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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste plötsliga dödsorsaken i Sverige, även om den 

har minskat i antal. Orsaken till en hjärtinfarkt går i många fall att relatera till en eller 

flera livsstilsfaktorer. För att uppnå en bättre livskvalité kan dessa faktorer behöva 

förändras. Tidigare forskning visar att det kan vara svårt att motivera människor till att 

förändra sin livsstil. Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar 

motivationen till att förändra sina levnadsvanor efter hjärtinfarkt. Metod: En deskriptiv 

litteraturstudie av 9 kvalitativa vetenskapliga artiklar och 2 artiklar med mixad metod. 

Huvudresultat: I resultatet framkom att det finns flera faktorer som påverkar vilket 

förhållningssätt en person kan ha till att i många fall drastiskt göra förändringar i sitt liv. 

Resultatet visar att det är möjligt att påverka människors inställning till 

livsstilsförändringar genom individuellt anpassad information, utbildning och 

rehabilitering. Slutsats: Information, kommunikation, utbildning och rehabilitering är 

faktorer som påverkar patienternas förmåga att genomföra livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt. Forskning visar att det behövs nya former av rehabilitering, då de metoder 

som används idag har en liten effekt. Behovet av individuellt anpassad information och 

rehabilitering är påtagligt. Varje person är unik i sitt sätt att hantera sin sjukdom. För att 

motivera patienter till att genomföra livsstilsförändringar behöver sjuksköterskan 

bemöta den enskilda patientens behov. Sjuksköterskor behöver utbildas för att utveckla 

strategier i att kommunicera och motivera patienter. Att fler skulle lyckas genomföra 

långsiktiga livsstilsförändringar skulle vara en vinning för samhället i stort med en 

förbättrad folkhälsa och minskade vårdkostnader. 
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Abstract 

 

Background:  Myocardial infarction is the most common cause of death in Sweden, 

although it has decreased in number. The cause of a heart attack can in many cases be 

related to one or more lifestyle factors. In order to achieve a better quality of life, these 

factors may need to be changed. Previous research shows that it can be difficult to 

motivate people to change their lifestyle. Aim: The aim was to investigate which factors 

affect the motivation to change their lifestyle after heart attack.  Method: A descriptive 

literature study of 9 qualitative scientific articles and 2 mixed method. Main results: 

The results revealed that there are several factors that influence what approach a person 

can have to make drastic changes in their lives in many cases. The result shows that it is 

possible to influence people's attitudes to lifestyle changes through individually tailored 

information, education and rehabilitation. Conclusion: Information, communication, 

education and rehabilitation are factors that affect patients' ability to make lifestyle 

changes after a heart attack. Research shows that new forms of rehabilitation are 

needed, as the methods used today have little effect. The need for individually tailored 

information and rehabilitation is evident. Each person is unique in their way of 

managing their illness. To motivate patients to make lifestyle changes, the nurse needs 

to respond to the individual patient's needs. Nurses need to be trained to develop 

strategies in communicating and motivating patients. That more people would succeed 

in implementing long-term lifestyle changes would be a benefit to society at large with 

improved public health and reduced health care costs.  
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1.introduktion 
 

1.1 Hjärtinfarkt 
 

Hjärtinfarkt är en folksjukdom, även om den enligt folkhälsans utveckling (2019) har 

minskat i Sverige under de senaste åren, så är det fortfarande den vanligaste dödsorsa-

ken bland både kvinnor och män. Hjärtinfarkt uppstår när en del av hjärtmuskulaturen 

drabbas av syrebrist på grund av en förträngning i hjärtats blodkärl även kallade krans-

kärl (Eikeland, Haugland & Stubberud 2011). Om inte syrebristen åtgärdas akut kan den 

delen av hjärtat som angripits gå i nekros så kallad vävnadsdöd. Beroende på hur stor 

del av hjärtmuskulaturen som dör, kan det leda till en försämrad arbetsförmåga hos hjär-

tat. Ericson och Ericson (2012) beskriver att de vanligaste följderna av en hjärtinfarkt är 

kraftiga förändringar i hjärtats pumpförmåga som leder till hjärtsvikt och oregelbundna 

slag (arytmi), vilket kan orsaka att hjärtat slutar slå. 

Symptomen vid en hjärtinfarkt kan vara varierande. En vanlig beskrivning är en central 

smärta i bröstet som strålar ut i vänster arm och skuldra. Smärtan kan även upplevas i 

hals, axlar och käkar. Ibland kan smärtan lokaliseras i epigastriet (övre delen av buken). 

Därav kan diagnoser som magsår och gallsten ibland misstänkas (Ericson & Ericson 

2012). Andra symptom i samband med en hjärtinfarkt kan vara illamående, svettningar 

och andnöd.  Vidare beskriver Ericson och Ericson (2012) att sjukdomen oftast kan 

konstateras av ett EKG (elektrokardiogram), vilket sker med hjälp av ett antal elektroder 

som fästs i ett bestämt mönster på patientens bröstkorg vilka läser hjärtats olika arbets-

faser. Det finns olika typer av hjärtinfarkt, vilka kräver olika typer av behandling. Vil-

ken typ av hjärtinfarkt det rör sig om utläses av EKG. Ericson och Ericson (2012) be-

skriver att STEMI (ST elevation myocardial infarction), uppkommer vid en plackruptur 

(fettinlagringar i en artär som brister och bildar en propp som stoppar blodflödet) eller 

trombos (blod som koagulerar i en artär och bildar en propp) som drabbar hjärtats 

kranskärl. Detta tillstånd kräver omedelbar behandling. NSTEMI (Non ST elevation 

myocardial infarction) uppstår då det har bildats ett aterosklerotiskt plack (fettinlag-

ringar) i något av hjärtats kranskärl. Detta medför att blodflödet i kärlet försämras. 

NSTEMI kräver inte lika snabb behandling som STEMI. 

Enligt socialstyrelsen (2017) är hjärtinfarkt lika vanligt förekommande hos kvinnor och 

män. Kvinnor har dock en högre medelålder vid insjuknandet än män, och enligt folk-
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hälsans utveckling (2019) har kvinnor en högre levnadsålder, vilket gör att den all-

männa uppfattningen är att det är vanligare att män får hjärtinfarkt än kvinnor. Arv och 

miljö kan också ha en påverkan för risken att insjukna i en hjärtinfarkt. 

 

1.2 Levnadsvanor 
 

Hjärtinfarkt kan i många fall relateras till en ohälsosam livsstil.  Enligt The INTER-

HEART study som är en sammanställd undersökning av påverkbara riskfaktorer i 52 

länder, är sättet som vi lever med hög stress, dåliga matvanor och för lite motion de 

största riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt (Avezum, Budaj, Dans, Hawken, 

Lanas, McQueen, Pais, Yusuf & Ôunpuu 2004). Rökning har under lång tid ansetts vara 

den största orsaken till hjärtinfarkt. Idag när rökning är mindre vanligt än för 20–30 år 

sedan är ohälsosam kost och stillasittande arbete/fritid de mest vanliga bidragande risk-

faktorerna (Ericson & Ericson 2012). Enligt världshälsoorganisationen (WHO) 

kan sunda levnadsvanor förebygga risken att drabbas av de flesta hjärt- och kärlsjukdo-

marna. I en studie av Yu, Rimm, Qi, Rexrode, Albert, Sun, Willett, Hu och Manson 

(2016) beskrivs det att en kost som innehåller mycket frukt, grönsaker, fullkorn, nötter, 

skaldjur, rött kött, och förädlade korn förespråkas i kombination med fysisk aktivitet, 

minst 30 minuter om dagen för att förebygga sjukdom. Ett måttligt intag av alkohol är 

också en viktig aspekt, vilket uppskattas till max ett glas om dagen. 

Folkhälsans utveckling (2019) påpekar att psykisk stress är en riskfaktor som ökar i lan-

det. Det är också en svårbedömd faktor eftersom stress är något som är individuellt. Det 

som upplevs stressande för en person behöver inte vara det för en annan, vilket gör att 

det inte går att generalisera (Alsén & Eriksson 2016). Enligt Socialstyrelsen (2018) är 

ohälsosamma levnadsvanor orsaken till tjugo procent av befolkningens sjukdomar. Sta-

tistiken visar att 65 procent av männen och 50 procent av kvinnorna i Sverige har minst 

en ohälsosam levnadsvana. Dessa ohälsosamma levnadsvanor har enligt Socialstyrelsen 

(2018) ett starkt samband med människors livsvillkor. Personer med en lägre socioeko-

nomisk status röker i större utsträckning, är mindre fysiskt aktiva och har sämre matva-

nor än personer med högre socioekonomisk status. Faktorer som kan påverka motivat-

ionen är utbildningsnivå, yrke, vilken ort man bor på samt ekonomiska förutsättningar 

(Folkhälsans utveckling 2019).  Enligt Bellman, Hambraeus, Lindbäck och Lindahl 

(2009) är det svårt för patienter i Sverige att förändra ohälsosamma levnadsvanor, och 

den hjälp som finns att tillgå verkar vara otillräcklig. 
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1.3 Motivation 
 

Motivation beskrivs enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som olika faktorer som påverkar 

och riktar människans beteende mot olika mål. Enligt Ryan och Deci (2000) skiljer man 

på inre och yttre motivation. De beskriver att inre motivation bygger på lust och intresse 

för en uppgift eller ett ändamål medan yttre motivation bygger på önskemål om 

belöning eller att undvika negativa följder och konsekvenser. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 
 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska utgår från 6 kärnkompetenser. Dessa omfattar personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, 

säker vård och informatik samt ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. 

I beskrivningen av dessa kärnkompetenser finns nyckelord som: planera, informera, 

motivera och förebygga. Dessa nyckelord kan också kopplas till författarnas 

huvudteman i föreliggande litteraturstudie som är information, kommunikation, 

utbildning och rehabilitering. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) skall 

sjuksköterskor bedriva en personcentrerad vård. Detta innebär enligt Eldh (2014) att ha 

ett förhållningssätt som ser till hela patienten och dess enskilda behov. Vidare beskriver 

Eldh (2014) att ett av målen med personcentrerad vård är att ge patienter möjlighet till 

att vara delaktiga i sin vård. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ska vården vara 

evidensbaserad, vilket innebär att patienter har rätt att vårdas utifrån de metoder, 

behandlingar och omvårdnadsåtgärder som anses vara bäst lämpade utifrån tillgänglig 

forskning. Idvall och Andersson (2014) påpekar att sjuksköterskor har ett ansvar att 

hålla sig uppdaterade kring den senaste forskningen inom sitt område. Författarna tar 

även upp att det i dagsläget inte finns garantier för att de metoder, behandlingar och 

omvårdnadsåtgärder som tillämpas är det som enligt forskning är mest lämpligt. 

Kajermo, Johansson och Wallin (2014) beskriver att evidensbaserad omvårdnad i 

sjuksköterskans kliniska arbete innebär att till exempel använda sig av validerade 

mätinstrument i sina bedömningar. 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ingår det i sjuksköterskans uppdrag att 

informera och utbilda patienter för att främja hälsa hos befolkningen. Willman (2014) 

påpekar att det sjukdomsförebyggande arbetet har blivit en alltmer viktig arbetsuppgift 

för sjuksköterskan under de senaste åren. Att arbeta sjukdomsförebyggande innebär 
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enligt Jennings och Astin (2017) att identifiera riskfyllda beteenden hos patienter, och 

tillsammans med den berörde upprätta handlingsplaner och sätta upp rimliga mål som 

skall följas upp över tid. Enligt en studie av Róin, Lakjuni, Khyl, Thomsen, Veyhe, 

Róin, Jan och Marin (2019) är en av sjuksköterskans uppgifter att hjälpa patienter att 

uppnå en god egenvård. Sjuksköterskan beskrivs av Jennings och Astin (2017) som 

samordnare för patientens vård som ofta sker i samverkan med andra yrkeskategorier 

som till exempel läkare, psykologer, dietister eller fysioterapeuter. 

Sjuksköterskan har till uppgift att leda omvårdnadsarbetet och är ansvarig att detta sker 

på ett patientsäkert sätt (svensk sjuksköterskeförening 2017).  

 

1.5 Teoretisk referensram 
 

Begreppet KASAM definieras som Känsla av sammanhang, och grundades av Aaron 

Antonovsky under 1970-talet. Att komma till insikt om sin sjukdom och lära sig att han-

tera de fysiska och psykiska hinder som kan uppstå är en del av processen att acceptera 

sin situation. KASAM mäter hur människor är benägna att handskas med svårigheter i 

livet, och kan användas som ett verktyg i många olika sammanhang. Antonovsky skap-

ade ett begrepp som inriktar sig på det salutogena synsättet, vilket kan översättas med 

hälsans ursprung. Eklöf-Langius och Sundberg (2014) använder en metafor för att för-

klara det salutogena synsättet, vilket kan förklaras med att ” istället för att hindra männi-

skor att ramla i vattnet, så lär dem att simma istället” (2014, s.52). Beskrivet ur ett om-

vårdnadsperspektiv, så är målet att förbättra människors hälsa och välbefinnande. KA-

SAM utgörs av tre olika komponenter vilka är Begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet. Dessa komponenter är enligt Antonovsky (2011) de faktorer som avgör hur en 

människa hanterar svåra situationer i livet. Begriplighet handlar om hur människan tol-

kar verkligheten, och förståelsen kring sin livssituation. Hanterbarhet handlar om hur 

människan bemöter olika situationer och de resurser denne har att tillgå för att hantera 

den situation denne befinner sig i. Meningsfullhet syftar på faktorer i den enskilda män-

niskans liv som är av betydelse och ger livet ett värde. Dessa faktorer får enligt Anto-

novsky människan att finna motivation till att konfrontera sin situation. En hög KA-

SAM innebär en bättre fallenhet att hantera svåra situationer medan en låg KASAM ofta 

innebär låg självinsikt och en dålig verklighetsuppfattning av sin sjukdom (Antonovsky 

2011). 

 



 

5 

 

1.6 Problemformulering 
 

Hjärt- och kärlsjukdomar har under de senaste åren minskat bland befolkningen men är 

fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna hos både män och kvinnor i Sverige. 

Sjukdomen kan i de flesta fall relateras till ohälsosamma levnadsvanor såsom rökning, 

alkohol, dåliga matvanor, stress och för lite motion. Undersökningar visar att stora delar 

av befolkningen i Sverige har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor som kan leda till 

sjukdom. Flertalet studier visar att befolkningen har svårt att lyckas genomföra 

livsstilsförändringar, vilket är en anledning till att många återinsjuknar i hjärtinfarkt. 

Tidigare forskning visar att de traditionella metoder som används internationellt för att 

motivera patienter att förändra sina levnadsvanor efter hjärtinfarkt har liten eller ingen 

effekt. I dagsläget saknas det lämpliga metoder för sjuksköterskor att använda sig utav 

för att motivera patienter till långsiktiga livsstilsförändringar, vilket kan innebära att 

sjuksköterskan står inför stora utmaningar eftersom riskfaktorer som till exempel fetma 

ökar i Sverige. Det kan orsaka att flera kommer att vara i behov av stöd från vården för 

att genomföra livsstilsförändringar i framtiden. Det skulle vara kostnadseffektivt för 

vården om fler patienter lyckas med att genomföra långsiktiga livsstilsförändringar då 

det skulle innebära färre sjukhusinläggningar och kostsamma behandlingar. Genom 

föreliggande litteraturstudie vill författarna försöka uppnå en djupare kunskap om vilka 

faktorer som påverkar motivationen till att genomföra livsstilsförändringar efter en 

hjärtinfarkt. Dessa kunskaper kan förhoppningsvis hjälpa sjuksköterskan att finna 

lämpliga metoder och verktyg som kan öka motivationen hos dessa patienter. 

 

1.7 Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkar motivationen till att 

uppnå långsiktiga livsstilsförändringar hos patienter som har haft en hjärtinfarkt.  

 

1.8 Frågeställning 
 

Vilka faktorer påverkar patienter i samband med att genomföra livsstilsförändringar 

efter hjärtinfarkt? 
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2. Metod 
 

2.1 Design 
 

En litteraturstudie med en deskriptiv design (Evans, 2002). 

 

2.2 Sökstrategi 
 

MedLine via sökmotorn PubMed och CINAHL har använts för att söka vetenskapliga 

artiklar. Pubmed använder sig av ämnesord, Medical Subject Headings förkortat till 

MeSH- termer. De ämnesord som användes i sökningen var cardiovascular diseases, 

lifestyle, rehabilitation, myocardial infarction och motivation. För att få med begreppet 

livsstilsförändringar gjordes även en fritextsökning på Lifestyle changes. En sökning 

utfördes på varje MeSH- term. Flera kombinationer om två till tre MeSH-termer och 

sökord användes, se tabell 1. En sökning i databasen CINAHL utfördes som ett 

komplement till PubMed. CINAHL använder sig av så kallade Major Headings istället 

för MeSH-termer. Söktermerna som användes var myocardial infarction som Major 

Headings och lifestyle changes som en fri textsökning. Författarna begränsade resultatet 

genom att endast välja artiklar som var ej var äldre än 10 år och fanns tillgängliga i 

fulltext format samt att de var skrivna på engelska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Resultat av databassökning. 
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Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

PubMed  2019-09-03 

publicerade inom 10 år 

språk engelska 

“Cardiovascular 

Diseases”[Mesh] AND “Life 
style”[Mesh] AND 

“Motivation”[Mesh] 

115 5 

PubMed 2019-09-03  

publicerade inom 10 år 

språk 

engelska                                   

                                                 

                                       

Lifestyle changes (Fri text) 

AND 

"Rehabilitation"[Mesh] 

AND "Myocardial 

Infarction"[Mesh] 

15 3 

CINAHL 2019-10-03 

Publicerade inom 10 år 

språk engelska 

 

(MH “Myocardial 
Infarction”) AND lifestyle 

changes (fri text) 

91 3 

                                                                                                                            Totalt: 11 

  

2.3 Urvalskriterier 

För att artiklarna skulle vara relevanta för studien användes inklusionskriterier och 

exklusionskriterier som Polit och Beck (2012) föreskriver. De studier som inkluderades 

i föreliggande studie skulle bestå av primärkällor och vara utförda på vuxna människor. 

Studier som inte svarade på syfte och frågeställning, behandlade andra sjukdomar än 

hjärtinfarkt, hade en undersökningsgrupp som var tydligt inriktad på bara män eller 

kvinnor, ej följde IMRAD eller var litteraturstudier exkluderades. 

2.4 Urvalsprocess 
 

Totalt hittades 318 artiklar i databasen Medline via sökmotorn PubMed och CINAHL.  
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215 av 318 uteslöts efter att läst titlarna, då dessa handlade om andra sjukdomar eller 

hade en tydlig genusinriktning mot ett kön. 103 artiklar kvarstod där titel och abstract 

lästes överskådligt av båda författarna. 72 stycken uteslöts då de berörde andra 

sjukdomar, var litteraturstudier, ej följde IMRAD (introduktion, metod, resultat, abstract 

och diskussion) eller inte svarade på syfte eller frågeställning. 31 artiklar lästes i sin 

helhet. Utav de 31 artiklarna uteslöts 20 artiklar som bedömdes att inte svara på syfte 

eller frågeställning. Kvarvarande 11 artiklar granskades enligt en granskningsmall och 

bedömdes svara på syfte och frågeställning samt var relevanta för att ingå i studien. 

 

Figur 1: Visar utfallet av urvalsprocessen. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

2.5 Dataanalys 
 

Enligt Evans (2002) riktlinjer för dataanalys har resultatet från 11 inkluderade studier 

översatts till svenska och lästs individuellt flera gånger av författarna för att lättare 

 
Totalt 318 träffar i 

Pubmed och Cinahl.  

215 artiklar 
exkluderades utifrån 

titel pga att de berörde 
andra sjukdomar eller 

hade en tydlig 
inriktning på ett kön. 

 

Av de 103 artiklarna 
som återstod läste vi 

Abstract. 

 

72 artiklar uteslöts 
pga. att de berörde 
andra sjukdomar, 
litteraturstudier, ej 
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kunna identifiera nyckelord som svarar på studiens frågeställning och sammanbinder 

artiklarna. För att inte påverka varandras tolkning har innehåll enskilt markerats och 

sedan jämförts för att hitta gemensamma nyckelord.  Nyckelorden har skapat flera 

huvudteman som i sin tur bildat flera SUB teman vilka redovisas i resultatet. Skillnader 

och likheter i artiklarna diskuterades av författarna med hjälp av tabell 3 & 4 (bilaga 1 

& 2) där titel, design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, insamlingsmetod och 

dataanalys redovisas. Resultat och syfte i artiklarna sammanställs och redovisas i bilaga 

2.  

 

2.6 Etiska Aspekter 
 

För att undvika plagiering, fabrikation och falsifiering, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) uppfattas som missvisande och oetiskt, har författarna till föreliggande 

litteraturstudie med tydlighet gjort skillnad på vad som framkommit genom aktuell 

forskning och vad som är författarnas egna åsikter. Resultat har ej medvetet förvrängts 

eller exkluderats för att driva arbetet åt ett visst håll (Polit & Beck 2012). 

 

3.0 Resultat 
 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie bygger på 11 artiklar, som har sammanställts 

utifrån dess skillnader och likheter. Resultatet presenteras i löpande text under fyra 

huvudrubriker och tillhörande underrubriker. Huvudrubrikerna är “Information och 

kommunikation” med följande underrubriker: “sjukdomsinsikt” och “Att ge 

information”.  “Rehabilitering och utbildning”. “Sociala faktorer” med följande 

underrubriker: “Professionellt stöd”, “Stöd från familj och vänner”, “E-hälsa” och 

“Miljö och livsvillkor”. “Psykologiska faktorer” med följande underrubriker: “Vilja” 

och “Rädsla”. 
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Figur 2: Visar litteraturstudiens indelning av kategorier och subkategorier. 

  

3.1 Information och kommunikation 
 

3.1.1 Sjukdomsinsikt 

En faktor som påverkade livsstilsförändringar var patientens uppfattning om sjukdomen 

och sitt eget hälsotillstånd. Studierna beskriver vidare att patienter behöver ytterligare 

information om sjukdomen, dess risk- och friskfaktorer samt vilka långsiktiga positiva 

effekter livsstilsförändringar leder till (Dullaghan, Lusk, McGeough, Donnelly, Herity, 

& Fitzsimons 2014; Fålun, Fridlund, Schaufel, Schei, & Norekvål 2016; Loon, van 

Dijk-de Vires, van der Waijden, Elwy & Widdershoven 2014; Nicolai, Müller, Noest, 

Wilke, Schultz, Gleißer, Eich & Beiber 2018). Snabba behandlingsåtgärder och ett 

kvickt tillfrisknande kan enligt Dullaghan et al. (2014) kommunicera en felaktig bild av 
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situationen, där patienten inte uppfattar svårighetsgraden av sjukdomen och behovet av 

livsstilsförändringar för att förebygga ytterligare sjukdom. Enligt Dullaghan et al. 

(2014) hade patienter med hjärtinfarkt ett ökat behov av information från hälso- och 

sjukvårdspersonal. I studien av Loon et al. (2014) framkom det att sjuksköterskan kunde 

hjälpa patienter att förstå sambandet mellan deras aktuella problem och deras livsstil. 

Anledningarna till detta beskrevs vara att sjuksköterskan tog sig tid att prata med patien-

terna och ställa frågor för att förstå deras situation. 

3.1.2 Att ge information 

Studierna visade att det var mer effektivt och motiverande att ge individuellt anpassad 

information, sett till personens individuella risk- och friskfaktorer. Individuella mål sat-

tes upp och strategier för hur patienten skulle lyckas att förändra sina levnadsva-

nor (Dullaghan et al. 2014; Nicolai et al. 2018). 

Enligt Nicolai et al. (2018) framkom det att patienter inte är mottagliga för information 

direkt efter insjuknandet, vilket baserades på att de patienter som deltagit i studien upp-

ger att de hade glömt bort delar av det som hänt under deras sjukhusvistelse. I en annan 

studie av Katz, Graber, Lounsbury, Vander Weg, Phillips, Clair, Horwitz, Cai och Chri-

stensen (2017) kom författarna istället fram till att det är gynnsamt att undervisa och in-

formera patienter i ett tidigt skede, vilket enligt studien hade en positiv förändring på 

riskfyllt hälsobeteende.  

I en studie av Dobber, Latour, Snaterse, Van Meijel, Riet, Scholte op Reimer och Peters 

(2018) diskuterades vikten av att sjuksköterskor som träffar patienter som haft en hjärt-

infarkt fortlöpande uppdaterar sina färdigheter i motiverande samtal, som är ett   

kommunikativt verktyg som bland annat sjuksköterskor kan använda sig utav, och som 

enligt studien visade sig hjälpa patienter att själva få uttrycka vilka livsstilsförändringar 

de behövde genomföra och av vilka anledningar. Det framkom även att sjuksköterskor-

nas motivationsnivå till att använda sig av motiverande samtal sjönk över tid om de inte 

fick kontinuerlig utbildning, vilket resulterade i patientsamtal av lägre kvalitet. I studien 

av Loon et al. (2014) kom författarna fram till att sjuksköterskor även behövde utbildas 

i att stödja patienter att uppnå mål samt att hjälpa patienter att utforma nya levnadsva-

nor. 
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3.2 Utbildning och rehabilitering  

 

I studien av Jannsen, De Gucht, Exel, Maes (2012): Nissen, Jònsdòttir, Spindler & 

Zwisler Olsen (2018) uppfattades chanserna att lyckas med förändringar som leder till 

ett minskat riskbeteende såsom rökning, inaktivitet och ohälsosam diet öka om dessa 

personer fick möjlighet till ökad förståelse för sin sjukdom genom rehabilitering och ut-

bildning, till exempel utbildning i stresshantering och rehabilitering i hjärtskola. Detta 

jämfördes med en kontrollgrupp som fick liten eller ingen rehabilitering och utbildning 

(Jannsen, et al 2012: Nissen, et al 2018; Nicolai et al. 2018). Relationen mellan indivi-

danpassad rehabilitering och långsiktiga resultat var påtagligt i flera studier (Dullaghan 

et al. 2014; Fålun et al. 2016; Junnehag, Asplund, Svedlund 2013: McAnirn, Lusk, Don-

nelly, McKenna, Hamill & Fitzsimons 2015; Nicolai et al. 2018; Nissen et al. 2018). Vi-

dare beskriver McAnirn et al. (2015) att en personligt inriktad rehabilitering var speci-

ellt viktig hos de personer som har en familj med barn eftersom deras familjeåtaganden 

kan vara ett hinder i återhämtningen efter en hjärtinfarkt. Med personligt inriktad reha-

bilitering menar McAnirn et al. (2015) att rehabiliteringen anpassas med aspekt på de 

ansvarsområden gentemot familjen som en yngre person kan ha. Risken är annars stor 

att rehabiliteringen avbryts eller aldrig påbörjas.  

 

3.3 Sociala faktorer 

3.3.1 Professionellt stöd 

Behovet av stöd visade sig vara en viktig faktor för att lyckas med långsiktiga livsstils-

förändringar enligt en studie av Brandt, Clemensen, Nielsen & Søndergaard (2018). I 

studien beskriver patienter som lyckats genomföra långsiktiga livsstilsförändringar efter 

hjärtinfarkt att professionellt stöd från sjukvården var en av de viktigaste faktorerna som 

bidrog till att de lyckades genomföra dessa förändringar. I flera av studierna kom förfat-

tarna fram till att framgångsfaktorer som visade sig bidra till ökad motivation att ge-

nomföra livsstilsförändringar var när sjukvårdspersonal visade intresse för patientens 

framsteg, gav dem personlig feedback och fick vägleda patienten mot individuellt an-

passade mål (Brandt et al. 2018; Loon et al. 2014; Nicolai et al. 2018;). Patienter beskri-

ver enligt Loon et al. (2014) att sjuksköterskan uppmuntrade och motiverade dem ge-

nom att ge komplimanger. Patienterna i studien beskrev även att de uppskattade att 

sjuksköterskan gav konkreta råd som hade en positiv påverkan på deras hälsa. Nicolai et 
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al. (2018) beskrev i sin studie att patienter som hade tillgång till professionellt stöd un-

der den svåra process som livsstilsförändringar innebar, gav dem möjlighet att återfå sitt 

självförtroende och känna trygghet i att återgå till en ny vardag med nya rutiner efter 

sjukdomen.  

3.3.2 Stöd från familj och vänner 

Stöd från familj och vänner var en viktig faktor som påverkade motivationen positivt till 

att genomföra livsstilsförändringar enligt studier av Brandt et al. (2018); Fålun et al. 

(2016): McAnirn et al. (2015) och Nicolai et al. (2018).  I dessa studier ansågs familj 

och vänner vara en positiv drivkraft, som underlättade för patienter att återgå till ett nor-

malt liv, samt att de gav ett känslomässigt stöd i den svåra situation deltagarna i studien 

befann sig i. I studien av Brandt et al. (2018) ansågs partnern vara den viktigaste perso-

nen i patientens sociala nätverk. Detta på grund av att partnern fortsatte se livsstilsför-

ändringen som viktig och något som borde prioriteras även med tiden. Det framkom i 

studierna att alla patienter inte kunde finna stöd hos anhöriga, en del av deltagarna upp-

levde att familj och vänner hämmade motivationen och försvårade för dem att genom-

föra de livsstilsförändringar de var i behov av att göra (Brandt et al. 2018; Nicolai et al. 

2018).  I studien av Nissen et al. (2017) framkom det att om en partner inte ville ge sitt 

stöd i att genomföra livsstilsförändringar var det ett stort hinder för att lyckas. Många av 

deltagarna i studierna tog upp problemet att när partnern inte ville engagera sig i rehabi-

literingen, så påverkades förhållandet negativt vilket kunde leda till ett sämre psykiskt 

mående som då också blev en riskfaktor för att utveckla långvarig ångest och depression 

(McAnirn et al. 2015; Nissen et al. 2017). Båda studierna hävdar att om familjen/ part-

nern involverades i rehabiliteringen i ett tidigt skede ökade möjligheten att lyckas med 

långsiktiga livsstilsförändringar (McAnirn et al. 2015; Nissen et al. 2017).  

 
3.3.3 E-hälsa 

Studien av Brandt et al. (2018) undersökte huruvida e-hälsa kan fungera som ett kom-

pletterande verktyg till sjuksköterskebaserad coaching, i samband med livsstilsföränd-

ringar hos patienter som har haft en hjärtinfarkt. I studien kom de fram till att e-hälso-

verktyg underlättade att genomföra livsstilsförändringar. Deltagarna tog upp faktorer 

som de ansåg ökade motivationen, vilket bland annat var att kommunicera med andra 

personer i samma situation genom webbaserade forum. Deltagarna upplevde att de 

kunde vara mer ärliga över nätet än vid ett traditionellt möte. De delade med sig av egna 

erfarenheter och kunde ta emot tips från andra personer med samma sjukdom vilket gav 
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inspiration till att genomföra livsstilsförändringar. De uppgav även att telefon baserade 

applikationer underlättat för dem att genomföra livsstilsförändringar. Till exempel an-

vändes appar som registrerade fysisk aktivitet och födointag. 

 

3.3.4 Miljö och livsvillkor 

Enligt flera av de studerade artiklarna hade de sociala aspekterna såsom arv, uppskattad 

hälsa och miljö en stor påverkan för hur inställsam en person var till att försöka genom-

föra livsstilsförändringar (Janssen et al. 2012; Katz et al. 2017; Nicolai et al. 2018). I två 

av studierna påpekar författarna att den genomsnittliga deltagaren i en intervention för 

hjärtinfarkt ofta är en vit man som har någon typ av eftergymnasial utbildning, är gift 

och har en familj (Junnehag, Asplund, Svedlund 2013; Katz et al. 2017). Kvinnor, mi-

noritetsgrupper och äldre personer avstår ofta att delta i studier som undersöker hjärtre-

habilitering, vilket enligt Janssen et al. (2013) resulterar i att det är svårt att generalisera 

resultaten på hela befolkningen. Enligt McAnirn et al. (2015) kan några orsaker vara att 

kvinnor känner en större skam till att utsätta familjen för förändringar och att kvinnor 

inte upplever ett lika stort stöd från familjen till att genomföra livsstilsförändringar.  

 

3.4 Psykologiska faktorer 

3.4.1 Vilja 

För att lyckas förändra sina levnadsvanor efter en hjärtinfarkt visar studier att en viktig 

faktor var individens egen vilja till att förändra sin situation (Fålun et al. 2016; Nicolai 

et al. 2018). Enligt dessa studier krävs det beslutsamhet för att anta en ny livsstil och 

bryta gamla mönster. Detta kunde uppnås genom förståelse för sjukdomen och behovet 

av att ta ansvar för sin hälsa. Ovan nämnda studier visade att det var viktigt att patien-

terna skapade utrymme i sitt vardagsliv för att ha en möjlighet att hantera sjukdomen 

och lyckas med att genomföra livsstilsförändringar.    

3.4.2 Rädsla 

I flera av studierna framkom det att en hjärtinfarkt medför en hel del rädslor och tankar 

på livet (Fålun et al. (2016); McAnirn et al. (2015); Nicolai et al. (2018). Enligt dessa 

studier blev upplevelsen av sjukdomen en motivation till att förändra sina levnadsvanor 

för patienterna. Patienter i studien av McAnirn et al. (2015) beskriver att insjuknandet i 

hjärtinfarkt blev en “väckarklocka (författarnas översättning)” eller enligt Nicolai et al. 

(2018) ett “varningsskott (författarnas översättning)” som tydliggjorde att de inte längre 
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kunde ta livet och hälsan för given. Detta resulterade i tankar kring existens, och rädslor 

att inte hinna med att göra allt som man planerat eller önskade att göra. Dessa känslor 

visade sig i studien av Fålun et al. (2016) ha en positiv inverkan på patienternas 

motivation till att vilja förändra sina hälsobeteenden.  

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 

Syftet med arbetet var att undersöka vilka olika faktorer som kan påverka patienter att 

lyckas genomföra livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. I föreliggande studie fram-

kom det att det finns flera faktorer som påverkar vilket förhållningssätt en person kan ha 

till att i många fall drastiskt förändra sitt liv. Resultatet visar att det är möjligt att på-

verka människors inställning till livsstilsförändringar genom individuellt anpassad in-

formation, utbildning och rehabilitering. Viktiga faktorer som ökade motivationen till 

att genomföra livsstilsförändringar var bland annat en god sjukdomsinsikt, och att ha ett 

lämpligt stöd genom processen. Sjuksköterskans stöd var en viktig faktor som kunde 

öka patientens motivation till livsstilsförändringar. Detta genom att visa intresse för pa-

tientens framsteg, ge personlig feedback och vägleda patienten mot individuellt anpas-

sade mål. Sjuksköterskan kunde med hjälp av kommunikativa verktyg som till exempel 

motiverande samtal påverka inställningen till livsstilsförändringar hos patienter som var 

tveksamma till att genomföra förändringar. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Att uppleva en hjärtinfarkt kan vara omskakande och många frågor kan uppstå efteråt. 

Det är inte ovanligt att utveckla skuldkänslor, sorg och depression (McAnirn et al. 

2015). Det är inte heller ovanligt att behandlingen många gånger är både snabb och 

smärtfri, vilket gör att patienten inte uppfattar hur allvarlig en hjärtinfarkt är (Dullaghan 

et al. 2014). Det kan vara så att personen känner sig friskare och mer välmående än in-

nan hjärtinfarkten, vilket blir en barriär för livsstilsförändringar. 

4.2.1 Information 

Flera av studierna påpekar att information är en viktig grundsten, och en förutsättning 

för att patienter ska få den förståelse som krävs för att genomföra långsiktiga 



 

16 

 

livsstilsförändringar (Dullaghan et al. 2014; Fålun et al. 2016; Katz et al. 2017; Nicolai 

et al. 2018). Sjuksköterskor är enligt ICN:s Etiska kod (2012) skyldiga att ge “korrekt, 

tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt”. Vad som är 

tillräcklig och lämplig information kan skilja sig åt mellan individer, och kan vara svårt 

för sjuksköterskan att avgöra beroende på hur bra relation man har till patienten. Enligt 

Dullaghan et al. (2014) och Nicolai et al. (2018) är det mer effektivt att ge individuellt 

anpassad information utifrån patientens risk-och friskfaktorer för att öka motivationen 

till livsstilsförändringar. För att det ska vara möjligt anser författarna i föreliggande 

studie att det krävs att sjuksköterskan har tid att samtala med patienten om dennes 

livssituation för att få en förståelse för vilka individuella faktorer som kan påverka 

patienten positivt eller negativt. Detta kan styrkas av Loon et al. (2014) som beskriver 

att patienter fått en bättre förståelse för sin situation efter att ha pratat med en 

sjuksköterska, som har tagit sig tid att skapa en bild av patientens livssituation genom 

att vara intresserad och ställa frågor.  

Studier visar att de som tagit emot professionell hjälp efter en hjärtinfarkt lyckas bättre 

med att göra långsiktiga livsstilsförändringar (Brandt et al. 2018; Nicolai et al. 2018). 

Patienter som deltagit i studierna beskriver att det är motiverande att ha en person som 

bryr sig om deras resultat, kan ge personlig feedback och vägleda dem i rätt rikt-

ning.  Författarna i föreliggande studie anser att de resultat som visar att professionellt 

stöd ökar förutsättningarna för att lyckas med långsiktiga livsstilsförändringar kan för-

knippas med att dessa patienter har en högre KASAM. Hur människor hanterar svåra si-

tuationer påverkas enligt Antonovsky (2011) av förståelse, vilket han definierar som be-

griplighet. Författarna till denna studie menar att sjuksköterskor kan hjälpa patienter att 

nå en högre KASAM genom att ge dem individuell information för att öka deras förstå-

else.   

Enligt Katz et al. (2017) har patienter som vid ett tidigt skede av sitt insjuknande blivit 

informerade om sin sjukdom och vilka livsstilsförändringar som kan bli aktuella en 

större chans att lyckas ändra på sitt leverne. Studien av Nicolai et al. (2018) hävdar mot-

satsen, att efter en hjärtinfarkt befinner sig patienten i ett stadie av chock vilket nedsät-

ter mottagligheten för information. Det går dock inte att jämföra vilken sjukdomsupple-

velse patienterna i respektive studie hade eller vilken behandling som patienterna fick, 

vilket kan vara orsaken till de olika slutsatserna. Fålun et al. (2016) kommer i sin studie 

fram till att det kan leda till en mindre öppenhet att förändra sina riskfaktorer om in-

formation om livsstilsförändringar ges vid utskrivningen från sjukhuset. Detta kan enligt 
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studien bidra till ångest och oro som då sin tur kan förvärra sjukdomen. Dock påpekar 

Fålun et al. (2016) att det måste bedömas individuellt beroende på patientens nivå av 

oro, ångest och välmående. Detta styrker slutsatsen i föreliggande litteraturstudie, att be-

dömningen av faktorer som påverkar livsstilsförändringar måste ses till varje individ 

och kan inte generaliseras.  

4.2.2 Kommunikation 

Enligt Dobber et al. (2018) är motiverande samtal ett bra verktyg för sjuksköterskor att 

använda sig utav för att hjälpa patienter att själva få uttrycka vilka livsstilsförändringar 

de behöver och anledningarna till att dessa behöver genomföras. Vidare menar Dobber 

et al. (2018) att denna samtalsteknik kan bidra till att förändra inställningen till livsstils-

förändringar hos de patienter som är tveksamma till förändring. Studien visar även att 

sjuksköterskor kontinuerligt behöver uppdatera sina kunskaper gällande metoden för att 

upprätthålla en god kvalitet på patientsamtalen. Enligt författarnas egna erfarenheter så 

är samtalsteknik ingenting som i dagsläget ingår i läroplanen på sjuksköterskeutbild-

ningen, vilket skulle kunna innebära att det finns en del kunskapsluckor hos legitime-

rade sjuksköterskor gällande att kunna motivera patienter genom samtal. Författarna an-

ser att det kan komma att behövas kunskaper inom kommunikationsteknik i en större ut-

sträckning i framtiden, med tanke på att nationella undersökningar visar att riskfaktorer 

som kräver livsstilsförändringar, till exempel fetma ökar i landet (Folkhälsans utveckl-

ing 2019). I studien av Loon et al. (2014) kom författarna fram till att sjuksköterskor 

även behöver utbildas i att stödja patienter att nå uppsatta mål samt att hjälpa patienter 

att utforma nya levnadsvanor. Författarna i föreliggande studie anser att det i dagsläget 

saknas metoder och verktyg för att genomföra detta. 

4.2.3 Utbildning och rehabilitering 

Studien av Bellman et al. (2009) visar att de patienter som deltar i rehabilitering efter en 

hjärtinfarkt oftast är de patienter med minst antal riskfaktorer. Patienter med flera risk-

faktorer som är i stort behov av att genomföra livsstilsförändringar för att förebygga 

återinsjuknande deltar enligt studien i mindre utsträckning i rehabilitering.  I en studie 

av Boyde, Grenfell, Brown, Banner, Lollback, Witt, Jiggins & Aitken (2015) påpekar 

författarna att en tredjedel av patienterna efter utskrivning inte har fått en tillfredsstäl-

lande utbildning om sin sjukdom och vilka riskfaktorer som påverkas genom att ändra 

sin livsstil. Enligt författarna till denna studie är detta oroväckande siffror då risken för 
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återinsjuknande är stor hos denna patientgrupp. De vanligaste anledningarna till att pati-

enter inte deltog i rehabilitering var på grund av andra sjukdomar eller fysiska hinder 

som medförde att patienter upplevde att de var begränsade och inte kunde göra några 

förändringar (Brandt et al. 2018; Nicolai et al. 2018). En annan orsak var att man inte 

var nöjd med den rehabiliteringsform som erbjöds, då man istället hade önskat ett mer 

individuellt tillvägagångssätt (Nicolai et al. 2018). En del patienter motsatte sig att göra 

några livsstilsförändringar, utan ville fortsätta leva som innan sjukdomen (Fålun et al. 

2016; Nissen et al. 2018). Författarna i föreliggande studie tänker att de personer som 

inte vill göra några förändringar trots att de har fått information om sjukdomen och bli-

vit erbjuden att delta i rehabilitering kan ha en låg KASAM. I studien av Janssen et al. 

(2013) gjordes försök att höja självbevarelsedriften hos deltagarna, vilket visade ha en 

långvarig effekt på antal träningstillfällen som deltagarna fick redovisa i en uppföljning 

efter 15 månader. Det kan enligt författarna kopplas till att dessa personer har fått hjälp 

att nå en högre KASAM och kan därmed se en mening i sin rehabilitering. 

Ett omdiskuterat ämne som det bedrivs forskning på är E-hälsa. Författarna till denna 

studie ser detta som en alternativ väg att nå ut till de personer som i dagsläget inte deltar 

i rehabilitering efter hjärtinfarkt. I studien av Brandt et al. (2018) framkommer det att e-

hälsoverktyg kan vara ett bra komplement till sjuksköterskebaserad coachning i sam-

band med livsstilsförändringar. Deltagarna i studien uppger att flera nätbaserade- eller 

mobila applikationer har underlättat för dem att lyckas förändra sina levnadsvanor. För-

fattarna i föreliggande studie anser att olika e-hälsoverktyg kan vara ett sätt att få yngre 

personer att bli mer motiverade att delta i rehabilitering eftersom träningen kan ske efter 

personens egna önskemål och då inte behöver vara plats och tidsberoende.  

4.2.4 Sociala faktorer 

Familj och vänner kan enligt flertalet studier utgöra ett viktigt stöd för personer i sam-

band med livsstilsförändringar, genom att stötta och motivera och i svåra stunder även 

påminna om hur viktiga dessa förändringar är (Brandt et al. 2018; Fålun et al. 2016; 

McAnirn et al. 2015; Nicolai et al. 2018). Antonovsky (2011) skriver att kopplingen till 

en låg KASAM ofta kan ledas till det sociala nätverk personen har, att inte känna ge-

menskap med likasinnade och vara isolerad på grund av sin sjukdom är faktorer som 

medverkar till en sämre livskvalité.  

Sjuksköterskor kan inte anta att patienten har ett gott stöd från anhöriga. Studier visar 

också att både familjemedlemmar och vänner även kan vara ett hinder för att lyckas 
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med livsstilsförändringar (Brandt et al. 2018; Nicolai et al. 2018). En stor andel av del-

tagarna i de studier som författarna har inkluderat i föreliggande litteraturstudie är gifta, 

sambo eller har en partner. Nissen et al. (2018) kommer fram till att en rehabilitering 

som inriktar sig på livsstilsförändringar måste interagera med patientens partner. Detta 

för att kunna reducera motivationshinder och minska riskfaktorer. De allra flesta männi-

skor vet idag att det är farligt att röka, att äta ohälsosam mat och röra för lite på sig. En-

ligt författarnas egna erfarenheter så kan ett rökstopp vara ett väldigt konkret sätt att för-

bättra sin hälsa, men utan stöd från sin partner är det svårt att hålla motivationen uppe, 

speciellt om partnern röker och inte har för avsikt att sluta bara för att partnern har haft 

en hjärtinfarkt. Att tidigt involvera partnern i rehabiliteringen har visat sig öka motivat-

ionen för att långsiktigt genomföra livsstilsförändringar (Nissen et al. 2018). 

4.2.5 psykologiska faktorer 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är det mer vanligt att äldre personer drabbas av hjärtin-

farkt, men det händer också att personer drabbas i ett tidigt skede i livet. Reaktionen kan 

bli känslomässigt starkare när det finns en familj som personen känner ansvar för. 

McAnirn et al. (2015) skriver att yngre personer som får en hjärtinfarkt upplever skuld-

känslor gentemot familjen och sitt arbete. Att ha ångest och skuldkänslor under en 

längre tid kan leda till depression (Skärsäter & Ali 2015). Enligt socialstyrelsen (2017) 

är ångest och depression vanliga bieffekter av en hjärtinfarkt. Nicolai et al. (2018) påpe-

kar att depression blir ytterligare en faktor som påverkar återhämtningen från hjärtin-

farkten och måste beaktas av personalen vid hjärtrehabilitering, så patienten kan motive-

ras och få rätt behandling för sin depression. 

I några studier framkom det att upplevelsen av sjukdomen också kunde motivera 

patienter till att genomföra livsstilsförändringar (Fålun et al. 2016; McAnirn et al. 2015; 

Nicolai et al. 2018). Patienter i studierna beskriver hur de i samband med insjuknandet 

kom till insikt om att deras livsstil utgjorde ett hot mot hälsan, och att de behövde göra 

en förändring för att eventuellt kunna förbättra sin livskvalitet. Detta kan enligt 

författarna också kopplas till en hög KASAM. Patienterna har antingen fått de verktyg 

som behövdes för att nå en god sjukdomsinsikt eller så hade patienterna förmågan att 

uppnå en känsla av sammanhang redan innan sjukdomen (Antonovsky 2011). 
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4.3 Metoddiskussion 
 

Till arbetet valde författarna en deskriptiv litteraturstudie för att kunna svara på syfte 

och frågeställning inom det valda omvårdnadsområdet.  En beskrivande design ansågs 

som bäst lämpad eftersom syftet med en deskriptiv studie är att observera, beskriva och 

dokumentera fenomen av en händelse. Syftet med en litteraturstudie är att kritiskt 

granska och sammanställa redan befintlig forskning (Polit & Beck 2012). För att 

bilda en uppfattning om vilket underlag som fanns att tillgå inom det valda ämnet an-

vändes databaserna PubMed och CINAHL för att utföra sökningar med hjälp av sökor-

den: Cardiovascular diseases, Lifestyle, Motivation, Lifestyle changes, Myocardial in-

farction och Rehabilitation. Dessa databaser och sökord användes även för att söka refe-

rensartiklar som inte inkluderades i studien. De studier som ingick i föreliggande littera-

turstudie var inriktade på patienter som insjuknat i hjärtinfarkt. En av studierna var in-

riktad på sjuksköterskors förmåga att bedriva motiverande samtal med patienter som är 

hjärtsjuka (Dobber et al. 2019). 

De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle bestå av primärkällor och 

vara utförda på vuxna människor. Sökresultaten begränsades till artiklar som publicerats 

inom 10 år, var publicerade i en vetenskaplig journal, fanns tillgängliga i fulltextformat 

samt var skrivna på engelska. Att språket begränsades kan innebära att ett visst material 

har gått förlorat. Författarna till denna studie valde ändå att använda den begränsningen 

för att inte riskera att förvränga resultatet då författarna endast behärskar det svenska 

och engelska språket. Artiklar som inte svarade på syfte och frågeställning, behandlade 

andra sjukdomar än hjärtinfarkt, var inriktade på endast män eller kvinnor, ej följde IM-

RAD eller var litteraturstudier exkluderades. 11 artiklar inkluderades till föreliggande 

studie och granskades med hjälp av en granskningsmall. 9 stycken artiklar var kvalita-

tiva och två hade en mixad metod. Att använda artiklar av olika ansats kan vara en 

styrka enligt Polit och Beck (2012). För att säkerhetsställa materialet inte skulle feltol-

kas lästes och översattes alla artiklar av båda författarna enskilt. Innehåll som svarat på 

syfte och frågeställning har markerats och sedan jämförts med varandra för att hitta 

nyckelord. Artiklarnas resultat och slutsats har diskuterats av författarna tillsammans för 

att styrka trovärdigheten i vårt resultat.  

Grupperna som ingick i de valda artiklarna till föreliggande studie har bestått av männi-

skor som drabbats av en hjärtinfarkt. Detta för att kunna svara på syfte och frågeställ-
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ning. En av artiklarna jämför två olika behandlingsgrupper. Där den ena gruppen av pa-

tienter har haft en så kallad STEMI (ST- höjd hjärtinfarkt), vilket leder till en snabb in-

sättning av behandling. Den andra gruppen har haft en så kallad NSTEMI (Hjärtinfarkt 

utan ST-höjning) som inte kräver en lika snabb behandling. De personer som haft en 

NSTEMI Har inte förstått hur allvarlig sjukdomen är (Dullaghan et al. 2014). Ingen av 

de övriga artiklarna tar upp vilken behandling deltagarna har fått, vilket kan ses som en 

svaghet eftersom behandlingen kan ha betydelse för vilken sjukdomsinsikt patienten 

har. Flera av artiklarnas undersökningsgrupper är relativt små, vilket kan ses som en 

svaghet i studien. Resultaten av studier med små undersökningsgrupper kan vara svåra 

att generalisera på en hel befolkning eftersom resultatet inte kan lyftas fram på ett lika 

tydligt sätt enligt Polit & Beck (2012). Det uttalas i studierna av Brandt et al. (2017); 

Katz et al. (2017); McAnirn et al. (2015); Nissen et al. (2018) att studierna har få delta-

gare. 

I alla artiklar som inkluderades i föreliggande studie är majoriteten av deltagarna män, 

utom i studierna av Brandt et al. (2018) och Dobber et al. (2019). I studien skriven av 

Dobber et al (2019) är deltagarna i undersökningsgruppen sjuksköterskor, vilket är ett 

kvinnodominerat yrke och den sannolika anledningen till att studien innefattar flera 

kvinnor. Den studie som hade störst andel kvinnor var Brandt et al. (2018) där andelen 

kvinnor var 70%. Övriga studier hade mellan 51% - 85,7% manliga deltagare. Medelål-

dern var mellan 49 år - 65 år och antal deltagare som levde i ett förhållande var mellan 

52% - 100%. I två av studierna påpekar författarna att den genomsnittliga deltagaren i 

en intervention för hjärtinfarkt ofta är en vit man som har någon typ av eftergymnasial 

utbildning, är gift och har en familj (Junnehag, Asplund, Svedlund 2013; Katz et al. 

2017). Detta styrks i en studie av Peersen, Munkhagen, Gullestad, Liodden, Moum, 

Dammen, Perk & Otterstad (2017) där det framkommer att personer med en lägre ut-

bildningsnivå än motsvarande gymnasium avstår i större utsträckning att medverka i re-

habilitering.  

Antalet deltagare i de studier som inkluderats till föreliggande studie varierar mellan 7 

till 199 personer. Det är också de studier med minst antal deltagare som avviker mest 

avseende antalet deltagande kvinnor. Författarna hade som ett exklusionskriterie att stu-

dierna inte skulle ha en tydlig genusinriktning, det vill säga att studierna inte skulle in-

rikta sig på endast män eller kvinnor. Tanken var att resultatet i föreliggande studie 

skulle vara generaliserbart på bägge könen. Detta exklusionskriterie medförde att några 

av studierna föll bort för att de just hade en titel som antydde att studien var inriktad på 
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enbart kvinnor. Författarna upptäckte inga studier i databassökningarna som enbart rik-

tade sig till män. De studier som inkluderades i föreliggande studie har en majoritet av 

manliga deltagare, vilket är ett omedvetet val av författarna. Detta kan ses som en svag-

het i studien. Författarna till denna studie kom fram till att det kan finnas ett stort mör-

kertal i många utav de studerade interventionerna eftersom de är så få kvinnliga delta-

gare. Författarna anser därför att det behövs vidare undersökningar för att komma fram 

till vad detta beror på. Enligt socialstyrelsen (2017) är det lika många kvinnor och män 

som drabbas av sjukdomen.  

 

4.4 Kliniska implikationer 
 

Som sjuksköterska är möjligheten relativt stor att komma i kontakt med patienter som 

behöver göra någon typ av livsstilsförändring för att kunna höja sin livskvalitet. Att ha 

kunskap om de faktorer som underlättar och försvårar dessa förändringar ger 

sjuksköterskan en möjlighet att hjälpa och stötta patienten. Resultatet från föreliggande 

litteraturstudie visar att ett antal olika aspekter påverkar patientens förmåga att förändra 

sina levnadsvanor. En aspekt är kunskap och förståelse för sjukdomen. Att få 

individuellt anpassad information utifrån sina egna risk- och friskfaktorer ökar 

möjligheten att lyckas med livsstilsförändringar. Detta ställer krav på att sjuksköterskan 

har goda kommunikativa färdigheter. Att ha ett gott stöd genom processen är en annan 

faktor som har visat sig vara betydande för patienter som haft hjärtinfarkt. De som haft 

professionellt stöd i samband med livsstilsförändringar har lyckats genomföra dessa i 

större utsträckning. Även stöd från familj och vänner kan öka chanserna att lyckas. 

Psykologiska faktorer såsom ångest och depression påverkar också motivationen och 

kan bli en barriär till att genomföra förändringar. Om sjuksköterskan har en förmåga att 

kliniskt uppfatta psykiska symtom, så kan en eventuell behandling påbörjas i ett tidigt 

stadium. Studier visar att det krävs en vilja och beslutsamhet hos individer för att lyckas 

förändra levnadsvanor. Sjuksköterskan kan med hjälp av kommunikativa verktyg, till 

exempel motiverande samtal stärka dessa faktorer hos dem som har en tvivelaktig 

inställning. En del faktorer som påverkar patientens förmåga att genomföra förändringar 

är svåra för sjuksköterskan att påverka, till exempel miljö och 

livsvillkor. Sjuksköterskan kan med hjälp av föreliggande studie få en ökad förståelse 

för behovet av att anpassa de individuella insatserna till varje enskild patient. 
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4.5 Förslag på fortsatt forskning 
  

Föreliggande litteraturstudie visar att mer forskning krävs för att hitta metoder och 

interventioner som kan ta hänsyn till de faktorer som påverkar livsstilsförändringar för 

att få fler personer att genomföra hjärtrehabilitering. Flera av artiklarna som ingår i 

resultatet i denna studie påpekar att det behövs studier med fler antal deltagare för att 

resultaten ska kunna generaliseras på en hel befolkning. Fler studier som belyser 

deltagarfrekvensen ur ett genusperspektiv behövs då de flesta studier inkluderar fler 

män än kvinnor. Dessutom behövs studier för att utreda varför kvinnor och äldre 

personer i större utsträckning avstår att delta i hjärtrehabilitering än män. 

 

4.6 Slutsats 
 

Information, kommunikation, utbildning och rehabilitering är faktorer som påverkar 

patienternas förmåga att genomföra livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Forskning 

visar att det behövs nya former av rehabilitering, då de metoder som används idag har 

en liten effekt. Behovet av individuellt anpassad information och rehabilitering är 

påtagligt. Varje person är unik i sitt sätt att hantera sin sjukdom. För att motivera 

patienter till att genomföra livsstilsförändringar behöver sjuksköterskan bemöta den 

enskilda patientens behov. Sjuksköterskor behöver utbildas för att utveckla strategier i 

att kommunicera och motivera patienter. Att fler skulle lyckas genomföra långsiktiga 

livsstilsförändringar skulle vara en vinning för samhället i stort med en förbättrad 

folkhälsa och minskade vårdkostnader. 
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Bilaga 1 

 

Författare Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Brandt, C., 

Clemensen, J., 

Nielsen, J. & 

Søndergaard, J. 

(2018) 

Drivers for successful long-term 

lifestyle change, the role of e-

health: a qualitative interview 

study. 

Fallstudie 

Kvalitativ ansats 

3 män och 7 kvinnor i 

åldrarna 34-71 år 
Intervjuer Temaanalys 

Dobber, J., Latour, 

C., Snaterse, M., 

Van Meijel, B., 

Riet, G., Scholte 

op Reimer, W. & 

Peters, R. (2018) 

 Developing Nurses’ skills in 

motivational interviewing to 

promote a healthy lifestyle in 

patients with coronary artery 

disease. 

Före/efterstudie 

Kvalitativ ansats 

24 sjuksköterskor med 

erfarenhet av 

kardiovaskulär omvårdnad. 

13 genomförde hela 

studien. 

Inspelade patientbesök hos 

sjuksköterskorna. 
Konfidensintervall, 

boostrapped quantile 

regression. 

Dullaghan, L., 

Lusk, L., 

McGeough, M., 
Donnelly, P., 

Herity, N. & 

Fitzsimons, D. 

(2014) 

 I am still a bit unsure how much of 

a heart attack it really was! Patients 

presenting with non ST elevation 
myocardial infarction lack of 

understanding about their illness 

and have less motivation for 

secondary prevention. 

Systematisk kontrollerad 

studie 

Kvalitativ ansats 

15 patienter med 

hjärtinfarkt från tre olika 

sjukhus. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 
Ramanalys 

Falun, N., 

Fridlund, B., 

Schaufel, M., 
Schei, E. & 

Norekvål, T. 

(2016) 

Patients´goals, resources, and 

barriers to future change: A 

qualitative study of patient 
reflections at hospital discharge 

after myocardial infarction. 

Deskriptiv studie 

Kvalitativ ansats 

12 män och 8 kvinnor med 

hjärtinfarkt i åldrarna 40–

100 år 

Intervjuer Kvalitativ 

innehållsanalys 
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Janssen, V.,  De 

Gucht, V., Van 

Exel, H. & Maes, 

S. (2014) 

A self-regulation lifestyle program 

for post-cardiac rehabilitation 

patients has long-term effects on 

exercise adherence 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Mixad metod 

210 patienter från ett 

rehabiliteringscenter för 

patienter med hjärtinfarkt 

Semi-strukturerade 

intervjuer 
Chi-squared test 

Junnehag, L., 

Asplund, K. & 

Svedlund, M. 
(2013) 

 Perception of illness, lifestyle and 

support after an acute myocardial 

infarction. 

Deskriptiv studie 

Kvalitativ ansats 

14 män och 6 kvinnor med 

hjärtinfarkt i åldrarna 46-

73 år 

Intervjuer Kvalitativ 

innehållsanalys 

Katz, D., Graber, 

M.,  Lounsbury, 

P., Vander Weg, 

M., Phillips, E., 

Clair, C., Horwitz, 

P., Cai, X, & 

Christensen, A. 

(2017) 

 Multiple risk factor counseling to 

promote heart-healthy lifestyles in 

the chest pain observation unit: 

Pilot randomized controlled trial. 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Mixad metod 

192 personer med akut 

hjärtinfarkt 
Frågeformulär och 

intervjuer 
T-test, Wilcoxon rank-

sum, chi-squared test 

 Loon, MS., van 

Dijk-de Vires, 

A.,  van der 

Waijden, T., Elwy, 

G. & 

Widdershoven, 

GA. (2014) 

Ethical issues in cardiovascular 

risk management: Patients need 

nurses' support. 

Deskriptiv studie 

Kvalitativ ansats 

18 patienter med 

hjärtinfarkt. 
Intervjuer Kvalitativ 

innehållsanalys 

McAnirn, G., 
Lusk, L., 

Donnelly, P., 

McKenna, N. & 

Fitzsimons, D. 

(2015) 

 Shocked and guilty, but highly 
motivated: younger patients’ 

experience post MI 

Fallstudie 

Kvalitativ ansats 

7 deltagare under 50 år 
som haft hjärtinfarkt. 

Samtliga hade småbarn 

hemma 

Semi-strukturerade 
intervjuer 

Ramanalys 
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Nicolai.,J., Müller, 

N., Noest, S. 

Wilke, S., Schultz, 

J-H., Gleißner, C., 

Eich, W.& Bieber, 

C. (2018) 

To change or not to change - That 

is the question: A qualitative study 

of lifestyle changes following acute 

myocardial infarction. 

Fallstudie 

Kvalitativ ansats 

13 män och 8 kvinnor som 

haft hjärtinfarkt i åldern 

38-79 år. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

Nissen Konstantin, 

N., Jònsdòttir, M., 

Spindler, H. & 

Zwisler Olsen, A-

D. (2018) 

Resistance to change: Role  of 

relationship and communal coping 

for coronary heart disease patients 

and their partners in making 

lifestyle changes. 

Fallstudie 

Kvalitativ ansats 

5 personer som haft 

hjärtinfarkt och samtligas 

partner 

Semi-strukturerade 

intervjuer 
Temaanalys med 

softvara Nvivo 10 
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Bilaga 2 

 

Författare Syfte Resultat 

Brandt, C., Clemensen, J., Nielsen, 

J.,& Søndergaard, J.(2018) 
Att identifiera viktiga faktorer för långsiktiga 

livsstilsförändringar med hjälp av ett e-hälsoverktyg. 
e-hälsoverktyg kunde användas som ett kompletterande verktyg till 

sjuksköterskebaserad coaching i samband med livsstilsförändringar. 

Dobber, J., Latour, C., Snaterse, M., 
Van Meijel, B., Riet, G., Scholte op 

Reimer.,W. & Peters, R. (2018) 

Att utvärdera effekten av sjuksköterskors motivation till att 
använda motiverande samtal efter kontinuerlig utbildning 

och coachning, i mötet med patienter som haft hjärtinfarkt 

och behöver motiveras till livsstilsförändringar. 

Sjuksköterskor som fick kontinuerlig utbildning i motiverande samtal 
utvecklade sina färdigheter i att använda sig utav detta i mötet med 

patienter. Detta gav högre kvalitet på patientsamtalen. 

Dullaghan, L., Lusk, L., 

McGeough, M., Donnelly, P., 

Herity, N. & Fitzsimons, D. (2014) 

Att utforska och jämföra patienters motivation till 

livsstilsförändringar efter olika typer av 

behandlingsåtgärder. 

Patienternas motivation till livsstilsförändringar visade sig påverkas 

av vilken behandlingsmetod de fått. Patienter med enklare 

behandlingsåtgärder hade en sämre sjukdomsinsikt än de patienter 

som fått akuta behandlingsåtgärder. 

Falun, N., Fridlund, B., 

Schaufel,  M., Schei, E. & 

Norekvål,T. (2016) 

Att identifiera faktorer som möjliggjorde eller förhindrade 

patienter att genomföra livsstilsförändringar. 
Patienternas förståelse för sjukdomen var en faktor som påverkade 

deras motivation till att genomföra livsstilsförändringar. Patienterna i 

studien ansåg att det krävdes en vilja till att genomföra förändringar. 

De beskrev även att sjukdomen medförde vissa rädslor som 

motiverade dem till att förändra sin livsstil. 

Janssen, V, .,De Gucht, V., Van 

Exel. H, & Maes. S. (2012) 
Att undersöka om ett program som stärker 

självbevarelsedriften kan öka motivationen till 

livsstilsförändringar. 

Genom att stärka patienternas självbevarelsedrift ökade möjligheterna 

och motivationen till att förändra riskfyllda levnadsvanor. 
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Junnehag, L.,Asplund. K & 

Svedlund. M. (2013) 
Att beskriva hur patienter ansåg att de lyckats genomföra 

livsstilsförändringar ett år efter hjärtinfarkt med eller utan 

mentor. 

Mentorskap kunde stärka deltagandet i rehabilitering efter 

hjärtinfarkt. 

Katz.,D., Graber, M., Lounsbury, 

P., Vander Weg, M., Phillips, E., 

Clair, C., Horwitz, P,.,Cai. X, & 
Christensen. A. (2017) 

Att förändra patienternas hälsobeteende genom 

interventioner efter hjärtinfarkt. 
Att ge information redan i ett tidigt skede av sjukdomen ökade 

motivationen till livsstilsförändringar hos patienter med hjärtinfarkt. 

 Loon, MS., van Dijk-de Vires, 

A.,  van der Waijden, T., Elwy, G. 

& Widdershoven, GA. (2014) 

Att undersöka patienternas syn på sjuksköterskans roll i 

samband med att motivera till livsstilsförändringar efter 

hjärtinfarkt. 

Patienterna upplevde en ökad motivation till att genomföra 

livsstilsförändringar efter att ha träffat sjuksköterskor som 

engagerade sig i deras hälsotillstånd. 

McAnirn, G., Lusk, L., Donnelly, 

P., McKenna, N. & Fitzsimons, D. 

(2015) 

Att utforska vilka hinder unga patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt möter i samband med livsstilsförändringar. 
Unga patienter med hjärtinfarkt drabbades ofta av ångest och 

skuldkänslor. Familjen var en viktig faktor som ökade motivationen 

till att förändra levnadsvanor. 

Nicolai, J., Müller, N., Noest, S., 
Wilke, S., Schultz, J-H., 

Gleißner,C., Eich. W, & Bieber. C. 

(2018) 

Att undersöka vilka nyckelfaktorer som fanns i samband 
med att göra livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. 

En viktig nyckelfaktor som påverkade motivationen till 
livsstilsförändringar var information om sjukdomen. Studien visar att 

patienter inte är mottagliga att ta emot information direkt efter 

insjuknandet. 

Nissen Konstantin, N., Jònsdòttir. 

M., Spindler. H & Zwisler Olsen. 

A-D. (2018) 

Att undersöka betydelsen av relationer i samband med 

livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. 
Studien visade att partnern ofta är ett bra stöd i processen att förändra 

levnadsvanor. En del patienter ansåg att partnern försvårade för dem 

att genomföra livsstilsförändringar. 
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Bilaga 3 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som studeras i 

granskad studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design studie 

relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad studie 

inkluderas för kvalitetsgranskning i den 

aktuella studien**? 

 

 

 

 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 
** Med detta menas er litteraturstudie. 
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  Ja, med motiveringen 

att… 
Delvis, med motiveringen 

att… 
Nej, med motiveringen 

att… 
Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 
 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 
 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. Är metoden för datainsamling relevant? 
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8. 
Är analysmetoden redovisad och tydligt 

beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 
 

 

 

   

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 

 
 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   



 

37 

 

  Ja, med motiveringen att… 
 

Delvis, med motiveringen 

att… 
Nej, med motiveringen 

att… 
Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

2. 
Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 
 

 

   

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

5. Är undersökningsgruppen representativ? 

 

 

 
 

 

   

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 
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8. Är validiteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 

 

 

 
 

   

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska analysen 

är utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 
 

   

Resultat 

13. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 
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15. 
Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 

 

 

 

 

 

   

 

 


