansikte mot ansikte av 
olika forskande ssk innan 
utskrivning. Formulär 
som användes var Acute 
Coronary Syndrome 
Response Index, 
International Physical 
Activity Questionnaire 
(IPAQ), ACS 
Responding Index. 

Pearson´s chi-
square, t- test, 

Davidson, 
Digiacomo, 
Zecchini, 
Clarke, Paul, 
Lamb, 
Hancock, 
Chang, Daly  
 
(2008) 
Australien 
 

A Cardiac 
Rehabilitation 
Program to 
Improve 
Psychosocial 
Outcomes of 
Women with 
Heart Disease 

Mix-metod. 
Beskriv-
ande och 
explorativ 
design med  
Kvantitativ 
och 
kvantitativ 
ansats. 

48 stycken kvinnor i 
åldrarna 42-80år. 

Kvantitativa delen: 
The Cardiac Control 
Index, The DASS21 
(Depression, anxienty 
and stress scale), The 
Woman´s Role Intervju 
Protocol och MSPSS 
(The Multidimensional 
Scale of Perceived Social 
Suport) 
 
Kvalitativa delen: Totalt 
hölls 48 stycken grupp 
sessioner med 5-10 
deltagare i varje grupp. 
Vid träffarnas skrevs 
stödord. Det gjordes även 
telefon intervjuer.  
Anteckningarna från 
intervjuerna 
analyserades. 

t-test. 
 
Innehållsanalys. 
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Steinkee, 
Mosack, 
Barnason, 
Wright  
 
(2010) 
USA 
 

Progress in 
sexual 
counseling by 
cardiac 
nurses, 1994 
to 2009 

Jämförande 
och 
beskriv-
ande design  
med 
kvantitativ 
ansats. 

1994 deltog 171 
Sjuksökterskor och 
2009 deltog 288 st. 

1994 användes Survey on 
Sexuality in Nursing 
Practice (SSNP) och 
2009 användes Survay of 
Sexuality Related 
Nursing Practice 
(SSRNP). Detta är en 
omarbeted version av 
SSNP. 6 frågor var 
identiska så dessa 
användes som underlag. 

t-test, ANOVA, 
chi-square 

Condon, Mc 
Carthy  
 
(2005) 
Irland 

Lifestyle 
changes 
following 
acute 
myocardial 
infarction: 
Patient 
perspective 

Beskriv-
ande design 
med 
kvalitativ 
ansats. 

För att få delta skulle 
patienterna vara över 
18år, talade flytande 
engelska, ha 
diagnostiserats med 
sin första hjärtinfarkt 
och påbörjat fas1 i 
hjärtrehabiliteringen. 

Semistrukturerade 
intervjuer gjordes med en 
generell intervjuguide 
med öppna frågor. Detta 
skedde med 
ljudupptagning och 
anteckningar som sedan 
transkriberades. 

Innehållsanalys.  

Norris, 
Hegadoren, 
Pilote  
 
(2006) 
Kanada 
 

Depression 
symptoms 
have a greater 
impact on the 
1-year healt-
related quality 
of life 
outcomes of 
women post-
myocardial 
infarction 
compare to 
men 

Undersök-
ande och 
beskriv-
ande design 
med 
kvantitativ 
ansats. 

384 män och 102 
kvinnor antogs till 
studien. Att kunna 
läsa och förstå franska 
eller engelska var ett 
krav för att få delta. 
Patienter som var för 
psykiskt ostabila för 
att svara på formuläret 
eller oförmögna att ge 
sitt samtycke 
exkluderades.  

En sjuksköterska tränades 
till att samla 
bakgrundsfakta ur 
journalerna. 
Frågeformulär som 
användes var: SF-36 
(Short Form36), BDI-II 
(The Beck Depression 
Inventory),  
 
 

t-test, chi-square 
paired t-test 

Oterhals, 
Hanestad R, 
Eide, Hanssen  
 
(2006) 
Norge 
 

The 
relationship 
between in-
hospital 
information 
and patient 
satisfaction 
after acute 
myocardial 
infarction 

Undersök-
ande och 
jämförande 
design  
med 
kvantitativ 
ansats. 

Patienter över 20 år, 
diagnostiserade med 
hjärtinfarkt och kunde 
läsa och tala flytande 
Norska. Patienter med 
andra allvarliga 
sjukdomar uteslöts ur 
studien.  

Patienterna fick 
formulären mailade till 
sig 6veckor efter 
utskrivning. IQ 
(Information 
Questionnaire), PEQ 
(Patient Experience 
Questionare) 

Cronbach´s alpha 
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Bilaga 2: Redovisning av valda artiklars syfte och resultat 
 
 
Författare/ 

Publikatio

ns år 

Syfte Resultat 

Brännström, 
Kristoffer-
zon, 
Ivarsson, 
Nilsson G, 
Svedberg, 
Thyle´n  
 
2014 
 

Att undersöka och jämföra 
patienter och partners kunskap 
om sex en månad efter den första 
hjärtinfarkten med uppföljning 
ett år efter. Detta för att se om 
den individuella kunskapen hade 
förändrats under året. 

Det finns ett behov att se 
över innehållet i 
informationen som ges till 
patienter och deras partners 
ang. sex. Kunskapen är låg. 
Ett år efter insjuknade av 
hjärtinfarkt anger endast 
31% av partnerna och 41% 
av patienterna att de hade 
fått nån information 
överhuvudtaget vid  ett års 
uppföljningen. 

Boyde, 
Grenfell, 
Brown, 
Bannear, 
Lollback i, 
Witt, Jiggins, 
Aitken  
 
2015 
 

Att undersöka de kardiovaskulära 
riksfaktorbeteendet hos patienter 
ihop med deras kunskap, attityder 
och föreställningar efter 
hjärtinfarkt. 

Det visades att sundare 
matvanor och avhållsamhet 
från rökningen hade 
signifikant förbättrats tills 
10veckors uppföljningen. 
Dock visade studien inga 
signifikanta förbättringar 
ang. kunskap om högt 
blodtryck och 
kolesterolvärden.  

Bergman, 
Malm, 
Berterö, 
Karlsson 

Att bedöma SOC hos patienter 
efter deras första hjärtinfarkt och 
utvärdera förändringarna i SOC 
från start till 2års uppföljningen.  

Under en två-års period så 
skattar de flesta sin SOC 
lägre än vid insjuknandet. De 
som skattar sin SOC högst är 
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2011 
 
 

män och icke rökare.  

Mc Lean, 
Timmis  
 
2007 

Att undersöka partners erfarenhet 
av given information efter 
hjärtinfarkt. 

Att det är viktigt att även 
göra partnern delaktig. 
Många saknar information 
och känner sig utestängda ur 
rehabiliteringen. Detta kan 
skapa oro som leder till 
konflikter i relationerna. 

Hildingh, 
Fridlund, 
Lidell  
 
2006 
 

Att belysa mönstret i 
återhämtning efter en hjärtinfarkt 
utifrån innehållet av patienters 
upplevelser. 

Återhämtningsprocessen 
följde ett mönster av 
förmåga, begräsningar och 
nyorientering. Med detta 
kom nya värderingar och det 
var viktigt att ha förståelse 
från nära och kära. 

Kristofferzo, 
Löfmark, 
Carlsson  
 
2007 

Att beskriva upplevelser av det 
dagliga livet hos kvinnor och 
män under de första fyra till sex 
veckorna efter en hjärtinfarkt. 
Focus är på problem, hantera 
problem och stöd från deras 
nätverk. 
 
 
 

Att ha stöd från familjen 
ansågs viktigt i arbetet med 
livsstilsförändringar. Rädslor 
förknippas ofta med återfall, 
död och dålig kunskap.  

Nikakan, 
Paryad, 
Kazemn-
ezhad, 
Sheikho-
leslami  
 
2014 
 

Att bestämma effekten av 
svårighetsgraden av 
depressionssymtom på egenvård 
beteende 15 och 30 dagar efter en 
hjärtinfarkt. 

15dagar efter hjärtinfarkten 
hade majoriteten milda 
depressionssymtom. Efter 
30dagar hade 50% moderata 
symptom. Alla hade någon 
grad av depression efter 
30dagar. Detta påverkade 
deras effekter på egenvård 
negativ.  

McKee, 
Biddle, 
O´Donnell, 
Mooney, 
O´Brien, 
Moser  
 
2014 
 
 

Att fastställa faktorerna som 
påverkar avsikten att innan 
utskrivning delta i Kardiologi 
Rehabilitering och de viktigaste 
orsakerna till att inte delta.  

Det fanns en ökning för 
deltagande i rehabilitering 
hos män, patienter med 
högre utbildning och högre 
social status. De som uppgav 
att de inte ville delta angav 
ointresse, brist på tid, 
svårighet med transport och 
osäkerhet som avgörande 
faktorer. 

Davidson, 
Digiacomo, 
Zecchin, 
Clarke, Paul, 

Denna beskrivande, explorativa 
studie försökte söka acceptansen 
och genomförbarheten av ett 
hjärtrehabilitering program 

Ur intervjuerna framkom 4 
huvudteman; Bristande 
förståelse och medvetenhet, 
känsla av isolering, 
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Lamb, 
Hancock, 
Chang, Daly  
 
2008 
 

anpassat kvinnor utifrån deras 
behov.  

oförmåga att prioritera den 
egna hälsan och fördelar stöd 
från närstående och 
utbildning. 

Steinke, 
Mosack, 
Barnason, 
Wright  
 
2011 
 

Undersöka trender i 
informationen från 
hjärtsjuksköterskor ang. sex 
rådgivning. 

Information om sex och 
samlevnad har förbättrats 
mellan 1994 och 2009. Nu är 
informationen mer 
medicinskt inriktad. Fokus 
ligger på pre-medicinering, 
övriga mediciner. Tidigare 
fokuserades det mer på 
samlagsställningar och 
vikten vad lugn och ro. 

Condon, Mc 
Carthy  
 
2005 
 

Ur ett patientperspektiv utforska 
livsstilsförändringar efter en 
hjärtinfarkt. 

Studien belyser behovet av 
att utveckla primärvårdens 
serviceprogram och 
hjärtrehabilitering för att 
stöja patienter samt ge 
information till familjer för 
att minska oro och rädsla. 

Norris, 
Hegadoren, 
Pilote  
 
2007 
 

Undersöka könsskillnader i 
depressionssymtom relaterade till 
hälsorelaterade CoL utfall efter 
en hjärtinfarkt 

Dessa resultat tyder på 
könsskillnader i psykisk 
ohälsa. Den högre nivån av 
depression hos kvinnor kan 
vara en konsekvens av 
könsskillnader i 
återhämtningsmönstret vid 
en akut hjärtinfarkt. 

Oterhals,  
Hanestad, 
Eide, 
Hanssen  

Utforka och beskriva relationen 
mellan motagen information och 
tillfredställelsen med sjukvården 
efter en hjärtinfarkt. 

Resultaten visar att det är 
nödvändigt att undersöka de 
nuvarande rutinerna ang. 
information och utbildning 
till hjärtinfarkts patienter. 
Patienter vill ha mer 
information vid utskrivning 
och efter hemkomsten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


