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Sammanfattning    
Hjärtinfarkt är idag den vanligaste, enskilda orsaken till plötslig död i Sverige. Många 
drabbade riskerar ett återinsjuknande som dock kan förebyggas, delvis med 
farmakologisk och kirurgisk behandling men även genom fysisk aktivitet. Idag väljer 
många patienter att avstå fysisk aktivitet på grund av rädsla av olika slag, ett problem som 
medför att rehabiliteringen efter hjärtinfarkt inte utförs enligt planen. Sjuksköterskan har 
en viktig roll när det gäller hälsofrämjande arbete för ökad upplevelse av hälsa och 
välbefinnande. För att sjuksköterskan ska kunna utföra ett hälsofrämjande arbete av god 
kvalité blir det viktigt att veta varför flertalet patienter känner rädsla inför fysisk aktivitet. 
Studien är en litteraturstudie enligt Axelssons modell där elva artiklar granskades, två 
kvantitativa och nio kvalitativa. Två huvudteman kunde urskiljas; rädsla relaterat till 
kroppen samt rädsla relaterat till omgivningen. Somliga patienter upplevde rädslan för 
en ny infarkt i samband med fysisk aktivitet som det största orosmomentet, medan andra 
ansåg att rädslan för att kroppen inte skulle klara av fysisk ansträngning var av störst 
betydelse. Flera patienter påpekade även att rädslan för att svika nära och kära samt för 
att göra fel som den största anledningen till minskat utövande av fysisk aktivitet. Vikten 
av individanpassad information samt personcentrerade träningsprogram diskuteras i 
uppsatsen tillsammans med sjuksköterskans betydande roll för hållbar utveckling vid 
rehabilitering av en hjärtinfarkt. 
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INLEDNING 
Samhällsutvecklingen har lett till allt fler ohälsosamma levnadsvanor hos befolkningen, 
bland annat minskad fysisk aktivitet, ökad stress och osund kosthållning. Dessa 
ohälsosamma levnadsvanor kan resultera i ökad fetma samt olika typer av 
kardiovaskulära sjukdomar, såsom hjärtinfarkt. Historiskt sett har människan alltid varit 
fysiskt aktiv i vardagen eftersom detta har krävts för överlevnad. Människan åt det 
naturen hade att erbjuda till skillnad från dagens snabbmatskultur med stillasittande jobb 
och fritid. Dagens teknologiska utveckling med behovet av ständig uppkoppling och 
tillgänglighet har lett fram till en ny form av livsstil som är skadlig för vårt välmående. 
  
I Sverige är kardiovaskulära sjukdomar en av de vanligaste sjukdomarna och många av 
dem som drabbas av hjärtinfarkt har en ökad risk för återinsjuknande. Genom att förändra 
livsstilen efter en hjärtinfarkt, med bland annat fysisk aktivitet, kan risken för 
återinsjuknande minskas. 
  
Vi har valt att fokusera denna litteraturstudie på patienters upplevelse av rädsla inför 
fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Anledningen till valt område är relaterat till vårt stora 
intresse för fysisk aktivitet och hur graden av fysisk aktivitet kan förändras vid olika akuta 
sjukdomstillstånd, i detta fall hjärtinfarkt. Ordet oro kommer i denna uppsats användas 
som en synonym till rädsla. 

BAKGRUND 
Allmänt om hjärt- och kärlsjukdom 
Hjärt- och kärlsjukdom innefattar sjukdomar som orsakas av förändringar i hjärtat eller 
blodkärlen. Dessa förändringar kan antingen vara medfödda eller orsakade av en osund 
livsstil, men kan även uppstå som en följd av andra sjukdomar som diabetes, 
lungsjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar eller reumatiska sjukdomar. Andelen hjärt- 
och kärlsjukdomar ökar kraftigt efter omkring 40 års ålder, ofta orsakat av ateroskleros i 
kärlen som i sin tur medför ischemisk hjärtsjukdom. Dock kan dessa förvärvade hjärt- 
och kärlsjukdomar förebyggas genom en sund livsstil med regelbunden fysisk aktivitet, 
varierad och allsidig kost samt rökstopp (Eikeland, Haugland & Stubberud 2011, s. 208). 
  
Hjärt- och kärlsjukdomarna delas in i olika grupper beroende på form. Viktiga grupper 
inom kategorin är hypertensiv hjärtsjukdom, hjärtrytmrubbningar, hjärtklaffsfel, 
inflammationer samt kranskärlssjukdom, som idag är den dominerande orsaken till för 
tidig död i det västerländska samhället (Eikland, Haugland & Stubberud 2011, s. 208; 
Währborg & Friberg 2013, s. 99). 
  

Kranskärlssjukdom – ischemisk hjärtsjukdom 

Patofysiologi 
Vid ischemisk hjärtsjukdom är blodflödet nedsatt till en eller flera delar av kranskärlen 
som står för hjärtmuskulaturens, myokardiets, blodförsörjning, ofta på grund av 
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ateroskleros. Detta medför i sin tur att blodtillförseln till muskulaturen inte räcker till, 
muskulaturen drabbas av syrebrist, ischemi. Denna syrebrist i hjärtmuskulaturen, 
myokardischemi, kan yttra sig genom olika symtom och leda till flertalet 
sjukdomstillstånd, exempelvis hjärtinfarkt. En myokardischemi kan också uppkomma 
som en tyst ischemi utan typiska symtom som exempelvis bröstsmärtor, andfåddhet och 
påtaglig allmänpåverkan. Denna typ av ischemi kan endast upptäckas genom EKG-
undersökning (Ericson & Ericson 2012, ss. 81, 90). 
  
Riskfaktorer för kranskärlssjukdom delas in i icke påverkbara faktorer och påverkbara 
faktorer, där de icke påverkbara faktorerna bland annat innefattar manligt kön, tidig 
menopaus, hereditet och ökande ålder. Påverkbara faktorer innefattar övervikt, rökning, 
högt blodtryck, diabetes och blodfettsrubbningar (Ericson & Ericson 2012, s. 90). 
Stillasittande under större delen av dagen medför också en ökad risk för hjärt-
kärlsjukdomar, inkluderat kranskärlssjukdom och förtida död, samt att 
koagulationsfaktorer, blodfetter och insulinkänslighet påverkas negativt (Henriksson & 
Sundberg 2017, s.2). 
  

Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt är idag den vanligaste enskilda orsaken till plötslig död i Sverige och 
hjärtinfarkt kan delas in i två olika typer; ST-höjningsinfarkt och icke ST-höjningsinfarkt, 
vilka kan urskiljas på en EKG-kurva. Vid ST-höjningsinfarkt har en plackruptur och 
trombos inträffat i större kranskärl varpå kärlets blodförsörjning stängs av helt. Celler 
som är beroende av detta kranskärl skadas och dör till slut. Dessa skadade eller döda 
muskelceller i hjärtat medför försämrad pumpförmåga varpå cirkulationen påverkas 
negativt. Vid en icke ST-höjningsinfarkt har aterosklerotiska plack utvecklats men någon 
trombotisk ocklusion har oftast inte utvecklats. Visst blodflöde kvarstår därför genom 
kranskärlen. Även vid denna typ av infarkt sker en celldöd i hjärtmuskeln, dock är 
celldöden ofta centrerad till den inre delen av hjärtmuskelväggen, endokardiet (Ericson 
& Ericson 2012, ss 100-101). 
  
Vid en hjärtinfarkt uppkommer vanligen karakteristiska symtom som vid ischemisk 
hjärtsjukdom, men även mer specifika symtom som bröstsmärta med utstrålning mot 
vänster arm och nacke samt illamående. En hjärtinfarkt tillhör dock de sjukdomstillstånd 
som kan uppkomma utan symtom (Ericson & Ericson 2012, s. 102). Detta brukar man 
kalla för en tyst hjärtinfarkt. 
  

Behandling vid en hjärtinfarkt 
Uttrycket SATSA används i samband med behandling av en ST-höjningsinfarkt. 
Bokstäverna i begreppet står för smärtlindring och lindring av ångest och oro, 
antiischemisk behandling, trombosbehandling, sviktbehandling och arytmibehandling. 
Dessa olika behandlingar utförs med farmaka som morfin, betablockerare, syrgas, 
nitroglycerin, statiner, angiotensin converting enzyme (ACE)-hämmare och 
acetylsalicylsyra. Behandlingen kan även bestå av ballongdilatation, perkutan coronar 
intervention (PCI), som innebär att det ockluderade kärlet öppnas upp, vilket är 
förstahandsval vid en akut hjärtinfarkt. Även trombolys kan vara aktuellt vid en ST-
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höjningsinfarkt vilket innebär att trombosen, proppen, löses upp (Ericson & Ericson 2012, 
ss.108-111). 
  
Vid en icke ST-höjningsinfarkt är ofta farmakologisk behandling, exempelvis genom 
acetylsalicylsyra, ticagrelor samt övriga ovannämnda, förstahandsvalet då kärlet inte är 
fullständigt igentäppt. PCI behandling blir dock aktuellt vid det stora flertalet av dessa 
infarkter för att minska risken för återinsjuknande (Ericson & Ericson 2012, s.112). 
  
Under rehabiliteringen får patienten genomföra ett arbets-EKG för att utesluta eventuella 
hjärtsvikts-, arytmi- eller ischemiproblem vid ansträngning. Krishanteringsprocesser, 
coping, efter en hjärtinfarkt är även vanligt och innebär att patienten ska försöka acceptera 
den nya situationen. Att drabbas av en hjärtinfarkt medför olika psykologiska reaktioner 
med påverkan på både livskvalité och sårbarhet. Reorientering efter en infarkt innebär att 
patienten accepterat situationen, återfått självtillit samt ökat förmågan att kunna fokusera 
på det friska jaget. Även fysisk aktivitet är en viktig komponent i rehabiliteringsprocessen 
(Ericson & Ericson 2012, s.116-117). 
  

Fysisk aktivitet 

Definition av fysisk aktivitet 
Begreppet fysisk aktivitet definieras fysiologiskt som all kroppsrörelse med ökad 
energiförbrukning. Aktiviteten kan antingen vara fokuserad på att bibehålla/förbättra 
konditionen och därför utövas under en längre tid, exempelvis genom cykling eller 
löpning, eller vara mer muskelstärkande och då utföras i form av styrketräning (Mattson, 
Jansson & Hagstömer 2017, ss. 1-2, 5). Rekommenderad minimidos av fysisk aktivitet 
för vuxna beräknas till 150 minuters aktivitet per vecka med måttlig intensitet. Aktiviteten 
kan skäras ned till 75 minuter om intensiteten ökas från måttlig till hög. Fortsatt bör 
muskelstärkande aktivitet utföras minst två gånger per vecka och äldre (över 65 år) bör 
även inkludera balansträning. De personer som sitter stilla stora delar av dagen, till 
exempel i arbetet, rekommenderas kortare pauser med rörelse, även kallat bensträckare 
(Jansson, Hagströmer och Anderssen 2017, s. 2). I denna uppsats används ibland 
begreppet träning, vilket innebär fysisk aktivitet med avsikt att förbättra exempelvis 
kondition eller styrka, som en synonym till begreppet fysisk aktivitet. För att få effekt av 
träningen krävs det att kroppen belastas på en sådan nivå att den hela tiden utmanas. 
Tröskelnivån för vad kroppen klarar av ökar med ökad mängd träningsgrad, detta kallas 
overload (Mattson, Jansson & Hagstömer 2017, ss. 1-2, 5). 
  
Den fysiska aktiviteten kommer i allmänhet att vara annorlunda från person till person. 
Belastningen kan upplevas olika och val av träningsform kan därför vara individuellt 
baserad på det som patienten föredrar. Vid sjukdomstillstånd kan det dock finnas 
begränsningar när det gäller val av intensitet under aktiviteten. Det är viktigt att träningen 
blir individualiserad för att i slutändan ha högsta möjliga genomförande, compliance 
(Mattsson, Jansson & Hagstömer 2017, s.6). 
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Allmänna hälsovinster vid utövandet av fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet minskar risken för en rad sjukdomar och syndrom, bland annat hjärt-
kärlsjukdomar, det metabola syndromet samt diabetes typ 2. Det finns ett väl synligt dos-
respons-samband mellan nivån av fysisk aktivitet och body mass index (BMI), procent 
kroppsfett och midjemått; desto högre grad av fysisk aktivitet, desto lägre BMI, procent 
kroppsfett och midjemått. BMI är ett värde som ger förhållandet mellan längd och vikt 
hos en individ och används för att fastställa exempelvis under- eller övervikt. Fysisk 
aktivitet kan påverka skelettets benmassa positivt om detta sker före och tidigt under 
puberteten. Den ökade benmassan som kan uppnås med hjälp av fysisk aktivitet 
förhindrar utveckling av osteoporos (benskörhet) senare i livet, vilket i sin tur minskar 
risken för frakturer. Personer över 65 år som deltar i balansövningar och styrketräning 
löper en minskad risk för fall och fallrelaterade frakturer. Till och med risken för vissa 
cancersjukdomar minskas genom fysisk aktivitet. Både män och kvinnor som är fysiskt 
aktiva minst 30 minuter per dag har 30 procent minskad risk att drabbas av koloncancer 
samtidigt som fysiskt aktiva kvinnor har 15-20 procent minskad risk att drabbas av 
bröstcancer. Den fysiska aktiviteten är inte endast positiv för fysiska sjukdomar utan även 
psykiska. Regelbunden aktivitet förebygger ångest och minskar risken för att drabbas av 
depression. De individer som är fysiskt aktiva uppger i 20-30 procent av fallen en lägre 
stressnivå än övriga personer. Detta i sin tur minskar risken för kardiovaskulära 
sjukdomar då de i vissa fall är stressrelaterade (Wennerberg et al. 2017, ss. 5-9, 12-16). 
 

Den fysiska aktivitetens påverkan på cirkulationsapparaten 
Vid utövande av fysisk aktivitet ökar hjärtats kontraktionskraft samt frekvens för att förse 
den arbetande muskulaturen med blod. Det sympatiska nervsystemet aktiveras vilket 
utlöser kontraktion i de perifera kärlen, varpå blodtillförseln till de stora och centrala 
artärerna ökar. Detta medför stegring av blodtrycket samt ökad blodfyllnad i hjärtat. Den 
ökade väggbelastningen i hjärtat som uppstår under träningspasset leder långsiktigt till en 
ökning av hjärtkamrarnas väggtjocklek och storlek, men även att den maximala 
hjärtfrekvensen sänks för somliga individer samtidigt som hjärtats slagvolym ökar. På 
lång sikt sjunker blodtrycket mer av fysisk träning än det gör av ett enskilt 
blodtryckssänkande läkemedel eftersom varje träningspass har en viss sänkande effekt på 
vilotrycket (Henriksson & Sundberg 2017, ss.14-16). 
  
Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken att insjukna i hjärt- kärlsjukdom med 33-50 
procent samtidigt som en mycket god kondition minskar risken med 60-70 procent. 
Farmakologisk behandling med statiner minskar de skadliga blodfetterna med 50 procent 
samtidigt som risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar minskar med 33-50 procent. 
De personer som via fysisk aktivitet förbränner över 1500 kcal/vecka har, jämfört med 
dem som förbränner under 200 kcal/vecka, 40 procent minskad risk att drabbas av hjärt-
kärlsjukdomar. Åldrande bidrar till att endotelfunktionen i blodkärlen blir sämre, vilket 
leder till en försämrad förmåga att vidga kärlen. Genom att vara fysiskt aktiv kan 
förmågan att vidga kärlen bevaras i nästintill samma skick som hos yngre, vilket även 
minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet är därav i stort sett lika effektivt 
i preventionen mot hjärt- kärlsjukdomar som farmakologisk behandling (Joyner & Green 
2009). Ovanstående påståenden hör till den sistnämnda referensen. 
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Vikten av fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt 
Efter en hjärtinfarkt är vikten av att komma igång med träningen av stor betydelse för den 
drabbade. Rekommendationer framhäver att träningen bör återupptas i ett lugnt tempo 
och sedan trappas upp med tiden. På sjukhusen brukar den fysiska aktiviteten delas upp i 
två stadier där första stadiet innefattar att återgå till den nivån av fysisk aktivitet som 
patienten hade innan insjuknandet. Vid fortsättning till stadie två tränas kroppen upp 
ytterligare för att förbättra konditionen och på så vis förebygga ett nytt insjuknande, detta 
genom regelbunden träning. I flertalet fall bidrar regelbunden träning efter insjuknandet 
till att individer återigen upplever trygghet i sin kropp (Wernersson Lindgren 2016, ss. 
33-34). 
  
Fysisk träning rekommenderas att påbörjas inom en till två veckor efter insjuknandet. 
Patienter som deltar i hjärtrehabiliteringsprogram med inriktning på fysisk aktivitet, på 
måttlig till hög intensitet i kombination med muskelstärkande träning, har 26 procent 
lägre risk för hjärtdöd jämfört med de patienter som inte utövar fysisk aktivitet. De 
patienter som utövar fysisk aktivitet som rehabilitering minskar även risken för 
sjukhusinläggning med 31 procent. Arbetskapaciteten ökar med 10-20 procent hos 
patienter som deltar i hjärtrehabiliteringsprogram med fysisk träning jämfört med de som 
inte deltar i träningen. Kolesterolnivån, som är en risk för återinsjuknande i hjärtinfarkt, 
minskar hos de patienter som deltar i fysisk träning inom ett rehabiliteringsprogram. 
Ytterligare en riskfaktor för återinsjuknande minskas vid fysisk träning i 
rehabiliteringsprogram då blodtrycket sänks. Fysisk aktivitet medför att hjärtats förmåga 
att kontrahera ökar. Detta resulterar i en ökad slagvolym som gynnar syreupptagningen i 
kroppen. Den lägre hjärtfrekvensen, ett resultat av en ökad slagvolym, minskar 
syrebehovet i hjärtat och därmed minskar risken för syrebrist. Konditionsträning kan 
förbättra blodkärlens elasticitet, vilket förbättrar blodflödet genom kärlen, vidare kan 
konditionsträning bidra till nybildning av kärl kring hjärtat. Denna nybildning och 
förbättring av blodkärlens elasticitet tillsammans med det minskade syrebehovet leder till 
att den ischemiska tröskeln stiger vilket resulterar i att nivån där kärlkramp utlöses höjs 
(Ståhle, Bäck & Cider 2017, ss. 6-8, 10). Ovanstående påståenden hör till den sistnämnda 
referensen. 
  

Upplevelsen efter en hjärtinfarkt kan vara olika från person till person 
Rädsla är en vanlig reaktion under den första perioden efter insjuknandet. Dock är 
reaktionerna på insjuknandet individuella då somliga reagerar genom att ta avstånd från 
händelsen och fortsätter med sina liv på ett oförändrat sätt medan andra blir oerhört 
försiktiga i sin vardag, framförallt vid fysisk aktivitet. Även om evidensbaserad forskning 
finns gällande hälsovinster vid fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt så väljer många att 
avstå rekommendationerna och vara mindre fysiskt aktiva i vardagen än tidigare, ofta på 
grund av ökad rädsla (Wernersson Lindgren 2016, s. 26). Efter en hjärtinfarkt kan somliga 
patienter uppleva kinesiofobi, vilket innebär en överdriven, patologisk rädsla för rörelse, 
och därav undviks fysisk aktivitet. Undvikandet i sig är ett adaptivt beteende och en 
naturlig reaktion vid akut skada eller insjuknande (Bäck, Cider, Herlitz, Lundberg & 
Jansson 2013). 
  
Upplevelsen och återhämtningen efter en hjärtinfarkt är individuell. I vissa fall kan vikten 
av information gällande aktuella mediciner vara av stor vikt för individens livsvärld, 
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medan det i andra fall kan vara viktigt att få information gällande olika riskfaktorer. 
Eftersom återhämtningsprocessen skiljer sig mellan olika individer blir det viktigt att 
bedöma varje människa individuellt innan ett rehabiliteringsprogram påbörjas. Genom att 
skapa en individuell undervisningsplan anpassad för behovet hos både patient och familj 
kan en eventuell beteendeförändring främjas och en god hjärtrehabilitering uppnås (Day 
2014). 
  

Livsvärld 
För att förstå en människas upplevelse och livsvärld är det viktigt att försöka förstå hur 
hälsa, sjukdom och lidande erfars av den drabbade samt hur dessa komponenter påverkar 
individen i sitt livssammanhang. Livsvärlden innefattar hur vi uppfattar oss själva samt 
omgivningen och är både individuell och unik även om det är en värld som delas med 
andra individer (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128). När en individ drabbas av 
sjukdom kan gapet mellan patientens livsvärld samt omgivningen bli avsevärt större. 
Kroppsmedvetandet för den drabbade patienten förändras varpå sjukdomen blir en del i 
individens sätt att handla samt föra sig i vardagen (Birkler 2007, ss. 34, 39). 
  
Det är omöjligt för en person att förstå en annan individ enbart genom att iaktta och 
reflektera då detta enbart ger en sekundär förståelse. Samtal och samvaro med den 
drabbade krävs för att få en djupare förståelse av dennes livsvärld (Birkler 2007, ss. 39-
40). 
  

Sjuksköterskans roll och ansvar 
Begreppet hälsa härstammar från ordet haelsa, med anknytning till termen hel, och 
innefattar ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. Friskhet står för tillståndet 
där kroppen är i god fysik och sundhet står för att vara klok och leva ett hälsosamt liv. 
Begreppet välbefinnande står för en individuell känsla som är avgörande för individens 
upplevelse av hälsa. Begreppet kan även förklaras som ett tillstånd av jämvikt, som syftar 
till både inre balans men även balans till omvärlden. Hälsan är relativ till människans 
aktuella livssituation och upplevelsen av hälsa påverkas negativt om individen 
exempelvis drabbas av en obotlig sjukdom eller om individen, som till synes uppfattas 
frisk, har en känsla av meningslöshet. Begreppet har därav en djupare innebörd än just 
frånvaro av sjukdom och kan därför vara flerdimensionellt då det har varierande innebörd 
hos olika människor och situationer (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 48-49). 
  
Sjuksköterskans ansvar är att kunna analysera patientens resurser, problem och behov för 
att kunna identifiera omvårdnadsbehovet. Genom att arbeta personcentrerat och nära 
patienten kan sjuksköterskan planera omvårdnaden i samråd med patienten och genom 
detta identifiera den enskilda patientens upplevelse av hälsa och ohälsa. Sjuksköterskan 
ansvarar även för de hälsobefrämjande beslut som medför ökade möjligheter att förbättra, 
behålla eller återfå hälsa. Hur hälsoproblem och sjukdom ska hanteras för möjligheten att 
uppnå högsta möjliga välbefinnande och livskvalité ingår också i ansvaret. 
Sjuksköterskan ska dessutom kunna planera, genomföra och utvärdera information i 
samråd med patienter samt närstående för att uppmuntra till egenvård och inflytande i 
vården, förebygga ohälsa samt främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 
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PROBLEMFORMULERING 
För att sjuksköterskan ska kunna stödja patienter i deras rehabilitering efter en hjärtinfarkt 
är det viktigt att ha kunskap om patienters individuella upplevelse av rädsla inför fysisk 
aktivitet. En ökad kunskap kan leda till att rådande rehabiliteringsprogram anpassas till 
individen i en högre grad än i dagsläget. Detta kan medföra att fler patienter utövar fysisk 
aktivitet efter insjuknandet vilket i så fall blir en vinst för såväl den enskilda individen 
som för samhället i stort.  
 
Forskningen visar tydligt fördelarna med fysisk aktivitet efter insjuknande i hjärtinfarkt, 
såsom minskad risk för återinsjuknande och hjärtdöd, bättre hälsa samt minskad risk för 
fall och benbrott. Den fysiska aktiviteten bidrar även till minskad risk för metabola 
sjukdomar, såsom diabetes typ 2 samt en reducerad risk för insjuknande i kolon- eller 
bröstcancer. Utöver dessa hälsovinster har den fysiska aktiviteten positiva effekter på 
psykisk hälsa samt demens. 
  
Trots dessa tydliga hälsovinster är det ändå många som avstår träningen efter 
insjuknande, ofta till följd av rädsla. Vi är därför intresserade av att ta reda på varför 
somliga drabbade patienter känner rädsla inför fysisk aktivitet och därför väljer att bortse 
från rekommendationerna. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa tidigare forskning gällande 
patienters upplevelse av rädsla inför fysisk aktivitet efter insjuknande i hjärtinfarkt. 

METOD 
Metoden som valts till denna kandidatuppsats är en litteraturstudie enligt Axelssons 
modell (Axelsson 2012, ss. 203-220). Med litteraturstudie menas att studien baseras på 
tidigare forskning. 
 

Datainsamling 
Vid datainsamling användes databaserna Cinahl och PubMed då dessa sökmotorer är 
fokuserade på vetenskapliga artiklar med inriktning vård och hälsa, men även till viss del 
biomedicin. Myocardial infarction, experience samt physical activity användes som tre 
grundläggande söktermer. Dessa ord kombinerades med synonymer för att få ett bredare 
sökresultat med fler relevanta artiklar. Sökordet myocardial infarction kompletterades 
med synonymen heart attack. Physical activity kompletterades med exercise, 
rehabilitation samt physical exertion. Slutligen kompletterades sökordet experience med 
attitude, feelings, patient experience, quality of life samt health. De tre grundläggande 
söktermerna inkluderat synonymer kombinerades därefter med orden fear och 
synonymen anxiety. De ursprungliga söktermerna kombinerades med synonymer genom 
att använda sökfunktionen OR mellan samtliga ord. Dessa kombinationer 
sammankopplades därefter till olika sökningar genom att använda sökfunktionen AND, 
se bilaga 1. Svensk MeSH, en tjänst för att finna korrekta sökord och översätta medicinska 
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termer, användes för att få en korrekt översättning av önskade sökord. Denna sökning 
användes på liknande sätt i de båda databaserna, dock gjordes sökningen i Pubmed vid 
ett senare tillfälle. I Pubmed inkluderades sökordet partner som ett huvudord, se bilaga 
1, för att få ytterligare träffar med familjeperspektiv.  
 
Vi inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar i studien och artiklarna ska vara 
skrivna mellan åren 2008 och 2018. Artiklarna ska vara peer-reviewed och följa riktlinjer 
för en vetenskaplig artikel samt vara vårdvetenskapliga. Både män och kvinnor från alla 
länder inkluderas i denna litteraturstudie. Exklusionskriterier är artiklar som enbart är 
medicinskt inriktade samt litteraturstudier. Efter sökningen i Cinahl valdes 27 artiklar 
eftersom deras titlar var relevanta för uppsatsen, 19 sorterades bort då de antingen var för 
medicinska eller inte svarade på syftet. Åtta artiklar återstod därefter, se bilaga 1. 
Sökningen i PubMed resulterade i att fem artiklar valdes ut, baserat på relevanta titlar. 
Efter det lästes artiklarnas abstrakt noggrant varpå två artiklar sorterades bort. Tre artiklar, 
vilka var relevanta för uppsatsen, återstod därefter, se bilaga 1. Slutligen valdes elva 
artiklar från båda databaserna, där två stycken är kvantitativa och nio stycken kvalitativa. 
 

Dataanalys 
Analysen startade genom att de valda artiklarnas abstrakt lästes igenom igen och därefter 
skrevs artiklarna ut för att lättare kunna analyseras enligt Axelssons modell (Axelsson 
2012, ss. 212-214). Artiklarna lästes därefter noggrant för att få en helhetsbild. Nästa steg 
blev att sammanställa syftet, metoden, urvalet och resultatet av varje artikel i en tabell, se 
bilaga 2. Tabellen ger en tydlig överblick över artiklarna och det blir lättare att kunna 
urskilja gemensamma komponenter. Därefter lästes resultatet noggrant igen och 
färgpennor användes för att finna olika teman. Varje tema erhöll en specifik färg och 
dessa färgmarkeringar lästes därefter ännu en gång för att säkerställa relevansen av 
markeringarna. Slutligen jämfördes artiklarnas markerade teman med varandra varpå två 
gemensamma huvudteman kunde urskiljas. 

RESULTAT 
Ur den nya helhet som framkom under analysen kunde två gemensamma huvudteman 
identifieras; rädsla relaterat till kroppen och rädsla relaterat till omgivningen. Ur helheten 
kunde även två subteman urskiljas från varje huvudtema, se tabellen nedan.  
  
Rädsla relaterat till kroppen Rädsla relaterat till omgivningen 

Rädsla för återinsjuknande  Rädsla för att svika nära och kära  

Minskad tillit till den egna kroppen Rädsla för att göra fel  
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Rädsla relaterat till kroppen 
En hjärtinfarkt påverkar patienter både mentalt och fysiskt. I analysen framkom en 
genomgående rädsla för att kroppen försvagats efter infarkten varpå den fysiska 
aktiviteten i vardagen blev lidande. Junehag, Asplund och Svedlund (2014b) förklarar att 
enkla aktiviteter, som att gå en promenad med hunden i relativt högt tempo blev i stort 
sett omöjligt när de drabbade ständigt kände behov av att stanna på grund av andnöd, 
bröstsmärtor och obehagskänsla i kroppen. De förklarade även att patienter som tränat på 
en hög nivå innan insjuknandet upplevde fysisk aktivitet oviktigt då de ändå drabbats och 
på grund av detta hade en lägre aktivitetsnivå efter insjuknandet. 
 

Rädsla för återinsjuknande 
Patienter som drabbats av en hjärtinfarkt upplevde en ökad medvetenhet om att livet 
plötsligt kan förändras. De upplevde en konstant rädsla över att de när som helst kunde 
drabbas av en ny infarkt. Denna oro inverkade negativt på graden av fysisk aktivitet 
eftersom de inte vågade ta promenader eller göra andra vardagsaktiviteter (Tod 2008). 
Vid fysisk aktivitet uttryckte patienter att det var andnöd och pulsökning som skapade 
störst oro. Att avgöra om dessa symtom var en normal följd av fysisk aktivitet eller en 
varning för att hjärtat skulle vara i fara, eller blivit skadat vid tidigare infarkt, upplevde 
många som en stor svårighet. Många kände, i samband med fysisk aktivitet, att deras 
hjärtan var för svaga för att klara den fysiska påfrestning som träningen innebar, vilket 
medförde att många patienter istället hoppade över träningen. Merparten patienter som 
erhöll symtom liknande bröstsmärta var rädda för att dessa skulle vara dödliga (Simonÿ, 
Pedersen, Dreyer & Birkelund 2015a). När dessa symtom framträdde uppsökte flertalet 
patienter en hjärtmottagning eftersom de kände rädsla inför en ny hjärtinfarkt, men fick 
svaret att allt var normalt. I samband med dessa besök fick de även information om att 
nästkommande eventuella hjärtinfarkt kan yttra sig genom andra symtom, vilket 
ytterligare bidrog till ökad rädsla (Junehag, Asplund & Svedlund 2014b). De drabbade 
blev gång på gång påminda av sjukvården om att en ny hjärtinfarkt kunde komma 
plötsligt, vilket bidrog till ökad skörhet då framtiden inte längre var lika garanterad och 
klar. De var nu inte längre odödliga individer, hjärtat kunde stanna när som helst utan 
varningstecken (Kazimiera, Borglin & Willman 2013). 
  
Somliga påpekade att de inte var rädda för att få en ny hjärtinfarkt just vid utövandet av 
fysisk aktivitet utan ett par timmar senare, som ett resultat av ett överansträngt hjärta 
(Simonÿ et al. 2015a). Om hjärtinfarkten associerades med en viss typ av fysisk aktivitet 
eller om infarkten rent av inträffade under aktivitet, så var det extra svårt för patienterna 
att återgå till det specifika träningsmomentet. Minskad grad av fysisk aktivitet blev 
automatiskt en konsekvens av detta eftersom rädslan att utföra aktiviteten tog överhanden 
(Tod 2008). Fritidsaktiviteter, innehållande någon form av fysisk ansträngning, utfördes 
i mindre omfattning efter en hjärtinfarkt även om inte själva infarkten var associerad med 
aktiviteten. Detta förklaras av att patienterna var rädda för att drabbas av ytterligare 
hjärtsjukdom vid fysisk ansträngning (Bhattacharyya & Walters 2016). 
  
Det var inte endast rädsla för symtom, liknande de från en hjärtinfarkt, som bidrog till att 
patienter undvek fysisk aktivitet. Flera kvinnor uppgav rädsla för att symtom från deras 
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tidigare sjukdomar skulle uppträda i samband med den fysiska aktiviteten. Höftsmärta 
och artrit var sjukdomar som kvinnorna uppgav inverkade negativt på den fysiska 
aktiviteten då de var oroliga att träningen skulle orsaka ökad smärta från höfterna och 
artriten. Kvinnorna valde vid flera tillfällen att avstå rehabiliteringsträning relaterat till 
rädsla för ökad smärta och stannade hemma de gångerna som smärtan upplevdes innan 
träningen (Schou, Østergaard-Jensen, Dorthe-Zwisler & Wagner 2008).   

Minskad tillit till den egna kroppen 
Många patienter upplevde orosmomentet med att vara ensam som en begränsning i 
vardagen. De påpekade hur de inte klarade av att vara själva, att de inte vågade tänja på 
fysiska gränser samt att de ofta undvek självständig fysisk aktivitet. De framhävde även 
att de ville vara nära ett sjukhus ifall en ny hjärtinfarkt skulle inträffa. Många patienter 
hade byggt upp ett brett kontaktnät med anhöriga och vänner med täta kontakter för att 
minska rädslan för att vara ensam (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008; Kazimiera, 
Borglin & Willman 2013). Flera patienter var rädda för att utföra fysisk aktivitet eftersom 
de inte litade på att kroppen klarade av den fysiska ansträngningen. De uppgav att de inte 
vågade gå promenader på grund av rädsla för att gå ut och inte komma tillbaka eller för 
att lyfta tyngre saker, då rädslan att orsaka en ny hjärtinfarkt var ständigt närvarande. De 
ville helst inte gå utanför det trygga hemmet, vilket av naturliga skäl orsakade en 
reducerad grad av fysisk aktivitet. Patienterna kände ingen tillit till kroppen och väntade 
sig att de kunde få en ny hjärtinfarkt när som helst, vilket skapade en rädsla för att utföra 
aktiviteter ensamma (Tod 2008). I en artikel av Simonÿ et al. (2016) uttryckte deltagarna 
en liknande rädsla över att lämna hemmet eftersom rädslan att inte komma tillbaka var 
närvarande. De upplevde världen som osäker då de kände sig begränsade i sin rörlighet. 
Denna brist på tillit till den egna kroppen bidrog till att deltagarna helst inte lämnade 
hemmet och valde bort aktiviteter utomhus, exempelvis promenader samt resor med 
familjen. Detta skapade frustration och nedsatt stämningsläge. 
  
Flertalet patienter upplevde en oro för hur mycket som deras hjärtan skulle klara av efter 
en hjärtinfarkt. Tveksamheter och rädsla inför rehabiliteringsträningen var också vanligt 
då de ansåg sina hjärtan vara allt för sårbara för träning och därför var oroliga för en ny 
hjärtinfarkt. Denna rädsla för återfall skapade en osäkerhet för hur patienterna skulle 
anpassa sig till den nya vardagen (Simonÿ et al. 2015a). Den nedsatta tilliten till kroppens 
fysiska kapacitet bidrog till att patienterna inte visste hur hårt de kunde pressa sig fysiskt, 
vilket bidrog till att de blev rädda för att prova nya saker, särskilt om de var ensamma. 
Detta i sin tur fick inverkan på den fysiska aktiviteten som minskade då patienterna var 
rädda för pressa kroppen för hårt och möjligen orsaka en ny hjärtinfarkt (Tod 2008). Detta 
är även något som Simonÿ et al. (2015a) tar upp i sin artikel där flera patienter påpekade 
att de upplevde svårigheter att utföra fysisk aktivitet utanför de planerade 
träningstillfällena med rehabiliteringsgruppen, delvis på grund av minskad motivation 
men främst till följd av oro. 
  
Sjukskrivna patienter hade ambitionerna att återgå till arbetet en viss tid efter 
insjuknandet. Dock påpekade de att de ville börja med en deltidstjänst istället för sin 
vanliga heltidstjänst för att inte överanstränga sig. Detta var i synnerhet vanligt hos de 
patienter som hade ett fysiskt ansträngande arbete, exempelvis snickare eller 
lagerarbetare, då det var osäkra på hur mycket belastning hjärtat skulle klara av 
(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). 
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Rädsla relaterat till omgivningen 
Flera upplevde att de påverkades både mentalt och fysiskt av hjärtinfarkten. En tid efter 
sjukdomsdebuten var det som om tiden flög förbi och de kände att livet var på paus. Under 
sjukhusvistelsen trodde många att de snart skulle åka hem och kunna börja leva sitt 
vanliga liv igen, något som de väl hemma snabbt upplevde som omöjligt. Några upplevde 
att livet aldrig blev detsamma. Den fysiska aktiviteten, som tidigare kunde vara självklar 
blev plötsligt inte det, eftersom den medförde en stor rädsla (Simonÿ, Dreyer, Pedersen 
& Birkelund 2016). 
 

Rädsla för att svika nära och kära 
Även familjen kunde uppleva minskad tillit till den drabbades kropp, något som bidrog 
till minskad fysisk aktivitet. Patienter påpekade flertalet gånger att de upplevde att deras 
anhöriga inte lät dem utföra aktiviteter som innehöll fysisk ansträngning eftersom att 
familjen var rädd för att den drabbade skulle få en ny hjärtinfarkt och avlida. När de 
anhöriga ifrågasatte om graden av fysisk ansträngning i vissa moment var hälsosam blev 
även patienten osäker på vad kroppen klarar och valde då att avstå från aktiviteten (Tod 
2008). Anhöriga uppgav att de även kände rädsla i samband med samlag då de ansåg att 
den fysiska ansträngningen, kopplad till samlaget, kunde vara skadlig för hjärtat. Detta 
påverkade i flera fall den drabbade partnern genom att rädslan återigen etablerade sig 
(Abramsohn et.al 2013). De anhörigas oro för den drabbades fysiska kapacitet bidrog till 
att patienterna var rädda för att utföra fysiskt krävande aktiviteter eftersom de var rädda 
för att på något vis svika sin familj. Som exempel kan nämnas att inte kunna hjälp till lika 
mycket hemma som tidigare. De drabbade uppgav även att de ibland kände irritation över 
att bli assisterade med olika sysslor i vardagen som de aldrig fått hjälp med tidigare, 
exempelvis att göra en kopp te. Detta kunde, som påpekats i föregående artikel, skapa 
rädsla hos den drabbade och medföra en minskad grad av fysisk aktivitet (Bhattacharyya, 
Stevenson & Walters 2016). 
  
Somliga patienter kände krav från anhöriga som inte förstod deras nya vardag, med 
exempelvis ökad trötthet och oro, samt varför de inte kunde arbeta på och hjälpa till som 
tidigare. Kvinnor hade även ökade krav på sig själva att klara av vardagen på samma nivå 
som tidigare. De var att svika sina nära och kära om de inte längre kunde utföra sysslor i 
hemmet, vilket medförde stress till den redan erfarna rädslan (Kristofferzon, Löfmark & 
Carlsson 2008). 
 
Flera drabbade påpekade att hjärtinfarkten inte bara påverkat dem själva utan även 
familjen i stort. Aktiviteter och resor med familjen minskade efter insjuknandet, delvis på 
grund av rädsla för rörelse men även till följd av ökad trötthet. Aktiviteter med barnen 
som tidigare genomförts på hög nivå utfördes numera i långsammare tempo och på de 
drabbades villkor på grund av rädsla för vad kroppen skulle klara av (Kazimiera, Borglin 
& Willman 2013). Detta är något som även Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008) 
framhäver i sin artikel. I intervjuer med drabbade patienter påpekade flertalet att det inte 
var döden i sig som utgör rädslan utan snarare tanken av att lämna kvar familj och barn 
efter sig. Vid plötslig död har de inte längre möjligheten att utöva sin föräldraroll 
gentemot sina barn samtidigt som barnen får växa upp utan en av sina föräldrar. De 
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påpekade även rädslan över att inte se sina barn växa upp samt kunna delta i deras 
framtidsplaner och drömmar. Somliga av de drabbade såg över sina livförsäkringar samt 
skrev testamente i förebyggande syfte. Utöver dessa orosmoment var de även rädda för 
att deras barn en dag skulle drabbas av hjärtinfarkt (Kazimiera, Borglin & Willman 2013). 

Rädsla för att göra fel 
Den ständigt närvarande oron kan även vara ett resultat av en upplevelse av för lite 
information gällande varför de drabbats samt hur de kan förebygga återfall (Kazimiera, 
Borglin & Willman 2013). De drabbade påpekade även att de inte fått tillräckligt med 
information gällande symtom, känslor, nuvarande status på hjärtat, behandlingsalternativ 
samt rehabiliteringsformer, vilket bidrog till rädsla för att utföra fysisk aktivitet på ett 
felaktigt sätt. Somliga påpekade även att de ville kartlägga sin överlevnadsprognos för 
framtiden (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). Den bristande informationen om 
symtom bidrog till en ökad rädsla, även om symtomen var kroppens normala respons på 
fysisk aktivitet. Rädslan uppkom framförallt då symtom kring hjärtat uppstod, då de inte 
visste om dessa kom från muskulatur eller direkt från hjärtat (Tod 2008). Vidare 
förklarade patienterna att det rehabiliteringsprogram som erbjöds inte var individanpassat 
utan istället var ett standardpaket med obligatorisk närvaro flera gånger i veckan samt 
krav istället för förslag på hjälpande tjänster. Ingen inom hjärtrehabiliteringen hade frågat 
vad individerna själva hade för mål med träningen samt vad som var viktigast för dem 
vid den aktuella tiden, vilket begränsade motivation till att delta. De som drabbats ansåg 
även att de program som erbjöds var mer anpassade för äldre människor än för yngre. 
Bristen på individanpassade program bidrog till minskad fysisk aktivitet, då patienterna 
var rädda för att göra fel (Kazimiera, Borglin & Willman 2013). De ansåg även att 
rehabiliteringsprogrammen bör ha en längre och bättre uppföljningsperiod med 
läkarbesök en till två gånger per år, oavsett tid från insjuknandet, för att öka den egna 
tilltron på hjärtat samt säkerställa att träningen utförs på rätt sätt (Kristofferzon, Löfmark 
& Carlsson 2008). I en studie där interventionsgruppen fick individanpassade tränings- 
och rådgivningsprogram samt regelbunden uppföljning under tre månaders tid ökade 
mängden fysisk aktivitet avsevärt, jämfört med kontrollgruppen där individanpassade 
program inte inkluderades (Uysal & Özcan 2012). Deltagare i rehabiliteringsprogrammen 
hade även en ökad mängd av högintensiv träning vid en fyramånaderskontroll än 
kontrollgruppen, där ingen större skillnad kunde urskiljas. Rehabiliteringsprogrammet 
bidrog till att rädsla i kombination med fysisk aktivitet minskat vid 
fyramånaderskontrollen då patienterna nu visste hur de skulle gå till väga med träningen 
(Åhlund, Bäck & Sernert 2013). 
  
Somliga patienter påpekade även rädsla över att göra fel vid exempelvis samlag då de inte 
visste om de skulle klarade av den fysiska ansträngning som detta innebar. Detta bidrog 
till en känsla av att vara värdelös (Kazimiera, Borglin & Willman 2013). De var även 
rädda för att agera felaktigt bland sina kompisgäng då de drabbade upplevde sig själva 
som en börda och drog sig undan från sociala umgängen och isolerade sig. Denna 
isolering var ibland relaterad till ökad trötthet men kunde även bero på svårigheter att 
prata om händelsen. Många påpekade även minskat socialt umgänge på grund av att de 
inte längre vågade lämna hemmet, något som således också påverkade graden av aktivitet 
med fysisk ansträngning (Junehag, Asplund & Svedlund 2014b). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion       
En litteraturstudie ansågs passande eftersom det finns mycket forskning och därav många 
artiklar gällande fysisk aktivitet och hjärtinfarkt. Databaserna Cinahl och PubMed 
användes för att nå lämpliga artiklar, som svarar an till studiens syfte, då dessa är 
fokuserade på vård och hälsa. Dock hade fler sökmotorer kunnat användas för att få en 
större bredd samt vidare perspektiv på resultatet. Fler databaser hade även medfört ökad 
sannolikhet för att nyare forskning kunnat inkluderas i studien. Anledningen till att enbart 
två databaser valdes var för att koncentrera sökningen mot vårdvetenskap samt hålla 
arbetsinsatsen på en rimlig nivå. I och med att söktermerna baserades på syftet och 
kombinerades med flera synonymer så kunde fler artiklar uppmärksammas varpå risken 
att missa viktig forskning och information minskade. Fler synonymer kunde använts i 
sökningen vilket troligen resulterat i en bredare sökning med mer relevant forskning. 
Dock ansågs antalet träffar i den aktuella sökningen relevant för studiens syfte och en 
bredare sökning hade eventuellt kunnat leda till att sökresultatet inte längre var lika 
specifikt. Efter litteratursökningen i de båda databaserna uppmärksammades ett ökat 
behov av forskning med familjeperspektiv varpå partner lades till i PubMed-sökningen. 
Utan detta tillägg hade resultatet gällande rädsla i relation till familjen blivit mindre 
evidensbaserat då ett lägre antal källor använts. Det nya sökordet hade också kunnat 
kombineras med synonymer, exempelvis family och kids, för att förhoppningsvis få 
ytterligare forskningsresultat gällande ämnet. Detta genomfördes inte då resultatet som 
erhölls från sökningen med tillägget partner var tillfredsställande.  
  
Valda artiklar skulle fokusera på patienters upplevelse av rädsla inför fysisk aktivitet, 
därför inkluderades främst kvalitativ forskning. Anledningen till att även kvantitativ 
forskning inkluderades var för att delvis få ett bredare resultat men även för att få ett 
epidemiologiskt perspektiv. Ofta inkluderades en större population i de kvantitativa 
studierna. Inga länder exkluderades vid sökningen vilket gav upphov till en överblick 
över situationen i flertalet länder, vilket var önskat. Eftersom endast nyare, relevant 
forskning var av intresse begränsades sökningen till tidsintervallet 2008 - 2018. För att få 
en bredare överblick av samhällsläget begränsades inte resultatet till kön eller ålder. Elva 
artiklar valdes till resultatet i litteraturstudien. Om fler hade valts hade resultatet kunnat 
bli rikare på subteman. Men forskningen kring detta ämne är begränsad. Det är inte säkert 
att fler artiklar hade bidragit till en högre kvalité i denna uppsats. Axelssons modell för 
analys (2012, ss. 212-214) användes och gemensamma teman färgkodades. Detta 
medförde ett noggrant arbetssätt vid läsningen av artiklarna och risken att missa viktig 
information minimerades. Axelssons modell valdes eftersom den är tydlig och lätt att 
följa samt passade författarnas arbetssätt. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer två former av rädsla inför fysisk aktivitet. Drabbade patienter 
uppgav rädsla relaterat till kroppen, då de upplevde oro för symtom, återinsjuknande och 
en minskad tillit till den egna kroppen. Patienterna uppgav även rädsla relaterat till 
omgivningen, där rädslan för att svika nära och kära samt för att göra fel och misslyckas 
var framträdande. Ovanstående rädslor var alla bidragande faktorer till en minskad grad 
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av fysisk aktivitet hos de drabbade efter insjuknandet. Vi har valt att diskutera följande 
huvudfynd; rädsla för symtom och återinsjuknande, rädsla för att lämna familjen, rädsla 
för att göra fel samt minskad tillit till kroppen. Vi har även valt att diskutera rädsla för 
fysisk aktivitet i relation till hållbar utveckling. Ibland diskuteras de olika huvudfynden 
enskilt och ibland tillsammans med andra huvudfynd.  
 

Rädsla för symtom, återinsjuknande och plötslig död 
Resultatet visar att rädsla för symtom samt återinsjuknande är två vanligt förekommande 
anledningar till minskad fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Även rädsla för plötslig död 
vid utövandet av aktivitet med fysisk ansträngning påtalades vid flera tillfällen, 
framförallt i samband med frågor gällande familjen. Flera drabbade ansåg att deras största 
rädsla var att lämna sina anhöriga och framförallt barnen bakom sig vid inträffandet av 
plötslig död. De erfor en ständig existentiell oro över livet då framtiden plötsligt blivit 
oviss. Genom att inkludera släkt- och familjemedlemmar, framförallt de något äldre 
barnen, i rehabiliteringen efter hjärtinfarkten erhålls ett ökat välbefinnande och en ökad 
trygghet hos den drabbade (Junehag, Asplund & Svedlund 2014a). Genom att inkludera 
närstående i rehabiliteringen och göra dem mer delaktiga i patientens vård så erhålls 
verktyg för att stötta patienten i den rådande situationen. Om närstående inte blir 
inkluderade i rehabiliteringen kan otrygghet uppstå i hemmet då familjen och den 
drabbade inte fått samma information och därför inte har samma förutsättningar för att 
förstå rehabiliteringsprocessen. Anhöriga får i detta fall svårare att stötta patienterna 
gällande fysisk aktivitet då de inte vet vad den drabbade klarar av. Denna osäkerhet från 
närstående kan smitta av sig till patienten och bidra till ytterligare begränsning gällande 
den fysiska aktiviteten, något som även framkom i resultatet. 
  
Rädslan att symtom, liknande de som upplevdes vid den tidigare hjärtinfarkten, skulle 
uppkomma vid fysisk aktivitet hindrade patienterna att anstränga sig fysiskt. Osäkerheten 
att inte kunna skilja på de friska, normala, symtomen och de sjukliga medförde rädsla 
inför fysisk aktivitet. I en studie förklarades hur fysioterapeuter lärde deltagarna att skilja 
på de normala symtomen och de som uppkommer vid kärlkramp. Denna undervisning var 
till god hjälp, patienterna lärde sig när det var dags att ta en paus i träningen samt när de 
kunde fortsätta utan problem. Om kärlkramp uppstod under den fysiska aktiviteten så 
visste patienten vad de skulle göra och de upplevde på detta sätt en minskad rädsla inför 
fysisk aktivitet (Simonÿ, Dreyer, Pedersen, Birkelund 2015b). Resultatet i detta 
examensarbete visar att patienter bland annat upplever rädsla på grund av 
informationsbrist och otillräckligt stöd från vården. Om de fått samma undervisning och 
stöd som deltagarna i den ovannämnda studien hade denna rädsla, baserad på 
informationsbrist, kunnat minskas. För att minimera patientens rädsla för fysisk aktivitet 
är individanpassad information avgörande för en god rehabilitering. Genom att få 
individanpassad information gällande status på hjärtat, friska och sjukliga symtom samt 
handlingsplan vid eventuell kärlkramp så kan patienternas självsäkerhet öka. Detta kan 
medföra att patienterna känner ett ökat välbefinnande och en ökad trygghet, eftersom 
vardagen inte längre är lika oviss, vilket kan medföra en ökad grad av fysisk aktivitet. 
Dahlberg och Segesten (2010, s.83) påpekar att trygghet är en förutsättning för att 
välbefinnande och hälsa ska kunna uppnås. I 5 kap. 1§ av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30) framgår det att en god hälso- och sjukvård ska bedrivas så att patientens behov 
av trygghet och säkerhet tillgodoses. Om patienterna hade fått individanpassad 
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information så hade de kanske upplevt en ökad känsla av trygghet och välbefinnande, 
något som kunnat inverka positivt på deras mängd fysiska aktivitet. Detta är något som 
bekräftades i en studie av Simonÿ et al. (2015b) där patienterna uppskattade 
uppföljningarna som de hade tillsammans med sjuksköterskan efter hjärtinfarkten. 
Sjuksköterskan vägledde patienterna och hjälpte dem att hantera sin osäkerhet samt 
informerade om hur de kunde förebygga att överanstränga hjärtat genom att använda vissa 
läkemedel innan träningen. Genom detta arbetssätt kan patienterna alltså få möjligheten 
att utmana sig själva om de samtidigt får mer information gällande sina individuella 
gränser. Arbetssättet kan också bidra till att fler patienter återigen känner kontroll över 
sin kropp. Om patienten inte upplever kontroll över sin kropp samt sina begränsningar, 
har patienten då fått rätt verktyg för att kunna utföra fysisk aktivitet? 
  

Minskad tillit  
Upplevelsen av att inte kunna lita på sin egna kropp samt inte veta hur mycket kroppen, 
och framförallt hjärtat, klarar av var orosmoment som framkom i resultatet. Dahlberg och 
Segesten (2010 s. 77) förklarar att människor med minskad förmåga att kunna lita på den 
egna kroppen kan uppleva att de inte längre har något sammanhang i livet. Att sakna 
sammanhang kan bidra till en ökad känsla av meningslöshet samt en minskad upplevelse 
av hälsa. Wiklund (2003, s. 250-251) förklarar att omgivningen och erfarenheter har stor 
betydelse för hur resurser för att kunna hantera en händelse utvecklas. Därmed har 
omgivningen också stor betydelse för känslan av sammanhang. I människan inkluderas 
både kropp, själ och ande, vilka bör vara i balans för ökat välbefinnande. Det blir alltså 
omöjligt för en hjärtinfarktsdrabbad patient att känna välbefinnande och hälsa om rädsla 
hela tiden är närvarande. Att inte kunna lita på den egna kroppen kan resultera i att 
kroppen i sig till slut erfars likt en främmande enhet. Är det då möjligt för sjuksköterskan 
att kunna ge vård med ett patientfokuserat helhetsperspektiv om patienten erfar sig själv 
som en tvådelad enhet? Kanske handlar det i denna situationen om prioritet att få 
patienten att uppleva sig själv som en helhet, förslagsvis genom ständig information 
gällande kroppens och hjärtats hälsostatus, för att på så sätt upprätthålla balans mellan 
kropp och själ. Denna balans blir troligen avgörande för att patienten ska kunna uppleva 
en känsla av hälsofrämjande sjukvård. Hur kan sjukvården bli bättre på att stödja dessa 
patienter? 
  
Det framkom även att den minskade tilliten till kroppen i flera fall bidrog till en lägre 
grad av fysisk aktivitet samt ökad oro för att vara ensam. Detta påpekas även i en studie 
där patienterna uppgav att ett konstant hinder för utövandet av fysisk aktivitet, efter en 
hjärtinfarkt, var osäkerheten för vad kroppen klarar av. Patienterna upplevde en stark 
obehagskänsla av att behöva träna självständigt på gym eller liknande utan övervakning 
av vårdpersonal eller personer med annan specifik utbildning (Galdas, Oliffe, Kang & 
Kelly 2012). Möjligheten att hela tiden ha någon nära vid utövandet av fysisk aktivitet är 
i stort sett orimlig. Detta försvårar utövandet av aktivitet då patienterna inte upplever 
trygghet. Två olika patientgrupper med olika attityder inför rehabilitering av en 
hjärtinfarkt beskrivs i en studie. Den ena gruppen innehöll patienter med hög 
självkännedom som tog kontroll över samt planerade livet utefter den aktuella 
kroppskapaciteten. De hade fått information om exempelvis rekommenderad maxpuls 
vilket gjorde att de hela tiden kunde övervaka sina hjärtan under utövandet av fysisk 
aktivitet vilket skapade ökad trygghet. Den andra gruppen innehöll personer med låg 
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självkännedom med svårigheter att få kontroll över situationen samt minskad motivation 
till förändring av hälsan, delvis på grund av rädsla (Brink 2009). För trygghetens skull är 
det alltså viktigt för den drabbade att ta kontroll och ansvar över den rådande situationen 
vid rehabilitering av en hjärtinfarkt. Om rehabiliteringsprogrammen varit mer 
individanpassade, med fokus på individens livsvärld, hade kanske detta bidragit till en 
ökad självkännedom samt ökad trygghet i utövandet av fysisk aktivitet, framförallt vid 
självständigt utförande. Vi frågar oss om detta är något som vården kan ta till sig i högre 
grad? Vad skulle det innebära för den enskilda patienten om rehabiliteringsprogrammen 
kunde optimeras i högre grad än i dagsläget? 
  
Den minskade tilliten till kroppen upplevdes även av patienternas anhöriga, då de i flera 
fall ansåg den drabbade som skör. De anhöriga påpekade att de planerade aktiviteterna 
var ohälsosamma och skadliga för hjärtat vilket medförde en ökad rädsla hos de drabbade. 
Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2011) förklarar att de drabbade kunde känna stort 
stöd av sina anhöriga om det fanns en god kommunikation. Det var en trygghet för både 
den drabbade och de anhöriga att få bättre kontroll över situationen men även en trygghet 
för den drabbade att alltid ha någon att kontakta för samtal eller hjälp med exempelvis 
vardagssysslor. I denna studie framkommer det att den drabbade kan känna en ökad 
trygghet i vardagen genom god kontakt med anhöriga, något som kan bidra till att 
utförandet av fysisk aktivitet på egen hand, eller andra ansträngande sysslor, ökas. 
Återigen blir det tydligt att både det professionella och familjära stödet är viktigt för att 
patienten ska kunna genomföra fysisk aktivitet med reducerad rädsla. De drabbade 
behöver någon som motiverar och driver dem till en mer hälsosam livsstil, inkluderat 
fysisk aktivitet, men även som en stöttepelare i vardagen då hjärtinfarkten kan uppfattas 
som en traumatisk upplevelse. Genom god kontakt mellan den drabbade och dennes 
anhöriga kan alla dessa punkter uppfyllas. Sjuksköterskan för därmed en nyckelroll i att 
stödja och motivera patienten när familjen inte orkar eller kan. 

Hållbar utveckling genom tillämpning av resultatet 
För att skapa en bättre och tryggare vård är det viktigt att hälso- och sjukvården arbetar 
hälsofrämjande, något som kan uppnås med rådgivningssamtal med syfte att stödja 
patientens möjlighet att återfå eller ta kontroll över sin egen hälsa. Dessa samtal har även 
som syfte att stärka patientens egenmakt, det vill säga empowerment, samt framhäva 
patienten som en central punkt för den individuella hälsoutvecklingen. Genom 
ovanstående förhållningssätt kan hälso- och sjukvården både bidra till att sjukdomar 
förebyggs men även till en ökad förmåga hos patienten att tro på sig själv (Socialstyrelsen 
2015). Eriksson och Engström (2015) menar att det är främst tidsbrist som försvårar det 
sjukdomsförebyggande arbetet i den specialiserade primärvården. 
Distriktsjuksköterskorna i studien påpekade att de hade begränsade resurser samt stöd 
från ledningen i det hälsofrämjande arbetet och att detta arbete fick stå tillbaka för det 
sjukdomsorienterade arbetet. 
  
Att få fler patienter att utföra fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt är en viktig del i det 
sjukdomsförebyggande arbetet. Det är alltså inte enbart den farmakologiska behandlingen 
som spelar stor roll i förhindrandet av återinsjuknande. Eftersom rädslan är en betydande 
orsak till att fysisk aktivitet utförs i mindre grad, så skulle stöd från sjukvården kunna 
bidra till minskad rädsla och därmed ökad andel aktiva patienter. Då sjuksköterskorna 
upplever tidsbrist för det hälsofrämjande arbetet påverkar detta möjligheterna för 
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rådgivande samtal av god kvalité negativt. Hade sjuksköterskorna haft ökad tillgång till 
resurser, tid samt fått stöd från ledningen hade detta sannolikt resulterat i att patienterna 
kunnat uppleva ökat välbefinnande samt tillit till sig själva och sin egna förmåga. Genom 
dagens högteknologiska samhälle hade hjälpmedel som applikationer i exempelvis 
telefonen kanske kunnat bidra till ökad följsamhet och trygghet vid fysisk aktivitet. 
Patienterna hade då förslagsvis kunnat mata in data vid utfört träningspass, men även haft 
möjligheten att ta del av tips och råd under dagen. Allt detta för att öka patientens 
upplevelse av trygghet och välbefinnande inför fysisk aktivitet. Artificiell intelligens kan 
möjligen i framtiden hjälpa vården att skapa mer individanpassade 
rehabiliteringsprogram. En dator kan då ställa specifika frågor till varje enskild patient 
för att samla in särskild information som vårdpersonal sedan kan ha som grund i 
skapandet av ett individanpassat program.  
  
Resultatet i denna litteraturstudie kan tillämpas dels genom att sjuksköterskor får ökad 
kunskap om varför patienterna kan känna rädsla inför utövandet av fysisk aktivitet och 
dels genom ökad kunskap om hur hen kan arbeta för att förebygga rädsla. Om ett mer 
individanpassat, hälsofrämjande arbete utförs kan detta bidra till minskad rädsla inför 
fysisk aktivitet. Tillämpningen kan även bidra till ett mer kostnadseffektivt arbete då den 
minskade rädslan förhoppningsvis ökar andelen fysisk aktivitet hos patienterna, som i sin 
tur minskar risken för återinsjuknande. Ett återinsjuknande innebär ytterligare kostnader 
för hälso- och sjukvården, kostnader som till stor del kan undvikas genom att fler resurser 
läggs på det hälsofrämjande arbetet. Det hälsofrämjande arbetet kommer även leda till att 
den enskilda individen får möjligheten att uppleva välbefinnande och hälsa i vardagen, 
vilket är det viktigaste i hela processen.  
 
Förslag på nya forskningsområden väcks genom detta examensarbete. Det framkommer 
i uppsatsen att rehabiliteringsprogram, i mer individanpassade former, kan ha positiva 
effekter på upplevelsen av rädsla. Kanske blir det då av vikt att jämföra icke-anpassade 
kontra anpassade program med varandra för att se skillnader. Förhoppningsvis kan detta 
forskningsresultat leda till att individanpassade program används inom vården i större 
utsträckning än i dagsläget.  
 
En ytterligare forskningsfråga är hur sjukvården kan stötta de patienter som upplever 
minskad tillit till sin egna kropp på bästa sätt, då minskad tillit visat sig vara en vanlig 
orsak till minskad fysisk aktivitet och därmed ett uttalat problem. 

SLUTSATSER 
• Rädslan för vad kroppen klarar av samt för återinsjuknande i en ny hjärtinfarkt är 

två vanligt förekommande orosmoment efter en genomgången hjärtinfarkt. 
Rädslan får en avgörande roll vid rehabiliteringen då flertalet patienter väljer att 
avstå rekommendationerna gällande fysisk aktivitet. 

• För att minska denna rädsla blir det viktigt för hälso- och sjukvården att arbeta 
personcentrerat, delvis genom att individanpassa informationen men även de 
träningsprogram som inkluderas vid fortsatt rehabilitering.  

• Genom att sjuksköterskorna får mer tid och resurser att arbeta personcentrerat så 
kan detta medföra minskad rädsla inför fysisk aktivitet samt ökad tillit till kroppen 
hos de drabbade. Detta kan i sin tur medföra ett ökat hälsofrämjande samt en ökad 
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kostnadseffektivitet i arbetet som i slutändan gynnar samhället i stort men även 
den enskilda individen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 
 
 
 

Databas 
Sökdatum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
valda 
artiklar 

Cinahl 
180305 

Myocardial infarction AND physical activity AND experience 9 0 

Cinahl 
180305 

Myocardial infarction OR heart attack AND physical activity OR exercise 
OR rehabilitation AND experience OR attitude OR patient experience 

95 5 

Cinahl 
180305 

Myocardial infarction OR heart attack AND experience OR attitude OR 
patient experience AND physical activity OR exercise OR rehabilitation 
AND fear OR anxiety 

12 1 

Cinahl 
180305 

Myocardial infarction OR heart attack AND Experience OR quality of life 
OR patient experience AND physical activity 

42 1 

Cinahl 
180305 

Myocardial infarction AND exercise OR physical activity OR rehabilitation 
OR physical exertion AND experiences OR quality of life OR patient 
experience OR attitudes OR health AND fear OR anxiety  

30 1 

PubMed 
180402 

Myocardial infarction OR heart attack AND physical activity OR exercise 
OR physical exertion AND experience OR patient experience OR attitude OR 
quality of life OR feelings AND fear OR anxiety  

59 2 

PubMed 
180402 

myocardial infarction OR heart attack AND exercise or physical activity OR 
physical exertion OR rehabilitation AND experience OR quality of life OR 
patient experience OR attitude OR feelings AND fear OR anxiety AND 
partner 

3 1 
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Bilaga 2 
 

Författare, Årtal 
Titel, Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Abramsohn, E.M et el. 
 
2013 
 
“I’m Not Just a Heart, I’m a Whole 
Person Here”: A Qualitative Study 
to Improve Sexual Outcomes in 
Women with Myocardial 
Infarction.  
 
Journal of the American Heart 
Association. 

Studien syftade till att 
förstå kvinnlig sexuell 
återhämtning efter en 
hjärtinfarkt samt att 
informera om strategier för 
att förbättra kvinnliga 
sexuella förmågor efter en 
infarkt. 
 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade, 
telefonintervjuer 
 
17 kvinnor i partnerskap 
valdes i åldrarna 43-75 år 
från ett register kallat: 
Translational Research 
Investigating Underlying 
Disparities (för akut 
hjärtinfarkts-drabbade 
patienter) 
 
Intervjuerna 
transkriberades. Indelning 
av de transkriberade 
materialet skapades för att 
upprätthålla värdet av 
berättelserna i intervjuerna.  

Kvinnor i partnerskap återupptar ofta den 
sexuella aktiviteten strax efter 
insjuknandet i en hjärtinfarkt, dock med 
rädsla. Med hjälp av rådgivning från läkare 
kan eventuell oro lindras och sexuell 
aktivitet förbättras för kvinnor och deras 
partner. 
 

Bhattacharyya, M., Stevenson, F. & 
Walters, K. 
 
2016 
 
Exploration of the psychological 
impact and adaptation to cardiac 
events in South Asians in the UK: a 
qualitative study 
 
BMJ Open 

Studiens syfte var att 
undersöka variationer 
mellan olika etniska 
grupper i anpassning till en 
akut händelse. Syftet är 
även att granska den 
psykologiska effekten vid 
en akut händelse, med 
fokus på sydasiatiska 
personer i Storbritannien. 
 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Purposiv sampling, dvs 
målmedveten uttagning till 
studien, genomfördes för 
att fånga personer enligt 
etniska grupper som haft 
akut koronarsyndrom samt 
ångest de senaste 18 
månaderna. 
Exklusionskriterier var de 
som inte var i skick för att 
slutföra studien. Studien 
fokuserade på tre grupper: 
två sydasiatiska grupper 
samt en vit brittisk grupp. 
Fokus var även ålder, kön 
samt socioekonomisk 
klass. 
Intervjuerna analyserades 
med ramanalys och viktiga 
teman och deras betydelse 
identifierades och kartlades 
med excel genom rader 
och kolumner.  

Fem teman kunde urskiljas: Psykologisk 
påverkan, upplevd fysisk påverkan, attityd 
för framtiden, socialt och professionellt 
stöd för anpassning samt praktisk 
anpassning efter händelsen.  
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Junehag, L., Asplund, K. & 
Svedlund, M. (2014b). 
  
Perceptions of illness, lifestyle and 
support after an acute myocardial 
infarction. 
  
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences. 

Syftet var att beskriva 
personers individuella 
uppfattningar av livsstil 
och stöd, ett år efter en 
akut hjärtinfarkt, med eller 
utan stöd av en mentor. 

Kvalitativ beskrivande 
metod. Longitudinell 
studie inkluderat intervjuer 
med 14 män och sex 
kvinnor mellan 46-73 år. 
Intervjuerna skedde ett år 
efter deras första 
hjärtinfarkt och under 
denna tid hade elva 
deltagare blivit tilldelad en 
mentor, som också 
genomgått en hjärtinfarkt 
tidigare. Resterande 
deltagare utgjorde en 
kontrollgrupp. Intervjuerna 
var semistrukturerade och 
transkriberades senare. För 
att analysera data användes 
innehållsanalys. 

Patienterna kände att de befann sig i en 
drabbad kropp med svårigheter att lita på 
deras hjärtan. Positiva och negativa 
upplevelser av att behålla/påbörja en 
hälsosam livsstil kunde urskiljas. 
Hjärtinfarkten bidrog också i vissa fall till 
minskat socialt umgänge. Mentorer ansågs 
som ett bra stöd för de flesta deltagarna, 
dock var det svårt att urskilja ifall dessa 
mentorer påverkat deras uppfattningar av 
sjukdomen eller inte Rehabprogrammen 
bör individanpassas bättre. 
 
Många såg dock ljust på framtiden och var 
tacksamma att de överlevt.  

Kazimiera- Andersson, E., Borglin, 
G. & Willman, A. (2013). 
                             
                             
   
The experience of younger adults 
following myocardial infarction. 
                             
                             
   
Qualitative health research. 

Syftet med denna studie 
var att belysa betydelsen 
av yngre människors 
erfarenheter (<55 år) under 
sitt första år efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. 
  
Författarna bjöd in 39 
personer varpå 19 ville 
delta. 17 intervjuer 
analyserades slutligen 
genom en fenomenologisk 
- hermeneutisk metod. 
 
Deltagarna var mellan 23-
53 år gamla och hade haft 
en hjärtinfarkt inom 12 
månader. 

Patienterna uttryckte rädsla över ökad 
fysisk aktivitet, plötslig död samt att lämna 
familj och barn efter sig. Även rädsla över 
att inte kunna utföra sitt jobb på samma 
sätt som innan framkom. De var hotade i 
sina egna kroppar och höll sig därför gärna 
på platser med mycket folk. Hjärtinfarkten 
påverkade familjelivet negativt i flera fall. 
 
Patienterna tyckte att de fått för lite 
information angående infarkten samt hur 
de ska förebygger återfall. 
Rehabprogrammet erbjöd ett 
“standardpaket” som behöver 
individanpassas.  

Kristofferzon, M-L., Löfmark, R. & 
Carlsson, M. (2008). 
  
Managing consequences and 
finding hope – experiences of 
Swedish women and men 4-6 
months after myocardial infarction. 
  
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences. 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
erfarenheter av svenska 
kvinnor och mäns 
vardagliga liv fyra till sex 
månader efter en 
hjärtinfarkt samt deras 
förväntningar på 
framtiden. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. Deltagarna 
valdes ut ur en större 
longitudinell studie och 20 
män i åldrarna 48-90 år 
och 20 kvinnor i åldrarna 
47-88 år valdes. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. Innehållsanalys 
användes för att analysera 
intervjuerna. Datan 
kodades och delades in i 
olika kategorier. Innehållet 
tolkades och delades in i 
två huvudteman. 
Denna studien är den andra 
delen av en intervjustudie. 

Det första temat påvisade mer problem 
som andnöd, bröstsmärtor samt trötthet 
efter hjärtinfarkten än innan. De drabbade 
kände rädsla för plötslig död, irritation och 
ilska, rastlöshet, depression samt nedsatt 
energi. Även oro över att vara ensamma 
och krav från jobb, anhöriga och dem 
själva att inte “fastna i sin sjukdom”. 
Somliga kände stort stöd från sina 
anhöriga. Otillräckligt med information 
gällande sjukdomen samt 
rehabprogrammet påpekades. 
 
Det andra temat påvisade att flertalet 
upplevde hjärtinfarkten som en andra 
chans och nu såg ljust på framtiden.   
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Schou, L., Østergaard-Jensen, B., 
Dorthe-Zwisler, A. & Wagner, L. 
(2008). 
  
Women’s experience with cardiac 
rehabilitation-- Participation and 
non-participation. 
  
Vård i Norden. 

Syftet med studien var att 
beskriva erfarenheterna 
hos kvinnor som deltagit 
samt inte deltagit i 
hjärtrehabilitering efter 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ undersökande 
och beskrivande metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
med två fokusgrupper. För 
att delta i studien var 
inklusionskriterierna att 
vara kvinna, haft en 
hjärtinfarkt, deltagit eller 
inte deltagit i 
hjärtrehabilitering samt att 
kunna förstå och prata 
danska. Sex kvinnor deltog 
i studien där tre av dem 
deltog i 
hjärtrehabiliteringsprogram 
och tre inte gjorde detta. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. Data 
analyserades genom 
konstant jämförande 
analys.  

Analysen av intervjuerna gav tre 
huvudteman: kris, förebygga en ny 
hjärtinfarkt samt könsroller och familjeliv. 
De som deltagit i rehabiliteringen 
upplevde detta som positivt i jobbet att 
förebygga en ny infarkt. Kvinnorna 
uppgav även rädsla för att lämna hemmet 
eftersom de inte litade på sin egen kropp. 
Alla kvinnorna ville behålla sin roll och 
ville inte bli en börda för resten av 
familjen.  

Simonÿ, C. P., Pedersen, B. D., 
Dreyer, P. & Birkelund, R. 
(2015).               
                             
 
                             
   
Dealing with existential anxiety in 
exercise based cardiac 
rehabilitation: A 
phenomenological-hermeneutic 
study of patients lived experiences. 
  
Journal of clinical nursing. 

Syftet var att undersöka 
patienters levda 
erfarenheter av 
träningsbaserad 
rehabilitering. 

En kvalitativ studie. 
Fältobservation samt 
semistrukturerade 
intervjuer där flertalet 
öppna frågor användes. 
Fältanteckningarna och 
intervjuerna tolkades med 
en fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 
Anteckningarna och 
intervjuerna lästes flera 
gånger. 
  
Inklusionskriterierna var 
förstagångs hjärtinfarkt, 
förmågan att förstå danska 
samt inga andra 
konkurrerande livshotande 
sjukdomar. 13 patienter 
tillfrågades varav elva 
deltog i studien. 

Patienterna uttryckte rädsla för hjärtats 
belastning, de var rädda för en ny 
hjärtinfarkt samt för symtom som andnöd, 
tryck i bröstet och pulshöjning i samband 
med ökad aktivitet. De upplevde sig själva 
som svaga och var därför rädda för plötslig 
död. 
  
Hjärtrehabiliteringsprogrammet hade god 
effekt på patienternas rädsla. De tränade 
tillsammans och blev säkrare med tiden. 
Detta medförde att flertalet deltagare 
återigen kunde leva ett normalt, aktivt liv 
tillsammans med sina familjer.  
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Simonÿ, C. P., Pedersen, B. D., 
Dreyer, P. & Birkelund, R.  
 
(2016) 
 
It is not just a minor thing. A 
phenomenological-hermeneutic 
study of patients experience when 
afflicted by a minor heart attack 
and participating in cardiac 
rehabilitation. 
  
Scandinavian journal of caring 
science.                

Syftet med studien var att 
få en djupare förståelse för 
hur patienter som drabbas 
av en hjärtattack upplever 
sin livssituation när de 
genomgår en 
hjärtrehabilitering. 

En kvalitativ studie. 
Fokusgrupps-intervjuer 
samt semistrukturerade, 
individuella intervjuer 
genomfördes. Elva 
patienter inkluderades i 
studien i åldrarna 59-87. 
Datan, bestående av 
transkriberade intervjuer, 
tolkades enligt 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 

Resultatet visade att de flesta var chockade 
över hjärtinfarkten i den akuta fasen. 
Deltagarnas liv blev påverkat, både fysiskt 
och mentalt. Från analysen av intervjuer 
identifierades tre teman: svårighet att 
acceptera sjukdomen, insikt i att livet är 
skört och ett alternativt liv. Många 
deltagare upplevde rädsla för ny 
hjärtinfarkt och vågade inte lita på 
kroppens fysiska kapacitet. 

Tod, A. (2008). 
  
Exploring the meaning of recovery 
following myocardial infarction 
  
Nursing standards 

Syftet var att utforska 
betydelsen av återhämtning 
ur ett patientperspektiv för 
de som har haft hjärtinfarkt 
och deras vårdgivare. 

Kvalitativ studie. 
Konstruktiv grounded 
theory. Semistrukturerade 
gruppintervjuer samt 
individuella intervjuer 
genomfördes med 
grounded theory 
analysteknik. 34 personer 
deltog i studien, 15 
kvinnor och 19 män. Nio 
av deltagarna var vårdare 
och resterande var 
patienter. Intervjuerna 
spelades in och 
anteckningar gjordes. 
Direkt efter intervjuerna 
sammanfattades dessa. 
Konstant jämförelse och 
negativ fallanalys 
användes för att analysera 
data. 

Rädsla och sårbarhet var ett genomgående 
tema för alla deltagare i studien. Artikeln 
fokuserar på två huvudteman gällande 
patienters återhämtning från hjärtinfarkt: 
skillnader och vaksam osäkerhet. 
Deltagarna var oroliga för en ny 
hjärtinfarkt och vågade inte utföra 
aktiviteter ensamma. Familjen var inte 
bara ett stöd utan kunde orsaka ökad oro. 
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Uysal, H. & Özcan, S. (2012). 
  
The effect of individual training 
and counseling programe for 
patients with myocardial infarction 
over patients’ quality of life 
  
International Journal of Nursing 
Practice. 

Syftet med denna studie 
var att identifiera effekten 
av ett individuellt tränings- 
och rådgivningsprogram 
för de patienter som haft 
en hjärtinfarkt och hur 
denna effekt påverkar 
patienternas livskvalitet. 

Kvantitativ metod. 90 
patienter deltog i studien 
och delades in i två 
grupper, en 
interventionsgrupp på 45 
personer och en 
kontrollgrupp på 45 
personer. 
Inklusionskriterier: boende 
på “hjärtavdelning” på 
någon av de två sjukhusen 
mellan april och november 
2008. Förstagångs 
hjärtinfarkt. Utöver detta 
skulle patienterna ha 
passerat den akuta 
perioden, vara högst 70 år. 
  
The Myocardial Infarction 
Dimensional Assessment 
Scale (MIDAS), en skala 
för livskvalité, användes. 
Interventionsgruppen fick 
individuellt 
träningsprogram och 
följdes upp konstant under 
tre månader, medan 
kontrollgruppen följdes 
upp för första gången efter 
tre månader och inte fick 
något individualiserat 
program. Grupperna fick 
broschyrer om hur de 
kunde återgår till ett 
hälsosamt liv efter en 
hjärtinfarkt.  
 
SPSS (för statistisk analys) 
samt ett C2-test användes 
för att analysera data. 
Mann-Whitney U-testet 
användes för att jämföra 
skillnader i grupperna 
innan och efter träning. 

Resultatet visade att fler i 
interventionsgruppen slutade röka, 
minskade intaget av animaliska fetter, 
minskade midjemått och minskade i BMI. 
Frekvensen av fysisk aktivitet ökade mer i 
interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. Det fanns inga tydliga 
skillnader gällande blodtryck och 
hjärtfrekvens. 



 29 

Åhlund, K., Bäck, M. & Sernert, N. 
(2013). 
  
Fear-avoidance beliefs and cardiac 
rehabilitation in patients with first-
time myocardial infarction 
  
Journal of Rehabilitation Medicine. 

Syftet med denna studie 
var att undersöka rädslor 
och övertygelser hos 
patienter efter en 
förstagångs hjärtinfarkt 
samt att urskilja hur dessa 
övertygelser förändras med 
tiden. 
  
Syftet var även att 
analysera sambandet 
mellan rädsla och den 
fysiska aktivitetsnivån hos 
patienter som deltog i 
hjärtrehabiliteringsprogram 
ledda av fysioterapeuter 
jämfört med en 
kontrollgrupp. 

Kvantitativ studie. 
Prospektiv kohortstudie. 
  
I studien användes 
frågeformuläret FABQ 
(fear-avoidance beliefs 
questionnaire) bestående 
av 16 frågor gällande 
samband mellan rädsla, 
övertygelsen av obehag 
och rörelse. 
  
Totalt inkluderades 64 
patienter i studien i 
åldrarna 42-73.   
Exklusionskriterier var 
patienter som inte förstod 
skriftlig eller talad svenska 
samt personer med 
allvarlig psykiskt eller 
fysiskt funktionshinder. 
Patienter i åldrarna 75 år 
och äldre uteslöts också. 
  
Resultaten analyserades 
med hjälp av SPSS. För 
analys användes även 
bland annat Mann-Whitney 
U-test. 

Vid första mätningen sågs rädslor och 
övertygelser hos 48 procent av deltagarna, 
jämfört med 21 procent som påvisades vid 
uppföljningen efter tre månader (p-värde: 
0,01). Vid fyra-månaders-uppföljningen 
observerades att det inte längre fanns 
någon skillnad i fear-avoidance beliefs 
mellan hjärtrehabiliteringsgruppen och 
kontrollgruppen. 
 
Mängden av aktivitet med hög intensitet 
ökade med tiden för deltagare i 
hjärtrehabsprogrammet jämfört med 
kontrollgruppen där det inte fanns någon 
signifikant skillnad.   

  
 
 


