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Sammanfattning   
Hjärtinfarkt hör till en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Fysisk aktivitet är en 
viktig komponent i rehabiliteringen efter hjärtinfarkt, dock kan upplevelse av oro riskera 
följsamheten av fysisk aktivitet. Syftet med studien är att beskriva vad som orsakar och 
lindrar patientens upplevelse av oro vid fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Studien är en 
litteraturstudie enligt Friberg där elva kvalitativa artiklar analyserats. Ur artiklarna 
framkom tre huvudteman; Kunskap om kroppsliga reaktioner efter hjärtinfarkt, fysisk 
aktivitet i kontrollerad miljö och stöd under rehabiliteringen. Patienter kan uppleva oro 
vid fysisk aktivitet till följd av kunskapsbrist gällande kroppsliga reaktioner efter 
hjärtinfarkt. Oro kan även upplevas vid frånvaro av vårdpersonal och instrumentell 
hjärtövervakning under fysisk aktivitet. Närvaro av sjukvårdspersonal och kunskap om 
kroppsliga reaktioner efter hjärtinfarkt kan lindra oro hos patienterna, dessutom stöd 
från familj och vänner. Vikten av sjuksköterskans, anhörigas och patienters stöd efter 
hjärtinfarkt diskuteras i uppsatsen tillsammans med patientinformation. Författarna 
påvisar sjuksköterskans betydande roll i arbetet mot hållbar utveckling genom att stödja 
patienter till fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. 
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INLEDNING 
Hjärtinfarkt hör till en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Tack vare den högt 
utvecklade medicinska tekniken överlever fler personer en akut hjärtinfarkt idag, vilket 
på sikt resulterar i ökat patientantal som är i behov av fysisk aktivitet i sin 
rehabilitering. Fysisk aktivitet bidrar med hälsovinster för patienten och motverkar 
återinsjuknande i hjärtinfarkt. Författarna har ett stort intresse för fysisk aktivitet och 
även dess möjligheter att uppnå hälsa, utöver medicinsk behandling. Det finns patienter 
som upplever oro vid fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt och studien är därför 
betydelsefull för att öka sjuksköterskans förståelse kring vad som orsakar oro vid fysisk 
aktivitet och därmed hur det kan lindras. 
 
BAKGRUND 

Att drabbas av hjärtinfarkt 
Enligt Socialstyrelsen (2017) drabbades 25 700 personer i Sverige av akut hjärtinfarkt 
under 2016. Hjärt- och lungfonden (2016) definierar hjärtinfarkt som en blodpropp som 
täpper till något av hjärtats kranskärl och därefter utvecklas syrebrist i vävnaden. 
Blodets förmåga att syresätta hjärtat blir då kraftigt försämrat. Akut hjärtinfarkt orsakar 
flest dödsfall i Sverige och hör till en av de största folksjukdomarna i riket. Symtomen 
på hjärtinfarkt är en subjektiv upplevelse, med andra ord kan upplevelsen skilja sig åt 
från person till person. Det vanligaste kännetecknet är en plötslig och ihållande 
bröstsmärta som även kan sprida sig till andra kroppsdelar som exempelvis armar, 
nacke, hals och käkar. I samband med smärtan kan dessutom känslor som rädsla och 
ångest förekomma (Hjärt- och lungfonden 2016).  
 
Ericson och Ericson (2012, s. 117) beskriver att efter en hjärtinfarkt kan patienten 
drabbas av olika komplikationer. Vanliga komplikationer är ihållande trötthet, svaghet, 
depression, nedstämdhet och ångest. Aktiviteter som innan hjärtinfarkten var en 
självklarhet och förenat med glädje kan på grund av komplikationer utebli. Eikeland, 
Haugland och Stubberud (2011, s. 217) menar att ångest och depression är tillstånd som 
kan inverka negativt på patientens förmåga att återgå till vardagslivet. Dessutom kan 
dessa tillstånd inverka ogynnsamt på patientens efterföljande rehabilitering, då 
depression kan vara förenat med försämrad livskvalitet, livsutveckling samt 
livsstilsförändringar. Hjärt- och lungfonden (2016) redogör för att varje individ reagerar 
olika efter en hjärtinfarkt. En del patienter blir försiktiga medan andra erhåller ny 
livsuppfattning och önskar förändra sin livsstil. Det kan dock vara svårt att förändra 
livsstilen på grund av en inre oro som patienterna tvingas brottas med efter att ha 
genomgått en hjärtinfarkt. Upplevelsen av oro är en vanlig reaktion som påverkar 
patienter i olika grad. Ekebergh (2015b, s. 122-123) betonar vikten av att bekräfta 
patientens lidande samt uppmärksamma patientens behov för att öka förståelsen för hur 
det är för den enskilde patienten. Att få ökad förståelse för patientens upplevelse och 
erfarenheter av att ha drabbats av plötslig sjukdom innebär att möta patientens livsvärld. 
När sjuksköterskan vårdar med livsvärlden som grund uppnås en öppenhet i varje 
patientmöte, där sjuksköterskan lyhört lyssnar till vad det innebär för patienten att ha 
drabbats av exempelvis en hjärtinfarkt. 
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Eikeland, Haugland och Stubberud (2011, s. 217) påvisar att när en individ drabbas av 
hjärtinfarkt innebär det en skakande upplevelse. Den första reaktionen som uppstår är en 
plötslig rädsla för att dö, men sedan tilltar även en oro för att patienten ska leva med ett 
kroniskt sjukdomstillstånd resten av livet. Ericson och Ericson (2012, ss. 116-117) 
menar att det är vanligt att patienten upplever en krisreaktion efter en hjärtinfarkt. Både 
patienten och dennes anhöriga behöver bekanta sig med symtomen på en krisreaktion 
samt förstå vilka faser den innefattar, detta för att kunna få adekvat information och stöd 
genom svåra perioder. Under sjukhusvistelsen efter hjärtinfarkt erbjuds patienten 
informationstillfällen, både enskilt och i grupp. Gruppträffarna leds ofta av en 
sjuksköterska som lyssnar till och stödjer patienternas tankar och lindrar oro. Dessutom 
ges möjlighet att dela erfarenheter med andra patienter i en liknande situation. 
 
I en studie av Baldacchino (2011) undersöktes patienternas sökande efter meningen med 
livet efter en hjärtinfarkt, vilken påvisade sociala relationer som resurser till att leva 
vidare. Familj och vänner gav styrka och hopp till patienterna, vilket resulterade i en 
känsla av meningsfullhet. Vidare beskrivs att betydelsen av sjukdom för varje människa 
är individuell och personlig, därtill vad som uppfattas som meningen med livet. Att 
finna den personliga meningen med livet, efter en sådan livsomställning som 
hjärtinfarkt, kan underlätta för patienter att hantera och anpassa sig till det liv som nu 
ligger framför dem. Ekebergh (2015a, ss. 36-37) beskriver att människan upplever hälsa 
och välbefinnande när meningsfullhet och sammanhang förenas. När en individ drabbas 
av sjukdom kan meningen med livet och tidigare sammanhang gå förlorat. För att hjälpa 
patienten att återfå upplevelsen av hälsa är det betydelsefullt att sjuksköterskan stödjer 
patienten till att finna viljan till livets mening och sammanhang. 
  

Fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt 
Matsson, Jansson och Hagströmer (2016) beskriver att fysisk aktivitet i princip 
innefattar all den rörelse samt motion som kroppen exponeras för. Efter en hjärtinfarkt 
bör patienten sätta igång med fysisk aktivitet omgående samt att tidig rehabilitering 
erbjuds redan på avdelningen. Det finns en mängd hälsovinster med att utöva fysisk 
aktivitet efter en hjärtinfarkt, däribland ökad kondition, minskat antal 
sjukhusinläggningar och reducering av kardiovaskulära riskfaktorer som exempelvis 
högt blodtryck, fetma och diabetes. 
 
Ståhle, Bäck och Cider (2016) förklarar att det är väsentligt att varje enskild patient som 
har drabbats av hjärtinfarkt får en individuell bedömning av både muskelfunktion och 
uthållighet innan fysisk aktivitet påbörjas. Detta för att patienten ska få en så optimal 
rehabilitering som möjligt. Patienten behöver även många gånger stöd för att uppleva 
trygghet i utövandet av fysisk aktivitet, vilket är betydelsefullt under hela 
rehabiliteringen. Ericson och Ericson (2012, s. 118) menar att det är av vikt att 
introducera fysisk aktivitet som en rekommendation och inte ett krav, patienten kan 
istället känna sig pressad och det kan resultera i att fysisk aktivitet upplevs som ett 
tvång. Efter en hjärtinfarkt rekommenderas patienten att både utöva aerob fysisk 
aktivitet och muskelstärkande fysisk aktivitet. Matsson, Jansson och Hagströmer (2016) 
beskriver att aerob fysisk aktivitet innebär olika aktiviteter som är syrekrävande för 
kroppen, även kallat konditionsträning. Aktiviteter som är mer fokuserade på 
muskelstyrka kallas för styrketräning och innebär att det är olika muskelgrupper som 
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ansträngs för att upprätthålla styrka och muskelmassa. Tabell 1 och 2 visar 
rekommenderad fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom, där hjärtinfarkt ingår. 
 
Tabell 1: Rekommenderad aerob fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom (Ståhle, Bäck & 
Cider 2016). 

 
Aerob fysisk aktivitet  

Intensitet Måttlig till hög intensitet 

Varaktighet Minst 90 minuter under en vecka 

Tillfällen per vecka 3-5 

 
Tabell 2: Rekommenderad muskelstärkande fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom 
(Ståhle, Bäck & Cider 2016). 

 
Muskelstärkande fysisk aktivitet  

Antal övningar 8-10 

Antal repetitioner 10-15 

Antal set 1-3 

Tillfällen per vecka 2-3 

 
Enligt Persson och Stagmo (2014, s. 100) kan fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt ökas 
successivt tills dess att toleransgränsen uppnås. Symtom av kärlskrampstyp samt uttalad 
trötthet och andfåddhet ska ses som varningssignaler och då bör patienten vila en stund. 
Respekt ska ges till dessa symtom, vilka inte får överskridas, dock är det av vikt att 
patienterna ändå uppmanas till att utöva fysisk aktivitet. Känsla av obehag i 
hjärtområdet kan ibland uppstå under ansträngning, vilket ofta bidrar till att patienter 
avstår från att utöva fysisk aktivitet. 
 
Ericson och Ericson (2012, ss. 116-117) beskriver att i hjärtrehabiliteringen sker puls- 
och blodtrycksmätning både före och efter varje större aktivitet. I vissa fall kan det vara 
lämpligt att vårdpersonal låter patienten känna igen vanliga tecken på när hjärtat är 
ansträngt, exempelvis tungandning, hjärtklappning och torrhosta. Det är för att patienten 
ska kunna reglera arbetsbelastningen vid utövandet av fysisk aktivitet. Vårdpersonal bör 
alltid informera patienten om att våga anstränga sig tills dess att smärta upplevs. 
 
Det går inte att fastställa några generella regler för hur rehabilitering ska gå till eftersom 
alla patienter är unika. Rehabiliteringen kan inledas redan dagen efter hjärtinfarkten och 
därefter successivt trappas upp efter patientens förmåga, om inga komplikationer har 
inträffat. Målet är alltid att patienten ska klara sig själv i hemmet när det är aktuellt med 
utskrivning. Utskrivning sker oftast efter fyra till sex dagar på vårdavdelning. Vid 
utskrivning får patienten information om sjukdomen, fortsatt medicinering och 
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livsstilsrådgivning. Att få kunskap om riskfaktorer till hjärtinfarkt är av stor vikt för 
patientens tillfrisknande och fortsatta livsföring. Utöver ovanstående vägledning bör 
övrig information anpassas efter patientens behov och önskemål. Instrumentell 
hjärtövervakning kan vara till hjälp i rehabiliteringen för patienter efter hjärtinfarkt. 
Övervakad rehabilitering sker antingen individuellt eller i grupp och leds av en 
specialiserad fysioterapeut eller av en rehabiliteringsklinik. För de allra flesta bidrar 
övervakad fysisk aktivitet, i kombination med tydlig information och rådgivning, till att 
patienterna kan återgå till tidigare levnadssätt inom tre år. Det finns också en mer 
gedigen form av hjärtrehabilitering, hjärtinfarktsträning i grupp, som används på flera 
håll i Sverige (Persson & Stagmo 2014, ss. 99-100).  
 

Oro i samband med fysisk aktivitet 
Litteraturstudiens definition av oro innebär en känsla av ängslighet och osäkerhet vilket 
skapar spänning och disharmoni i kroppen (Norstedts svenska synonymordbok 2009, s. 
515). I en studie av Mccorry et al. (2009) har det visat sig att patienter kan uppleva oro 
vid fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Patienterna upplevde oro över att orsaka skada på 
hjärtat vid fysisk ansträngning och detta hindrade dem från att våga utöva fysisk 
aktivitet. Patienterna i studien erhöll god information gällande livsstilsförändringar efter 
hjärtinfarkt dock ansågs undervisningen vad gäller fysisk aktivitet bristande (Mccorry et 
al. 2009). 
 

Sjuksköterskans roll 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskan ska arbeta på så vis 
att patienten samt dess anhöriga blir uppmärksammade och uppfattade som unika 
individer med helt egna värderingar, behov, förväntningar och resurser. Mötet mellan 
sjuksköterskan och patienten samt dennes anhöriga ska grunda sig i patientens 
berättelse. Mötet ska utmärkas av en öppenhet för varandra där all vård sker i samråd 
mellan de inblandade parterna. Omvårdnaden ska växa fram ur patientens behov för att 
sjuksköterskan ska kunna arbeta för en god och trygg vård. Ericson och Ericson (2012, 
s. 97) förklarar att det är sjuksköterskans ansvar att patienten förses med 
individanpassad samt lättförståelig skriftlig och muntlig information om 
livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. Tingström (2012 s. 374) beskriver att 
sjuksköterskan även ansvarar för planeringen av omvårdnaden under patientens 
rehabilitering. Planen för omvårdnaden utgår bland annat från patientens behov av 
rådgivning och kunskap. Tingström menar att det är av vikt att sjuksköterskan anpassar 
planen av omvårdnaden efter patientens egna behov och mål som är unikt för varje 
individ. Enligt Lidell (2012, s. 70-71) är relationen till sjuksköterskan särskilt 
betydelsefull i syfte att ta sig an rehabiliteringen efter hjärtinfarkt och vikten av att 
rehabiliteringen anpassas efter den enskilda patientens fysiska och psykiska 
förutsättningar påtalas, då detta möjliggör goda hälsoresultat för patienten. 
 
Björck & Sandman (2007) förklarar att mötet mellan patienten och sjuksköterskan kan 
definieras med begreppet vårdrelation, vilket är ett centralt begrepp inom 
vårdvetenskapen och kärnan i vårdandet. Vårdrelationen behövs som utgångspunkt för 
att god omvårdnad ska kunna bedrivas. Både kropp, själ och ande berörs i den vårdande 
relationen och detta utgör människan. Möjligheten att skapa en god vårdrelation formar 
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sig i patientens berättelse, vilken utgör grund för att sjuksköterskan ska kunna få 
förståelse för patienten. Patientens berättelse möjliggör även en anpassning av vården 
för denne som är hälsofrämjande och utvecklande för patienten (Björck & Sandman 
2007). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Att drabbas av hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse för patienten. Regelbunden 
fysisk aktivitet har stark evidens för att vara en viktig del i rehabiliteringen och i 
avseende att förebygga återinsjuknande i hjärtinfarkt. Att utöva fysisk aktivitet efter 
hjärtinfarkt ökar konditionen samt minskar risken för kardiovaskulära riskfaktorer som 
exempelvis diabetes, högt blodtryck och fetma. Många patienter upplever oro vid 
utövandet av fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt och riskerar att inte fullfölja sin 
rehabilitering. Det är därför av vikt att beskriva vad som orsakar och lindrar patientens 
upplevelse av oro vid fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt, för att som blivande 
sjuksköterskor kunna ge rätt stöd i omvårdnaden till denna patientgrupp. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva vad som orsakar och lindrar patientens upplevelse av oro vid 
fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt.  
 
METOD 

Den aktuella studien är en litteraturstudie enligt Friberg (2017 s. 129) där kvalitativa 
artiklar är utgångspunkten för datainsamlingen. I denna litteraturstudie sammanställs 
kvalitativa studiers resultat i syfte att erhålla djupare förståelse för människors 
erfarenheter, upplevelser eller känslor kring ett gemensamt fenomen. 

 
Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Medline där sökningen 
genomfördes i följande huvudblock: Hjärtinfarkt, fysisk aktivitet, rehabilitering och 
upplevelser. De engelska översättningarna av blocken erhölls ur Svensk MeSh och 
resulterade i: Myocardial infarction, physical activity, rehabilitation och experiences, se 
bilaga 1. Huvudblocken sammanfördes till en gemensam sökning med hjälp av 
sökfunktionen AND. Synonymer lades till i några av huvudblocken för att bredda 
sökningen, detta genom sökfunktionen OR. Litteratursökningarna avgränsades till peer-
reviewed och tio år tillbaka i tiden. I Cinahl exkluderades artiklar från Medline. 
Sammanlagt genomfördes tre sökningar som resulterade i 374 träffar. Efter en första 
sortering med avgränsning mot syftet valdes totalt sju artiklar ut som relevanta. 
Resterande fyra artiklar som ingår i resultatet är sekundärkällor från utvalda artiklars 
referenslistor, se bilaga 2. 
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Dataanalys 
Sammanställningen av tidigare forskningsresultat bidrar till en ny helhet av fenomenet 
(Friberg 2017, s. 132). Dataanalysen inleddes med att författarna läste igenom 
artiklarnas titel och abstrakt. I de artiklar som svarade an mot studiens syfte lästes även 
resultatet igenom för att se om artikeln var relevant. De artiklar som valdes ut och som 
motsvarade syftet skrevs ut i sin helhet och kvalitetsgranskades (Friberg 2017, s. 134). 
Kvalitetsgranskningen följde “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik - patientupplevelser” (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering 2014).  
 
Efter kvalitetsgranskning av artiklarna lästes resultatet igenom noggrant ett par gånger 
för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. Därefter 
lästes resultatet igenom ytterligare och huvudteman togs fram utifrån färgkodning. 
Varje huvudtema fick en specifik färg. Resultatet lästes igenom ännu en gång för att 
försäkra att rätt avsnitt i varje artikel kopplats till rätt huvudtema och färg. Tre 
huvudteman med underteman framkom under analysen. Första huvudtemat blev 
“Kunskap om kroppsliga reaktioner efter hjärtinfarkt” med underteman “Kunskapsbrist 
orsakar oro” och “Kunskap lindrar oro”. Andra huvudtemat blev “Fysisk aktivitet i 
kontrollerad omgivning” med underteman “Frånvaro av vårdpersonal skapar oro” och 
“Närvaro av vårdpersonal lindrar oro”. Tredje huvudtemat blev “Stöd under 
rehabiliteringen” med underteman “Anhörigas stöd lindrar oro” och “Fysisk aktivitet i 
grupp lindrar oro”.  
 
RESULTAT 
Tre huvudteman har identifierats under analysen. Ur den nya helheten framkom sedan 
två underteman till varje huvudtema, se tabell 3. En mer utförlig förklaring av varje 
tema redovisas nedan. 
 
Tabell 3: Sammanställning av resultat. 
 
Huvudteman Underteman 

Kunskap om kroppsliga reaktioner efter 
hjärtinfarkt 

• Kunskapsbrist orsakar oro 
• Kunskap lindrar oro 

Fysisk aktivitet i kontrollerad miljö  • Frånvaro av vårdpersonal skapar oro 
• Närvaro av vårdpersonal lindrar oro 

Stöd under rehabiliteringen • Anhörigas stöd lindrar oro 
• Fysisk aktivitet i grupp lindrar oro 
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Kunskap om kroppsliga reaktioner efter hjärtinfarkt 
Kunskapsbrist orsakar oro 
Patienter kan uppleva oro vid fysisk aktivitet på grund av bristande kunskap och tillit till 
den egna fysiska kapaciteten efter en hjärtinfarkt. Flera patienter uttrycker att de kan 
uppleva oro över att utsätta hjärtat för överansträngning vid fysisk aktivitet. Brist på 
information till patienterna kring hur kroppen bör reagera vid ansträngning skapar 
upplevelser av oro. Flera patienter kan ha föreställningen av att hjärtat blivit sårbart och 
svagt efter hjärtinfarkten, vilket kan utgöra hinder från att våga utöva fysisk aktivitet 
(Pier et al. 2008; Simonÿ, Pedersen, Dreyer & Birkelund 2015a). Patienternas oro vid 
fysisk aktivitet kan bero på rädslan av att på nytt drabbas av en hjärtinfarkt. Patienternas 
rädsla över att återinsjukna kan skapa oro i att våga testa sin fysiska kapacitet efter 
hjärtinfarkt. Patienterna är därför i behov av mer information och kunskap angående 
symtom, känslor, hjärtats status, behandlingar och hjärtrehabilitering (Kristofferzon, 
Löfmark & Carlsson 2008).   
 
Symtom som exempelvis bröstsmärta kan orsaka oro hos patienter, då det kan påminna 
om hur det känns att genomgå en hjärtinfarkt. Patienter kan uppleva oro kring hur de 
ska tolka fysiska symtom som eventuellt kan eller inte kan uppstå till följd av en 
hjärtinfarkt. Patienterna önskar i många fall få förklaring om vissa fysiska symtom är 
vanligare än andra och vilka av symtomen som kan vara hotande. Oron kan uppstå när 
patienterna utsätts för obehagliga symtom som andningssvårigheter och kan då få 
uppfattningen om att deras hjärtsjukdom förvärras eller försämras fast så inte är fallet 
(Gwaltney et al. 2016; Pier et al. 2008; Simonÿ, Dreyer, Pedersen & Birkelund 2016). 
Resultatet som framkommit visar på att patienternas kunskapsbrist om hjärtats kapacitet 
och reaktion på fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt kan bidra till upplevelse av oro och 
ökad försiktighet (Simonÿ et al 2015a). När patienterna inte har kunskap om sina 
begränsningar eller möjligheter till fysisk aktivitet kan upplevelse av oro vid fysisk 
aktivitet utvecklas (Galdas, Oliffe, Kang & Kelly 2012; Jones, Greenfield & Jolly 2008; 
Nicolai et al. 2018). 
 
Patienter kan uppleva oro vid fysisk aktivitet på grund av tanken på att orsaka skador på 
hjärtat. Ökad puls och andningsfrekvens vid fysisk aktivitet kan medföra att patienter 
upplever oro för hjärtats hälsotillstånd då dessa parametrar kan tolkas som 
varningssignaler för patienterna (Simonÿ et al. 2015a). Upplevelsen av oro vid fysisk 
aktivitet kan bidra till att patienter intar en mer avvaktande inställning till fysisk 
aktivitet eller rentav avstår från det. Orsaken till återhållsamheten hos patienterna kan 
bero på kunskapsbristen om vad och hur mycket fysisk aktivitet som är rekommenderat 
efter hjärtinfarkt (Rogerson, Murphy, Bird & Morris 2012; Simonÿ et al. 2015a).  
 

Kunskap lindrar oro 
Majoriteten av patienter som deltar i hjärtrehabilitering upplever att de får professionell 
rådgivning gällande fysisk aktivitet. Patienterna erhåller exempelvis kunskap om vilken 
typ av intensitet den fysiska aktiviteten ska utövas på. Patienterna beskriver om känslan 
av att “bli omhändertagen” tack vare att vårdpersonalen visar intresse för dem. Genom 
individuell rådgivning kan vårdpersonalen vägleda patienterna i syfte att få en känsla för 
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hur mycket fysisk aktivitet som är genomförbart för varje patient. Förhållandet mellan 
patienten och vårdpersonal blir viktigt under resans gång eftersom det generar en 
kontinuitet som medför att patienten upplever mindre oro vid fysisk aktivitet. Det 
uppfattas därför som positivt för patienterna att delta i hjärtrehabiliteringen där de 
erhåller betydelsefull information och kunskap om fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. 
Tips och kunskaper som patienterna får med sig från hjärtrehabiliteringen kan användas 
när deltagarna börjar utöva fysisk aktivitet på egen hand. Genom att patienterna själva 
använder sig av exempelvis andningsteknik och lär sig lyssna till kroppsliga reaktioner 
kan upplevelsen av oro lindras. Tack vare hjärtrehabiliteringen lär sig patienterna sin 
fysiska kapacitet och kan därmed utveckla en strategi för att utöva fysisk aktivitet på 
egen hand (Nicolai et al. 2018; Shaw et al. 2012). 
 

Fysisk aktivitet i kontrollerad miljö 
Frånvaro av vårdpersonal skapar oro 
Det kan vara utmanande för patienten att anpassa sig och återhämta sig efter en 
hjärtinfarkt. Patienterna kan uppleva sin egen fysiska kapacitet som begränsad och det 
är därför svårt för patienterna att hitta strategier som kan lindra upplevelsen av oro vid 
fysisk aktivitet. Trots att oro kan lindras genom hjärtrehabilitering upplever en del 
patienter att programmet pågår under för kort tid. Patienterna önskar därför att 
handledningen ska pågå under en längre tid då flertalet patienter kan uppleva oro att 
tvingas utöva fysisk aktivitet på egen hand efter hjärtinfarkten. Patienter som tidigare 
deltagit i hjärtrehabilitering upplevde att fysisk aktivitet på egen hand blev 
problematiskt. Problemet som uppstod grundade sig i en oro för att delta i fysisk 
aktivitet på lokala gymanläggningar, eftersom patienterna inte kunde få instrumentell 
hjärtövervakning eller tillsyn av vårdpersonal som de var vana vid. Patienterna kände 
sig inte förberedda på vilka övningar de skulle utöva och fick inte samma vägledning. 
När patienter ska fortsätta utöva fysisk aktivitet utanför sjukhuset, utan närvarande 
vårdpersonal, kan många av dem uppleva oro (Galdas et al. 2012; Simonÿ, Dreyer, 
Pedersen & Birkelund 2015b ). Orsaker till att inte samma stöd kan erbjudas på 
gymanläggningar är för att personalen inte har tid eller kunskaper för att kunna 
övervaka varje patient som utövar fysisk aktivitet (Shaw et al. 2012; Simonÿ et al. 
2015a).   
 

Närvaro av vårdpersonal lindrar oro 
Patienter som drabbats av en hjärtinfarkt kan uppleva att oro lindras vid fysisk aktivitet 
då vårdpersonal är närvarande och att det finns instrumentell hjärtövervakning av dem, 
vilket ofta görs i ett hjärtrehabiliteringsprogram. Hjärtrehabilitering bidrar till att 
patienter känner säkerhet och självförtroende, framförallt tack vare det stöd som ges till 
deltagarna. Närvaro av vårdpersonal vid fysisk aktivitet samt övervakning av 
vitalparametrar kan därmed lindra patienternas upplevelse av oro vid fysisk aktivitet. 
Hjärtrehabilitering där vårdpersonal finns tillgänglig ger en ökad trygghet för 
patienterna vid fysisk aktivitet. Patienter upplever välbefinnande då professionell 
vägledning erbjuds vid utövande fysisk aktivitet. Den främsta anledningen till minskad 
oro i hjärtrehabiliteringen är när patienterna är hjärtövervakade, till exempel med hjälp 
av kontroll av blodtryck, puls och syresättning. Patienterna kan därmed uppleva gott 
stöd under hjärtrehabiliteringen, då vårdpersonalen observerar och uppmärksammar 
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patienterna hela tiden (Galdas et al. 2012; Nicolai et al. 2018). Deltagagande i 
hjärtrehabilitering upplevs som ett omsorgsfullt vägledande där stöd från vårdpersonal 
blir hjälpsamt på så vis att patienterna kan övervinna upplevelsen av oro vid fysisk 
aktivitet. Vårdpersonal kan lära patienterna vilka kroppsliga reaktioner som är vanliga 
vid fysisk aktivitet, som exempelvis andfåddhet och ökad puls. Dessutom bidrar 
vårdpersonal med information om när patienterna behöver ta paus och låta pulsen 
sjunka (Simonÿ et al. 2015b). 
 

Stöd under rehabiliteringen 
Anhörigas stöd lindrar oro 
Patienterna upplever det gynnsamt med anhörigas stöd efter hjärtinfarkt. Patienterna 
berättar framförallt om det känslomässiga stödet som anhöriga kan bidra med, vilket 
medför till en känsla av trygghet. Patienterna uttrycker att stödet från anhöriga kan 
lindra upplevelsen av oro vid fysisk aktivitet. När partner, familj eller nära vänner är 
med och stöttar vid fysisk aktivitet upplever patienterna det som positivt (Nicolai et al. 
2018; Rogerson, Murphy, Bird & Morris 2012). Jones, Greenfield och Joy (2008) 
förklarar att patienternas oro även kan lindras genom att anhöriga själva är med och 
deltar i fysisk aktivitet tillsammans med patienten.  
 

Fysisk aktivitet i grupp lindrar oro 
Fysisk aktivitet i grupp, tillsammans med andra som råkat ut för en hjärtinfarkt, är 
fördelaktigt. Sällskapet med de andra deltagarna underlättar för patienterna då flertalet 
kan finna inspiration från varandra. När det ges möjlighet att dela resan tillsammans 
med andra som varit med om liknande händelser skapas mer energi och uppmuntran. 
Trots att patienterna upplever oro vid fysisk aktivitet känner de sig starkare när 
utmaningen delas tillsammans med andra. Dessutom, tack vare inspiration från resten av 
gruppen, vågar många av patienterna testa nya fysiska övningar. När patienterna inser 
vad de andra i gruppen klarar av upplever dem att de själva kan prestera liknande. Vid 
observation av de andra deltagarna under utövande av fysisk aktivitet utvecklar 
patienterna en större självkänsla än tidigare (Simonÿ et al. 2015a). Jones, Greenfield 
och Joy (2008) beskriver att patienterna erhåller en positiv upplevelse av att utöva 
fysisk aktivitet i grupp. Fysisk aktivitet i grupp där patienterna tillhör en gemenskap gör 
att de kan relatera till varandra. Gemenskapen ger både motivation och stöd vilket i sin 
tur minskar upplevelsen av oro vid fysisk aktivitet. 
 
DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visar på vad som kan orsaka och vad som kan lindra oro vid fysisk aktivitet 
efter hjärtinfarkt. Orsaker till upplevd oro kan bero på patienternas kunskapsbrist om 
kroppsliga reaktioner efter hjärtinfarkt och frånvaro av vårdpersonal vid fysisk aktivitet. 
Studiens resultat visar att oro kan lindras genom att patienten har tillräcklig kunskap om 
kroppsliga reaktioner efter hjärtinfarkt, närvaro av vårdpersonal vid fysisk aktivitet och 
eller anhöriga som stöd under rehabiliteringen. Även fysisk aktivitet i grupp kan lindra 
oro. 
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Resultatdiskussion 
Brist på kunskap om kroppsliga reaktioner efter hjärtinfarkt är en bidragande orsak till 
att patienter kan uppleva oro vid fysisk aktivitet. En studie av Petricek, Buljan, Prljevic 
och Vricic-Keglevic (2017) styrker resultatet då de förklarar att upplevelsen av oro vid 
utövandet av fysisk aktivitet kan öka när symtom som bröstsmärta tilltar. 
Litteraturstudiens resultat visar att för sjuksköterskan är det betydelsefullt att lindra 
patientens oro genom att inge en trygghet och ett stöd. För många patienter är det svårt 
att återigen våga lita på sin kropp efter hjärtinfarkt, därför blir sjuksköterskans stöttande 
roll mycket värdefull för patienternas tillit till sig själv och den egna kroppen. Vikten av 
att förse patienter med nödvändig information och kunskap gällande symtom samt 
komplikationer som kan förekomma efter hjärtinfarkt. Kunskapen kan lindra 
patienternas upplevelser av oro vid fysisk aktivitet och därmed minska risken för 
bristande följsamhet.  Vårt resultat liknar det resultat som Petricek et al (2017) kom 
fram till i en studie bland patienter som drabbats av hjärtinfarkt. De betonar vikten av 
patientinformation, både generell och individuell information underlättar för patienterna 
att kunna hantera sin sjukdom. Flera av patienterna beskrev att de ville bli bekanta med 
sin “nya kropp”, exempelvis hur symtom associerade med hjärtinfarkt kan motverkas 
eller reduceras. 
 
Sjuksköterskans närvaro och stöd har visat sig vara av stor vikt för patienter för att 
kunna anpassa sig till en ny livsstil efter hjärtinfarkt. När ett samtal om levnadsvanor är 
aktuellt är det betydelsefullt att sjuksköterskan är öppen för patientens attityd till 
förändring. Risken finns att patienten tar motstånd till nya levnadsvanor om 
sjuksköterskan inte tar hänsyn till patientens upplevelser och erfarenheter. Samtalet kan 
istället kränka patientens integritet där viktig rådgivning uteblir. Ett hälsofrämjande 
samtal hjälper patienten att kontrollera samt utveckla sin egen hälsa där sjuksköterskans 
uppgift blir att bidra med kunskap och hjälpmedel. Sjukvårdens uppdrag är att arbeta 
sjukdomsförebyggande, detta innebär att förhindra patienters upplevelser av obehag, 
ohälsa samt skuldbeläggning. När patienten upplever för höga krav från sjukvården 
riskerar patienten att utsättas för ohälsa till följd av sämre självförtroende då kraven inte 
uppnås. När patienten känner sig respekterad och bekräftad kan patientens tilltro till sin 
egen kompetens stärkas, detta tack vare ett hälsofrämjande förhållningssätt från 
sjuksköterskan (Socialstyrelsen 2015a, s. 26-27). Författarna förstår det som att det 
hälsofrämjande samtalet innebär ett vårdande samtal. Ekebergh och Dahlberg (2015 s. 
130-131) förklarar att när sjuksköterskan visar intresse för patientens livsvärld samt 
ömsesidigt lyssnar till och uppmärksammar patientens olika uttryck uppnås ett vårdande 
samtal. Det vårdande samtalet genomsyras av respekt för patientens integritet där 
sjuksköterskan intar ett öppet och lyhört förhållningssätt inför patientens erfarenheter 
och upplevelser. Genom att sjuksköterskan möter patientens livsvärld kan hen erhålla 
förståelse för hur hälsa samt ohälsa upplevs för patienten och därmed vilket stöd 
patienten är i behov av. 
 
Resultatet visar att familj och vänner utgör ett gott stöd vid fysisk aktivitet för 
patienterna som genomgått en hjärtinfarkt. Detta bekräftas av Petricek et al. (2017) som 
framför att patienterna upplevde stort behov av stöd från familj och vänner efter 
sjukdomen, dock nämns det även att stödet kunde bli för överbeskyddande. Det finns 
risker med att anhöriga kan bli alltför delaktiga i patientens rehabilitering. Anhörigas 
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oro kan skapa ett hinder för patienten att utöva fysisk aktivitet, på grund av anhörigas 
bristande tilltro till patientens fysiska kapacitet. Hur bör sjuksköterskan agera i en sådan 
situation, utan att hindra de anhöriga från att vara delaktiga i patientens vård? Simonÿ et 
al. (2015b) påvisar liknande fenomen. Patienterna beskrev att de hade önskat få ta med 
sina anhöriga till hjärtrehabiliteringen för att bevisa sin fysiska kapacitet för dem. Detta 
var betydelsefullt för patienterna då de anhörigas överbeskyddande beteende riskerar att 
hindra patienterna från att vara fysiskt aktiva i sin rehabilitering. Som blivande 
sjuksköterskor anser författarna att det är viktigt att vara uppmärksam på anhörigas 
delaktighet kring patientens vård. Naturligtvis inkluderas anhöriga eftersom 
sjuksköterskan arbetar utifrån ett patientperspektiv. Sjuksköterskan bör i varje 
patientmöte säkerställa att anhöriga inte hämmar patientens utveckling i sin 
rehabilitering. 
 
Resultatet visar att stöd från patienter i liknande situation är en viktig komponent för att 
lindra oro vid fysisk aktivitet (Simonÿ et al. (2015a). Tingström (2012, s. 380) visar 
också att fysisk aktivitet i grupp har stor nytta hos patienter som lider av hjärt-
kärlsjukdom. Patienterna motiveras och får stöd från varandra vilket gör att fler 
fortsätter delta i rehabiliteringen. Att träffa andra i liknande situation är viktigt för 
patienterna då deras tankesätt förändras och utvecklas. Träffas patienterna regelbundet 
kommer samtliga i gruppen stimuleras till att delta aktivt. Det är av stor vikt att det finns 
en handledare till gruppen för att arbetet ska bli framgångsrikt. Handledaren finns där 
för att ge sina expertkunskaper. Tingström (2012, s. 381) menar att det är handledarens 
expertis som bidrar till att grupputbildningar har effekt både samhällsekonomiskt och 
för patientens livsstil. Det finns dock risker med att utöva fysisk aktivitet i grupp. En 
risk som kan uppstå är att den fysiska aktiviteten inte blir individanpassad vilket kan 
leda till att patienter upplever den som meningslös eller komplicerad, vilket påverkar 
följsamheten negativt. Å andra sidan påvisar den aktuella studiens resultat att 
gruppträning har en positiv inverkan för att lindra oro vid fysisk aktivitet. Fysisk 
aktivitet i grupp kan därför både ses som en möjlighet men även en risk avseende 
patienternas följsamhet till fysisk aktivitet. 
  

Hållbar utveckling  
Enligt FN:s tredje globala mål ska medlemsländerna arbeta för en god hälsa i 
befolkningen, vilket är en grundläggande förutsättning för att människan ska kunna 
bidra till tillväxt (Förenta Nationerna 2015). FN:s tredje globala mål lyder: “Säkerställa 
att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla 
åldrar”. Om en befolkning lider av ohälsa kan det på sikt leda till att 
samhällsutvecklingen avstannar. Genom att sjuksköterskan uppmuntrar samt stödjer 
patienter till fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt kan arbetet gå i riktning mot en 
hälsosammare livsstil för patienterna och följaktligen till en sundare folkhälsa. När 
människor utövar fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt kan det bidra till att både ekonomiska 
och mänskliga resurser besparas, vilket är ett hållbart arbetssätt. Fysisk aktivitet kan 
exempelvis leda till besparingar som att läkemedel inte behöver skrivas ut i lika stor 
utsträckning som tidigare samt att färre läggs in på sjukhus för att de återinsjuknar i 
hjärtinfarkt. Användning av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt bidrar därför i allra högsta 
grad till ett hållbart arbetssätt. Socialstyrelsen (2015b) styrker detta genom att förklara 
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att specialiserad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt där fysisk aktivitet ingår, har en låg 
till måttlig kostnad vid jämförelse med standardbehandlingen.  
 
Betydelse för vårdandet 
Socialstyrelsen (2015b) beskriver att det finns en bristfällig följsamhet till 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i flertalet landsting. Det innebär 
att färre patienter följer rekommendationerna gällande fysisk aktivitet. En del sjukhus i 
Sverige erbjuder inte fysisk aktivitet som behandlingsform. Socialstyrelsen (2015b) 
menar därför att sjukvården i Sverige är i behov av ett bättre tillvägagångssätt vad gäller 
hjärtrehabilitering, annars kan antalet patienter som deltar i fysisk aktivitet fortsätta vara 
låg. Författarna menar att den aktuella studien kan bidra med kunskap och förståelse för 
sjuksköterskor som kan göra att fler patienter följer rekommendationerna och deltar i 
rehabiliteringen. Sjuksköterskan får med hjälp av den aktuella studien kunskap om både 
vad som kan orsaka och vad som kan lindra oro vid fysisk aktivitet och kan därmed ge 
individuellt anpassat stöd till patienterna som deltar i hjärtrehabilitering. När patienten 
känner att hen får rätt stöd växer möjligheten för att en god vård ska kunna ges. 
Sjuksköterskan får i sitt arbete dock aldrig glömma att varje individ är unik. Den 
aktuella studien bidrar även med att patienten kan få verktyg för att minska upplevelsen 
av oro. Det kan leda till att patienten vågar utöva fysisk aktivitet och så småningom 
erhålla en hälsosammare livsstil.  
 

Metoddiskussion 
Från början var syftet med vår studie att enbart beskriva vad som orsakar patientens oro 
i samband med fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Det visade sig dock ganska snart att 
forskningsartiklarna som valdes ut mot vårt syfte även handlade om att lindra oro vid 
fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Författarna valde därför att komplettera syftet med 
lindra oro. Därefter lästes artiklarna igenom på nytt med tanke på det nya syftet. 
 
Flera av forskningsartiklarna beskrev upplevelsen av oro generellt efter en hjärtinfarkt, 
exempelvis oro inför livsstilsförändringar. Författarna hanterade det som att fysisk 
aktivitet ingår i begreppet livsstilsförändringar och har därför inkluderat de artiklar som 
även berör den generella oron. Detta har gjorts eftersom att fysisk aktivitet sällan tas 
upp som ett eget område. Skulle författarna enbart fokusera på fysisk aktivitet som ett 
enskilt begrepp hade det inte funnits tillräckligt med material att bearbeta. 
 
Författarna har valt att exkludera kvantitativa artiklar då Dahlborg och Lyckhage (2017, 
ss. 33-34) beskriver att kvantitativa artiklar inte berör människors subjektiva 
upplevelser och erfarenheter på djupet som kvalitativa ansatser. Studien syftar istället 
till att få en ökad förståelse för ett fenomen, i vårt fall patienters upplevelser av vad som 
orsakar och lindrar oro vid fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Inklusionskriterierna för 
studiens artiklar har både styrkor och svagheter. Att vi endast valt artiklar med 
vetenskaplig grund innebär att det är evidensbaserat vilket är en styrka då vårt resultat 
kan bidra till evidensbaserad omvårdnad (Friberg 2017, s. 132). Författarna har valt att 
enbart inkludera engelska artiklar, vilket kan vara både en styrka och svaghet. Det kan 
bli ett bortfall av forskning som hade varit relevant för studiens syfte och det är då en 
svaghet. Dock kan inte författarna tolka artiklar på annat språk än engelska. Även om 
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engelska är ett språk som författarna behärskar har det vid analys av artiklarnas resultat 
ibland varit svårt att tolka vad som egentligen sägs eftersom att översättningen inte 
alltid blir riktigt korrekt mot vad som faktiskt menas. 
 
En svaghet kan vara att författarna endast använt sig av två sökmotorer för att söka fram 
artiklar, då finns risk för bortfall av relevant litteratur. Anledningen till att enbart Cinahl 
och Medline användes som sökmotorer var för att författarna arbetat i dem tidigare 
vilket sågs som en fördel för att kunna tillämpa korrekta sökningar. Sökningar gjordes i 
Pubmed, men på grund av ovana att använda sökmotorn så exkluderades dessa. I en 
sökning användes “Coronary Disease” istället för “Myocardial infarction” för att 
erhålla en bredare sökning. Att dessutom utesluta sökordet “stress” i sökningen var för 
att minska antalet träffar som berörde medicinska studiers resultat rörande upplevd 
stress i relation till fysisk aktivitet. 
 
Den aktuella studiens alla delar har bearbetats av båda författarna vilket är en styrka i 
arbetet. Samarbetet har bidragit till en fördjupning av det studerade fenomenet där båda 
författarna har tagit lärdom av varandras perspektiv (Segesten 2017, s. 22). Författarna 
har läst igenom alla de valda artiklarnas resultat flera gånger både enskilt och 
tillsammans för att erhålla ett gemensamt och slutgiltigt resultat. Att vi först läste 
igenom artiklarnas resultat enskilt gjorde att vi skapade varsin uppfattning av varje 
resultat. Vi upplever att egen inläsning bidrar till att författarna inte påverkas av 
varandras tolkningar. Det gör att flera perspektiv framkommer och resultatet blir mer 
nyanserat. Därefter, genom att tillsammans reflektera över artiklarnas resultat, 
identifierades ett gemensamt resultat. De teman som skapats har markerats med färg i 
varje artikels resultat, detta för att lätt kunna urskilja dessa och sedan erhålla en helhet 
av varje tema i studiens resultat. Denna metod har underlättat för författarna att 
identifiera likheter och skillnader mellan varje artikel. Dessutom har metoden bidragit 
till att lättare kunna upptäcka de teman som ofta återkommer i resultaten då de 
synliggörs tydligt tack vare färgen.  
 
 
SLUTSATSER 

• Till följd av att patienter upplever oro vid fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt finns 
det risk för att de tar avstånd från sin rehabilitering.  
 

• Patientens bristande kunskap om kroppsliga reaktioner efter att ha drabbats av 
hjärtinfarkt kan skapa oro vid fysisk aktivitet.  

 
• Fysisk aktivitet i kontrollerad miljö där vårdpersonal är närvarande lindrar 

patienternas oro.  
 

• Under rehabiliteringen efter hjärtinfarkt är stöd från anhöriga och andra patienter 
i en liknande situation fördelaktigt då oron vid fysisk aktivitet kan lindras.  
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KLINISKA IMPLIKATIONER 
• Stöd under rehabiliteringen, antingen från vårdpersonal eller anhöriga, bidrar till 

att patientens oro kan lindras. Även övervakning av vitalparametrar och att 
vårdpersonal har uppsikt över patienten vid utövandet av fysisk aktivitet kan 
lindra oro.  
 

• Genom att sjuksköterskan får ökad kunskap och förståelse kring patientens 
upplevelse av oro kan individuellt anpassat stöd i omvårdnaden ges till 
patienten. Det kan leda till att fler patienter deltar i och fullföljer sin 
rehabilitering efter hjärtinfarkt och på sikt får en hälsosammare livsstil.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Databassökning 

 
Databas och 
sökdatum 

Sökord Begränsningar (filter, 
limits, refine) 

Antal 
träffar 

Antal 
valda 
artiklar 

Cinahl  
181015 

Myocardial infarction AND physical activit* OR exercise OR training 
OR activity AND rehabilitation OR therapy OR treatment* OR 
recovery AND experienc* OR perspective OR attitude OR view* OR 
feeling OR qualitative OR emotion* 

Engelska, år 2008 till 2018, 
exkludera Medline-register, 
peer-reviewed 

15 2 

Medline 
181015 

Myocardial infarction AND physical activit* OR exercise OR training 
OR activity AND rehabilitation OR therapy OR treatment* OR 
recovery AND experienc* OR perspective OR attitude OR view* OR 
feeling OR qualitative OR emotion* 

Engelska, år 2008 till 2018 232 4 

Cinahl 
181018 

Myocardial infarction AND physical activit* OR exercise OR training 
OR activity AND 
experienc* OR perspective OR attitude OR view* OR feeling OR 
qualitative OR emotion*AND anxiety OR fear OR worry OR stress 

Engelska, år 2008 till 2018, 
exkludera Medline-register, 
peer-reviewed 

7 0 

Medline  
181018 

Myocardial infarction AND physical activit* OR exercise OR traning 
OR activity AND 
experienc* OR perspective OR attitude OR view* OR feeling OR 
qualitative OR emotion*AND anxiety OR fear OR worry OR stress 

Engelska, år 2008 till 2018 90 0 



 21 

Cinahl  
181019 

Coronary Disease 
AND physical activit* OR exercise OR training OR activity AND 
experienc* OR perspective OR attitude OR view* OR feeling OR 
qualitative OR emotion*ANDanxiety OR fear OR worry 

Engelska, år 2008 till 2018, 
exkludera Medline-register, 
peer-reviewed 

7 0 

Medline 
181019 

Coronary Disease 
AND physical activit* OR exercise OR traning OR activity AND 
experienc* OR perspective OR attitude OR view* OR feeling OR 
qualitative OR emotion*AND anxiety OR fear OR worry 

Engelska, år 2008 till 2018 23 1 
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Bilaga 2: Artikelöversikt  
 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidsskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Galdas, P.M, Oliffe, J.L, 
Kang, B.H.K & Kelly, 
M.T.   
 
2012 
 
Punjabi Sikh Patients’ 
Perceived Barriers to 
Engaging in Physical 
Exercise Following 
Myocardial Infarction.  
 
Public Health Nursing 

Syftet med studien var att 
beskriva Punjabi Sikh patienters 
upplevda hinder till att engagera 
sig i fysisk aktivitet efter en 
hjärtinfarkt. 
 

Kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer som spelades 
in och översattes från Punjabi till 
engelska. 
 
15 Punjabi Sikh patienter, 10 män och 
5 kvinnor, som ingick i ett hjärt-
rehabprogram i Canada efter 
hjärtinfarkt. Deltagarna var över 19 år, 
diagnostiserade med hjärtinfarkt de 
senaste 12 månaderna, förmåga att 
prata engelska eller punjabi samt 
identifiera sig som Punjabi Sikh. 
 
Kvalitativ deskriptiv tolkningsmetod.  

Fyra faktorer, som hindrade 
patienter från att engagera sig i 
fysisk aktivitet, identifierades: 
 1) Svårigheter att på egen hand 
fastställa en säker nivå av 
ansträngning.   
2) Fatigue och svaghet. 
3) Omgivningen där träningen tog 
form. 
4) Migrationsrelaterade utmaningar. 
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Gwaltney, C., Reaney, 
M., Krohe., Martin, M. 
M., Falvey, H. & Mollon, 
P.  
 
2016 
 
Symptoms and 
Functional Limitations in 
the First Year Following 
a Myocardial Infarction: 
Qualitative Study. 
 
The Patient - Patient-
Centered Outcomes 
Research 

Syftet med studien var att belysa 
patienters upplevda symtom och 
funktionella begränsningar året 
efter en hjärtinfarkt. 
 

Kvalitativ studie där individuella 
intervjuer tillämpades.  
 
38 patienter som drabbats av 
hjärtinfarkt inom det senaste året. 
 
Med hjälp av innehålls- och tematiska 
analyser kunde rapporterade symtom 
och funktionella begränsningar kodas 
och sen grupperas till kategorier. 
 

Fatigue var den mest upplevda 
symtomet efter hjärtinfarkt. Andra 
upplevelser inkluderade generell 
trötthet, förlust av fysisk och 
psykisk energi samt motivation. 
Oro, rädsla och depression var 
också vanligt året efter en 
hjärtinfarkt. Dessa negativa 
upplevelser kan hindra patienter att 
träna. Smärta och obehag i bröstet, 
sömnsvårigheter och andnöd kunde 
också begränsa patienter att utöva 
fysisk aktivitet.  
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Jones, M. I., Greenfield, 
S. & Jolly, K. 
 
2009 
 
Patients´ experience of 
home and hospital based 
cardiac rehabilitation: A 
focus group study 
 
European Journal of 
Cardiovascular Nursing 
 
(Sekundärkälla). 

Syftet med den här studien är att 
jämföra uppfattningar hos 
patienter som genomgått hem- 
eller sjukhusbaserad hjärtrehab 
och upptäcka fördelar och 
nackdelar med varje program. 
 

Kvalitativ studie med 
fokusgruppsintervjuer. 
 
26 patienter från 
hjärtrehabbiliteringsprogram, varav 16 
patienter från fyra olika sjukhus (12 
män och 4 kvinnor) och 10 patienter 
från rehabiliteringsprogram i hemmet 
(7 män och 3 kvinnor). 
 
Analys där teman och kategorier 
identifierades utifrån patienternas 
samtal i fokusgrupper. 

Tre huvudteman med underteman 
identifierades:  “Teman som var 
gemensamma för 
rehabiliteringsprogram i hemmet 
och på sjukhus”, “Teman för endast 
rehabiliteringsprogram i hemmet” 
och “Teman för endast 
rehabiliteringsprogram på sjukhus” 

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 
 
Nordic College of Caring 
Science 

Syftet med den här studien är att 
beskriva upplevelsen av 
vardagslivet hos kvinnor och 
män 4-6 månader efter 
hjärtinfarkt och deras 
förväntningar på framtiden. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer.  
 
39 patienter drabbade av hjärtinfarkt, 
20 kvinnor och 19 män. 
 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Två huvudteman med 
underkategorier identifierades: 
“Hantering av konsekvenser efter 
hjärtinfarkt” och “Hitta en mening i 
vad som har hänt”. 
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(Sekundärkälla). 

Nicolai, J., Muller, 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 
 
Chronic Illness 

Syftet med studien är att utreda 
nyckelfaktorer relaterade till 
livsstilsförändringar hos patienter 
som överlevt hjärtinfarkt genom 
att identifiera deras subjektiva 
behov, attityder och upplevelser 
av livsstilsförändringar i 
vardagslivet flera månader efter 
utskrivning. 
 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor.  
 
21 patienter med konstaterade akut 
hjärtinfarkt, 13 män och 8 kvinnor.  
 
Kvalitativ innehållsanalys i syfte att 
upptäcka teman utifrån patienters citat.  

Nyckelfaktorer som var relaterade 
till livsstilsförändringar efter en 
hjärtinfarkt identifierade i teman: 
“Fysiska faktorer”, Psykiska 
faktorer” och “Sociala faktorer”. 
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Pier, C., Shadley, K. A., 
Fisher, J.L., Burstein, F., 
Nelson, M.R. & 
Piterman, L.  
 
2008 
 
Identifying the health and 
mental health information 
needs of people with 
coronary heart disease, 
with and without 
depression.  
 
The Medical Journal of 
Australia 

Syftet med studien var att 
identifiera behovet av hälsa- och 
mental hälsa information för 
personer med hjärtsjukdom 
parallellt med eller utan 
depression. 
 

Kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer. 
 
14 patienter med erfarenhet av 
hjärtinfarkt, kranskärlsoperation 
(bypass), angioplastik eller angina. 
 
Tematisk analys. 
 

Fyra teman relaterade till 
information om hur patienter kunde 
hantera sin kardiovaskulära hälsa 
och förbättra deras psykosociala 
välmående identifierades: 1) 
Psykosocial information. 
2) Information om fysisk aktivitet. 
3) Medicinsk information. 4) 
Information för familjen.  



 27 

Rogerson, M.C, Murphy, 
B.M, Bird, S & Morris, 
T.  
 
2012 
 
“I don’t have the heart”: a 
qualitative study of 
barriers and facilitators of 
physical acitivity for 
people with coronary 
heart disease and 
depressive symtoms.  
 
International Journal of 
Behavioral Nutrition and 
Physical Activity 
 
(Sekundärkälla).    

Syftet med studien var att 
undersöka hinder och fördelarna 
av fysisk aktivitet hos patienter 
med hjärtsjukdom samt 
depressiva symtom. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade djupintervjuer.  
 
15 patienter, 12 män och 3 kvinnor, 
med hjärtsjukdom samt depressiva 
symtom. 
 
Induktiv innehållsanalys i syfte att 
upptäcka teman utifrån patienters citat.  

11 subteman identifierades som 
hinder och fördelar av och under 
fysisk aktivitet. 
 
Hinder: dåligt humör, negativ 
inställning till hälso- och 
livsstilsförändringar, bristande 
motivation att träna, upplevda yttre 
hinder, fysiska begränsningar, 
rädsla av att träna och bristande 
information kring träning.  
 
Fördelar:  
Upplevda psykologiska vinster av 
träningen, den positiva stöttningen 
från andra, ha en mening med 
träningen och användning av 
psykosociala strategier.  
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Shaw, R., Gillies, M., 
Barber, J., MacIntyre., 
Harkins, C., Findlay, I. 
N., McCloy, K., Gillie, 
A., Scoular, A. & 
MacIntyre, P. D. 
 
2012 
 
Pre-exercise screening 
and health coaching in 
CHD secondary 
prevention: a qualitative 
study of the patient 
experience 
 
Health Education 
Research 
 
(Sekundärkälla).  

Syftet med den här studien var att 
fastställa vilka delar av 
preventionsprogrammet som 
fungerar för patienterna när det 
gäller uppmuntran till deltagande 
och följsamhet och vilka delar 
som behöver justeras.  
 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade telefonintervjuer.  
 
84 patienter med kranskärlssjukdom 
som är med i ett preventionsprogram, 
rekryterades från primärvården, 43 
kvinnor och 41 män.  
 
Tematisk analys genom kodning av 
patienternas samtal i kategorier. 
 

Genom analys av intervjuerna togs 
kategorier fram: “Hur upplevde 
patienterna det att bli rekryterade 
till programmet?”, “Vad var 
patienternas upplevelse av PESS 
(inkluderat ETT)?”, “Vad var 
patienternas upplevelse av 
hälsocoachning?”, “Vad var 
patienternas upplevelse av 
träningsprogrammet?” och “Vad 
gjorde att deltagarna inte slutförde 
programmet?”. 
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Simony, C.P, Dreyer, P., 
Pedersen, B.D & 
Birkelund, R.  
 
2015 
 
Empowered to gain a new 
foothold in life - A study 
of the meaning of 
participating in cardiac 
rehabilitation to patients 
afflicted by a minor heart 
attack.  
 
International Journal of 
Qualitative Studies on 
Health and Well-being 

Syftet med studien var att 
undersöka vad det betyder för 
patienter att delta i 
hjärtrehabilitering efter att ha 
drabbats av en mindre 
hjärtinfarkt. 
 

Kvalitativ studie med en 
fenomenologisk-hermeneutisk metod 
där tre team identifierades.  
 
Studien inkluerade 11 patienter, nio 
män och två kvinnor, som deltog i en 
åtta veckors lång hjärt-rehabilitering i 
grupp.  
 
Etnografiska fältobservationer, fokus-
grupp intervjuer samt individuella 
intervjuer tillämpades.  
 

Studiens resultat visade att patienter 
som deltog i hjärtrehabilitering efter 
en hjärtinfarkt erhöll positiv 
vägledning till förståelse för 
sjukdomen samt hur den kan 
hanteras. Rehabiliteringen stöttade 
patienterna i att övervinna den 
osäkerheten som till en början 
infann sig. Detta bidrog till att 
patienterna blev mer medvetna om 
deras personliga behov vilket gjorde 
dem kapabla att leva ett mer 
tillfredsställande vardagsliv med 
fysisk aktivitet inkluderat.  



 30 

Simony, C., Dreyer, P., 
Pedersen, B. & 
Birkelund, R.  
 
2016 
 
It is just not a Minor 
Thing - A 
Phenomenological-
Hermeneutic Study of 
Patients´ Experiences 
when afflicted by a Minor 
Heart Attack and 
Participating in Cardiac 
Rehabilitation 
 
Caring sciences 

Syftet med studien är att få djup 
förståelse för hur patienter 
drabbade av en liten hjärtinfarkt 
upplever sin livssituation när de 
är med i hjärtrehab. 
 

Kvalitativ studie med semistrukturerad 
fokusgrupps-intervjuer och 
semistrukturerade individuella 
intervjuer med öppna frågor. 
 
11 patienter som är med i hjärtrehab, 9 
män och 2 kvinnor.  
 
Fenomenologisk-hermeneutisk 
tolkning med öppet förhållningssätt, 
strukturerad analys samt kritisk 
tolkning med diskussion. 
 

Tre teman identifierades: 
“Svårigheter att acceptera 
sjukdomen: att möta sjukdomen är 
en svår utmaning för patienterna, 
vilket leder till sårbarhet och 
hjälplöshet”, “Förståelse för att livet 
har blivit skört: patienterna känner 
sig skakade när de inser att 
sjukdomen är kronisk och 
livshotande” och “Ett förändrat liv: 
patienterna måste anpassa sig till de 
nya begränsningarna i deras 
vardagsliv”.  
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